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เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 8 การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 

 

บทท่ี 8 การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย 

8.1 ลักษณะการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย  

เฉลยแบบฝกหัด 8.1 (หนา 5) 

1. ตอบ ความถ่ีและคาบของอนุภาคมีคา 0.50 เฮิรตซ และ 2.0 วินาที ตามลําดับ 

2. ตอบ ก. คาบของชีพจรเตน 29 ครั้ง ใน 20 วินาที เทากับ 0.69 วินาที  

 ข. คาบของเครื่องยนตหมุน 3200 รอบตอนาที เทากับ 0.019 วินาที 

3. ตอบ ก. ความถ่ีของสายซอส่ัน 43 รอบ ใน 0.1 วินาที เทากับ 430 วินาที-1  

 ข. ความถ่ีของใบพัดเครื่องปนอาหารหมุน 13 000 รอบ ใน 1 นาที เทากับ 216.7 

 วินาที-1  

4. ตอบ คาบของคันเคาะเทากับ 0.05 วินาที และความถ่ีของคันเคาะเทากับ 20 วินาที-1 

 

8.2 ปริมาณท่ีเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกอยางงาย  

เฉลยแบบฝกหัด 8.2 (หนา 14-15) 

1. ตอบ  อัตราเร็วสูงสุดของการเคล่ือน 0.15π  เมตรตอวินาที 

2. ตอบ  ความเรงสูงสุดของวัตถุ 20.2π  เมตรตอวินาที2 

3. ตอบ  ก. เฟสเริ่มตนเทากับ 
6
πφ =  เขียนสมการไดเปน sin

6
x A t πω = + 

 
 

 ข. เฟสเริ่มตนเทากับ 3
2
πφ = เขียนสมการไดเปน

3sin
2

x A t πω = + 
 

 

4. ตอบ ก. เวลาผานไป 2 วินาที วัตถุอยูในเฟสตางจากเดิม 20π เรเดียน 

ข. เมื่อวัตถุอยูในเฟสตางจากเดิม เรเดียน วัตถุเคล่ือนท่ีได 5.25 รอบ 

ค. ในแตละชวงเวลา 0.4 วินาที วัตถุอยูในเฟสตางจากเดิม 4π  เรเดียน 

5. ตอบ  ขณะท่ีวัตถุมีอัตราเร็ว 3.0 เซนติเมตรตอวินาที วัตถุอยูหางจากจุดสมดุล O เปน

ระยะ 8.0 เซนติเมตร 

 

2
21π
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8.3 แรงกับการสั่นของมวลติดปลายสปริงและลูกตุมอยางงาย  

เฉลยแบบฝกหัด 8.3 (หนา 32) 

1. ตอบ  สปริงจะหดส้ันลง 0.06 เมตร 

2. ตอบ สปริงจะส่ันได  5 2
π

 รอบตอวินาที 

3. ตอบ คาคงตัวของลวดสปริงมีคาเทากับ 1.97 นิวตันตอเมตร 

4. ตอบ ก. ความถ่ีของการแกวงเทากับ 23.18 10×  เฮิรตซ 

 ข. ความเร็วท่ีจุดสมดุลเทากับ 4 เมตรตอวินาที 

 ค. สมการแสดงแรงท่ีกระทําตอใหลูกเหล็กทรงกลมใหเปนฟงกชันของตําแหนงและ

เวลา 3988F x= −  และ 8sin(1997 )F t φ= − +  ตามลําดับ 

5. ตอบ ความเรงโนมถวงเนื่องจากดาวดวงนี้เปน 1.58 เมตรตอวินาที2 

  

8.4 ความถ่ีธรรมชาติและการสั่นพอง  

เฉลยแบบฝกหัด 8.4 (หนา 36-37) 

1. ตอบ  ความถ่ีธรรมชาติของการแกวงของลูกตุมอยางงายเทากับ 0.70 เฮิรตซ 

2. ตอบ ความถ่ีธรรมชาติของวัตถุติดปลายสปริงเทากับ 15.9 เฮิรตซ 

 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 8  

เฉลยปญหา  (หนา 39-43) 

