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     หองผาตัด 
สํานักงาน 
     บันไดฉุกเฉิน 
     ทางเดินในอาคาร 
     หองประชมุ  หองรับรอง 

5,000  -  10,000 
 

30  -  75 
75  -  200 
200  -  750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนรายคาบ 
คาบที่ 7-8  เร่ืองท่ีสอน    การสะทอน  การใหแสง  และการกระจาย 

ผูสอนโดย  นายรุงโรจน  หนขูลิบ          สอนแบบบรรยาย  จํานวน  50 นาที/สัปดาห 
 
1.  จุดประสงคการสอน 
    1.  บอกความหมายของการสะทอน  การใหแสง  และการกระจายได 
    2.  บอกกฎการสองสวางได 
    3.  บอกวิธีพิสูจนกฎของสองสวางได 
 
2.   รายการสอน 
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1.  การสะทอน 
2.  กฎการสะทอน 
3.  การใหแสงสวาง 
4.  การกระจายแสงแบบตางๆ 

 
3.  วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ท่ีตองเตรียม 
 -  ผูเรียนวัสดอุุปกรณการเรยีน(เครื่องเขยีน  เพื่อใชจดบนัทึกเนื้อหาสาระสําคัญที่นาสนใจ)  หรือ 
     ตําราเพื่อประกอบการฟงบรรยาย  หรือคนควาเพิ่มเตมิ 
 -  กรณีที่ตองการบันทึก ไว   เพื่อนํามาเปดทบทวนภายหลัง  เพราะเวลาจํากดั  ตองมีเครื่องบันทึก   
                  สัญญาณภาพเสยีง  ตามเหมาะสมหรือความพรอมแตละบคุคล 
 -  ครูผูสอนตองเตรียม  ของจริง  ภาพถาย  หรือภาพกราฟกส     เพื่อประกอบการบรรยาย ตามเนื้อหา    
 
4.  ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน 
 -   บรรยายประกอบสไลด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหาเรื่อง  การสะทอน  การใหแสง  และการกระจาย 
สัญลักษณของลําแสง 
 การเขียนแนวลําแสงหรือรังสีใหเขียนเปนเสนตรงที่มีหัวลูกสรกาํกับแกนแนวลําแสง และเรียกสัญลักษณนีว้า 
รังสีแสง รังสีแสงมีหลายอยาง เชน รังสีขนาน รังสีลูเขา รังสีลูออก 
 
    
  
                                รังสีขนาน                                             รังสีลูเขา                                รังสีลูออก 
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รังสีสะทอน 
เสนปกต ิ
 

กระจกเงาระนาบ 

รังสีตกกระทบ 

                การสะทอนแสงบนกระจกเงาระนาบสามารถเขียนรูปไดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            รังสีตกกระทบ (Incident Ray) คือรังสีของแสงที่พุงเขาหาพื้นผิวของวัตถุ 
            รังสีสะทอน (Reflected Ray) คือรังสีของแสงที่พุงออกจากพืน้ผิวของวัตถุ 
            เสนปกติ (Normal) คือ เสนที่ลากตั้งฉากกับพื้นผิวของวัตถุตรงจุดที่แสงกระทบ 
            มุมตกกระทบ (Angle of Incidence) คือมุมที่รังสีตกกระทบทํากับเสนปกต ิ
            มุมสะทอน (Angle of Reflection) คือมุมที่รังสีสะทอนทํากับเสนปกต ิ
              กฎ การสะทอนของแสง (The Laws of Reflection) มี 2 ขอ ดังนี้ 

1.  รังสีตกกระทบ รังสีสะทอน และเสนปกติจะอยูในระนาบเดียวกนั 
2.  มุมตกกระทบเทากับมุมสะทอน 

 ลักษณะการสะทอนของแสงการสะทอนของแสงแบงไดเปน 2 ลักษณะดังนี ้
        1.  การสะทอนปกต ิ
               วัสดทุี่มีผิวเรียบไมวาจะเปนวัตถุผิวราบหรือผิวโคง การสะทอนของแสงจะใหผลเชนเดยีวกัน คือ
รังสีตกกระทบ รังสีสะทอน และเสนปกติ (เสนแนวฉาก) จะอยูในระนาบเดียวกัน นอกจากนี้มุมตกกระทบ
และมุมสะทอนจะมีคาเทากนัเสมอ 
 
