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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงและการมองเห็น 
ผังมโนทัศน์ (Concept  Maps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-1 ผังมโนทัศน์ของแสงและการมองเห็น 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ 
 
  1.  ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
(มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัดข้อ 1) 
  2. อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ (มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัดข้อ 2) 
  3. ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นสีของวัตถุ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
(มฐ. ว 5.1 ตัวชี้วัดข้อ 3) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน   
ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แสงและการมองเห็น 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 

 1.   จากรูป D และ E หมายถึงอะไร 
        ก.   D มุมสะท้อน E มุมตกกระทบ 
        ข.   D รังสีสะท้อน E รังสีตกกระทบ 
        ค.   D มุมตกกระทบ E มุมสะท้อน 
        ง.   D รังสีตกกระทบ E รังสีสะท้อน 
 
 
 
  

 2.   ข้อใดเป็นภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ 
  ก.   ภาพเสมือนจริง หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ ข.   ภาพเสมือนจริง หัวตั้ง ขนาดเท่ากับวัตถุ 
  ค.   ภาพจริง หัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ  ง.   ภาพจริง หัวกลับ ขนาดโตกว่าวัตถุ 
 

 3. เพราะเหตุใด บริเวณสี่แยกในร้านขายของจึงติดกระจกโค้งนูนไว้ 
  ก.   เพราะรับแสงได้ในมุมแคบ และเป็นภาพขยาย      
  ข.   เพราะรับแสงได้ในมุมแคบ และได้ภาพเท่ากับวัตถุ 
  ค.   เพราะรับแสงได้ในมุมกว้าง มองเห็นทั่วร้าน ได้ภาพเล็กกว่าวัตถุ 
  ง.   เพราะรับแสงได้ในมุมกว้าง มองเห็นหน้าร้าน ได้ภาพเท่ากับวัตถุ  
 

 4.   ข้อใดเกี่ยวข้องกับการหักเหของแสง 
  ก.   รุ้งกินน้ า     ข.   ส่องกระจกเงา 
  ค.   ทันตแพทย์ใช้เครื่องกระจกตรวจฟัน  ง.   ติดกระจกโค้งนูน บริเวณสามแยก 
 

 5. จากภาพ แสงเคลื่อนที่จากตัวกลาง A ไปสู่ตัวกลาง B ซึ่งมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน ท าให้แสง 
  เกิดการหักเหเหมือนข้อใด 
       ก.   ตัวกลาง A มีความหนาแน่นน้อยกว่าตัวกลาง B 
       ข.   ตัวกลาง A มีความหนาแน่นมากกว่าตัวกลาง B 
       ค.   ตัวกลาง A และ B มีความหนาแน่นเท่ากัน 
       ง.   ตัวกลาง A และ B มีความหนาแน่นไม่เท่ากัน  
             แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวกลางใดมีความหนาแน่น 
             มากกว่ากัน 
 

 6.   ข้อใดเป็นภาพที่เกิดจากเลนส์นูน 
  ก.   ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุ 
  ข.   ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุ 
  ค.   ภาพจริงหัวตั้ง ขนาดใหญ่กว่าวัตถุ เกิดอยู่หน้าเลนส์ 
  ง.    เกิดได้ทั้งภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุ ภาพจริงหัวกลับขนาดโตกว่าวัตถุ และ 
         ภาพเสมือนจริงหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุ ขึ้นอยู่กับต าแหน่งวัตถุ 
 

A 

B 
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 7.   ข้อใดล าดับการมองเห็นได้ถูกต้องมากที่สุด 
  ก.   แสงตกกระทบวัตถุ แสงสะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ตา ตาส่งข้อมูลไปยังสมอง สมองแปลผล 
  ข.   แสงสะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ตา ตาส่งข้อมูลไปยังสมอง สมองแปลผล แสงตกกระทบวัตถุ 
  ค.   ตาส่งข้อมูลไปยังสมอง แสงตกกระทบวัตถุ แสงสะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ตา สมองแปลผล 
  ง.   แสงตกกระทบวัตถุ ตาส่งข้อมูลไปยังสมอง แสงสะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ตา 
 

 8.   เซลล์ที่ท าหน้าที่รับสีในจอตา สามารถรับสีได้กี่สี อะไรบ้าง 
  ก.   สีเดียว คือสีขาว    ข.   2 สี คือ สีแดง สีเขียว 
  ค.   3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีเหลือง  ง.   3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีน้ าเงิน 
 

 9.   เซลล์แท่งในจอรับภาพของนัยน์ตา มีหน้าที่อะไร 
  ก.   รับส ี     ข.   รับแสง 
  ค.   รับทั้งสีและแสง    ง.   รับเฉพาะสีแดง 
 