1. ตอบ  สอมเสียงมีคาบและความถ่ี เทากับ 0.004 วินาที และ 250 ตอวินาที ตามลําดับ 

2. ตอบ คาบและความถ่ีเชิงมุมของการกระพือปกเทากับ 0.05 วินาที และ  

125.66 เรเดียนตอวินาที 

3. ตอบ เวลาท่ีใชเคล่ือนท่ี 0.5 วินาที 

4. ตอบ ในเวลา 10 วินาที รถวิ่งกลับไปกลับมาได 25
π

 รอบ 
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5. ตอบ ก. ขนาดของการกระจัดมีคาเทากับ 1.55 เซนติเมตร 

 ข. ขนาดของความเร็วมีคาเทากับ 190π  เซนติเมตรตอวินาที 

 ค. ขนาดของความเรงมีคาเทากับ 22472π−  เซนติเมตรตอวินาที2 

6. ตอบ  ก. การกระจัดของอนุภาคเทากับ 4.33 เซนติเมตร 

 ข. ความเร็วท่ีเวลา 10 วินาที เทากับ 0.04π−  เซนติเมตรตอวินาที 

 ค. ความเรงท่ีเวลา 10 วินาที เทากับ 3 21.20 10 π−− ×  เซนติเมตรตอวินาที2 

7. ตอบ อตัราเร็วสูงสุดของการเคล่ือนท่ีมีคา 0.47 เมตรตอวินาที 

8. ตอบ อนุภาคมีขนาดความเรง 4π  เมตรตอวินาที2 

9. ตอบ เมื่อการกระจัดเทากับ 1.73 เซนติเมตร ทิศไปทางซายหรือขวา จะมีความเร็วเปน

ครึ่งหนึ่งของความเร็วสูงสุด 

10. ตอบ  ความเร็วสูงสุดเทากับ 3.8 เมตรตอวินาที และความเรงสูงสุดเทากับ  

94.7 เมตรตอวินาที2 

11. ตอบ ตองใชเชือกยาว เทาของความยาว  

12. ตอบ ก. 

 
 

13. ตอบ ความถ่ีของมวล 8.0 กิโลกรัม เทากับ 0.35 เฮิรตซ 

14. ตอบ ก. คาคงตัวสปริงเทากับ 20 นิวตันตอเมตร 

 ข. คาบของการส่ันของมวล 0.3 กิโลกรัม เทากับ 0.77 วินาที 

 ค. ความเรงสูงสุดของมวล 10 เมตรตอวินาที2 

15. ตอบ ก. แรงดึงกลับท่ีกระทําตอรถ  ณ  เวลาเริ่มตนเปน  0.8 นิวตัน 

 ข. ณ ตําแหนง S รถทดลองมีการกระจุดสูงสุด รถทดลองมีความเร็วเทากับศูนย 

1
4

L
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16. ตอบ มวลของกลองมีคาเทากับ 1.78 กิโลกรัม 

17. ตอบ การกระจัดสูงสูงของแผนราบมีคาเทากับ 3.7 เซนติเมตร 

18. ตอบ ก. การกระจัดของอนุภาคเทากับ 0.771 เซนติเมตร 

 ข. ความเร็วอนุภาคเทากับ 14.8 เซนติเมตรตอวินาที มีทิศไปทางขวา 

 ค. ความเรงอนุภาคเทากับ 6.94 เซนติเมตรตอวินาที2 มีทิศไปทางขวา 
 
 
เฉลยปญหาทาทาย  (หนา 43-46) 

