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จุดประสงการเรียนรู้ 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
ตัวช้ีวดัช้ันปี 
1. ทดลองและอธิบายการสะท้อนแสง การหักเหของแสง และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ (มฐ. ว 5.1 ตัวช้ีวดัข้อ 1) 
2. อธิบายผลของความสว่างทีมี่ต่อมนุษย์และส่ิงมีชีวติอ่ืน ๆ  
(มฐ. ว 5.1 ตัวช้ีวดัข้อ 2) 
3. ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวตัถุ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มฐ. ว 5.1 ตัวช้ีวดัข้อ 3) 



ผงัมโนทัศน์ (concept maps) 

 
 

แสงและการมองเห็น 

ธรรมชาติของแสง 
การเกิดภาพจากกระจกและเลนส์ 

แสงกบัการมองเห็น 
ทศันอุปกรณ์ 



1. ธรรมชาติของแสง (แสงและสมบัติของแสง) 

  แสง คือ พลงังานรูปหน่ึงท่ีไม่มีตวัตน  แต่สามารถท างานได ้แสงช่วย
ใหเ้รามองเห็นส่ิงต่างๆ แสงเปล่ียนมาจากพลงังานรูปหน่ึงแลว้ยงัเปล่ียนไป
เป็นพลงังานรูปอ่ืนได ้แสงสวา่งมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษยท์ั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 



ประโยชน์ของแสง 
ประโยชน์ทางตรง 
- ช่วยในการมองเห็นส่ิงต่างๆ 
- ช่วยใหผ้า้ท่ีตากไวแ้หง้ 
- ช่วยในการถนอมอาหาร 
ประโยชน์ทางอ้อม 
- ช่วยท าใหเ้กิดวฏัจกัรของน ้า 
- ช่วยใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าจากโซลาเซลลห์รือเซลลสุ์ริยะ 
- ช่วยในการสงัเคราะห์ดว้ยแสงของพืชซ่ึงเป็นอาหารของมนุษยแ์ละสตัวต่์างๆ 
- ท าใหมี้การประดิษฐส่ิ์งท่ีใชเ้ก่ียวกบัแสง ไดแ้ก่ ทศันูปกรณ์ต่างๆ เช่น กลอ้ง

ถ่ายรูป กลอ้งโทรทรรศน ์กลอ้งจุลทรรศน ์กลอ้งดูดาว กลอ้งดูแห่ กลอ้งสองตา 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการมองเห็น ซ่ึงน าไปใชป้ระโยชนใ์นการด ารงชีวิต
ของมนุษยอ์ยา่งมากมาย 

 



 
สมบัติของแสง 

 
 แสงเป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า ไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี 

 แสงเดินทางเป็นเส้นตรง ดว้ยอตัราเร็ว 31010 เซนติเมตรต่อวินาที หรือ 
186,000 ไมลต่์อวินาที หรือ 3108 เมตรต่อวินาที หรือ 300,000 กิโลเมตรต่อ
วินาที  

 แสงมีการสะท้อน การหักเห และการกระจายแสง ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ 
ต่าง ๆ 
 
 

 ผูท่ี้หาวิธีค  านวณความเร็วของแสงได ้คือ โรเมอร์ นกัดาราศาสตร์ชาว
เดนมาร์ก และ อลัเบิร์ต  มิเชลสนั 
 

 



นกัวิทยาศาสตร์ 



Isaac   
Newton  

• แสงเป็นอนุภาคที่ส่งตดิต่อกันออกมา 
เม่ืออนุภาคเหล่านัน้เข้าสู่นัยน์ตา  



Galileo  

เป็นคนแรกที่พยายาม
วดัอตัราเร็วของแสง 
แต่ไม่สามารถวดัได้ 
แต่สรุปได้ว่า 
                                   
แสงมีอตัราเร็วมาก 
 



• สงัเกตคาบการโคจรของดวงจนัทร์รอบดาวพฤหสัและสรุปวา่
อตัราเร็วของแสงเท่ากบั 2.3x108 m/s 

Ole Roemer 



James   Clerk  Maxwell  
ท านายการมีอยูข่องคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า และแสดง
ใหเ้ห็นวา่แสงเป็นส่วน
หน่ึงของสเปกตรัมคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า  



 
แหล่งก าเนิดแสง 

   1. ดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งก าเนิดแสงตามธรรมชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด
และส าคญัท่ีสุดเม่ือปี พ.ศ.2209  เซอร์ไอแซก นิวตนั 
นกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ ไดท้ดลองเก่ียวกบั เร่ืองแสง พบวา่ถา้
ใหแ้สงอาทิตยส่์องผา่นปริซึม แสงจะเกิดการหกัเหออกมาเป็นแสง
สีต่างๆ 7 สี เรียกวา่ “สเปกตรัม” เร่ิมจากแสงท่ีมีความยาวคล่ืนสั้น
ไปหาแสงสีท่ีมีความยาวคล่ืนยาวไดด้งัน้ี คือ ม่วง คราม น า้เงิน 
เขยีว เหลือง แสด และแดง ท่ีสามารถมองเห็นได ้นอกจากน้ียงัมีรังสี
อ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้ไดแ้ก่ รังสีเหนือม่วงหรือรังสี
อลัตราไวโอเลต เป็นรังสีท่ีมีความถ่ีสูงกวา่แสงสีม่วง และรังสีใต้
แดงหรือรังสีอินฟาเรด เป็นรังสีท่ีมีความถ่ีต ่ากวา่แสงสีแดง 

 





  2. ส่ิงมีชีวติ เช่น ห่ิงหอ้ย ปลาบางชนิด 
  3. เทยีนไข คบเพลงิ หลอดไฟฟ้า เป็นแหล่งก าเนิดท่ีมาจากการ

เปล่ียนแปลงพลงังานรูปอ่ืนมาเป็นพลงังานแสง ปริมาณพลงังานแสงท่ีส่อง
ออกมาจากแหล่งก าเนิดแสงใดๆ ต่อหน่ึงหน่วยเวลาหรืออตัราการใหพ้ลงังาน
แสงของแหล่งก าเนิดแสง มีหน่วยการวัดเป็นลูเมน หลอดไฟฟ้าท่ีนิยมใชก้นั
ตามบา้นเรือนมี 2 ชนิด คือ หลอดไฟฟ้าแบบไส ้ และหลอดเรืองแสงหรือ
หลอดฟลูออเรสเซนต ์ในจ านวนวตัตท่ี์เท่ากนั หลอดเรืองแสงใหค้วามสวา่ง
มากกวา่หลอดไฟฟ้าแบบไสป้ระมาณ 3-4 เท่า 

 



                     อตัราพลงังานแสงทีต่กบนพืน้  

 พืน้ที่รับแสง 

 

ถ้าพจิารณาพืน้ที่ใด ๆ ทีรั่บแสง ความสว่างบนพืน้ที่น้ัน หาได้จาก 

 เม่ือ   E  เป็น ความสวา่ง (ลกัซ์) 
   F  เป็น อตัราพลงังานแสงท่ีตกบนพื้น (ลูเมน) 
   A  เป็น พื้นท่ีรับแสง (ตารางเมตร) 
 

 ความสว่าง 1 ลกัซ์ หมายถึง ความสวา่งท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีผวิ 1 ตารางเมตร 
เม่ือแหล่งก าเนิดแสงมีความเขม้แห่งการส่องสวา่งเท่ากบั 1 แคนเดลา (cd) 

 

 

 

ความสว่าง =  



แบบฝึกหัด 

Ex.1 หลอดฟลูออเรสเซนตจ์ านวน 4 หลอดใหค้วามสวา่ง 200 ลกัซ์ 
ส่องสวา่งลงบนโตะ๊พ้ืนท่ี 5 ตร.ม. แสดงวา่ แต่ละหลอดมีอตัตรา
พลงังานแสงเท่าใด 

 
Ex.2 ถา้ใชโ้คมไฟหลอดตะเกียบมีอตัราพลงังานแสง 900 ลูเมน/หลอด 

จ านวน 2 หลอด ส่องสวา่งบนโตะ๊พ้ืนท่ี 10 ตร.ม. จะเกิดความสวา่ง
บนพ้ืนโตะ๊ก่ีลกัซ์ 



  โดยปกติแลว้ ความสวา่งในสถานท่ีต่างๆ นั้นมาจากแหล่งก าเนิดต่างๆ 
กนั เช่น ดวงอาทิตย ์หลอดไฟฟ้า เป็นตน้ ถา้แหล่งก าเนิดแสงอยูห่่างผวิวตัถุ
มากข้ึน จะพบวา่ความสวา่งบนผวิวตัถุจะนอ้ยลง แต่ถา้ระยะห่างระหวา่งผวิ
วตัถุกบัแหล่งก าเนิดแสงมีค่าคงตวั พบวา่แหล่งก าเนิดแสงท่ีใหพ้ลงังานแสง
ในหน่ึงหน่วยเวลาออกมามากกวา่กจ็ะมีความสวา่งมากกวา่ ในการหาความ
สวา่ง ณ บริเวณใดบริเวณหน่ึงท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองวดัความสวา่งท่ี เรียกวา่ 
ลกัซ์มิเตอร์ ท่ีใหค่้าออกมาเป็น ลกัซ์ โดยตรง ค่าความสวา่งท่ีพอเหมาะกบั
การใชง้านในสถานท่ีต่างๆ ดงัตวัอยา่งขอ้มูลในตาราง ต่อไปน้ี 

  

 



 
ตารางที่ 1.1 แสดงความสว่างทีเ่หมาะสมในสถานทีต่่างๆ โดยประมาณ 

 สถานที ่ ความสว่าง (ลกัซ์) 
บ้าน 

หอ้งนัง่เล่น หอ้งครัว หอ้งอาหาร 
หอ้งอ่านหนงัสือ หอ้งท างาน 

โรงเรียน 
โรงพลศึกษา หอประชุม 
หอ้งเรียน 
หอ้งสมุด หอ้งปฏิบติัการ หอ้งเขียนแบบ 

โรงพยาบาล 
หอ้งตรวจโรค 
หอ้งผา่ตดั 

ส านักงาน 
บนัไดฉุกเฉิน 
ทางเดินภายในอาคาร 

  หอ้งประชุม  หอ้งรับรอง 

 
150 - 300 
500-1,000 

 
75-300 
300-750 

750-1,000 
 

200-750 
5,000-10,000 

 
30-75 
75-200 
200-750 



1.1 การสะท้อนแสง (Reflection) 