           2.   การสะทอนกระจาย 
   เราไดเหน็การสะทอนปกติมาแลวจากกระจกเงาและวัตถุเรียบมันอื่นๆ เชน ผิวโลหะตางๆ แตวัตถุทีม่ี
ผิวขรุขระ เชน กระดาษ ไม และวัตถุทึบแสงอื่นๆ ก็มีการสะทอนแสงเชนเดียวกนั  แตเนื่องจากผวิของวัตถุ
หยาบ แสงจึงสะทอนออกไปในหลายทศิทาง เรียกวา   การสะทอนกระจาย เมื่อพิจารณาบริเวณเล็กๆของผิว
ขรุขระ จะเหน็วาประกอบดวยผิวเรียบจํานวนมากโดยทีมุ่มระหวางผิวเหลานั้นจะมีคาตางๆกัน และมุมตก
กระทบจะเทากับมุมสะทอน ณ ตําแหนงทีแ่สงตกกระทบเสมอ 
          การสะทอนกลับหมด 
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                แสงที่เดินทางจากตัวกลางที่โปรงแสงไปสูตัวกลางที่โปรงใส  เชน จากแกวไปสูอากาศ  ถามุมตก
กระทบนอยกวา  42  องศา  แสงบางสวนจะสะทอนกลับและบางสวนจะทะลุแกวออกสูอากาศ   แตถามุมที่ตก
กระทบแกวเทากับ  42  องศา  แสงจะสะทอนกลับคืนสูแกวหมดไมมีแสงออกสูอากาศเลย ลักษณะเชนนี้
เรียกวา  การสะทอนกลับหมดนั่นคือ   รอยตอระหวางแกวกับอากาศทําหนาที่เสมือนการตกกระทบที่จะทําให
แสงสะทอนกลับหมด  ซ่ึงจะมีคาแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัชนิดของตัวกลาง 
                การมองผานแผนกรองแสงสีตาง ๆ ทําใหเราเห็นปรากฏการณของแสงที่นาสนใจ  เชน แผนกรอง
แสงสีแดงจะสะทอนและยอมใหแสงสีแดงทะลุผานออกไปได เราจึงเหน็แผนกรองแสงนั้นมีสีแดง แผนกรอง
แสงสีเหลืองจะสะทอนและยอมใหแสงสีแดงและสีเขียวทะลุผานออกไปได  เพราะวาแสงสีเหลืองเปนสีทุติย
ภูมิซ่ึงเกิดจากแสงสีแดงและสีเขียวรวมกัน  ถาเรามองผานแผนกรองแสงสีตาง ๆ  เพือ่ดูวัตถุอยางหนึ่ง  จะเห็น
วตัถุนั้นมีสีตางไปจากการมองดูวัตถุในแสงขาว 
 การหักเหของแสง (Refraction of Light) 
               เมื่อแสงเดินทางผานวัตถุหรือตวักลางโปรงใส เชน อากาศ แกว น้ํา พลาสติกใส แสงจะสามารถเดิน
ทางผานไดเกอืบหมด เมื่อแสงเดินทางผานตัวกลางชนดิเดียวกนั แสงจะเดนิทางเปนเสนตรงเสมอ แตถาแสง
เดินทางผานตวักลางหลายตวักลาง แสงจะหักเห 
สาเหตุท่ีทําใหแสงเกิดการหักเห 

เกิดจากการเดนิทางของแสงจากตัวกลางหนึ่งไปยังอกีตัวกลางหนึ่งซึ่งมคีวามหนาแนนแตกตางกัน จะ
มีความเร็วไมเทากันดวย โดยแสงจะเคลื่อนที่ในตวักลางโปรงกวาไดเร็วกวาตัวกลางที่ทึบกวา เชน ความเร็ว
ของแสงในอากาศมากกวาความเร็วของแสงในน้ําและความเร็วของแสงในน้ํามากกวาความเรว็ของแสงใน
แกวหรือพลาสติก 
            การที่แสงเคลื่อนที่ผานอากาศและแกวไมเปนแนวเสนตรงเดียวกนัเพราะเกิดการหักเหของแสง โดย
แสงจะเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแนนนอยกวา (โปรงกวา) ไปยังตัวกลางที่มีความหนาแนนมากกวา 
(ทึบกวา) แสงจะหกัเหเขาหาเสนปกติ ในทางตรงขาม ถาแสงเดินทางจากยังตวักลางที่มีความหนาแนน
มากกวา (ทึบกวา) ไปยังตวักลางที่มีความหนาแนนนอยกวา (โปรงกวา) แสงจะหักเหออกจากเสนปกติ    
ดรรชนีหักเหของตัวกลาง (Index of Refraction)   การเคลื่อนที่ของแสงในตัวกลางตางชนิดกนัจะมีอัตราเร็ว
ตางกัน เชน ถาแสงเคลื่อนที่ในอากาศจะมอัีตราเร็วเทากบั 300,000,000 เมตรตอวินาที แตถาแสงเคลื่อนที่ใน
แกวหรือพลาสติกจะมีอัตราเร็วประมาณ 200,000,000 เมตรตอวินาที การเปลี่ยนความเรว็ของแสงเมื่อผาน
ตัวกลางตางชนิดกัน ทาํใหเกิดการหกัเห อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศตออัตราเร็วของแสงในตวักลางใดๆ 
เรียกวา ดรรชนีหักเหของตัวกลาง นั้น 
                                      