19. ตอบ วัตถุอยูมีมุมเฟสตางกัน 10π  เรเดียน 

20. ตอบ ก. ความถ่ีของการแกวงเทากับ 23.18 10×  เฮิรตซ 

 ข. ความเร็วท่ีจุดสมดุลเทากับ 4 เมตรตอวินาที 

 ค. 3992F x= − , 8sin(2000 )F t= −  

21. ตอบ วัตถุจะมีอัตราเร็ว 0.08π  เมตรตอวินาที 

22. ตอบ มวล m   เทากับ 2.5 กิโลกรัม 

23. ตอบ มวล 1m  จะใชเวลาส่ันครบรอบเปน 
2
3

 เทาของมวล 2m  

24. ตอบ เงาของอนุภาคมีอัตราเร็วสูงสุดเมื่อขนาดของการกระจัดเปนศูนย และอัตราเร็วสูงสุด

เทากับ 1.67 เมตรตอวินาที 

25. ตอบ อัตราเร็วสูงสุดของการเคล่ือนท่ีมีคา 0.12π±  เมตรตอวินาที 

26. ตอบ วัตถุจะมีความเรง 1.12π  เมตรตอวินาที2 

27. ตอบ อนุภาคมีคาบเทากบั 8 วินาที และอนุภาคมีแอมพลิจูดเทากับ 15.6 เซนติเมตร 

28. ตอบ แสดงวาคาบของการเคล่ือนท่ีเทากับ 
( )b a

v
π −  

29. ตอบ ก. คาบของการเคล่ือนท่ีของเงามีคา 2 วินาที 

 ข. ความถ่ีของการเคล่ือนท่ีของเงามีคา 0.5 เฮิรตซ 

 ค. แอมพลิจูดของการเคล่ือนท่ีของเงามีคา 0.3 เมตร 

 ง. สมการแสดงการกระจัดในการเคล่ือนท่ี ณ เวลาตาง ๆ 0.3sin( )x tπ=  

30. ตอบ แอมพลิจูดของมวลท่ีปลายของเชือกเสนท่ีหนึ่งเปน 0.707 เทาของเชือกเสนท่ีสอง 
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31. ตอบ ก. การกระจัดท่ีเวลา 2.0 st =   มีคา 1.414 เมตร 

 ข. มุมเฟสท่ีเวลา 2.0 st =  มีคา 
25

4
π

 เรเดียน 

 ค. ความเรงสูงสุดมีคาเทากับ 18π   เมตรตอวินาที2 

 ง. สมการความเร็วท่ีเวลา t  เปน 6 cos 3
4

v t ππ π = + 
 

 

 จ. สมการความเร็วท่ีเวลา t  เปน 218 cos 3
4

a t ππ π = + 
 

 

32. ตอบ ก. อนุภาคมีคาบเทากับ 4 วินาที 

 ข. อนุภาคมีความถ่ีเชิงมุมเทากับ 0.5π   เรเดียนตอวินาที 

 ค. อนุภาคมีแอมพลิจูดเทากับ 0.02 เมตร 

 ง. อนุภาคมีอัตราเร็วสูงสุดเทากับ 0.01π  เมตรตอวินาที 

 จ. อนุภาคมีอัตราเร็วท่ีเวลา 3.0 st =  เทากับ 0.01π  เมตรตอวินาที 

33. ตอบ ก. อนุถาคมีความถ่ีเทากับ 
5
π

  เฮิรตซ 

 ข. การกระจัดสูงสุดมีคาเทากับ 1.0 เมตร 

 ค. อนุภาคมีความเร็วสูงสุดเทากับ 10 เมตรตอวินาที 

 ง. อนุภาคมีความเรงสูงสุดเทากับ 100 เมตรตอวินาที2 

 จ. การกระจัด ความเร็วและความเรงท่ีเวลา  เทากับ 0.81 เมตร 5.87−  เมตรตอ

วินาที และ 81−  เมตรตอวินาที2 
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เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 9 คลื่น 

 

บทท่ี 9 คลื่น 
 

9.2 อัตราเร็วของคลื่น   

แนวคําตอบคําถามตรวจสอบความเขาใจ 9.2 (หนา 65-68) 

1. แนวคําตอบ  

  ข. ระยะเวลาจาก t = 0.01 s ถึง t = 0.03 s ใชเวลาเทากับ 
    0.03 s -0.01 s = 0.02 s 
    คล่ืนดลนี้ เคล่ือนท่ีไดระยะทางเทากับ 100 cm/s × 0.02 s = 2 cm 