 
การสะท้อนของแสง 

   การท่ีเรามองเห็นวตัถุต่างๆ ได ้เพราะมีแสงจากวตัถุนั้นมาเขา้ตาเรา ถา้ไม่มีแสง
จากวตัถุมาเขา้ตา จะเห็นวตัถุนั้นเป็นสีด า  

  รังสีของแสง เป็นเส้นท่ีแสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีของแสง เขียนแทนดว้ยเส้นตรง
มีหวัลูกศร รังสีแสงแบ่งเป็น 3 แบบ คือ รังสีขนาน รังสีลู่เข้า และรังสีลู่ออก 

 
 
 
 
   

วตัถุท่ีสะทอ้นแสงไดดี้จะมีลกัษณะเป็นผวิเรียบ มนั เช่น กระจกเงาราบ เป็นตน้ 

 

รังสีขนาน รังสีลู่เข้า รังสีลู่ออก 



การสะท้อนแสงของกระจกเงาราบ  

  เม่ือใหล้  าแสงขนาดเลก็ซ่ึงเรียกวา่ รังสีของแสง  ตกกระทบผิวกระจกเงาราบ เรียก
รังสีน้ีวา่ รังสีตกกระทบ เราจะเห็นรังสีของแสงสะทอ้นออกจากผิวกระจกเงาราบ  
เรียกวา่  รังสีสะท้อน ถา้ใหรั้งสีตกกระทบตั้งฉากกบักระจกเงาราบ  รังสีจะสะทอ้นทบั
กบัรังสีตกกระทบ  เส้นรังสีในแนวน้ีเรียกวา่  เส้นแนวฉากหรือเส้นปกติ  ว่า มุมสะท้อน  
เม่ือมุมตกกระทบเปล่ียนแปลงไป  มุมสะทอ้นกจ็ะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย โดยท่ีมุมตก
กระทบจะเท่ากบัมุมสะท้อนเสมอ ดงัรูป  



กฎการสะท้อนแสง  (Law of Reflection) 
1. รังสีตกกระทบ รังสีสะทอ้นและเสน้ปกติ ตอ้งอยูใ่นระนาบเดียวกนั 

2. มุมตกกระทบตอ้งเท่ากบัมุมสะทอ้น ณ ต าแหน่งท่ีแสงกระทบเสน้ปกติ  
 
การสะท้อนแสงบนวตัถุผวิเรียบและวตัถุผวิไม่เรียบ 



ภาพจากการสะท้อนแสงของวตัถุ 
  ภาพ (image) คือ ส่ิงที่ปรากฏแก่นัยน์ตา เป็นลกัษณะปรากฏของวตัถุท่ีเกิดข้ึน

เน่ืองจากรังสีสะทอ้นหรือรังสีหกัเห จากวตัถุมาตดักนั หรือเสมือนหน่ึงวา่ตดักนั  
  ถา้รังสีตดักนัจริง  กจ็ะเกิดภาพจริง  ถา้รังสีเสมือนหน่ึงวา่มาตดักนั กจ็ะได้

ภาพเสมือน  ภาพจริงสามารถเอาฉากหรือจอมารับภาพได้ 

การเกดิภาพในกระจกเงาระนาบ มีลกัษณะดงันี ้

1. เป็นภาพเสมือน หัวตั้ง หลงักระจก ขนาดเท่ากบัวตัถุ 
2. มลีกัษณะกลบัข้างกบัวัตถุ คือ กลบัซา้ยเป็นขวาและกลบัขวาเป็นซา้ย ลกัษณะเช่นน้ี

เรียกวา่ ปรัศวภาควิโลม (Lateral  lnversion) ดงัรูป 
 



  3. ระยะภาพเท่ากบัระยะวตัถุ คือ ต าแหน่งของวตัถุและต าแหน่งของภาพจะอยูห่่าง
จากตวัผวิสะทอ้นแสงเท่ากนั ถา้วดัระยะจากวตัถุถึงผวิแผน่สะทอ้นแสง เรียกวา่ ระยะวตัถุ  
และระยะท่ีวดัจากภาพถึงผวิตวัสะทอ้นแสง เรียกวา่ ระยะภาพ จะพบวา่ระยะวตัถุเท่ากบั
ระยะภาพ จึงสรุปไดว้า่ ภาพท่ีเกิดจากการสะทอ้นแสงของกระจกเงาระนาบจะมีระยะภาพ
เท่ากบัระยะวตัถุและขนาดของภาพเท่ากบัขนาดของวัตถุ 



ภาพทีเ่กดิจากกระจกเงาระนาบสองบานวางท ามุมกนั 

  ในกรณีท่ีมีกระจกเงาระนาบ 2 บานวางท ามุมระหวา่งกนัจะเกิดภาพ
สะทอ้นกลบัไปกลบัมาไดห้ลายๆภาพ ซ่ึงหลกัการน้ีเราสามารถน ามาท า
กลอ้งสลบัลาย จากการศึกษาพบวา่จ านวนภาพท่ีเกิดข้ึนจากกระจกเงาระนาบ 
2 บานวางท ามุมกนั จะข้ึนอยูก่บัขนาดของมุมท่ีกระจกทั้ง 2 บานวาง 
ท ามุมกนั 



จ านวนภาพทีเ่กดิขึน้จากกระจกเงาระนาบสองบานวางท ามุมกนั 

จ านวนภาพ  =  
ถา้ให ้n  = จ านวนภาพ 

      คือ  มุมหรือจ านวนองศาท่ีกระจกทั้งสองวางท ามุมกนั จะไดว้า่ 
 
 
 
  ในกรณีท่ีผลหารของ      ไม่ลงตวั เหลือเศษเป็นทศนิยม  เราตอ้ง

ปรับเศษท่ีเหลือใหเ้พิ่มข้ึนไปอีก 1 ภาพเสมอ ถึงแมว้า่เศษทศนิยมนั้นมีค่า
นอ้ยกวา่ 0.5 

 



แบบฝึกหัด 

1. กระจก 2 บานวางท ามุม 45 องศา จงหาวา่เกิดภาพเท่าใด 
 
 

2. กระจก 2 บานวางท ามุม 60 องศา จงหาวา่เกิดภาพเท่าใด 
 
 

3. กระจก 2 บานวางท ามุม 80 องศา จงหาวา่เกิดภาพเท่าใด 
 

 



 
ประโยชน์การสะท้อนของแสงบนกระจกเงา 

 1. ใช้ส่องดูตัวเอง ภาพท่ีมองเห็นจะเป็นภาพเสมือนมีขนาดและระยะเท่ากบัวตัถุ 
แต่กลบัซา้ยเป็นขวากบัวตัถุ ซ่ึงเรียกวา่ “ปรัศวภาควโิลม” 

2. ใช้ท ากล้องสลบัลายหรือกล้องคาไลโดสโคป ซ่ึงท าดว้ยกระจกเงาราบยาว 3 
แผน่ น ามาประกบท ามุมกนั 60 องศา ดงัรูป เม่ือปิดทางดา้นหน่ึงแลว้น า
กระดาษสีใส่ลงไป แลว้มองเขา้ไปดูจะเห็นเป็นลวดลายสวยงามท่ีเกิดจากการ
สะทอ้นของแสงภายในกลอ้ง 

 

รูป 3.1   กล้องสลบัลายหรือกล้องคาไลโดสโคป 



3. ใช้ท ากล้องดูแห่หรือกล้องเรือด าน า้อย่างง่าย (กล้องเพอริสโคป) ประกอบดว้ย 
กระจกเงาระนาบ 2 แผน่วางท ามุม 45 องศา เพื่อช่วยในการสะทอ้นแสง 
น าไปใชส่้องดูขบวนแห่ในกรณีท่ีเรายนือยูด่า้นหลงั แลว้มองไม่เห็นขบวนแห่ 

 
แสงจากวตัถุ 

กระจก 

กระจก 

รูป 3.2  กล้องดูแห่หรือกล้องเพอริสโคป 



4.    การใช้กระจกเงาโค้ง (กระจกนูน) ติดขา้งรถยนตเ์พื่อใหม้องเห็นภาพจาก   
  ดา้นหลงัใหไ้ดมุ้มกวา้งกวา่ปกติ 

5. การใช้กระจกนูนติดไว้ในห้างสรรพสินค้าหรือบริเวณริมถนนซ่ึงเป็นทาง
แยก 

6. การใช้กระจกเว้าของทันตแพทย์เพื่อตรวจฟันคนไข ้
 



1.2 การหักเหแสง (Refraction) 



 
การหักเหของแสง 

   การหกัเหเกิดข้ึนเม่ือแสงเดินทางผ่านตัวกลางอยา่งนอ้ย 2 ชนิด ท่ีมี
ความหนาแน่นไม่เท่ากนั การหกัเหจะเกิดข้ึนตรงผวิรอยต่อของตวักลาง  
ถา้แสงเดินทางผา่นตวักลางชนิดเดียวกนัแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรง 

 



การหักเหของแสง (Refraction) 
 รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน  รังสีหักเห และเส้นตั้งฉากอยูบ่น
ระนาบเดยีวกนั 

 มุมหักเห(angle of refraction) ข้ึนกบัวสัดุและมุมตกกระทบ 
 
 

 
 v1 แทน อตัราเร็วแสงในตัวกลางที่หน่ึง 
v2 แทน อตัราเร็วแสงในตวักลางที่สอง 

ค่าคงตัว
v
v

2

1

2

1

sin
sin









 
ชนิดของตัวกลาง 

   การแบ่งชนิดของตวักลางโดยการดูทางเดินของแสงผา่นวตัถุต่างๆ จะ
แบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 
1. ตัวกลางโปร่งใส (Transparent Object) เป็นตวักลางท่ียอมให้แสงผ่านได้หมดหรือ

