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บทที่ 15
การสะทอนและการหักเหของแสง
จากทฤษฎีแมเหล็กไฟฟาของแม็กซเวลล แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ประกอบดวยการสั่นของสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟาในระนาบที่ตั้งฉากกัน แสงแสดงสมบัติพื้นฐานของคลื่นสี่ประการ คือ การสะทอน, การหักเห, การแทรกสอด และ
การเลี้ยวเบน ในบทนี้กลาวถึง ปรากฏการณสะทอนและหักเหที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังตัวกลางอีกชนิด
หนึ่ง
15.1 การสะทอน (Reflection)
การสะทอนเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปตกกระทบตัวกลางอื่น และทําใหแสงเคลื่อนที่กลับมาใน
ตัวกลางเดิม ทิศของแสงที่สะทอนทราบไดจากความสัมพันธ มุมตกกระทบ เทากับ มุมสะทอน โดยที่มุมตกกระทบและมุม
สะทอนวัดโดยเทียบกับเสนปกติ (Normal) เสนปกติเปนเสนที่ตั้งฉากกับระนาบรอยตอของตัวกลางทั้งสอง

ภาพที่ 15-1 มุมตกกระทบและมุมสะทอนมีขนาดเทากัน
15.1.1 การสะทอนกับกระจกระนาบ
ภาพที่สะทอนกับกระจกระนาบเปนภาพเสมือนหัวตั้ง มีขนาดเทาวัตถุ (กําลังขยายเปน 1) แตกลับหนาหลัง

ภาพที่ 15-2 การเขียนรังสีของแสง กรณีการสะทอนที่กระจกระนาบ
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15.1.2 การสะทอนกับกระจกโคง
ลักษณะของภาพขึ้นอยูกับตําแหนงการวางวัตถุหนากระจกเวา หรือกระจกนูน

ภาพที่ 15-3 การเขียนรังสีของแสง กรณีการสะทอนที่กระจกเวา

ภาพที่ 15-4 การเขียนรังสีของแสง กรณีการสะทอนที่กระจกนูน
กําหนดสัญลักษณ p และ q เปน ระยะวัตถุ และ ระยะภาพ ตามลําดับ ระยะทั้งสองสัมพันธกันตามสมการ
1 1 2 1
+ = =
p q R f

(15-1)

โดยที่ f คือระยะโฟกัส ซึ่งมีคาเปนครึ่งหนึ่งของรัศมีความโคง (R) ของกระจก
กําลังขยาย (M) คือขนาดของภาพเทียบกับขนาดวัตถุ ซึ่งคํานวณจากอัตราสวนของระยะภาพตอระยะวัตถุดังนี้
M=

h′
q
=−
h
p

(15-2)

โดยที่คาบวกหรือลบของปริมาณตาง ๆ ในสมการ 15-2 มีความหมายดังนี้
ปริมาณ
ระยะวัตถุ
(p)
ระยะภาพ
(q)
รัศมีความโคง (R)
ระยะโฟกัส
(f )
กําลังขยาย
(M)

บวก
วัตถุอยูหนากระจก (วัตถุจริง)
ภาพอยูหนากระจก (ภาพจริง)
กระจกเวา

ลบ
วัตถุอยูหลังกระจก (วัตถุเสมือน)
ภาพอยูหลังกระจก (ภาพเสมือน)
กระจกนูน

ภาพหัวตั้ง

ภาพหัวกลับ
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15.2 การหักเห (Refraction)
การหักเหเกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งผานเขาไปยังตัวกลางอื่น เมื่อความเร็วของแสงในตัวกลางทั้งสอง
แตกตางกัน จึงทําใหแสงมีแนวการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากเดิม ความเร็วของแสงในตัวกลางใด ๆ กําหนดดวยคาดัชนีหักเห ใน
ตัวกลางนั้น ๆ ดังนี้
n=

c
v

(15-3)

โดยที่ c และ v คืออัตราเร็วของแสงในสุญญากาศ และ ในตัวกลางใด ๆ ตามลําดับ
และเนื่องจากการหักเห ทําใหความถี่แสงไมเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
n=

c
fλ
λ
=
=
v f λn λn

(15-4)

โดยที่ λ และ λn คือความยาวคลื่นของแสงในสุญญากาศ และ ในตัวกลางใด ๆ ตามลําดับ

ภาพที่ 15-5 (a) การหักเหของแสงจากอากาศเขาสูแกว (b) การหักเหของแสงจากแกวออกสูอากาศ
ทิศของแสงที่หักเหสามารถทราบไดจาก กฎของสเนลล
n1 sin θ1 = n2 sin θ 2

(15-5)
โดยที่ θ1 และ θ2 คือ มุมตกและมุมหักเหวัดเทียบกับเสนปกติ ตามลําดับ เสนปกติเปนเสนที่ตั้งฉากกับระนาบรอยตอของ
ตัวกลางทั้งสอง สวน n1 และ n2 คือ ดัชนีหักเหของตัวกลางที่แสงตกกระทบ และแสงหักเห ตามลําดับ
15.2.1 การหักเหของเลนส
ลักษณะของภาพขึ้นอยูกับตําแหนงของวัตถุที่วางไวหนาเลนสนูน หรือเลนสเวา

