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1(มช 40) วางวัตถุอันหนึ่งไวดานหนากระจกเวา ณ ตําแหนงจุดศูนยกลางความโคงของกระจก
เวา (C) ถาหากเลื่อนวัตถุนี้ไปในทิศทางเขาใกลจุดโฟกัสของกระจกเวานี้ ภาพที่เห็นจะมี
ลักษณะยังคงเปน
1. ภาพเสมือน ขนาดใหญกวาเมื่อวางวัตถุที่ C
2. ภาพเสมือน ขนาดเล็กกวาเมื่อวางวัตถุที่ C
3. ภาพจริง ขนาดใหญกวาเมื่อวางวัตถุที่ C
4. ภาพจริง ขนาดเล็กกวาเมื่อวางวัตถุที่ C
2(มช 42) ชายคนหนึ่งเปนคนสายตายาวโดยเขาสามารถมองเห็นชัดเมื่อไมใสแวนตาที่ระยะหาง
จากวัตถุ 70 เซนติเมตรขึ้นไป ถาเขาใชกระจกเวาทางยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร สองดูใบ
หนาเพื่อจะแกะสิวโดยตองการใหภาพใบหนาเกิดขึ้นที่ระยะ 80 เซนติเมตร กระจกตองอยู
หางจากใบหนากี่เซนติเมตร
1. 26.7
2. 40.0
3. 70.0
4. 80.0
3(มช 35) นักเรียนกลุมหนึ่งทําการทดลองหาความยาวโฟกัสของกระจกเวาอันหนึ่ง พบวาเมื่อ
วางวัตถุหางกระจกเปนระยะทาง 20 เซนติเมตร จะไดภาพจริงมีความสูงเปนสามเทาของ
วัตถุ อยากทราบวาถาวางวัตถุหางจากกระจก 10 เซนติเมตร ภาพที่ไดจะเปนเชนไร
ก. ภาพจริง สูงเทาวัตถุ
ข. ภาพเสมือน สูงเทาวัตถุ
ค. ภาพจริง สูงเปนสามเทาของวัตถุ
ง. ภาพเสมือน สูงเปนสามเทาของวัตถุ
4(มช 43) วางวัตถุไวหนากระจกสะทอนแสงอันหนึ่ง พบวาไดภาพขยายเปน 6 เทา และเมื่อ
เลื่อนวัตถุนี้เขาใกลกระจกอีก 10 เซนติเมตร พบวายังคงไดภาพขยายเปน 6 เทา กระจกอัน
นี้มีความยาวโฟกัสกี่เซนติเมตร
1. 10
2. 20
3. 30
4. 60
5(มช 49) ปลายาว 5 เซนติเมตร อยูในอางเลี้ยงปลาทรงกลมรัศมี 10 เซนติเมตร ปากของ
ปลาอยูที่จุดกึ่งกลางของอางเลี้ยงปลาพอดี ปลาจะเห็นเงาของตนเองจากการสะทอนที่ผิวทรง
กลมวามีความยาวเทาใด ( ตาและปากของปลาอยูใกลกันมาก )
490

pec9.com

Phy Online

ตะลุยโจทยโควตา มช. บทที่ 14 แสงและทัศนอุปกรณ ชุด2

6(มช 36) แสงที่เดินทางเขาไปในตัวกลางชนิดหนึ่งซึ่งมีคามุมวิกฤตเทากับ 30 องศานั้น จะมี
ความเร็วในตัวกลางนั้นกี่เมตรตอวินาที
1. 1.0 x 107
2. 5.0 x 107
3. 1.0 x 108
4. 1.5 x 108
7(มช 41) แสงเคลื่อนที่จากใตน้ํา ( ดัชนีหักเห = n1) ตกกระทบที่ผิวรอยตอกับอากาศ ( ดัชนีหัก
เห = 1 ) ดวยมุมวิกฤติ ถาเผอิญมีน้ํามัน ( ดัชนีหักเห = n2 ) ลอยมาอยูเหนือผิวน้ําพอดี มุม
หักเหของแสงนี้ในน้ํามันเปนเทาใด
n
n
1. sin−1 ( n1 )
2. sin−1 ( n1 )
3. sin−1 ( n1 )
4. sin−1 ( n2 )
2
1
1
2
8(มช 47) ถังโลหะรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ไมมี
ฝาดานบนมีของเหลวใสชนิดหนึ่งใสไว
จนเต็มปริ่ม เมื่อตาของผูสังเกตอยูใน
3m
ระดับเดียวกับขอบของถัง ดังรูปจะเห็น
G
มุม G ของถังไดพอดี ของเหลวนี้มีคา
4m
ดัชนีหักเหเทาไร

9.