เกือบทั้งหมดอย่างเป็นระเบียบ สามารถมองเห็นวตัถุอีกชนิดไดช้ดัเจน เช่น กระจก
ใส อากาศ น า้ กระดาษแก้วใส แผ่นพลาสตกิใส เป็นต้น 

2. ตัวกลางโปร่งแสง (Translucent Object) เป็นตวักลางท่ียอมใหแ้สงผา่นไดบ้า้งและ
ไม่เป็นระเบียบ ท าใหก้ารมองเห็นวตัถุดา้นตรงขา้มไม่ชดัเจน เช่น กระจกฝ้า 
กระดาษไข แผ่นพลาสตกิขุ่น เป็นตน้ 

3. ตัวกลางทบึแสง (Opaque Object) เป็นตวักลางท่ีไม่ยอมใหแ้สงทะลุผา่น แต่
สะทอ้นไดห้รือบางชนิดดูดกลืนแสงได ้เช่น ไม้ เหลก็ กระเบื้อง สมุด เป็นตน้  

 



 
ส่วนประกอบส าคญัของการหักเห 

 
         จากรูปอธิบายได้ดงันี ้

PQ        คือ    ผวิของรอยต่อตัวกลาง 2 ชนิด 

NON    คือ    แนวเส้นปกติ หรือเส้นแนวฉาก 
AO        คือ    รังสีตกกระทบ 

OB        คือ    รังสีหักเห 

มุม AON      คือ   มุมตกกระทบ 

มุม BO N   คือ   มุมหักเห 

 

A 

อากาศ 

น ้า 

B 

N 

N 

O 
P Q 



 
การเดินทางของแสงผ่านตัวกลาง 

 

ตวักลางชนิดท่ี 1 

ตวักลางชนิดท่ี 2 

เส้นปกติ 

รูปท่ี 1 

รูปที ่1 ตวักลางท่ี 1 และ 2 เป็นตัวกลางชนิดเดียวกนั แสงไม่มีการหักเห 



ตวักลางชนิดท่ี 1 

ตวักลางชนิดท่ี 2 

เส้นปกติ 

รูปท่ี 2 

รูปที ่2 แสงเดินทางจากตวักลางท่ี 1 ท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยไปยงัตวักลาง
ท่ี 2 ท่ีมีความหนาแน่นมาก เช่น จากอากาศไปน ้า รังสีหกัเหจะเบนเขา้หา
เสน้ปกติ ท าใหมุ้มตกกระทบโตกวา่มุมหกัเห 



ตวักลางชนิดท่ี 1 

ตวักลางชนิดท่ี 2 

เส้นปกติ 

รูปท่ี 3 

รูปที ่3 แสงเดินทางจากตวักลางท่ี 1 ท่ีมีความหนาแน่นมากไปยงัตวักลางท่ี 
2 ท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ เช่น จากแท่งแกว้ไปยงัอากาศ รังสีหกัเหจะ
เบนออกจากเสน้ปกติ ท าใหมุ้มหกัเหโตกวา่มุมตกกระทบ 



ตวักลางชนิดท่ี 1 

ตวักลางชนิดท่ี 2 

เส้นปกติ 

รูปท่ี 4 

รูปที ่4 แสงเดินทางตกกระทบผวิรอยต่อในแนวตั้งฉากจะเดินทางเป็น
เส้นตรงท าใหม้องไม่เห็นการหกัเหของแสง 



  การเดินทางของล าแสงท่ี ผา่นตวักลางชนิดเดียวกนัตลอดจะมี
ลกัษณะเป็นเส้นตรง แต่ถา้ล าแสงเดินทางผา่นตวักลางต่างชนิดกนัท่ี
มีความหนาแน่นต่างกนั แสงจะเกิดการหกัเห ซ่ึงเป็นไปตามกฎของ
การหกัเห โดยมุมหกัเหจะใหญ่หรือเลก็กวา่มุมตกกระทึบข้ึนอยูก่บั
สมบติัอยา่งหน่ึงของตวักลาง ท่ีเรียกวา่ ดชันีหักเห  ซ่ึงหาไดจ้าก
อตัราส่วนระหวา่งอตัราเร็วของแสงในสูญกาศ ต่ออตัราเร็วของแสง
ในตวักลางใดๆ ถา้ล าแสงตกกระทบอยูใ่นตวักลางท่ีมีค่าดชันีหกัเห
นอ้ยกวา่มุมหกัเหท่ีไดจ้ะเลก็กวา่มุมตกกระทบ ในท านองเดียวกนัถา้
ล าแสงตกกระทบอยูใ่นตวักลางท่ีมีค่าดชันีหกัเหมากกวา่ มุมหกัเหท่ี
ไดจ้ะโตกวา่มุกตกกระทบ ดงัตาราง 

 



ตาราง  4.1   แสดงดชันีหักเหและความเร็วของแสงในตวักลางต่างๆ 

ตัวกลาง ดัชนีหักเห  ความเร็วแสง (m/s) 
อากาศ 
น า้ 

แอลกอฮอล์ 
แก้ว 
เพชร 

1.00 
1.33 
1.36 
1.50 
2.42 

3.00108 
2.23108 
2.21108 
2.00108 
1.24108 

ข้อควรจ า ตวักลางท่ีมีดชันีหกัเหสูงจะมีความหนาแน่นมากกวา่ แต่มี
ความเร็วแสงนอ้ยกวา่ตวักลางท่ีมีค่าดชันีหกัเหต ่า 





  มุมวกิฤต  คือ มุมตกกระทบท่ีท าใหมุ้มหักเหกาง 90 องศา เกิดข้ึนได้
เม่ือแสงเดินทางจากตัวกลางทีม่ีความหนาแน่นมากกว่าไปยงัตัวกลางที่มี
ความหนาแน่นน้อยกว่า 

 

 

 

 

 
  จากรูป เม่ือแสงเดินทางจากแท่งพลาสติกคร่ึงวงกลมไปยงัอากาศ เม่ือมุมตก

กระทบกาง 42 องศา จะท าใหมุ้มหกัเหเท่ากบั 90 องศา ดงันั้นมุมวกิฤตของแท่ง
พลาสติกจึงเท่ากบั 42 องศา 

 

31 

20 

48 

30 42 

อากาศ 

แท่งพลาสติก 
คร่ึงวงกลม 



  ถา้มุมตกกระทบใหญ่กวา่มุมวิกฤต จะเกดิการสะท้อนกลบัหมดของแสง 
ท าใหเ้กิดปรากฏการณ์ธรรมชาติหลายอยา่ง เช่น รุ้งกนิน า้ หรือการเห็นภาพ
ลวงตา เรียกวา่ มิราจ (mirage) เป็นตน้ 

50 

รูป  แสดงการสะทอ้นกลบัหมดของแสง 

50 



 มริาจ ( Mirage ) เป็นปรากฏการณ์เกิดภาพลวงตา ซ่ึง บางคร้ังใน
วนัท่ีอากาศร้อน เราอาจจะมองเห็นส่ิงท่ีเหมือนกบัสระน ้าบนถนน ดงัภาพ  
 
 
 
 
 
 ท่ีเป็นเช่นนั้น เพราะ วา่มีแถบอากาศร้อนใกลถ้นนท่ีร้อน และแถบ
อากาศท่ีเยน็กวา่ (มีความหนาแน่นมากกวา่) อยูข่า้งบน รังสีของแสงจึงค่อยๆ 
หกัเหมากข้ึน เขา้สู่แนวระดบั จนในท่ีสุดมนัจะมาถึงแถบอากาศร้อนใกลพ้ื้น
ถนนท่ีมุมกวา้งกวา่มุมวิกฤต จึงเกิดการสะทอ้นกลบัหมดนัน่เอง ดงัภาพ  



 
2. การเกดิภาพจากกระจกเงาและเลนส์ 

    การเกดิภาพ 

กระจกเงา 

กระจกเงาราบ กระจกโคง้ 

เลนส์ 

เลนส์เวา้ 

เลนส์นูน กระจกเวา้ 

กระจกนูน 



  กระจกแบ่งออกเป็นกระจกเงาระนาบและกระจกโค้ง กระจก
โค้งมี 2 ชนิด คือ กระจกเวา้และกระจกนูน 

  1. กระจกเงาระนาบหรือกระจกเงาราบ  

  กระจกเงาชนิดน้ีมีดา้นหลงัฉาบดว้ยเงินหรือปรอทภาพท่ีเกิดเป็น
ภาพเสมือน หวัตั้ง อยูห่ลงักระจก มีระยะภาพเท่ากบัระยะวตัถุ และขนาด
ภาพเท่ากบัขนาดวตัถุ ภาพท่ีไดจ้ะกลบัจากขวาเป็นซา้ย เรียกวา่  
“ปรัศวภาควิโลม (Lateral  lnversion)” 

 
 



วตัถุ ภาพ 

A 

B 
B 

A a 

b 

a 

b 

กระจกเงาราบ 

ระยะภาพ ระยะวตัถุ 

1 
2 O 

 จากรูป อธิบายหลกัการเร่ือง การเดนิทางของแสงเพ่ือหาต าแหน่งภาพทีเ่กดิจาก
กระจกเงาระนาบ 1 บาน ไดด้งัน้ี 
 ลากเส้นรังสีตกกระทบ 2 เส้น จากวตัถุ AB โดยเส้นหน่ึงลากตั้งฉากกบักระจก (a) 
เม่ือตกกระทบกระจก แสงจะสะทอ้นกลบัแนวเดิม (a) ส่วนรังสีอีกเส้นหน่ึงนั้นใหล้ากเอียง
ท ามุมกบักระจกและตกกระทบกระจก (b) แลว้สะทอ้นออกมา (b) โดยมุมตกกระทบ (1) 
เท่ากบัมุมสะทอ้น (2) รังสีสะทอ้นทั้งสองน้ีไปตดักนัท่ีใด ต าแหน่งนั้น คือ ต าแหน่งภาพ 
(AB) 