         10. แสงสีน้ าเงินผสมกับแสงสีแดง จะได้แสงสีอะไร 
  ก.   สีม่วง     ข.   สีเขียว 
  ค.   สีน้ าเงินเขียว    ง.   สีเหลือง 
 

 11.   แสงมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในการด ารงชีวิต ข้อใดมีประโยชน์น้อยที่สุด 
  ก.   แสงท าให้เกิดรุ้ง    ข.   แสงใช้ในกระบวนการสังเคราะห์อาหารของพืช 
  ค.   ช่วยให้โลกมีอุณหภูมิเหมาะสมกับการด ารงชีวิต  
  ง.    ชว่ยให้นักดาราศาสตร์สังเกตลักษณะของดาวฤกษ์ได้ 
 

 12.   ข้อใดถูกต้อง 
  1.   แสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3 x 108 กิโลเมตรต่อวินาที 
  2.   แสงเป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
  3.   แสงเดินทางโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 
  ก. ข้อ 1 และ 2     ข. ข้อ 1 และ 3 
  ค. ข้อ 2 และ 3     ง. ข้อ 1 , 2 และ 3 
 

 13.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการมองเห็นภาพตัวเองในกระจกเงา 
  ก.   ถ้านักเรียนยกมือขวาภาพในกระจกจะเป็นมือซ้ายของเรา 
  ข.   นักเรียนสูง 168 เซนติเมตร ภาพในกระจกก็เท่ากับ 168 เซนติเมตร 
  ค.   นักเรียนยืนห่างจากกระจก 2 เมตร ระยะภาพในกระจกก็เท่ากับ 2 เมตร 
  ง.   ภาพในขณะที่นักเรียนส่งกระจกจะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเท่ากับวัตถุ 
 
         14. เมื่อนักเรียนเดินผ่านสระน้ าแล้วสังเกตเห็นภาพต้นไม้ริมสระปรากฏอยู่บนพื้นน้ าได้ เป็นสมบัติของ
แสงข้อใด 
  ก.   การสะท้อนกลับหมด   ข.   การสะท้อนของแสง 
  ค.   การหักเหของแสง    ง.   การตกกระทบของแสง 
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 15. พิจารณาการมองเห็นวัตถุจากรูป 
     ก.  
 
      
 
  
ถ้านาย ก. ยืนห่างจากวัตถุทรงกระบอก 3 เมตร แล้วทั้งนาย ก. และทรงกระบอกอยู่ห่างจากกระจก 2 เมตร 
อยากทราบว่านาย ก. จะมองเห็นต าแหน่งภาพในกระจกห่างจากต าแหน่งที่เขายืนเท่าไหร่ 
  ก.   2 เมตร     ข.   3 เมตร 
  ค.   4 เมตร     ง.   5 เมตร 
 

16. พิจารณาภาพที่เกิดจากเลนส์นูนต่อไปนี้ 
   วัตถุ     A      C 
 
   2F  F   F  2F 
           B       D  
  
  ข้อใดเป็นต าแหน่งภาพที่ถูกต้อง 
  ก.   A      ข.   B 
  ค.   C      ง.   D 
 

         17. อุปกรณ์ใดไม่สามารถท าให้เกิดภาพจริง 
  ก.   กระจกเงา     ข.   กระจกเว้า 
  ค.   เลนส์นูน     ง.   แว่นขยาย 
 

 18. ถ้าต้องการให้แสงรวมกันที่จุดโฟกัสแต่เป็นการรวมแสงกับอีกด้านจะต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใด 
  ก.   กระจกเว้า     ข.   เลนส์นูน 
  ค.   เลนส์เว้า     ง.   กระจกนูน 
 

 19. เม่ือวางวัตถุไว้หน้าเลนส์นูนที่ระยะน้อยกว่าระยะโฟกัสของเลนส์ แล้วเปลี่ยนเลนส์นูนเป็นกระจกเว้า
และต าแหน่งวัตถุยังอยู่ที่ต าแหน่งเดิมข้อใดถูกต้อง 
  ก.   เกิดภาพจริงหัวกลับทั้งคู่ 
  ข.   เป็นภาพเสมือนหัวตั้งทั้งคู่ 
  ค.   เลนส์นูนเกิดภาพจริง แต่กระจกเว้าเกิดภาพเสมือน 
  ง.   เลนส์นูนเกิดภาพเสมือน แต่กระจกเว้าเกิดภาพจริง 
 