อากาศ
60o o
30

ของเหลว

จากรูป แสงเคลื่อนที่จากผลึกใสไปสูของเหลว
แลวเคลื่อนที่ตอไปยังอากาศ ทําใหเกิดมุมวิกฤต
จงหาดัชนีหักเหของผลึกใส

ผลึกใส

10(มช 47) เมื่อวางระบบที่ประกอบดวย ตนกําเนิดแสงขาว เกรตติง และจอในอากาศ จะเห็น
แถบสวางของสีตางๆ ปรากฏบนจอ แยกหางจากกันชัดเจน แตถาจุมทั้งระบบนี้ใหจมอยูใต
ของเหลวใสชนิดหนึ่งที่มีคาดัชนีหักเห 1.33 แถบสวางบนจอจะเปนอยางไร
1. เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง
2. แยกหางออกจากกันมากขึ้น
3. แยกหางออกจากกันนอยลง
4. แถบสวางสีมวงสลับดานกับแถบสวางสีแดง
11(มช 50) สลิทคูมีชองหางกัน 600 ไมโครเมตร แสงความยาวคลื่น λ ผานสลิทเกิดการแทรก
สอดที่ฉากซึ่งหางจากสลิท 1 เมตร ใหจุด P คือแถบสวางที่ 3 หางจากจุดกึ่งกลางของแถบ
สวางกลาง 2 มิลลิเมตร จงหาวาจุด P หางจากจุดกึ่งกลางของแถบสวางกลางเทาใด เมื่อนํา
ระบบทั้งหมดไปอยูในน้ําที่มีดัชนีหักเห 1.33
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12(มช 49) เมื่อคาดรรชนีหักเหของน้ําในทะเลที่สงบนิ่งมีคาเทากับ 1.33 ปลาในน้ําจะมองเห็น
พระอาทิตยตกที่ ขอบฟาทํามุมเทาใดกับแนวดิ่ง
1. sin–1(1.33)
2. sin–1(1/1.33)
3. tan–1(1.33)
4. tan–1(1/1.33)
13(มช 51) ปลาในน้ําจะมองเห็นดวงอาทิตยขึ้นทํามุมกับแนวดิ่งมีคาเทาใด เมื่อดัชนีหักเหของ
น้ํา มีคาเทากับ 4/3
1. sin–1(0.33)
2. sin–1(0.66)
3. sin–1(0.75)
4. sin–1(1.00)
14(มช 48) จากหลักการทางแสง ตอไปนี้
ก. เสนใยนําแสงทํางานโดยอาศัยกฎการสะทอน
ข. เมื่อมองวัตถุใตน้ําในแนวเฉียงจะสังเกตเห็นวัตถุอยูตื้นกวามองในแนวตรง
ค. ถาดําน้ําแลวมองวัตถุในอากาศ จะสังเกตไดวาวัตถุอยูไกลกวาความจริง
ขอความที่ถูกตองคือขอใด
1. ก และ ข
2. ก และ ค
3. ข และ ค
4. ถูกทุกขอ
15(มช 45) เมื่อฉายแสงขาวผานเกรตติงและปริซึม ผลที่เกิดขึ้นในคํากลาวตอไปนี้ ขอใดไมถูกตอง
1. อุปกรณทั้งสองสามารถกระจายแสงขาวออกเปนสีตาง ๆ เหมือนกัน โดยสีแดงจะมี
การเบี่ยงเบนมากที่สุด
2. การเบี่ยงเบนของแสงสีตางๆ ในปริซึม เกิดจากความเร็วแสงสีตางๆ มีคาตางกัน
3. การเบี่ยงเบนของแสงสีตางๆ ในเกรตติงเกิดจากการเลี้ยวเบนและแทรกสอด
4. การเบี่ยงเบนของแสงสีตางๆ ในปริซึมจะมีคามากขึ้น ถาดัชนีหักเหของวัตถุที่นํามา
ทําปริซึมมีคาสูง
16(A–net 49) เมื่อนําวัตถุไปวางหนาเลนสเปนระยะ 20 เซนติเมตร พบวาเกิดภาพเสมือนซึ่งมี
ขนาดลดลงเหลือ 15 เทาของขนาดวัตถุ ถามวาภาพและวัตถุอยูหางกันเทาใด
1. 16 cm
2. 24 cm
3. 80 cm
4. 120 cm
17. จากรูป จงหาตําแหนงภาพ ถาความยาวโฟกัสเลนสนูน = 30 cm. ของเลนสเวา 50 cm.
40 cm.
20 cm.