2. กระจกโค้งเว้าและกระจกโค้งนูน 

 กระจกเงาผวิโค้งทรงกลม 
กระจกเงาผิวโคง้ทรงกลม มีอยู ่2 ชนิด คือ กระจกเว้าและกระจกนูน  
1. กระจกเว้า คือ กระจกทีใ่ช้ผวิโค้งเว้าเป็นผวิสะท้อนแสง หรือกระจกเงาท่ีรังสีตกกระทบ 
และรังสีสะทอ้นอยูด่า้นเดียวกบัจุดศูนยก์ลางความโคง้  

 2. กระจกนูน คือ กระจกทีใ่ช้ผวิโค้งนูนเป็นผวิสะท้อนแสง และรังสีสะทอ้นอยูค่นละดา้น 
กบัจุดศูนยก์ลางความโคง้  



การเกดิภาพจากกระจกโค้งเว้า โค้งนูน 
ภาพ (image) เกิดจากการตดักนัหรือเสมือนตดักนัของรังสีของแสงท่ีสะทอ้นมาจากกระจก 
หรือหกัเหผา่นเลนส์ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. ภาพจริง เกิดจากรังสีของแสงตดักนัจริง เกิดดา้นหนา้กระจกหรือดา้นหลงัเลนส์ ตอ้งมีฉากมารับจึงจะ
มองเห็นภาพ ลกัษณะภาพหวักลบักบัวตัถุ มีทั้งขนาดใหญ่กวา่วตัถุ เท่ากบัวตัถุ และเลก็กวา่วตัถุ ซ่ึงขนาด
ภาพจะสมัพนัธ์กบัระยะวตัถุ เช่น ภาพทีป่รากฏบนจอภาพยนตร์ เป็นตน้ 
2. ภาพเสมือน เกิดจากรังสีของแสงเสมือนตดักนั ท าใหเ้กิดภาพดา้นหลงักระจกหรือดา้น 
หนา้เลนส์ มองเห็นภาพไดโ้ดยไม่ตอ้งใชฉ้ากรับภาพ ภาพมีลกัษณะหวัตั้งเหมือนวตัถุ เช่น  
ภาพเกดิจากแว่นขยาย เป็นตน้ 







 กระจกเว้าและกระจกนูน 
  กระจกเว้าและกระจกนูนเป็นกระจกโคง้ท่ีใชก้นัทัว่ไปมีรูปทรงเป็นส่วนหน่ึงของผวิทรงกลม 

กระจกเว้าจะใช้ด้านเว้ารับแสง ส่วนกระจกนูนจะใช้ด้านนูนรับแสง ดา้นท่ีไม่ไดใ้ชจ้ะฉาบผวิดว้ย
ปรอท 

  F C 
v 

R 

กระจกเวา้ 

f     
C F 

กระจกนูน 
R 

v f เส้นแกนมขุส ำคญั 

จากรูป กระจกเวา้และกระจกนูนมีส่วนประกอบท่ีส าคญั คือ 
 V คือ ขั้วกระจก เป็นจุดก่ึงกลางของผวิกระจก 
 C คือ จุดศูนย์กลางความโค้งของกระจก 
 R คือ รัศมีความโค้งของกระจก 
 F คือ จุดโฟกสั เป็นจุดท่ีอยูบ่นเสน้แกนมุขส าคญั ถา้รังสีตกกระทบกระจก รังสีสะทอ้นจะไปรวมกนัท่ีจุดน้ี ส าหรับ
กระจกเวา้ หรือเสมือนรวมกนัส าหรับกระจกนูน 
 VF  คือ ความโฟกสั (f) เป็นระยะจากจุดโฟกสัถึงขั้วกระจก โดยท่ีความยาวโฟกสัจะมีค่าเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของรัศมีความ
โคง้ หรือ R = 2f 
 VC   คือ เส้นแกนมุขส าคญั 



 
ตารางแสดงชนิด ขนาด และต าแหน่งของภาพทีเ่กดิจากกกระจกเว้าและกระจกนูน 

 
ต าแหน่งวตัถุ 
(หน้ากระจก) 

ภาพ  
รูปทางเดนิแสง ชนิด ขนาด ต าแหน่งภาพ 

กระจกเว้า 
1.วตัถุอยูไ่กล

มาก 

 
จริง 

 
เป็นจุด 

 
หนา้กระจกท่ีจุด

โฟกสั 
 

 
2. เกินระยะ C 

 
จริง 

 
เลก็กวา่
วตัถุ 

 
หนา้กระจกระหวา่ F 

กบั C 
 

 
3. อยูท่ี่ศูนยก์ลาง
ความโคง้(C) 

 
จริงหวั
กลบั 

 
เท่าวตัถุ 

 
หนา้กระจกท่ีจุด C 

 
 

v 
F 

c 

v 

v 

c F 
ภาพ 

F 

c 



ต าแหน่งวตัถุ 
(หน้ากระจก) 

ภาพ  
รูปทางเดนิแสง 

ชนิด ขนาด ต าแหน่งภาพ 

 
4. อยูร่ะหวา่ง F 

กบั C 
 

 
จริงหวักลบั 

 
ใหญ่กวา่
วตัถุ 

 
หนา้กระจกเลยจุด C 

ออกไป 

 
 

 
5. อยูร่ะหวา่งขั้ว
กระจก (v) และ 

F 

 
เสมือนหวั

ตั้ง 
 

 
ใหญ่กวา่
วตัถุ 

 
หลงักระจกคนละดา้น

กบัวตัถุ 

กระจกนูน 
1. วตัถุอยูไ่กล

มาก 

 
เสมือน 

 
เป็นจุด 

 
หลงักระจกท่ีจุดโฟกสั 

 
 

v 

v 

v 

F 

F 

F 

c 

c 

c 



ต าแหน่งวตัถุ 
(หน้ากระจก) 

ภาพ  
รูปทางเดนิแสง ชนิด ขนาด ต าแหน่งภาพ 

 
2.ทุกระยะ 

 

 
เสมือนหวั

ตั้ง 

 
เลก็กวา่
วตัถุ 

หลงักระจกอยูร่ะหวา่ง
ขั้วกระจก (v) กบัจุด

โฟกสั (F) 

 
 v 

F c 



การเกดิภาพจากเลนส์ 

  เลนส์  คือ วตัถุโปร่งใสซ่ึงมีผวิโคง้ ท าจากแกว้ พลาสติก หรือของแขง็
ท่ีใสเหมือนแกว้  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด 

1. เลนส์นูนหรือเลนส์ตีบแสง  มีสมบติัในการรวมแสง 
 
2.  เลนส์เว้าหรือเลนส์ถ่างแสง  มีสมบติักระจายแสง 



ประเภทของเลนส์ 



 วธีิการเขียนทางเดินของแสงผ่านเลนส์ 
   ลากเสน้แนวรังสีจากวตัถุขนานกบัเสน้แกนมุขส าคญัแลว้หักเหผ่านทีจุ่ด

โฟกสั  เส้นท่ี 2 เขียนแนวรังสีผา่นจุดก่ึงกลางของเลนส์โดยไม่ตอ้งหกัเห   
รังสีทั้ง 2 เสน้ไปตดัท่ีใด   แสดงวา่ต าแหน่งนั้นคือ ต าแหน่งภาพ 

 

รูป แสดงทางเดินของแสงผา่นเลนส์ (ท่ีมา : www.google.com) 



 
องค์ประกอบในการเกดิภาพของเลนส์นูน 

  

 

 

 
 

 

 

 

รูป  13.1   แสดงการรวมแสงของเลนส์นูน 

             ความยาวโฟกสั คือ   ระยะจากจุดโฟกสัถึงจุดกึง่กลางเลนส์ 

             ระยะวตัถุ          คือ   ระยะจากวตัถุถึงจุดกึง่กลางเลนส์ 

             ระยะภาพ          คือ   ระยะจากภาพถึงจุดกึง่กลางเลนส์ 

 

 

 

 



เลนส์นูน 



  วธีิเขียนทางเดินของแสงผ่านเลนส์  เพื่อแสดงต าแหน่งและลกัษณะ
ของภาพ เราใชรั้งสี  2 เส้น ดงัน้ี คือ เส้นแรกเขียนแนวรังสีจากวตัถุขนานกบั
เสน้แกนมุขส าคญัแลว้หกัเหผา่นจุดโฟกสัของเลนส์ เส้นที ่2 เขียนแนวรังสี
จากวตัถุผา่นจุดก่ึงกลางเลนส์โดยไม่หกัเห รังสีทั้ง 2 เสน้ ไปตดักนัท่ีใด 
แสดงวา่ต าแหน่งนั้นคือ ต าแหน่งภาพ 

  ภาพจริง  เป็นภาพท่ีเอาฉากมารับไดแ้ละเกิดหลงัเลนส์ ภาพท่ีเกิดจะมี
ลกัษณะหวักลบักบัวตัถุ มีทั้งขนาดใหญ่กวา่วตัถุ ขนาดเท่ากบัวตัถุ และ
ขนาดเลก็กวา่วตัถุ ข้ึนอยูก่บัระยะวตัถุ ภาพจริงเกิดจากเลนส์นูน 

  ภาพเสมือน เป็นภาพท่ีเอาฉากรับไม่ได ้เกิดหนา้เลนส์ ภาพท่ีเกิดมี
ลกัษณะหวัตั้งเหมือนวตัถุ ภาพเสมือนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่วตัถุจะเกิดจาก
เลนส์นูน ส่วนภาพเสมือนท่ีมีขนาดเลก็กวา่วตัถุจะเกิดจากเลนส์เวา้ 

 



(ก) 

 

 

 
(ข) 

 

 
  

 รูป 13.2   แสดงการหาต าแหน่งและลกัษณะภาพทีเ่กดิจากเลนส์นูน 

 เส้นแกนมุขส าคญั  คือ   เส้นตรงท่ีลากผา่นจุดก่ึงกลางเลนส์ (O) 
 รังสีของแสง            คือ   แนวทิศทางของแสงท่ีเขา้มายงัเลนส์ 
 จุดโฟกสั คือ จุดตดัร่วมของรังสีของแสงท่ีเม่ือผา่นเลนส์แลว้จะมีการหกัเหไปตดักนั ถา้ตดักนัจริง จะเกิด

