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การแปลงทางเรขาคณิต



การแปลงทางเรขาคณิต

• การเลื่อนขนาน

• การสะทอ้น

• การหมนุ



การแปลงทางเรขาคณิต
การแปลงเป็นเรื่อง ท่ี เ ก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ โดยมีกา ร

เปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด ต าแหน่ง หรือทิศทางของวตัถ ุเช่น ลกูปิงปองกระทบบน
พืน้โต๊ะ 

สิ่งส  าคญัของการแปลง คือ จดุทกุจดุของวตัถท่ีุอยูท่ี่เดิม (หรอืขนาดเทา่เดิม) 
จะตอ้งมีการสง่ไปยงัวตัถท่ีุต าแหน่งใหม ่(หรอืขนาดใหม)่ ทกุจดุ จดุตอ่จดุ

ในทางเรขาคณิต เราเรียกรูปเรขาคณิตก่อนการแปลงว่า รูปตน้แบบ (pre 
– image) เรียกรูปเรขาคณิตหลงัการแปลงรูปตน้แบบว่า ภาพท่ีไดจ้ากการแปลง
(image) และเรียกช่ือการแปลงว่า การแปลงทางเรขาคณิต (geometric 
transformation) เรยีกสัน้ ๆ วา่ การแปลง



การแปลงทางเรขาคณิต
ก าหนด รูป ก เป็นรูปตน้แบบ และรูป ข เป็นภาพท่ีเกิดจากการแปลงรูป ก

จากรูป ถา้จดุ P เป็นจดุจดุหนึ่งบนรูป ก จดุ ሖ𝑃 เป็นภาพท่ีไดจ้ากการแปลง
จดุ P จงึกลา่ววา่ จดุ P และจดุ ሖ𝑃 เป็นจุดทีส่มนัยกัน 



การแปลงทางเรขาคณิต
ก าหนดให ้∆ ሖ𝐴 ሖ𝐵 ሖ𝐶 เป็นภาพท่ีไดจ้ากการแปลง ∆𝐴𝐵𝐶

โดยมี จดุ A และจดุ ሖ𝐴 เป็นจดุท่ีสมนยักนั 
จดุ B และจดุ ሖ𝐵 เป็นจดุท่ีสมนยักนั
จดุ C และจดุ ሖ𝐶 เป็นจดุท่ีสมนยักนั



การแปลงทางเรขาคณิต
ตวัอยา่งการเลื่อนขนาน



การแปลงทางเรขาคณิต
ตวัอยา่งการสะทอ้น



การแปลงทางเรขาคณิต
ตวัอยา่งการหมนุ



การเล่ือนขนาน
สมบัตขิองการเลือ่นขนาน

1. รูปตน้แบบและภาพท่ีไดจ้ากการเลื่อนขนานสามารถทบักนัไดส้นิมโดยไม่
ตอ้งพลิกรูป หรือกล่าวว่ารูปต้นแบบและภาพท่ีได้จากการเลื่อนขนานเท่ ากันทุก
ประการ

2. ส่วนของเสน้ตรงท่ีเช่ือมระหว่างจุดท่ีสมนัยกันแต่ละคู่ จะขนานกันและ
ยาวเทา่กนัทกุเสน้

3. ส่วนของเสน้ตรงบนรูปตน้แบบและภาพท่ีเกิดจากการเลื่อนขนานส่วน
ของเสน้ตรงนัน้ จะขนานกนัและยาวเทา่กนั



การเล่ือนขนาน
ทิศทางและระยะทางท่ีก าหนดในการเลื่อนขนานเราเรียกว่า เวกเตอร์

(vector)

เวกเตอร ์MN เขียนแทนดว้ย 𝑀𝑁 มีจดุเริ่มตน้ M ไปยงัจดุสิน้สดุ N 
และมีขนาดเทา่กบัความยาวของ  𝑀𝑁 ซึง่จะไดว้า่

1. 𝐴 ሖ𝐴 , 𝐵 ሖ𝐵, 𝐶 ሖ𝐶 และ 𝐷 ሖ𝐷 จะขนานกบั 𝑀𝑁
2. 𝐴 ሖ𝐴 = 𝐵 ሖ𝐵 = 𝐶 ሖ𝐶 = 𝐷 ሖ𝐷 = 𝑀𝑁



การเล่ือนขนาน

ตัวอย่างที่ 1 จงหาภาพท่ีไดจ้ากการเลื่อนขนาน สี่เหลี่ยม ABCD ดว้ย 𝐵 ሖ𝐵



การเล่ือนขนาน
ตัวอย่างที่ 2 จากรูปก าหนดใหส้ี่เหลี่ยมทกุรูปเท่ากนัทกุประการ รูปใดเป็นภาพท่ีได้
จากการเลื่อนขนาน สี่เหลี่ยม PQRS เพราะเหตใุด