 20. การสะท้อนกลับหมดจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางในข้อใด 
  ก.   จากแก้วไปยังน้ า    ข.   จากน้ าไปยังแก้ว 
  ค.   จากอากาศไปยังแก้ว   ง.   จากอากาศไปยังน้ า 
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 21. เราสามารถสังเกตเห็นลักษณะของหลอดดูดที่อยู่ในแก้วน้ า พบว่าส่วนของหลอดที่อยู่ในอากาศกับใน
น้ าไม่ได้ต่อเป็นหลอดเดียวกันเนื่องมาจากสาเหตุใด 
  ก.   แสงเกิดการสะท้อนผ่านแก้วไปยังอากาศ 
  ข.   หลอดดูดหักและงอได้เมื่ออยู่ในสสารที่มีสถานะต่างกัน 
  ค.   เกิดการสะท้อนกลับหมดของแสง ท าให้เราสังเกตเห็นหลอดดูดหักงอ 
  ง.   เราสังเกตเห็นหลอดดูดหักงอ เป็นปรากฏการณ์การหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางที่ต่างกัน 
 

 22. ตุ๊กตาหมีว่างอยู่หน้ากระจกเงาราบ 2 บาน ซึ่งวางท ามุมกัน 18 องศา จะเกิดภาพตุ๊กตาหมีในกระจก
จ านวนกี่ภาพ 
  ก.   19 ภาพ     ข.   20 ภาพ 
  ค.   21 ภาพ     ง.   22 ภาพ 
 

 23. นักมายากลคนหนึ่งต้องการท าให้เกิดภาพตัวเองในกระจกเงาราบท้ังหมด 9 ภาพ อยากทราบว่า
จะต้องน ากระจกมาวางท ามุมกันกี่องศาจึงจะเกิดภาพได้ตามต้องการ 
  ก.   18 องศา     ข.   60 องศา 
  ค.   36 องศา     ง.   80 องศา 
 

 24. เทียนไขอันหนึ่งวางอยู่หน้ากระจก 2 บาน ที่ท ามุมกัน 60 องศา ถ้าเลื่อนกระจกทั้งสองบานเพิ่มมุม 
ให้มากขึ้น 30 องศา อยากทราบว่าภาพที่เกิดขึ้นในกระจกจะต่างกันกี่ภาพ 
  ก.   1 ภาพ     ข.   2 ภาพ 
  ค.   3 ภาพ     ง.   5 ภาพ 
 

 25. ถ้าแสงเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ A จากลักษณะของแสงท่ีเกิดขึ้นอยากทราบว่าอุปกรณ์ A คือสิ่งใด 
      แสง 
 
 
   
  ก.   กระจกเงา     ข.   กระจกนูน 
  ค.   เลนส์เว้า     ง.   เลนส์นูน 
 

 พิจารณาตารางบันทึกผลการทดลองการเกิดภาพของเลนส์นูนต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 25-26 
ระยะวัตถุ (cm) ขนาดภาพ ชนิดภาพ 

3 ใหญ่กว่าวัตถุ ภาพเสมือนหัวตั้ง 
6 ไม่สามารถวัดได้ ไม่สามารถระบุชนิดได้ 
9 ใหญ่กว่าวัตถุ ภาพจริงหัวกลับ 
12 เท่ากับวัตถุ ภาพจริงหัวกลับ 
18 เล็กกว่าวัตถุ A 

 

 26. เลนส์นูนอันนี้มีความยาวโฟกัสเท่าไหร่ 
  ก.   3 เซนติเมตร    ข.   6  เซนติเมตร 
  ค.   7.5 เซนติเมตร    ง.   18 เซนติเมตร 
  
 

 

A 
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  27. จากตารางบันทึกผลการทดลองการเกิดภาพของเลนส์นูนชนิดของภาพ A คือข้อใด 
  ก.   ภาพเสมือนหัวตั้ง    ข.   ภาพจริงหัวตั้ง 
  ค.   ภาพจริงหัวกลับ    ง.   ข้อมูลไม่เพียงพอไม่สามารถระบุได้ 
 

 28. ภาพในข้อใดเป็นภาพที่เกิดจากเลนส์เว้า 
  ก.   ภาพจริงหัวกลับ    ข.   ภาพจริงหัวตั้ง 
  ค.   ภาพเสมือนหัวกลับ    ง.   ภาพเสมือนหัวตั้ง 
 

 29. เลนส์นูนอันหนึ่งมีความยาวโฟกัส 0.05 เมตร ถ้าวางดินสอแท่งหนึ่งหางจากเลนส์นูน 0.06 เมตร 
อยากทราบว่าจะเกิดภาพที่ระยะใด 
  ก.   0.03 เซนติเมตร    ข.   0.3 เซนติเมตร 
  ค.   3 เซนติเมตร    ง.   30 เซนติเมตร 
 