ภาพจริง (รูป ก) ถา้ไม่ตดักนัจริงตอ้งต่อแนวรังสีใหเ้สมือนไปตดักนัหนา้เลนส์ จะเกิดภาพเสมือน (รูป ข) 
 

วตัถุ 

ภาพ 

จุดโฟกสั 

เส้นแกนมุขส าคญั 

วตัถุ ภาพ 

จุดโฟกสั 
เส้นแกนมุขส าคญั 



เลนส์เว้า 



 
 

ตารางที ่13.1 แสดงชนิด ขนาด และต าแหน่งของภาพทีเ่กดิจากเลนส์นูน 

 ต าแหน่งวตัถุ 
(หน้ากระจก) 

ภาพ รูปทางเดนิแสง 
(AB = ขนาดวตัถุ, CD = ขนาดภาพ) ชนิด ขนาด ต าแหน่งภาพ 

เลนส์นูน 
1. วตัถุอยูไ่กล

มาก 
 

 
จริง 

 
เป็นจุด 

 
อยูห่ลงัเลนส์ท่ีจุด

โฟกสั (F) 

 
 
 

 
2. เกินระยะ 2f 

 
จริง หวั
กลบั 

 
เลก็กวา่
วตัถุ 

 
อยูห่ลงัเลนส์ ระหวา่ง f 

กบั 2f 

 
3. ท่ีระยะ 2f 

 
จริง หวั
กลบั เท่าวตัถุ 

อยูห่ลงัเลนส์ระยะภาพ
เท่ากบั  

F 

F 

F 



ต าแหน่งวตัถุ 
(หน้ากระจก) 

ภาพ รูปทางเดนิแสง 
(AB = ขนาดวตัถุ, CD = ขนาดภาพ) 

ชนิด ขนาด ต าแหน่งภาพ 

4. ระหวา่ง f กบั  จริง หวักลบั 
ใหญ่กวา่
วตัถุ 

อยูห่ลงัเลนส์ระยะภาพ
เกินระยะ  

 
 
 

5. นอ้ยกวา่ f 
(ระหวา่ง F กบั 

เลนส์) 

เสมือนหวั
ตั้ง 

ใหญ่กวา่
วตัถุ 

อยูห่นา้เลนส์ระยะภาพ
เกินระยะวตัถุ 

เลนส์เว้า 
1. วตัถุอยูไ่กล
มาก 

เสมือน เป็นจุด อยูห่นา้เลนส์ท่ีจุด F 

F 

F 

F 



ต าแหน่งวตัถุ 
(หน้ากระจก) 

ภาพ รูปทางเดนิแสง 
(AB = ขนาดวตัถุ, CD = ขนาดภาพ) 

ชนิด ขนาด ต าแหน่งภาพ 

2. ทุกระยะ 
เสมือนหวั

ตั้ง 
เลก็กวา่
วตัถุ 

อยูห่นา้เลนส์ระหวา่ง
จุด F กบัเลนส์ 

 
 
 

F 



 
การค านวณหาต าแหน่งภาพและขนาดของภาพจากกระจกโค้ง 

                        สูตร 

 

                        สูตร             R= 2f 
        เม่ือ        f       คือ      ความยาวโฟกสั 

                       s       คือ      ระยะวตัถุ 

                s'      คือ      ระยะภาพ 

 ค่าของ f , s , s'  มีเคร่ืองหมายดงันี ้

    f    คือ     ความยาวโฟกสั f ของกระจกเว้าเป็น +  ของกระจกนูนเป็น ‟ 

    f   คือ     ความยาวโฟกสั f ของเลนส์นูนเป็น  +  ของเลนส์เว้าเป็น -     

    s    คือ     ระยะวตัถุเป็น + เสมอ 

    s'   คือ     ระยะภาพ s' ของภาพจริงเป็น +     s' ของภาพเสมือนเป็น - 



ลองท า 
1. วตัถุหน้ากระจกเว้าบานหน่ึงเป็นระยะ 5 cm เกดิภาพเสมือนหลงักระจกห่างจาก

กระจก 10 cm จงหาความยาวโฟกสัของกระจก 

 
 
 

2. วตัถุอยู่หน้ากระจกนูนทีม่คีวามยาวโฟกสั 20 cm เป็นระยะห่าง 15 cm จงหาชนิดและ
ทีอ่ยู่ของภาพ 



การหาก าลงัขยายของกระจกโค้ง 
 สูตรทีใ่ช้ 

 

 ก าหนดให้     
   m     คือ    ก าลงัขยายของกระจกโค้ง 

    I       คือ    ขนาดของภาพ (ความสูงของภาพ) 

    O     คือ    ขนาดของวตัถุ (ความสูงของวตัถุ) 

  โดยจะแทนเคร่ืองหมาย + และ – เป็นสญัลกัษณ์แทนชนิดของกระจกโคง้และลกัษณะของภาพ โดย
มีขอ้ก าหนดวา่ 

 เม่ือ เคร่ืองหมายหน้า    f   เป็น +   หมายถึง   กระจกเว้า 

   เคร่ืองหมายหน้า    f  เป็น -     หมายถึง   กระจกนูน 

   เคร่ืองหมายหน้า  s' , m  และ I  เป็น +    หมายถึง    ภาพจริง 

   เคร่ืองหมายหน้า  s'  , m  และ I  เป็น -  หมายถึง ภาพเสมือน 

   ส่วน  s  และ O ใช้เป็น + เสมอ 

 

 



ตัวอย่าง วางวตัถุหน้ากระจกซ่ึงมคีวามยาวโฟกสั 20 เซนติเมตร โดยวางวตัถุห่างจากขั้วกระจก 15 
เซนติเมตร จงหา 

   ก. ชนิดและต าแหน่งของภาพ 

   ข. ก าลงัขยายของกระจก 

 วธีิคดิ     ก. ชนิดและต าแหน่งของภาพ 

 จากสูตร    
  
     เม่ือ f = 20 cm , s  = 15 cm 

  แทนค่า      

    
    
    
              
         s'  = - 60 cm 
    ตอบ    เป็น – แสดงวา่เกิดภาพเสมือน ห่างจากขั้วกระจก 60 เซนติเมตร   
  
    



 

ข. ก าลงัขยายของกระจก 

  จากสูตร   
 
  เม่ือ  S' = -60 cm,  S = 15 cm 
  แทนค่า   
         
             = -4 
 
  ตอบ กระจกเว้ามีก าลงัขยาย 4 เท่า 

       



แบบฝึกหัดค านวณกระจก 
1. วางวตัถุไวห้นา้กระจกเวา้ท่ีมีความยาวโฟกสั 10 cm ท าใหเ้กิดภาพหลงักระจกห่าง

จากกระจก 15 cm จงหาวา่วตัถุห่างจากกระจกเท่าใด และภาพมีขนาดขยายก่ีเท่า 
 
 

2. แดงอยากเห็นภาพหนา้ของตนเองซ่ึงอยูห่่างจากกระจก 5 น้ิว ขยายข้ึนเป็น 2 เท่า 
จะตอ้งใชก้ระจกชนิดใด มีความยาวโฟกสัละรัศมีความโคง้เท่าใด 
 
 

3. วางเทียนไขห่างกระจกเวา้ท่ีมีความยาวโฟกสั 20 cm เกิดภาพเสมือนมีขนาดเป็น 2 
เท่าของวตัถุภาพท่ีเกิดข้ึนอยูห่่างจากขั้วกระจกเท่าใด 

    

    



แบบฝึกหัดค านวณเลนส์ 
1. วางวตัถุห่างจากเลนส์นูน 20 cm ถา้เลนส์นูนมีความยาวโฟกสั 15 cm จะเกิดภาพ

ชนิดใด ท่ีต าแหน่งใด 
2. วางวตัถุห่างจากเลนส์เวา้ 24 cm ต าแหน่งภาพอยูท่ี่ใด ถา้เลนส์เวา้มีความยาวโฟกสั 

12 cm  
3. ถา้ตอ้งการเห็นภาพหนา้เลนส์เวา้ โดยภาพมีขนาดเป็นคร่ึงหน่ึงของวตัถุ จะตอ้งวาง

วตัถุห่างจากเลนส์เวา้เท่าใด ถา้ภาพอยูห่่างจากเลนส์ 15 cm 
4. ถา้ตอ้งการเห็นภาพจากวตัถุหนา้เลนส์นูนท่ีมีความยาวโฟกสั 10 cm เป็นภาพหวัตั้ง

โตเป็น 2 เท่าของวตัถุ จงหาระยะวตัถุ 
5. ถา้ตอ้งการเห็นภาพวตัถุท่ีเกิดจาดเลนส์นูน เป็นภาพหวัตั้งดา้นเดียวกบัวตัถุ และห่าง

จากเลนส์ 25 cm โตกวา่วตัถุ 2 เท่า เลนส์มีความยาวโฟกสัเท่าใด 



แบบฝึกหัดการค านวณ 
1. วตัถุสูง 3 cm วางไว้หน้าเลนส์นูนทีมี่ความยาวโฟกสั 10cm เป็นระยะ 15 

cm จงหาต าแหน่ง ลกัษณะและขนาดของภาพทีเ่กดิขึน้ พร้อมทั้งวาด
ภาพประกอบ 

 

 

2.  กระจกเว้าและเลนส์นูนมีความยาวโฟกสั 10 และ 20 cm. ตามล าดับ วางห่าง
กนั 25 ซม.  วตัถุวางอยู่หน้าเลนส์นูน 30 cm  จงหาต าแหน่งและชนิดของ
ภาพสุดท้าย  



3. ทศันอปุกรณ์และเทคโนโลยเีกีย่วกบัแสง 



เส้นใยแก้วน าแสง 
  เส้นใยน าแสง (optical fiber) ท าจากแก้วหรือพลาสติก เป็นตวักลางใหแ้สงผา่น 