การเล่ือนขนาน
ตัวอย่างที ่3 จงหาพิกดัของจดุ ሖ𝑃 ซึง่เป็นภาพที่ไดจ้ากการเลื่อนขนานจดุ P ดว้ย 𝑀𝑁 ดงัรูป



การเล่ือนขนาน
ตัวอย่างที ่4 ก าหนด สามเหลี่ยม ABC มีจดุ A(4, -2) , B(3,3) และ C(6,2) เป็นจดุยอด 
จงเล่ือนขนาน ∆𝐴𝐵𝐶 ดว้ย 𝑀𝑁 และหาพิกดัของจดุยอดของ ∆ ሖ𝐴 ሖ𝐵 ሖ𝐶



การเล่ือนขนาน
ตัวอย่างที ่5  ก าหนด ∆ ሖ𝐴 ሖ𝐵 ሖ𝐶 เป็นภาพท่ีไดจ้ากการเลื่อนขนาน ∆𝐴𝐵𝐶 จงหาเวกเตอรข์องการ
เลื่อนขนาน ∆𝐴𝐵𝐶



แบบฝึกหัด 4.1



แบบฝึกหัด 4.1
2. ก าหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD , 𝑃𝑄, 𝑅𝑆 และ 𝑇𝑈 จงเขียนภาพท่ีไดจ้าก
การเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ดว้ย 𝑃𝑄, 𝑅𝑆 และ 𝑇𝑈



แบบฝึกหัด 4.1
3. จงอธิบายลกัษณะของเวกเตอรท่ี์ใชใ้นการเลื่อนขนานรูปในแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้



แบบฝึกหัด 4.1
3. จงอธิบายลกัษณะของเวกเตอรท่ี์ใชใ้นการเลื่อนขนานรูปในแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้



แบบฝึกหัด 4.1
4. ก าหนด สี่เหลี่ยม PQRS มีจดุ P(4,4) , Q(1,2), R(4,1) และ 
S(5,2) เป็นจดุยอด จงหาพิกดัของจดุยอดของภาพรูปสี่เหลี่ยมท่ีไดจ้ากการ
เลื่อนขนาน สี่เหลี่ยม PQRS ดว้ย 𝑀𝑁



แบบฝึกหัด 4.1
5. ก าหนด สี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปตน้แบบ สี่เหลี่ยม ሖ𝐴 ሖ𝐵 ሖ𝐶 ሖ𝐷 เป็นภาพท่ีไดจ้าก
การเลื่อนขนาน สี่เหลี่ยม ABCD ซึง่มีจดุ ሖ𝐴(5, −3)เป็นภาพท่ีไดจ้ากการ
เลื่อนขนานจดุ A จงหาพิกดัของ ሖ𝐵 , ሖ𝐶 และ ሖ𝐷



แบบฝึกหัด 4.1
6. รูปหลายเหลี่ยม ABCDEFGHI เป็นเสน้รอบรูปของอาคารแสดงสินคา้ท่ีมองจากดา้นขา้ง 
สถาปนิกตอ้งการสง่ภาพนีไ้ปยงัผูส้รา้งดว้ยคอมพิวเตอร ์เพ่ือหลีกเลี่ยงจ านวนบลท่ีปรากฎใน
พิกดั เขาจงึเลื่อนขนานรูปหลายเหลี่ยม ABCDEFGHI ใหจ้ดุ A ไปอยู่ท่ีจดุก าเนิดดงัรูป จงหา
พิกดัของจดุ ሖ𝐴 , ሖ𝐵 , ሖ𝐶 , ሖ𝐷 , ሖ𝐸 , ሖ𝐹 , ሖ𝐺 , ሖ𝐻 และ ሖ𝐼



แบบฝึกหัด 4.1



แบบฝึกหัด 4.1
7. ก าหนด 𝐴𝐵 มีจดุ A(2,2) และจดุ B(5,5) เป็นจดุปลาย ถา้ ሖ𝐴 ሖ𝐵 เป็นภาพท่ีได้
จากการเลื่อนขนาน 𝐴𝐵 และมี ሖ𝐴(−3, 2) และ ሖ𝐵(0, 5) เป็นจดุปลาย จงหา

1) พิกดัของจดุเริม่ตน้ของเวกเตอรเ์ลื่อนขนาน เม่ือ (1 , -5 ) เป็นพิกดัของจดุสิน้สดุของ
เวกเตอร์