 30. ถ้าวางวัตถุห่างจากเลนส์นูน 20 cm จะเกิดภาพเสมือนที่ระยะ 30 cm เลนส์อันนี้มีรัศมีโฟกัสเลนส์
เท่าไร 
  ก.   30 เซนติเมตร    ข.   60 เซนติเมตร 
  ค.   120 เซนติเมตร    ง.   240 เซนติเมตร 
  

 31. นายเก่งสูง 175 เมตร ยืนอยู่ห่างจากกระจกเว้าเป็นระยะ 2 เมตร ถ้ากระจกมีรัศมีความโค้งของ
กระจก 2 เมตร อยากทราบว่าภาพที่เกิดขึ้นในกระจกจะสูงเท่าไร 
  ก.   1.75 เมตร     ข.   2.0 เมตร 
  ค.   17.5 เมตร     ง.   ไม่สามารถหาค่าได้แน่นอน 
  

 32. ทดลองใช้แว่นขยายส่องดูตัวหนึ่งมีขนาด 1 มิลลิเมตร ถ้าเห็นภาพมดขนาด 1 เซนติเมตร อยาก
ทราบว่าแว่นขยายมีก าลังขยายเท่าไร 
  ก.   0.1 เท่า     ข.   1 เท่า 
  ค.   10 เท่า     ง.   100 เท่า 
  

 33. เด็กชายโดมยืนส่องกระจกเว้าที่มีก าลังขยาย 0.1 เท่า เห็นภาพตัวเองขนาด 17 เซนติเมตร ในกระจก 
ถ้าเด็กชายโดมมาส่องกระจกเงาราบ อยากทราบว่าภาพเด็กชายโดมในกระจกเงาราบจะมีขนาดเท่าไร 
  ก.   1.7 เซนติเมตร    ข.   100 เซนติเมตร 
  ค.   169 เซนติเมตร    ง.   170 เซนติเมตร 
  

 34. รัศมีความโค้งของเลนส์นูนอันหนึ่งเท่ากับ 50 เซนติเมตร ถ้าวัตถุวางอยู่หน้าเลนส์ห่างเป็นระยะ 20 
เซนติเมตร จะเกิดภาพขนาดกี่เท่าของวัตถุและเป็นภาพชนิดใด 
  ก.   3.67 เท่า ภาพเสมือน   ข.   5.0 เท่า ภาพเสมือน 
  ค.   36.7 เท่า ภาพจริง    ง.   50.0 เท่า ภาพจริง 
 

 35. ก าลังขยายของกระจกเว้าอันหนึ่งเท่ากับ 0.2 ถ้าวางวัตถุอยู่หน้ากระจกที่ระยะ 180 เซนติเมตร ซึ่ง
ท าให้เกิดภาพที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่หน้ากระจก อยากทราบว่ากระจกเว้ามีความยาวโฟกัสเท่าไร 
  ก.   3 เซนติเมตร    ข.   30 เซนติเมตร 
  ค.   36 เซนติเมตร    ง.   360 เซนติเมตร 
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 36. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสามารถมองเห็นลักษณะของกาแล็กซีได้ ทัศนูปกรณ์ข้อใด
ที่ใช้สังเกตวัตถุท้องฟ้าที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ 
  ก.   กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน   ข.   กล้องส่องทางไกล 
  ค.   กล้องโทรทรรศน์    ง.   กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง 
 

 37. คนสายตาสั้นควรสวมแว่นโดยใช้เลนส์ชนิดใดและเลนส์ชนิดนี้จะช่วยอะไร 
  ก.   เลนส์เว้า เพื่อช่วยขยายแสงที่สะท้อนมาจากวัตถุให้ตกที่เรตินาพอดี    
  ข.   เลนส์เว้า เพื่อปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ให้ภาพตกที่เรตินาพอดี 
  ค.   เลนส์นูน เพ่ือช่วยรวมแสงที่สะท้อนมาจากวัตถุให้ตกท่ีเรตินาพอดี     
  ง.   เลนส์นูน เพ่ือปรับความยาวโฟกัสของเลนส์ให้ภาพตกที่เรตินาพอดี 
 

 38. ปัจจุบันในการบริจาคดวงตานั้นหมายถึงการบริจาคอะไร 
  ก.   ม่านตา    
  ข.   กระจกตา 
  ค.   เลนส์ตา    
  ง.   รูม่านตา 
  

 39. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
  ก.   รังสีของแสงสะท้อนตัดกันจริง   
  ข.   สามารถเอาฉากมารับได้ 
  ค.   หัวตั้งเสมอ     
  ง.   ข้อ ก. และข้อ ข. 
 

 40. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาพเสมือน 
  ก.   รังสีของแสงสะท้อนเสมือนตัดกัน    
  ข.   ไม่สามารถเอาฉากมารับได้ 
  ค.   หัวกลับเสมอ    
  ง.   ข้อ ก และข้อ ข. 