    ดังนั้น คล่ืนดลนี้ เคล่ือนท่ีไดเปนระยะทาง 2 เซนติเมตร ไปทางขวา 

 

4. แนวคําตอบ  t1  เทากับ  
4
T

    และ  t2 เทากับ  
2
T

 

6. แนวคําตอบ  

จุด B C D E และ F หางจากจุด A เปนระยะ       ตามลําดับ   

และจุด B C D E และ F  มีเฟสตางจากจุด A เทากับ    และ  

ตามลําดับ 
 

7. แนวคําตอบ อัตราเร็วของคล่ืนในเชือกมีคาเทาเดิม เทากับ 60 เมตรตอวินาที แตความยาวคล่ืนเปล่ียนไป 

เปน 1 เมตร     

8. แนวคําตอบ  มีเฟสตางกัน   หรือ π เรเดียน 
 

 
เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 9 

 

เฉลยปญหา (หนา 103) 

 
 
3. ตอบ ระดับน้ําท่ีเสาจะกระเพื่อมข้ึนลงดวยความถ่ี 0.5 เมตรตอวินาที 

4. ตอบ อัตราเร็วคล่ืนในน้ําขณะนั้นเปน 60 เมตรตอวินาที 
 

 

 

 

4
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เฉลยปญหาทาทาย (หนา 103 - 104) 

 
5. ตอบ ความยาวคล่ืนในเสนเชือกนี้เปน 0.2 เมตร 

6. ตอบ  ก. คล่ืนดลนี้มีความเร็ว 1 เซนติเมตร/วินาที 

  ข. คล่ืนดลนี้จะอยูท่ีตําแหนง  3.5 เซนติเมตร 

7. ตอบ ความเร็วคล่ืนในตัวกลางท่ีสองเปน 4 2  เมตรตอวินาที 

8. ตอบ ก. เมื่อเวลาผานไป 0.1 วินาที คล่ืนท้ังสองจึงจะซอนทับกันพอดี 

9. ตอบ ก. ความเร็วคล่ืนเปน 2 เซนติเมตรตอวินาที  

10. ตอบ อยูหางกัน  0.01 เมตร 

11. ตอบ อัตราสวนความเร็วของคล่ืนในถาดคล่ืนกับคล่ืนท่ีผานน้ําท่ีมีกระจกใสจมอยูเปน 1.5 
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เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 10 แสงเชิงคลื่น 

 

บทท่ี 10 แสงเชิงคลื่น 
 

10.2 การแทรกสอดของแสงผานสลิตคู   

เฉลยแบบฝกหัด 10.2 (หนา 125-126) 

1. ตอบ  x   มีคา  m4109.5 −×  

2. ตอบ  

ก. ระยะ x เทากับ m100.6 2−×   

ข. ถาระยะระหวางสลิตกับฉากเพิ่มข้ึน  ระยะ x ก็จะมคีาเพิ่มข้ึน 

ค. ระยะ x  จะคงเดิม เพราะความสวางของแหลงกําเนิดแสงไมมีผลตอการเล้ียวเบนและแทรกสอด 

 

3. ตอบ ความกวางของแถบสวางกลางวัดจากตําแหนงท่ีมีความสวางนอยท่ีสุด ถึงตําแหนงท่ีมีความสวาง 

นอยท่ีสุดท่ีอยูสองขางของแถบสวางกลางจากรูปคือ 1.85 เซนติเมตร และ 1.20 เซนติเมตร ดังนั้น    

ความกวางของแถบสวางกลางมีคา 1.85 - 1.20 = 0.65 เซนติเมตร  

 

10.3 การเลีย้วเบนของแสงผานสลิตเด่ียว   

เฉลยแบบฝกหัด 10.3 (หนา 137) 