จากปลายเส้นใยขา้งหน่ึงไปสู่ปลายอีกขา้งหน่ึงไดโ้ดยท าใหเ้กิดการสะทอ้นกลบัหมด
ข้ึนภายในเส้นใย เส้นใยน าแสงบางเส้นมีขนาดเลก็กวา่เส้นผมถึง 10 เท่า ในการ
น ามาใชป้ระโยชน์นั้นตอ้งน าเส้นใยน าแสงมามดัรวมกนัเป็นมดัฉายแสงหรือมดัสร้าง
ภาพ เป็นตน้ 



เส้นใยน าแสงทีน่ ามาใช้ประโยชน์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

1. เส้นใยน าแสงแบบทางเดยีว เป็นแบบท่ีบางท่ีสุด สามารถส่งสัญญาณแสงในรูปคล่ืน
เดียวไปไดไ้กลถึง 190 กิโลเมตร โดยไม่ตอ้งเพ่ิมก าลงั 

2. เส้นใยน าแสงแบบหลายทาง ส่งสัญญาณแสงในรูปคล่ืนต่างๆ ไดห้ลายแบบมากกวา่ 
1000 รูปคล่ืน แต่มีการสูญเสียแสงในระหวา่งส่งสัญญาณ ตอ้งเสริมความแรง
สัญญาณทุกๆ ระยะ 16 กิโลเมตร 



 การน าเส้นใยแก้วน าแสงมาใช้ประโยชน์ 

1.  ทางด้านการส่ือสาร 
ก.       ด้านโทรศัพท์ มีการน าเส้นใยแกว้น าแสงมาใชแ้ทนเคเบิลทองแดงในระบบโทรศพัทก์ารพดูคุยทาง

โทรศพัทจ์ะถูกส่งไปตามเส้นใยแกว้น าแสง ท าใหผู้ค้นมากสามารถพดูคุยโทรศพัทผ์า่นทางเส้นใยแกว้
น าแสงเส้นเดียวกนัในเวลาเดียวกนัได ้

ข.       ด้านคอมพวิเตอร์ เส้นใยน าแสงสามารถน ามาใชใ้นการส่งขอ้มูลจากคอมพิวเตอร์หน่ึงไปยงั
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆได ้

ค.       ด้านโทรทศัน์ เส้นใยแสงสามารถส่งสญัญาณโทรทศัน์มากกวา 10 ช่อง 

 



2.  ทางด้านการแพทย์ 

  แพทยไ์ดใ้ชไ้ฟเบอร์สโคปหรือเอนโดสโคป  ซ่ึงประกอบดว้ยมดั
เส้นใยน าแสง 2 มดั มาช่วยตรวจอวยัวะภายใน เช่น ใชต้รวจดูภายใน
กระเพาะอาหาร โดยแพทยจ์ะสอดมดัเสน้ใยน าแสงดา้นขวามือลงใน
กระเพาะอาหารของคนไขข้ณะท่ีใหแ้สงเขา้มดัเสน้ใยน าแสงดา้นซา้ยมือผา่น
กลุ่มเสน้ใยน าแสงรอบนอกของมดัแรก เม่ือแสงตกกระทบท่ีผนงักระเพาะ
อาหารบริเวณท่ีตอ้งการตรวจ แสงจะสะทอ้นกลบัออกมาทางกลุ่ม
เส้นใยน าแสงดา้นในท าใหแ้พทยม์องเห็นภาพของบริเวณท่ีตรวจได ้ซ่ึงภาพ
ท่ีมองเห็นเกิดจากเสน้ใยน าแสงแต่ละเสน้น าแสงสะทอ้นจากบริเวณเลก็ๆ 
เม่ือรวมกนัทั้งกลุ่มจึงเกิดเป็นภาพข้ึนได ้กลุ่มเสน้ใยน าแสงน้ีจึง
เปรียบเสมือนตาประกอบของแมลงนัน่เอง และเม่ือต่ออุปกรณ์น้ีเขา้กบั
กลอ้งถ่ายรูป กจ็ะท าใหส้ามารถถ่ายภาพบริเวณท่ีตรวจได ้





ข้อดีของเส้นใยน าแสง 

-    เสน้ใยน าแสงมีขอ้ดีกวา่สายเคเบิลทองแดง เน่ืองจากมีขนาดเลก็กวา่  
ราคาถูกกวา่ 

-   ส่งสญัญาณไดม้ากกวา่ ไม่มีปัญหาพดูขา้มสายกนัระหวา่งผูใ้ชโ้ทรศพัท ์
 และไม่ถูกรบกวนดว้ยคล่ืนอ่ืนๆ 
  
 



 แสงเลเซอร์  (LASER) 
   แสงปกติไม่วา่เกิดจากไฟฟ้า เปลวเพลงิ หรือแสงจากดวงอาทิตย์ จะประกอบดว้ย

สีต่างๆ หลายสีท่ีแผอ่อกจากแหล่งก าเนิดแสงไปในทุกทิศทาง 

     ก าเนิดแสงเลเซอร์ 
                แสงเลเซอร์ ประกอบดว้ยแสงท่ีมีความยาวคล่ืนเพียงขนาดเดียว จึงมีสีบริสุทธ์ิ

เพียงสีเดียว และเดินทางออกจากแหล่งก าเนิดแสงในลกัษณะท่ีไดรั้บการจดัระเบียบ  
ใหพ้ร้อมกนัเป็นล าแสงแคบ ๆ รูปแบบของแสงเช่นน้ี เรียกวา่ อาพนัธ์(coherent) 

 



นักวทิยาศาสตร์ทีค้่นพบแสงเลเซอร์เป็นคนแรกเป็นชาว
อเมริกนัช่ือ ที.เอช. มายแมน เม่ือ พ.ศ. 2503  

  ล าแสงเลเซอร์มสีมบัตต่ิางจากแสงอ่ืนอยู่ 3 ประการคือ 

1.  แสงเลเซอร์มีพลงังานมหาศาลจึงใชต้ดัวตัถุท่ีมีความแขง็มากๆได ้และสามารถควบคุม
พลงังานใหมี้มากนอ้ยตามตอ้งการ 

2.  ล าแสงมขีนาดเลก็ วิง่เป็นเส้นตรง ไม่กระจายเป็นมุมกวา้งเหมือนแสงชนิดอ่ืน 
3.   แสงสีเขียว มีความยาวคล่ืนขนาดเดียว ซ่ึงแสงชนิดอ่ืนมีหลายสี มีความยาวคล่ืนหลาย

ขนาดผสมกนัอยู ่

 



  แสงเลเซอร์ท่ีมายแมนประดิษฐข้ึ์นในคร้ังแรกนั้นใช้แท่งทบัทิมเป็นตน้
ก าเนิดแสงจึงเรียกวา่ เลเซอร์ทบัทิม ปัจจุบนัมีการผลิตแสงเลเซอร์ออกมา
มากมายข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดแสง มีตั้งแต่เป็นของแขง็ เช่น 
ทบัทิม ของเหลว เช่น คลอโรอะลูมินมั ส่วนแก๊ส เช่น ฮีเลียม นีออน 
คาร์บอนไดออกไซค ์เป็นตน้ 



ประโยชน์ของแสงเลเซอร์ 
1. ด้านอุตสาหกรรม ใชใ้นการเช่ือมโลหะเข้าด้วยกนั ความร้อนจากเลเซอร์ช่วยละลาย

โลหะใหผ้สมกนั เจาะโลหะ เจาะเพชร เช่ือมวงจรไมโครอิเลก็ทรอนิกส์ ตดัแผน่โลหะ 
2.  ด้านการถ่ายภาพ ใชใ้นการถ่ายภาพ 3 มิติ  และเป็นแหล่งก าเนิดรังสีอลัตราไวโอเลต 

 



3.  ด้านการแพทย์  ผา่ตดัสมอง เยบ็ผวิหนงั เช่ือมหลอดเลือด จ้ีใฝหรือปาน การใช้เลเซอร์
ผ่าตัด ท าใหเ้ซลลท่ี์อยูร่อบๆบริเวณผา่ตดัไม่กระทบกระเทือนมาก คืนสภาพเดิมได้
อยา่งรวดเร็ว ไม่ตอ้งเสียเวลาฟ้ืนฟูอยูใ่นโรงพยาบาล 

4.  ด้านการส่ือสารและบันเทงิ มีการใชเ้ลเซอร์เป็นตวัน าส าหรับการส่ือสารทางโทรศพัท์ 
ใยแสง และโทรทศัน์เลเซอร์ ท าใหไ้ดภ้าพโทรทศัน์ท่ีใหญ่บนผนงั การท างานของ
เคร่ืองเล่นแผน่ซีดีโดยใชเ้ลเซอร์ การแสดงแสงเลเซอร์ในงานแสดงดนตรีต่างๆ 



 

ทศันูปกรณ์ 
   ทศันูปกรณ์ เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยและขยายขอบเขตประสาทสัมผสัทางตา โดยมี

เลนส์และกระจกเป็นส่วนประกอบ เพ่ือช่วยใหก้ารมองเห็นวตัถุชดัเจนยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ 
แว่นขยาย กล้องโทรทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์ กล้องสองตาหรือกล้องส่งทางไกล ฯลฯ 

  1. แว่นขยาย  เป็นเลนส์นูน 2 หนา้ ใชส่้องมองดูส่ิงเลก็ๆ ใหข้ยายใหญ่และ
มองเห็นชดัเจนข้ึน การใชแ้วน่ขยายตอ้งวางวตัถุใหมี้ระยะวตัถุนอ้ยกวา่ความยาวโฟกสั
ของเลนส์ จะไดภ้าพเสมือนหัวตั้ง ขนาดขยาย อยูข่า้งเดียวกบัวตัถุ อยูห่่างจากนยัน์ตา
ประมาณ 25 เซนติเมตร 

 
 



กล้องโทรทรรศน์ 
  เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ส่องดูวตัถุในท้องฟ้าซ่ึงมองดูด้วยตาเปล่าไม่ชัด ให้ได้ภาพขยายใหญ่