                 ดรรชนีหักเหของตัวกลาง     =          อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ  
                                                                          อัตราเร็วของแสงในตวักลางใดๆ      
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 (อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ    =   3 x 108 เมตร / วินาที) 
กฎการหักเหของแสง (The Law of Refraction) 
                เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึง่ไปยังอีกตวักลางหนึ่งดวยมมุๆ หนึ่งที่ไมใชมุมฉากแลว แสงจะ
เกิดการหักเหขึ้น โดยถาแสงเดินทางเคลื่อนที่จากตวักลางที่มีความหนาแนนนอยกวา (โปรงกวา) ไปยัง
ตัวกลางที่มีความหนาแนนมากกวา (ทึบกวา) แสงจะหักเหเขาหาเสนปกติ ในทางตรงขาม ถาแสงเดินทางจาก
ยังตัวกลางที่มีความหนาแนนมากกวา (ทึบกวา) ไปยังตวักลางที่มีความหนาแนนนอยกวา (โปรงกวา) แสงจะ
หักเหออกจากเสนปกต ิ
ผลที่เกิดขึ้นจากการหักเหของแสง    เมื่อมองที่อยูในน้ําโดยนยันตาของเราอยูในอากาศ จะทําใหมองเห็นวัตถุ
ตื้นกวาเดิม นอกจากนีน้ักเรยีนอาจจะเคยสังเกตวาสระวายน้ําหรือถังใสน้ําจะมองดตูื้นกวาความเปนจริง เพราะ
แสงตองเดินทางผานน้ําและอากาศแลวจึงหักเหเขาสูนัยนตา 
มุมวิกฤตและการสะทอนกลับหมด 

1.       มุมวิกฤตจะเกิดขึ้นไดเมื่อแสงเดินทางจากตวักลางที่ทึบกวาไปยังตัวกลางที่โปรงกวา 
2.       มุมวิกฤตคือ มุมตกกระทบที่ทําใหมมุหักเหเทากับ 90 องศา 
3.       เมื่อมุมตกกระทบในตัวกลางที่หนาแนนมากกวาใหญกวามุมวิกฤต แสงจะเกดิการสะทอนกลับ

หมด 
         ผลจากการหักเหและการสะทอนกลับหมดของแสง ทําใหเกิดปรากฏการณธรรมชาติหลายอยางเชน การ
เกิด รุงกินน้ําและการเกิดภาพลวงตาหรือมริาจ 
รุงกินน้ํา (Rainbow) คือ แถบสีสเปกตรัมของแสงสีขาวของแสงอาทิตย เกดิจากแสงอาทิตยสองผานเขาไปใน
ละอองน้ําในอากาศ แลวเกิดการหักเหและสะทอนกลับหมดในละอองน้ํา โดยแสงที่หักเหออกจากละอองน้ํา
จะกระจายออกเปนสเปกตรมัของแสงขึ้น รุงกินน้ํามักเกดิขึ้นหลังฝนตก และผูสังเกตตองยื่นหนัหลังใหกับ
ดวงอาทิตยจึงจะมองเห็นได 
  
 
  
 มิราจ (Mirage) คือ ปรากฏการณที่เกดิขึ้นในวนัที่อากาศรอนจัด เราจะเห็นเหมือนมีสระน้ําอยูบนพืน้ถนน 
นั่นเปนภาพลวงตาที่เกดิจากแสงจากทองฟาหักเหและสะทอนกลับหมดจากชั้นของอากาศรอนบนพืน้ดินที่
เปนเชนนีเ้พาะในขณะทีแ่สงแดดรอนจัด อากาศที่ใกลผิวถนนจะมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศที่อยูสูงจากผิวถนน
ขึ้นไป อากาศที่อยูใกลผิวถนนจึงมีความหนาแนนนอยกวาอากาศที่อยูสูงจากผิวถนนขึ้นไป ความหนาแนน
ของอากาศที่แตกตางกันจึงเปรียบเสมือนตัวกลางที่แตกตางกัน ดังนั้นเมื่อแสงจากทองฟาเดินทางผานความ
หนาแนนของอากาศที่แตกตางกัน แสงจึงเกิดการหกัเหได และเมื่อมุมตกกระทบโตกวามุมวิกฤต จึงเกิดการ
สะทอนกลับหมด นอกจากนีจ้ากหลักการสะทอนกลับหมดของแสงไดถูกนําไปใชอยางกวางขวางใน
เสนใยนําแสงอีกดวย 

สเปกตรัมของแสงอาทิตยประกอบดวยแสงสี 7 สี คือ มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด แดง 
 