1. ตอบ  

ก. ขนาดของมุมท่ีแถบมืดอันดับท่ี 1 เบนจากเสนแนวกลาง  0.19 องศา 

ข. แถบสวางกลางกวางเทากับ  3106.8 −×  เมตร 

 
2. ตอบ  ตําแหนงมืดท่ี 2 อยูหางจากเสนแนวกลางเทากับ 8 มิลลิเมตร 

 
 
10.4 การเลี้ยวเบนของแสงผานเกรตติง  

เฉลยแบบฝกหัด 10.4 (หนา 147) 

1. ตอบ จํานวนชองตอเซนติเมตรของเกรตติงท่ีใชเทากับ 4 000 ชองตอเซนติเมตร 

2. ตอบ ก. แถบสวางท่ี 1 อยูหางจากแนวกลาง 29 เซนติเมตร 

 ข. ความยาวคล่ืนของแสงเทากับ 500 นาโนเมตร 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 10 แสงเชิงคลื่น 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 10 
 

เฉลยปญหา (หนา 150-154) 

 
1. ตอบ x  มีคา 32.6 10 m−×  

2. ตอบ ระยะหางของแถบสวางมีคา 0.70 เซนติเมตร 

3. ตอบ แสงมีความยาวคล่ืนเทากับ 600 นาโนเมตรตอบ  

4. ตอบ แถบสวางถัดกันท่ีปรากฏบนฉากหางกันเทากับ 2.0 มิลลิเมตร  

5. ตอบ แผนสลิตนี้มีระยะหางระหวางสลิตเทากับ 120 ไมโครเมตร 

6. ตอบ แสงมีความยาวคล่ืนเทากับ 550 นาโนเมตร 

7. ตอบ แถบสวางท่ี 1 บนฉากจะเบนจากแนวเสนกลางเปนระยะเทากับ 6 มิลลิเมตร 

8. ตอบ ชองท้ังสองจะตองอยูหางกนั 46.5 10−×  เมตร 

9. ตอบ แถบสวางกลางบนฉากเดิมจะกวาง 25 มิลลิเมตร 

10. ตอบ ความกวางของสลิตเทากับ 30 ไมโครเมตร 

11. ตอบ ฉากอยูหางจากสลิตเด่ียวเทากับ 1.67 เมตร 

12. ตอบ แสงสีนั้นมีความยาวคล่ืนเทากับ 556 นาโนเมตร 

13. ตอบ ความยาวคล่ืนของแสงเลเซอรมีคา 717 นาโนเมตร      

14. ตอบ แถบสเปกตรัมอันดับท่ีสองในชวงความยาวคล่ืน 400 นาโนเมตรถึง 700 นาโนเมตร ปรากฏไมครบ 

  ทุกความยาวคล่ืน 

 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 154 - 155) 

 
1. ตอบ อัตราสวนระหวาง 1λ  กับ 2λ  เปน 4 : 5 

2. ตอบ ระยะหางของสลิตคูมีคาเทากับ 100 ไมโครเมตร 

3. ตอบ แถบสวาง   2  แถบติดกันจะอยูหางกัน  0.25  มิลลิเมตร 

4. ตอบ ระยะหางระหวางแถบมืดท่ี 1 กับแถบมืดท่ี 2 ของภาพบนฉาก จะหางกันเทากับ 
D
d
λ  

5. ตอบ ฉากอยูหางจากสลิตเปนระยะเทากับ 1.5 เมตร 

6. ตอบ แสงเลเซอรท่ีใชมีความยาวคล่ืนเทากับ 634 นาโนเมตร 

7. ตอบ ตองใชสลิตคูท่ีมีระยะระหวางสลิตเปน 
3
4

เทาของความกวางสลิตเด่ียว 

8. ตอบ แถบสวางกลางรองรับมุมท่ีจุดกึ่งกลางของสลิตเด่ียว 6 องศา 

9. ตอบ เสนผานศูนยกลางของลวดเทากับ 0.0633  มิลลิเมตร 

10. ตอบ ระยะ L เปน 100 เทาของความกวาง a 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 10 แสงเชิงคลื่น 