และเห็นชัดเจน มี 2 ประเภท คือ 

  1. กล้องโทรทรรศน์ประเภทหักเหแสง ประกอบดว้ยเลนส์นูน 2 อนั เลนส์ท่ีใช้
ส าหรับมองดูเรียกวา่ “เลนส์ใกล้ตา” ส่วนเลนส์ท่ีใชรั้บแสงจากวตัถุเรียกวา่ “เลนส์ใกล้
วตัถุ” เลนส์ใกลว้ตัถุมีความยาวโฟกสัมากกวา่เลนส์ใกลต้า 

  หลกัการท างาน แสงจากวตัถุในทอ้งฟ้าซ่ึง 
อยูไ่กลมากเม่ือผา่นเลนส์ใกลว้ตัถุจะหกัเห 
ท าให้เกดิภาพจริงหัวกลบัหลงัเลนส์ใกลว้ตัถุ  
ซ่ึงภาพน้ีจะท าหนา้ท่ีเป็นวตัถุเสมือนใหก้บั 
เลนส์ใกลต้าแลว้ท าให้เกดิภาพเสมือนหัวกลบั 
กบัวตัถุท่ีดู ขนาดขยาย อยูห่่างจากเลนส์ใกลต้า 
ประมาณ 25 เซนติเมตร 

 



  2. กล้องโทรทรรศน์ประเภทสะท้อนแสง กลอ้งโทรทรรศน์ประเภทน้ีจะใชก้ระจก
เวา้รับแสงจากวตัถุแลว้สะทอ้นไปยงักระจกเงา กระจกเงาราบจะสะทอ้นต่อไปยงัเลนส์
นูนซ่ึงท าหนา้ท่ีขยายภาพใหใ้หญ่ข้ึน 

  
  
 

 

   

 



กล้องจุลทรรศน์ 

  กล้องจุลทรรศน์ประกอบด้วยเลนส์นูน 2 อนั มาประกอบเข้า
ด้วยกนั ใช้ดูส่ิงมีชีวติทีม่ีขนาดเลก็มากซ่ึงมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
ภาพทีเ่ห็นจากกล้องจุลทรรศน์เป็นภาพเสมือนหัวกลบัขนาดขยาย  

 



4. แสงกบัการมองเห็นสี (Color Vision) 
  ในปี ค.ศ. 1801 Thomas Young ไดก้ล่าววา่การผสมสีของแสงจะท าใหเ้กิด

ความรู้สึกในการเห็นแสงสีใหม่ โดยสามารถเห็นไดเ้พราะนยัน์ตามีเซลลป์ระสาทรับ
แสงสี (Cones) 3 ชุด คือชุดทีม่คีวามไวสูงสุดกบัแสงสีแดง ชุดทีม่คีวามไวสูงสุดกบั
แสงสีเขียว และชุดทีม่คีวามไวสูงสุดกบัแสงสีน า้เงิน เซลลป์ระสาทรับแสงสีทั้ง 3 ชุดน้ี 
จะมีความไวต่อแถบแสงสีในสเปคตรัมท่ีตามองเห็นได ้แสงสีแดง แสงสีน า้เงิน และ
แสงสีเขียว เรียกวา่เป็น แม่สี หรือ สีปฐมภูม ิ(primary Color) ซ่ึงถือวา่เป็นแสงสี
บริสุทธ์ิ ท่ีไม่สามารถจะแยกออกเป็นแสงสีอ่ืน ๆ ได ้



  การมองเห็นสีต่าง ๆ บนวตัถุเกิดจากการผสมของแสงสี เช่น แสงขาว
อาจเกิดจากแสงเพียง 3 สีรวมกนั แสงทั้ง 3 สี ไดแ้ก่ แสงสีแดง แสงสีเขียว 
และแสงสีน ้าเงิน หรือเรียกวา่ สีปฐมภูมิ และถา้น าแสงท่ีเกิดจากการผสมกนั
ของสีปฐมภูมิ 2 สีมารวมกนัจะเกิดเป็น สีทุติยภูมิ ซ่ึงสีทุตยภูมิแต่ละสีจะมี
ความแตกต่างกนัในระดับความเข้มสีและความสว่างของแสง  



 
การผสมแสงสี 

 



   เม่ือฉายแสงสีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน ซ่ึงเป็นสีปฐมภูมิไปรวมกนั 
บนฉากขาว ความรู้สึกในการมองเห็นสีบนฉากจะผสมกนั ท าใหเ้ห็น 
เป็นสีต่าง ๆ ดงัน้ี    

         „ แสงสีแดง + แสงสีน า้เงิน   = แสงสีม่วงแดง (Magenta)      

         „ แสงสีแดง + แสงสีเขียว     = แสงสีเหลือง (Yellow or lemon)    

         „ แสงสีน า้เงิน + แสงสีเขียว  = แสงสีไซแอนหรือน า้เงิน-เขียว (Cyan or 
Blue-Green)     

         „ แสงสีแดง + แสงสีน า้เงิน + แสงสีเขียว  =  แสงสีขาว(White)    
    ส่วนสีสองสีท่ีรวมกนัแลว้ไดสี้ขาว สีทั้งสองเป็นสีเติมเตม็ 

(complementary colors) ของกนัและกนั เช่น สีเหลือง เป็นสีเติมเตม็ของสีน ้า
เงิน และในขณะเดียวกนัสีน ้าเงินกเ็ป็นสีเติมเตม็ของสีเหลืองดว้ย 



แดง , น า้เงิน , เขียว สีปฐมภูม ิ
 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.nakskov-gym.dk/fysik/la/fysik_billeder/optics_logos/shock_wave_rot.jpg&imgrefurl=http://www.nakskov-gym.dk/fysik/la/optik_sound_webmappe/optik_6.htm&h=675&w=615&sz=111&tbnid=Wf67UBYHthMJ:&tbnh=136&tbnw=1


สีเติมเต็ม (complementary color) 



ส่วนประกอบของตา 

 
      

   

 



ส่วนประกอบของนัยน์ตา 

เรตินา 

ประสาทตาไปยงัสมอง 

กระจกตา 

รูม่านตา 

เลนส์ตา 
ม่านตา 

กล้ามเน้ือยดึเลนส์ตา 

รูป 2.1  ส่วนประกอบต่างๆ ของนัยน์ตา (ที่มา : www.google.com) 



 
ส่วนประกอบของนัยน์ตา  ได้แก่ 

 1. กระจกตาหรือคอร์เนีย (cornea) อยูท่ี่ผวิหนา้และหุม้ลูกนยันต์าไว ้เป็นตวักลาง
โปร่งใสท าหนา้ท่ีเป็นส่วนป้องกนัลูกตา 

2. เลนส์ตา (lens) เป็นเลนส์นูน ท าหนา้ท่ีรับแสงจากวตัถุ มีความยดืหยุน่ เพื่อให้
สามารถมองเห็นวตัถุท่ีระยะต่างๆ กนัไดช้ดัเจนตลอด 

3. กล้ามเน้ือยดึเลนส์ตา (ciliary muscle) สามารถหดตวัหรือคลายตวัได ้เพื่อบีบให้
เลนส์ตานูนมากหรือนอ้ย และช่วยท าใหน้ยันต์าสามารถกลอกไปมาได ้

4. ม่านตา (iris) เป็นเน้ือเยือ่ส่วนท่ีมีสีของนยันต์า (แลว้แต่เช้ือชาติ) ท าหนา้ท่ี
ควบคุมปริมาณแสงท่ีจะผา่นเขา้สู่เลนส์ตาปรับความเขม้ของแสงไปตกลงท่ีเรตินา 

5. รูม่านตา (pupil) ช่องกลางม่านตา เป็นส่วนท่ีมีสีเขม้กลางนยันต์า รับแสงผา่นเขา้
สู่เลนส์ตา 

 



  6. เรตินา (retina) เป็นบริเวณเน้ือเยือ่สีด าชั้นในสุด 
ประกอบดว้ยใยประสาทท่ีไวต่อแสงเป็นจ านวนมาก ประกอบดว้ย
เซลลป์ระสาท 2 ชนิด คือ เซลลป์ระสาทรูปแท่ง (rod cells) จะไว
ต่อแสงท่ีมีความเขม้นอ้ย ไม่สามารถจ าแนกสีของแสงนั้นได ้ท าให้
เกิดความรู้สึกเก่ียวกบัความมืดและความสวา่ง ขาวหรือด า และ
เซลลป์ระสาทรูปกรวย (cone cells) ไวต่อแสงท่ีมีความเขม้สูง
สามารถจ าแนกแสงต่อละสีได ้ท าใหเ้กิดความรู้สึกเก่ียวกบัสี เซลล์
ประสาทเหล่าน้ีจะรวมกนัเป็นประสาทตา (optic nerve) ประสาท
ตาท าหน้าทีเ่ปลีย่นสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่สมองแล้ว
สมองจะแปลความหมายเป็นภาพที่มองเห็น 

 



 
ดวงตากบัการมองเห็น 

 
    การมองเห็นจะเกดิขึน้ได้เม่ือมแีสงจากวตัถุทีเ่ราก าลงัมองอยู่
ตกกระทบกบัตวัรับภาพในดวงตา (photoreceptor) และส่งข้อมูล
ไปยงัสมอง สมองส่วนรับภาพจะจดัเรียงแปลผลข้อมูล และสร้าง
เป็นภาพให้รู้สึกมองเห็นได้ ส่วนส่ิงมีชีวติเซลล์เดยีว เช่น  
พวกโพรโทซัว แบคทเีรีย จะตอบสนองต่อแสงสว่างได้แต่ไม่มี
อวยัวะรับภาพ  

 

 

 



ภาพกบัการมองเห็น 

              การเห็นภาพของวตัถุ ประกอบด้วยเซลล์รับแสง 2 ชนิด 
           1. เซลล์รูปแท่ง (Rod Cell) เป็นเซลลท่ี์ท าหนา้ท่ี รับแสงสวา่งใหค้วามรู้สึกเก่ียวกบั