492

Phy Online

pec9.com

ตะลุยโจทยโควตา มช. บทที่ 14 แสงและทัศนอุปกรณ ชุด2

18(En 29) วัตถุอยูทางดานซายมือของเลนสนูน
วัตถุ
(ความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร) ระยะทาง 10
เซนติเมตร และมีเลนสเวา (ความยาวโฟกัส 10
10cm
5cm
เซนติเมตร) ทางดานขวามือของเลนสนูนนั้น
ระยะทาง 5 เซนติเมตร ภาพที่เกิดเปนดังดานขาง
ก. ภาพเสมือนอยูทางดานซายมือของเลนสเวาเปนระยะทาง 3.33 เซนติเมตร
ข. ภาพจริงอยูทางดานขวามือของเลนสเวาเปนระยะทาง 10 เซนติเมตร
ค. ภาพเสมือนอยูทางดานขวามือของเลนสเวาเปนระยะทาง 10 เซนติเมตร
ง. ภาพจริงอยูทางดานซายมือของเลนสเวาเปนระยะทาง 10 เซนติเมตร
19(มช 40) มีเลนสนูน 2 อัน โดยเลนสแรกมีความยาวโฟกัส 15 เซนติเมตร และเลนสที่สอง
มีความยาวโฟกัส 12.5 เซนติเมตร เลนสที่ 2 วางหางจากเลนสแรกไปทางขวาเปนระยะ 40
เซนติเมตร ถาวางวัตถุ A ไวดานหนาเลนสแรกหางจากเลนสแรกไปทางซายเปนระยะ 30
เซนติเมตร ระยะหางระหวางภาพสุดทายที่เกิดเนื่องจากการหักเหผานเลนสทั้งสองกับวัตถุนี้
เปนกี่เซนติเมตร
1. 20
2. 50
3. 90
4. 120
20(มช 42) วัตถุอันหนึ่งวางหางจากเลนสนูนทางยาวโฟกัส 9 เซนติเมตร ไปทางซายเปนระยะ u
และมีเลนสเวาทางยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร วางหางเลนสนูนไปทางขวาเปนระยะ 10 เซนติเมตร พบวาเกิดภาพจริงบนฉากที่วางหางจากเลนสเวาไปทางขวาเปนระยะ 10 เซนติเมตร
จงหาระยะ u ในหนวยเซนติเมตร
21(มช 37) เลนสนูนความยาวโฟกัส 30 เซนติเมตร อยูหางจากกระจกเวารัศมีความโคง 20
เซนติเมตร เปนระยะทาง 80 เซนติเมตร ถาวางวัตถุหนาเลนสนูนเปนระยะทาง 60 เซนติเมตร จะเกิดภาพจริงหรือภาพเสมือน ณ. ตําแหนงที่หางจากกระจกเวาเทาใด
1. ภาพจริง 10 เซนติเมตร
2. ภาพเสมือน 10 เซนติเมตร
80 cm
3. ภาพจริง 20 เซนติเมตร
4. ภาพเสมือน 20 เซนติเมตร
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22(มช 41) เลนสนูนทางยาวโฟกัส 0.5 เมตร
วางหางจากกระจกเงาราบ 2 เมตร มีวัตถุ
วางหนาเลนสนูนโดยวางหางจากเลนสนูน
1 เมตร จงหาวาเมื่อมองผานเลนสนูนจะ
เห็นภาพของวัตถุอยูหางจากเลนสนูน กี่
เซนติเมตร
23(มช 51) เลนสนูนสองอัน ทางยาวโฟกัสเทากัน คือ 25 cm วางหางกัน 30 cm หันรับแสง
จากดวงอาทิตยจะไดภาพที่ตําแหนงหางจากเลนสอันหนากี่ cm
24(มช 50) เมื่อวางวัตถุหนาเลนสนูน และ กระจกราบ ภาพสุดทายที่เกิดขึ้น อยูหางจากวัตถุกี่
เซนติเมตร ถาเลนสนูนมีความยาวโฟกัสเทากับ 20 เซนติเมตร