11. ตอบ แสงอีกสีหนึ่งมีความยาวคล่ืนประมาณ 437 นาโนเมตร 

12. ตอบ 2 ลําดับ และ 1 ลําดับ ตามลําดับ 

13. ตอบ ความกวางของแถบสเปกตรัมอันดับท่ีหนึ่งท่ีปรากฏบนฉากเทากับ 33.86 เซนติเมตร 

14. ตอบ เกิดชุดสเปกตรัมครบทุกความยาวคล่ืนถึงลําดับท่ี 1 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 11 แสงเชิงรังสี 

 

บทท่ี 11 แสงเชิงรังสี 

11.1 การสะทอนและการหักเหของแสง  

เฉลยแบบฝกหัด 11.1 (หนา 177) 

1. ตอบ ก. รังสีสะทอนทํามุมกับเสน AB เทากับ 10 องศา 

      ข. รังสีสะทอนทํามุมกับเสน AB เทากับ 30 องศา 

2. ตอบ ดรรชนีหักเหของซิลิกา เทากับ 1.46 

3. ตอบ แสงท่ีเดินทางออกจากแกวคราวนสูอากาศมีมุมหักเหเทากับ  49.5 องศา 

4. ตอบ มุมวิกฤตของเพชรเทากับ 33.34 องศา 

 

 

11.2 การมองเห็นและการเกิดภาพ   

เฉลยแบบฝกหัด 11.2 (หนา 186) 

1. ตอบ ขนาดความสูงของกระจกท่ีนอยท่ีสุดท่ีทําใหผูหญิงคนนี้สามารถมองตัวเองไดเต็มตัว เทากับ
2
h

 และ 

  ตองติดต้ังกระจกโดยใหสูงจากพื้นเปนครึ่งหนึ่งของระยะจากพื้นถึงตาของผูหญิงคนนี ้

2. ตอบ ความลึกปรากฏของปลาเทากับ 0.15 เมตร 

3. ตอบ ปลาจะเห็นนกอินทรีสูงจากผิวน้ําเทากับ 26.60 เมตร 

 

11.3 ภาพจากเลนสบางและกระจกเงาทรงกลม   

เฉลยแบบฝกหัด 11.3 (หนา 217) 

1. ตอบ ข. ภาพเกิดหลังเลนสนูนและอยูหางจากเลนสนูนเทากับ 15 เซนติเมตร เปนภาพจริง และมี 

     กําลังขยายเทากับ 0.5 (ภาพเล็กกวาวัตถุ) 

2. ตอบ ข. ภาพเกิดหลังกระจกโคงนูนและอยูหางจากกระจกโคงนนูเทากับ 7.5 เซนติเมตร เปนภาพเสมือน  

     และมีกําลังขยายเทากับ 0.38 (ภาพเล็กกวาวัตถุ) 

3. ตอบ เทียนไขอยูหนากระจกโคงเวา 30 เซนติเมตร และภาพของเทียนไขสูง 2 เซนติเมตร 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 11 แสงเชิงรังสี 

เฉลยแบบฝกหัดทายบทท่ี 11 
 

เฉลยปญหา (หนา 252-255) 

 
1. ตอบ จะเห็นภาพตัวเองในกระจกหางจากตัวเปนระยะ 3.0 เมตร 

2. ตอบ รังสีสะทอนจากกระจกเงาราบทํามุมสะทอน 55 องศา 

3. ตอบ รังสีของแสงท่ีสะทอนออกจากกระจกบานท่ีสองทํามุม 50 องศากับกระจกบานท่ีสอง 

4. ตอบ ก. ความสูงนอยท่ีสุดของกระจกเงาราบเทากับ 0.90 เมตร 

  ข.  ไมวาชายคนนี้จะยืนหางจากกระจกเงาราบเทาใดก็ยังคงมองเห็นภาพตลอดตัว 

            ค.  ภาพท่ีมองเห็นจากกระจกเงาราบจะมีขนาดเล็กลงเมื่อชายคนนี้ยืนหางจากกระจกเงาราบมากข้ึน 