ความมืดความสวา่ง 
     2. เซลล์รับแสงรูปกรวย(Cone cell)   เป็นเซลลท่ี์ท าใหเ้กิดความรู้สึกเก่ียวกบัสี 
ประเภทของเซลลรั์บแสงรูปกรวย มี 3 ชนิด ไดแ้ก่   
          1) เซลล์รูปกรวยทีไ่วต่อแสงสีน า้เงิน 
          2) เซลล์รูปกรวยทีไ่วต่อแสงสีเขียว 
          3) เซลล์รูปกรวยทีไ่วต่อแสงสีแดง 
          

    การเห็นสีของวตัถุ เม่ือแสงสีน า้เงนิ สีแดง หรือสีเขียว  สีใดสีหน่ึงมาเขา้นยัน์ตา 
เซลลรู์ปกรวยท่ีไวต่อแสงสีนั้นจะไดรั้บการ กระตุน้ สัญญาณกระตุน้น้ีจะถูกส่งผา่น
ประสาทตาไปสู่สมอง เพื่อแปลความหมายออกมาเป็นความรู้สึกและเห็นเป็นสีของแสง
นั้น ถา้แสงท่ีเขา้สู่นยัน์ตาเป็นสีเหลือง เซลลรู์ปกรวยท่ีไวต่อแสงสีแดงและสีเขียวจะไดรั้บ
การกระตุน้ ซ่ึงการกระตน้จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปริมาณแสงสีท่ีมาตกกระทบจอตา 

    



ความผดิปรกติของดวงตา 

 1. สายตาส้ัน  สายตาสั้นจะมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีระยะใกลก้วา่ 25 เซนติเมตร 
เน่ืองจากกระบอกตายาว ภาพจึงตกก่อนถึงเรตินา 

 วธีิการแก้ไข สวมแวน่ตาท าดว้ยเลนส์เวา้ เพื่อถ่วงแสงใหไ้ปตกถึงเรตินา 
  

 



    2. สายตายาว สายตายาวเกิดจากกระบอกตาสั้นเกินไป ภาพตกเลยเรตินา จะ
มองเห็นส่ิงต่างๆ ชดัท่ีระยะไกล ส่วนระยะใกลม้องเห็นไม่ชดั 

 วธีิการแก้ไข สวมแวน่ตาท าดว้ยเลนส์นูน เพื่อช่วยรวมแสงใหต้กใกลเ้ขา้มา 
 
    



3.  สายตาเอยีง สายตาเอียงเกิดจากผวิหนา้ของเลนส์ตามีความโคง้ไม่สม ่าเสมอ 
ท าใหเ้ห็นภาพแนวด่ิงไม่ตรงหรือแนวราบเอียงไปจากปกติ 

 วธีิการแก้ไข สวมแวน่ตาท าดว้ยเลนส์นูนกาบกลว้ย 
4.  ตาเหล่ ตาเหล่เกิดจากความผดิปกติของกลา้มเน้ือตา 
 วธีิการแก้ไข ถา้เป็นนอ้ยๆ ฝึกการบริหารกลา้มเน้ือตา ถา้เป็นมากจะตอ้งผา่ตดั 
5. ตาบอดสี ตาบอดสีเกิดจากเซลลป์ระสาทบนเรตินาเก่ียวกบัการมองเห็นสี

ผดิปกติ ส่วนใหญ่ผูช้ายจะตาบอดสีเน่ืองจากกรรมพนัธ์ุและตาบอดสีแดงเป็น
ส่วนมาก ไม่สามารถแกไ้ขไดแ้ละจะถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานต่อๆ ไป 

   



ภาพติดตา 
     การเห็นภาพติดตา (Persistence of vision) หมายถึง ความรู้สึกในการเห็นภาพ

คา้งอยูใ่นสมองไดช้ัว่ขณะทั้งๆ ท่ีไม่มีภาพของวตัถุนั้นอยูบ่นจอภาพแลว้ 
      ระยะเวลาในการเห็นภาพติดตา คนปกติมีระยะเวลาในการเห็นภาพติดตา
ประมาณ 1/15-1/10 วินาที  
     ประโยชน์ของการเห็นภาพติดตา ใชใ้นการถ่ายภาพยนตร์ ซ่ึงปกติจะถ่าย
ภาพยนตร์ 24 ภาพต่อวินาที หรือใชเ้วลา 1/24 วินาทีในการเห็นภาพ 1 ภาพ    
การเห็นภาพยนตร์เป็นเคล่ือนไหว เน่ืองจากนยันต์าของคนเรานั้นเม่ือเห็นภาพ
แรกแลว้ภาพแรกจะยงัติดตาอยูต่่อไปอีก 1/15-1/10 วินาที เม่ือภาพแรกยงัไม่ทนั
เลือนหายกจ็ะเห็นภาพต่อไปเช่นน้ีเร่ือยๆ จึงเห็นภาพเป็นภาพเคล่ือนไหว
ติดต่อกนัไป 
      ถ้าต้องการให้เห็นภาพเคล่ือนไหวช้า ตอ้งฉายดว้ยอตัราเร็วท่ีชา้กวา่การถ่าย
ภาพยนตร์ หรือถ่ายภาพยนตร์ดว้ยอตัราเร็วกวา่การฉายภาพยนตร์ 
     ถ้าต้องการให้เห็นภาพเคล่ือนไหวเร็ว ตอ้งฉายดว้ยอตัราเร็วท่ีเร็วกวา่การถ่าย
ภาพยนตร์ หรือถ่ายภาพยนตร์ดว้ยอตัราเร็วท่ีชา้กวา่การฉายภาพยนตร์ 
 



การเห็นภาพลวงตา 

   การเห็นภาพลวงตา หมายถึง การเห็นภาพท่ีปรากฎแก่สายตาแลว้ให้
ความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากความเป็นจริงของภาพ เช่น มีความรู้สึกวา่เห็น
ภาพหน่ึงมีขนาดใหญ่กวา่อีกภาพหน่ึง ทั้งๆ ท่ีภาพทั้งสองขนาดเท่ากนั เป็น
ตน้ ภาพลวงตาเกิดมาจากหลายสาเหตุดว้ยกนั ดงัน้ี 
    1. เกดิจากการมองภาพด้วยนัยน์ตาสองตาพร้อมกนั เช่น เราใชน้ิ้วช้ี 2 
น้ิวช้ีเขา้หากนัโดยห่างกนัระยะหน่ึง และห่างจากเลนส์ตาประมาณ 25 
เซนติเมตร ใหน้ยัน์ตาทั้งสองมองปลายน้ิวช้ี และค่อยๆเล่ือนปลายน้ิวช้ีเขา้
หากนั เราจะมองเห็นเหมือนช้ินส่วนของน้ิวมาอยูร่ะหวา่งปลายน้ิวทั้งสอง 
ท่ีเป็นเช่นน้ีกเ็พราะนยัน์ตาจะรายงานส่ิงท่ีเห็นไปยงัสมอง สมองจะรวบรวม
ขอ้มูลจากท่ีนยัน์ตาทั้งสองเห็น ท าใหเ้กิดการมองเห็นผดิเพี้ยนไป 
   



        

     2. เกดิจากการเคล่ือนไหวของนัยน์ตาในแนวดิ่งและแนวราบทีไ่ม่เท่ากนั 
เช่น เรามองเห็นเสน้ตรงในแนวด่ิงยาวกวา่ในแนวราบ การเพิ่มเสน้สั้นๆ ลง
บนเสน้ขนาน ท าใหม้องเห็นวา่เสน้เหล่านั้นไม่ไดข้นานกนั เป็นตน้ 
    3. เกดิจากสมบัติของแสง ไดแ้ก่ การสะทอ้นและการหกัเหของแสง เช่น 
การเกิดปรากฏการณ์มิราจ การมองเห็นปลาในอ่างน ้ามีขนาดใหญ่ข้ึน   
เป็นตน้ 
    4. เกดิจากส่ิงแวดล้อม เช่น วงกลมท่ีเติมเสน้ดา้นในวงกลมกบัวงกลมท่ีเติม
เสน้ดา้นนอก จะมองดูวา่วงกลมท่ีเติมเสน้ดา้นในจะมีขนาดเลก็กวา่วงกลมท่ี
เติมเส้นดา้นนอก เป็นตน้ 



การใช้ประโยชน์จากภาพลวงตา 
  มนุษยส์ามารถน าหลกัการเกิดภาพลวงตามาใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายทางดงัน้ี 

    1. ใช้ในการแต่งกายเพ่ืออ าพรางทรวดทรงทีแ่ท้จริง เช่น คนเต้ียควรใส่เส้ือลาย
ตั้ง คนสูงควรใส่เส้ือลายขวาง คนอว้นควรใส่เส้ือผา้สีเขม้ลายตั้ง คนผอมควรใส่
เส้ือผา้สีอ่อนและควรเป็นลายแนวนอน เป็นตน้ 
    2. ใช้ในการสร้างและตกแต่งอาคารบ้านเรือน เช่น หอ้งแคบๆ ทาดว้ยสีอ่อนจะ
ท าใหรู้้สึกกวา้งข้ึนกวา่เดิม ชาวกรีกน าไปใชส้ร้างวิหาร เป็นตน้  
    3. ใช้ในการพรางตาเพ่ือให้รอดพ้นจากศัตรู เช่น สตัวป่์าบางชนิดมีลวดลายบน
ตวัคลา้ยใบไม ้สตัวใ์นทะเลทรายมีสีน ้ าตาลเหมือนสีของทราย ทหารแต่ง
เคร่ืองแบบท่ีกลมกลืนกบัป่า เป็นตน้ 
    4. ใช้สร้างภาพยนตร์การ์ตูนทีม่ีอาการเคล่ือนไหวต่างกนัเพยีงเลก็น้อย
ต่อเน่ืองกนั เม่ือน ามาฉายใหเ้วลาบนจอของแต่ละภาพนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1/10 
วินาที ภาพท่ีฉายออกมาจะมีการเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีลกัษณะเช่นเดียวกบั
การถ่ายท าภาพยนตร์ธรรมดา 
 