5 ซม.

20 ซม.

1. 0

2. 5

3. 25

4. ∞

25(มช 51) วัตถุวางไว 10 cm เหนือเลนสนูนซึ่งมีทางยาวโฟกัสและรัศมีความโคงเทากันมีคา
เทากับ 10 cm ที่ลอยอยูในอางปรอท จงหาวาภาพสุดทายหางจากผิวปรอทกี่ เซนติเมตร
26(มช 47) ตอนแรกวางเลนสนูน (ทางยาวโฟกัส 50 cm) หางจากเลนสเวา (ทางยาวโฟกัส
25 cm) เปนระยะ 25 cm แลวสองผานดวยแสงขนานดังรูป ตอมาเริ่มเลื่อนเลนสเวาเขาหา
เลนสนูน อยางชาๆ ลําแสงที่ผานเลนสเวาออกมา
25 cm
จะเปนอยางไร
1. บานออกตลอดเวลาตั้งแตตน
2. ตอนแรกเปนลําแสงขนาน ตอมาจะบานออก
3. ตอนแรกลูเขาหากัน แลวตอมาจะบานออก
4. ตอนแรกลูเขาหากัน แลวตอมาจะขนานกัน
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27(A–net 49) เลนสนูนบางมีความยาวโฟกัส 80 เซนติเมตร
ถาวางเลนสนี้บนแทงพลาสติกใสรูปสี่
เหลี่ยม เมื่อแสงอาทิตยสองลงในแนวดิ่ง แสงจะ
รวมกันเปนจุดซึ่งต่ํากวาผิวบนของแทงพลาสติกเทา
ใด ถาดรรชนีหักเหของพลาสติกเปน 1.5
1. 53 cm
2. 80 cm
3. 120 cm
4. 125 cm
28(มช 50) อุปกรณทางแสงขอใดที่เมื่อใชประกอบกันแลว ไมสามารถสรางภาพจริงได
1. กระจกราบ และ กระจกนูน
2. กระจกราบ และ เลนสนูน
3. กระจกนูน และ เลนสเวา
4. กระจกนูน และ เลนสนูน
29(มช 51) ทางแสงที่ไมสามารถสรางภาพจริงของดวงอาทิตยไดเลยคือระบบใด
1. กระจกนูน และ เลนสเวา
2. กระจกราบ และ เลนสเวา
3. กระจกนูน และ กระจกราบ
4. ถูกทั้งขอ 1 , 2 และ 3
30(มช 50) คนสายตายาวคนหนึ่ง มองเห็นไดชัดใกลที่สุด 1 เมตร ถาตองการใหเขาเห็นไดชัด
เทาคนสายตาปกติซึ่งเห็นไดชัดตั้งแต 25 เซนติเมตรขึ้นไป จะตองใหเขาสวมแวนอยางไร
1. ใชเลนสนูนความยาวโฟกัส 33 เซนติเมตร
2. ใชเลนสเวาความยาวโฟกัส 33 เซนติเมตร
3. ใชเลนสนูนความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร
(ขอ 1)
4. ใชเลนสเวาความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร
31. ชายสายตาสั้นผูหนึ่งสามารถมองเห็นไดชัดเจนในระยะไกลสุดเพียง 5 เมตร เทานั้น ดังนั้น
เขาจะตองสวมแวนตาความยาวโฟกัสกี่ cm
ก. 150
ข. 200
ค. 400
ง. 500
32(มช 42) ชายคนหนึ่งเปนคนสายตายาวโดยเขาสามารถมองเห็นชัดเมื่อไมใสแวนตาที่ระยะหาง
จากวัตถุ 70 เซนติเมตรขึ้นไป ถาเขาใชกระจกเวาทางยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร สองดูใบ
หนาเพื่อจะแกะสิวโดยตองการใหภาพใบหนาเกิดขึ้นที่ระยะ 80 เซนติเมตร กระจกตองอยู
หางจากใบหนากี่เซนติเมตร
1. 26.7
2. 40.0
3. 70.0
4. 80.0
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33(มช 39) กลองถายรูปมีความยาวโฟกัสของเลนสกลอง 50 มิลลิเมตร ถายภาพวิวที่มีตนไม
สูงอยูไกลออกไป 20 เมตร ในขณะที่พระอาทิตยจะตกอยูดานหลังเมื่อปรับโฟกัสใหภาพ
ดวงอาทิตยคมชัด อยากทราบวาทานจะถายรูปตนไมไดสูงมากที่สุดกี่เมตร เมื่อฟลมมีขนาด
ความสูง 35 มิลลิเมตร
1. 7
2. 10
3. 14
4. 20
34(มช 43) พิจารณา 4 ขอความตอไปนี้ซึ่งเกี่ยวของกับกลองจุลทรรศน ขอใดถูก
(ก) ภาพจากเลนสใกลตาและเลนสใกลวัตถุ ถูกจัดใหเกิดภาพเสมือนหัวตั้ง
(ข) เลนสใกลวัตถุมีทางยาวโฟกัสสั้นมาก
(ค) เลนสใกลตาทําหนาที่เหมือนแวนขยาย
(ง) เลนสใกลวัตถุเปนเลนสเวา และเลนสใกลตาเปนเลนสนูน
1. (ก) และ (ข)