5. ตอบ  ดรรชนีหักเหของวัตถุ ก เทากับ 1.22 

6. ตอบ มุมสะทอนและมุมหักเหเทากับ 43 องศา และ 31 องศา ตามลําดับ  

7. ตอบ ระยะ x  เทากับ 1.54 เซนติเมตร 

8. ตอบ มุมวิกฤตในน้ําไปสูอากาศเทากับ 48.68 องศา 

9. ตอบ มุมวิกฤตของเพชรเทากับ 33.34 องศา 

10. ตอบ จะเห็นกนถังมีความลึกจากผิวน้ําเทากับ 0.75 เมตร 

11. ตอบ ก. เมื่อ 2s f> ภาพท่ีเกิดเปนภาพจริง หัวกลับ ขนาดเล็กกวาวัตถุ เพราะรังสีท่ีหักเหผานเลนสนูน

ไปตัด กันจริงหลังเลนสนูน 

 ข.  เมื่อ 2s f= ภาพท่ีเกิดเปนภาพจริง หัวกลับ ขนาดเทาวัตถุ เพราะรังสีท่ีหักเหผานเลนสนูนไป

ตัดกันจริงหลังเลนสนูน 

 ค. เมื่อ 2f s f< <  ภาพท่ีเกิดเปนภาพจริง หัวกลับ ขนาดใหญกวาวัตถุ  เพราะรังสีท่ีหักเหผาน

เลนสนูนไปตัดกันจริงหลังเลนสนูน 

 ง. เมื่อ s f=  ภาพท่ีเกิดเปนภาพจริง ท่ีระยะไกลมาก  เพราะรังสีท่ีหักเหผานเลนสนูน จะไปตัด

กันจริงท่ีระยะไกลมากหลังเลนสนูน 

จ. เมื่อ s f<  ภาพท่ีเกิดเปนภาพเสมือน หัวต้ัง ขนาดใหญกวาวัตถุ 

ภาพจากเลนสเวาทุกกรณีเปนภาพเสมือน หัวต้ัง ขนาดเล็กกวาวัตถุ เพราะรังสีท่ีหักเหผานเลนสไม

ไปตัดกันจริงหลังเลนสเวา แตเสมือนตัดกันหนาเลนสเวา 

12. ตอบ ตองใหแวนขยายหางจากตัวหนังสือเปนระยะ 9 เซนติเมตร 

13. ตอบ ความยาวโฟกัสของเลนสนูนเทากับ 6.7 เซนติเมตร และขนาดของภาพเทากับ 1.0 เซนติเมตร 

14. ตอบ ความยาวโฟกัสของเลนสนูนเทากับ 7.5 เซนติเมตร และขนาดของภาพเทากับ 1.0 เซนติเมตร 

15. ตอบ เลนสท่ีใชเปนเลนสเวา และมีความยาวโฟกัสเทากับ 30.0 เซนติเมตร 

16. ตอบ ข. ระยะภาพเทากับ 17 เซนติเมตร เปนภาพเสมือนหัวต้ัง มีความสูงเทากับ 8 เซนติเมตร 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 11 แสงเชิงรังสี 

17. ตอบ  จุด B อยูหางกระจกโคงเวา P เทากับ 116 เซนติเมตร 

18. ตอบ  รัศมีความโคงของกระจกโคงเวาเทากับ 36.4 เซนติเมตร 

19. ตอบ ก. กําลังขยายเทากับ 0.75  

 ข. กําลังขยายเทากับ 0.60 

20. ตอบ ข. ตองวางวัตถุหนากระจกโคงนนูเปนระยะเทากับ 60 เซนติเมตร 

21. ตอบ ภาพท่ีเกิดเปนภาพเสมือน มีการขยายเทากับ 2
3

 

22. ตอบ ระยะภาพของรถมอเตอรไซดเทากับ 3.75 เมตร และการขยายเทากับ +0.375 

 

เฉลยปญหาทาทาย (หนา 255 - 259) 