ภาพที่ 15-6 การเขียนรังสีของแสง กรณีหักเหผานเลนสนูน
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ภาพที่ 15-7 การเขียนรังสีของแสง กรณีหักเหผานเลนสเวา
กําหนดสัญลักษณ p และ q เปน ระยะวัตถุ และ ระยะภาพตามลําดับ ในกรณีเลนสบาง ดังนั้นระยะทั้งสองสัมพันธ
กันดังนี้
1 1 1
+ =
p q f

(15-6)

โดยที่ f คือระยะโฟกัส
กําลังขยาย (M) คือขนาดของภาพเทียบกับขนาดวัตถุ ซึ่งคํานวณไดจากอัตราสวนของระยะภาพตอระยะวัตถุดังนี้
M=

h′
q
=−
h
p

(15-7)

คาบวกหรือลบของปริมาณตาง ๆ ในสมการ 15-7 มีความหมายดังนี้
ปริมาณ
ระยะวัตถุ
(p)
ระยะภาพ
(q)
ระยะโฟกัส
(f )

บวก
วัตถุอยูหนาเลนส (วัตถุจริง)
ภาพอยูหลังเลนส (ภาพจริง)
เลนสนูน

ลบ
วัตถุอยูหลังเลนส (วัตถุเสมือน)
ภาพอยูหนาเลนส (ภาพเสมือน)
เลนสเวา

15.3 การสะทอนกลับหมด (Total Internal Reflection)
เมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีคาดัชนีหักเหสูงไปยังตัวกลางที่มีดัชนีหักเหต่ํากวา แสงจะเกิดการหักเหและมี
บางสวนที่สะทอนกลับ จากกฎของสเนลล มุมหักเหมีคาเพิ่มมากขึ้นตามมุมตก เมื่อพิจารณากรณีมุมตกกระทบที่ทําใหมุม
หักเหเปน 90 องศา เรียกไดวาแสงสวนที่หักเหหมดไปพอดี และเรียกมุมตกกระทบคานี้วา มุมวิกฤต (Critical Angle, θc) ซึ่งมี
ความสําคัญคือ ถาแสงทํามุมตกกระทบดวยคาที่มากกวามุมวิกฤต แสงจะเกิดการสะทอนกลับหมด ไมมีสวนที่หักเหออกไป
เงื่อนไขที่มุมวิกฤต คือ n2sinθ = n2sin90°= 1 แทนคาในกฎของสเนลล ไดดังนี้
n1sinθc = n2
-1
θc = sin (n2/ n1)
ความรูเรื่องการสะทอนกลับหมด นํามาใชประโยชนผลิตใยแกวนําแสง (Optical Fibers) ที่สามารถสงแสงจาก
เลเซอรไดโอดไปตามเสนใยแกวเปนระยะทางไกล ๆ ได โดยแสงจะเกิดการสะทอนกลับหมดในใยแกว (ดัชนีหักเหประมาณ1.5)
โดยทั่วไปใยแกวนําแสงมีเสนผานศูนยกลาง 100 ไมโครเมตร ประกอบดวยแกนกลางเปนแกวซิลิกาผสมเจอรมาเนียมออกไซด
หุมดวยวัสดุที่มีคาดัชนีหักเหนอยกวาคาดัชนีหักเหของแกนกลาง เสนใยแกวจํานวนมากจะมัดรวมกันและหุมชั้นนอกดวยยาง
พลาสติก หรือโลหะ เพื่อเสริมความแข็งแรง

แสง : บทที่ 15  การสะทอนและการหักเหของแสง

70

เสนใยแกวนําแสง ใชในการสื่อสารโทรคมนาคม การสงขอมูลแทนสายไฟฟา ใชในทางการแพทย เพื่อตรวจดูภาพ
อวัยวะภายใน ใชในการทหาร และใชระบบเซนเซอรแสง ขอดีของเสนใยแกวคือ ไมถูกรบกวนดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา ปลอดภัย
ไมมีปญหาไฟฟาลัดวงจรเหมือนสายไฟฟาโลหะ มีขนาดเล็ก แตมีขอเสียคือ มีราคาแพง บอบบาง และการตอเสนใยทําไดยาก

ภาพที่ 15-8 เสนใยแกวนําแสง
15.4 กลองจุลทรรศนและโทรทรรศน (Microscope and Telescope)
กลองจุลทรรศนและโทรทรรศน ใชเพิ่มความสามารถในการมองเห็นวัตถุที่เล็กและวัตถุที่อยูไกล โดยใชหลักการ
ทํางานของระบบเลนส ดังแสดงในภาพที่ 15-9 และ 15-10

ภาพที่ 15-9 กลองจุลทรรศน

ภาพที่ 15-10 กลองโทรทรรศน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