2. (ข) และ (ค)

3. (ค) และ (ก)

4. (ง) และ (ข)

35(มช 48) กลองโทรทรรศนแบบหักเหแสงประกอบดวยเลนสนูนสองตัว ทั้งเลนสใกลวัตถุและ
เลนส ใกลตากําลังขยายของกลองโทรทรรศนจะมีคามากหรือนอย เลนสทั้งสองตัวควรจะมี
ลักษณะอยางไร
1. เลนสใกลวัตถุมีทางยาวโฟกัสสั้น เลนสใกลตามีทางยาวโฟกัสสั้น
2. เลนสใกลวัตถุมีทางยาวโฟกัสสั้น เลนสใกลตามีทางยาวโฟกัสยาว
3. เลนสใกลวัตถุมีทางยาวโฟกัสยาว เลนสใกลตามีทางยาวโฟกัสสั้น
4. เลนสใกลวัตถุมีทางยาวโฟกัสยาว เลนสใกลตามีทางยาวโฟกัสยาว
36(มช 50) แผงเซลลสุริยะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส วางหงายรับแสงในแนวราบ ถาประสิทธิภาพของ
การเปลี่ยนแสงแดดเปนกระแสไฟฟาใหความสัมพันธของกระแสไฟฟาที่ไดและพลังงาน
แสงแดดที่ตกกระทบเปนสมการเสนตรงมีความชันเทากับหนึ่ง ในตอนเที่ยงวันพระอาทิตย
อยูแนวดิ่ง แผงเซลลสุริยะจะใหกระแสไฟฟาเปนกี่เทาของกระแสไฟฟาที่ไดเมื่อเวลาสาย
เมื่อพระอาทิตยทํามุม 30 องศาแนวดิ่ง
1. 12
2. 2
3. 23
4. 23
37(มช 51) เมื่อแสงขนานความเขม 100 หนวย เดินทางในสุญญากาศไดระยะทาง 100 เมตร
จะมีความเขมกี่หนวย
1. 1
2. 10
3. 100
4. 1,000
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