 
23. ตอบ รังสีของแสงตกกระทบตองทํามุม 55 องศากับกระจกบานแรก 

 
 
 

25. ตอบ แสงกระทบกระจกบานละ 5 ครั้ง  

26. ตอบ ผลตางของมุมหักเหในน้ําแข็งและในน้ําเทากับ 0.75 องศา 

27. ตอบ พื้นท่ีผิวท่ีมากท่ีสุดของคารบอนไดซัลไฟดท่ีแสงลอดผานข้ึนมาไดเทากับ 189.5 ตารางเซนติเมตร 

28. ตอบ ก. ดรรชนีหักเหของปริซึมเทากับ 2sin 1α +  

       ข. แสงท่ี B จะเกิดการสะทอนกลับหมด 

29. ตอบ  ภาพดอกไมอยูลึกจากผิวทรงกลมดานท่ีมองเทากับ 1.88 เซนติเมตร 

30. ตอบ 
Hh
n

=   

31. ตอบ เม็ดทรายอยูท่ีตําแหนง 12 เซนติเมตร จากผิวแรก และวัสดุโปรงใสมีดรรชนีหักเหเทากับ 1.6 

32. ตอบ ภาชนะใบนี้สูงเทาประมาณ 3.55 เซนติเมตร 

33. ตอบ ก. ความยาวโฟกัสของเลนสนูนเทากับ 20 เซนติเมตร 

       ข. ระยะภาพเทากับ 40 เซนติเมตร 

       ค. ระยะวัตถุเทากับ +50 เซนติเมตร และระยะภาพเทากับ +33 เซนติเมตร 

       ง. ณ ตําแหนง A จะไดภาพจริง ขนาดยอ 

       จ. จุดบนกราฟท่ีจะไดภาพจริง ขนาดขยายใหญเปน 2 เทาของวัตถุมี 2 จุด คือ   

+10 เซนติเมตร และ +30 เซนติเมตร 

34. ตอบ ภาพท่ีเกิดข้ึนเล่ือนเขาหาเลนสเปนระยะทาง 0.077 เซนติเมตร 
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เฉลยแบบฝกหัด บทท่ี 11 แสงเชิงรังสี 

35. ตอบ ก. เมื่อมองผานเลนสนูนตรงไปท่ีกระจกเงาราบจะมองเห็นภาพสุดทายเปนภาพหัวกลับโดยมี  

          ระยะทางหางจากเลนสนูนเทากับ 300 เซนติเมตร หรือ 3 เมตร 

       ข. ภาพสุดทายเปนภาพเสมือนหัวกลับกับวัตถุ 

36. ตอบ เลนสท้ังสองอยูหางกันเทากับ 0.05 เมตร 

37. ตอบ ภาพสุดทายอยูหนาเลนสเวาโดยมีระยะหางเทากับ 20.7 เซนติเมตร 

38. ตอบ ภาพสุดทายอยูหนาเลนสเวาอันท่ีอยูทางขวาโดยมีระยะหางเทากับ 6.1  เซนติเมตร 

39. ตอบ ภาพสุดทายอยูหนาเลนสนูนโดยมีระยะหางเทากับ 150.0 เซนติเมตร และเปนภาพท่ีมีความสูง 

       เทากับ 9.0 เซนติเมตร 

40. ตอบ เกิดภาพหลังกระจกโคงนูนเปนระยะทางเทากับ 15.25 เซนติเมตร  

41. ตอบ วัตถุอยูหางจากกระจกโคงเวาเปนระยะทางเทากับ 12.5 เซนติเมตร 

42. ตอบ  ก. กระจกเงาท่ีใชเปนกระจกโคงเวา  

        ข. ตนไมอยูหางจากชายคนนั้นประมาณ 65 เมตร  

        ค. ตนไมสูงประมาณ 8 เมตร 

 


	1. ตอบ จำนวนช่องต่อเซนติเมตรของเกรตติงที่ใช้เท่ากับ 4 000 ช่องต่อเซนติเมตร