แบบฝึกหัด 4.1
7. ก าหนด 𝐴𝐵 มีจดุ A(2,2) และจดุ B(5,5) เป็นจดุปลาย ถา้ ሖ𝐴 ሖ𝐵 เป็นภาพท่ีได้
จากการเลื่อนขนาน 𝐴𝐵 และมี ሖ𝐴(−3, 2) และ ሖ𝐵(0, 5) เป็นจดุปลาย จงหา

2) พิกดัของจดุสิน้สดุของเวกเตอรเ์ลื่อนขนาน เม่ือ (x, y ) เป็นพิกดัของจดุเริม่ตน้ของ
เวกเตอร์



แบบฝึกหัด 4.1
8. ก าหนดจดุ A(-3,-4) และจดุ ሖ𝐴 เป็นภาพท่ีไดจ้ากการเลื่อนขนานจดุ A ไปทางซา้ย
ตามแนวแกน X  8 หน่วย แลว้ขึน้ไปตามแกน Y  6 หน่วย จงหาพิกดัของจดุ ሖ𝐴 และ
ระยะหา่งระหวา่งจดุ A กบัจดุ ሖ𝐴



แบบฝึกหัด 4.1
9. จงใชก้ารเลื่อนขนานในการหาพืน้ท่ีโดยประมาณของรูปท่ีก าหนดใหต้อ่ไปนี ้



แบบฝึกหัด 4.1
9. จงใชก้ารเลื่อนขนานในการหาพืน้ท่ีโดยประมาณของรูปท่ีก าหนดใหต้อ่ไปนี ้



แบบฝึกหัด 4.1
9. จงใชก้ารเลื่อนขนานในการหาพืน้ท่ีโดยประมาณของรูปท่ีก าหนดใหต้อ่ไปนี ้



แบบฝึกหัด 4.1
9. จงใชก้ารเลื่อนขนานในการหาพืน้ท่ีโดยประมาณของรูปท่ีก าหนดใหต้อ่ไปนี ้



การสะท้อน

การสะทอ้นบนระนาบ เป็นการแปลงทางเรขาคณิตท่ีมีการพลกิรูป 
โดยมีเสน้ในแนวเสน้ตรงหนึ่งเป็นเสน้สะทอ้น (line of reflection 
หรอื line of miror)



การสะท้อน
สมบัตขิองการสะท้อน
1. รูปตน้แบบและภาพท่ีไดจ้ากการสะทอ้น สามารถทบักนัไดส้นิทโดยตอ้ง

พลิกรูปตน้แบบหรือพลิกรูปท่ีเกิดจากการสะทอ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกล่าวว่ารูป
ตน้แบบและภาพท่ีไดจ้ากการสะทอ้นเทา่กนัทกุประการ

2. จุดท่ีสมนยักนัแต่ละคู่จะอยู่ห่างจากเสน้สะทอ้นเท่ากัน หรือเสน้สะทอ้น
จะแบง่ครึง่และตัง้ฉากกบัสว่นของเสน้ตรงท่ีเช่ือมระหว่างจดุท่ีสมนัยกนับนรูปตน้แบบ
และภาพที่เกิดจากการสะทอ้น

3. สว่นของเสน้ตรงท่ีเช่ือมระหวา่งจดุท่ีสมนยักนับนรูปตน้แบบและภาพท่ีได้
จากการสะทอ้น จะขนานกนั



แบบฝึกหัด 4.2
1. จงหาเสน้สะทอ้นของการสะทอ้นในแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้



แบบฝึกหัด 4.2
1. จงหาเสน้สะทอ้นของการสะทอ้นในแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้



แบบฝึกหัด 4.2
2. จงเขียนภาพหรอืขอ้ความท่ีไดจ้ากการสะทอ้นในแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้
1) ก าหนดให ้𝐷𝐸 เป็นเสน้สะทอ้น 2) ก าหนดให ้𝐾𝐿 เป็นเสน้สะทอ้น



แบบฝึกหัด 4.2
2. จงเขียนภาพหรอืขอ้ความท่ีไดจ้ากการสะทอ้นในแตล่ะขอ้ตอ่ไปนี ้
3) ก าหนดใหแ้กน Y เป็นเสน้สะทอ้น



แบบฝึกหัด 4.2
3. ก าหนดใหจ้ดุ P มีพิกดัเป็น (-2,5) จงหาพิกดัของจดุ ሖ𝑃 ซึง่เป็นภาพท่ีเกิดจากการ
สะทอ้นจดุ P ขา้มเสน้สะทอ้นตอ่ไปนี ้ โดยการเขียนกราฟ
1) แกน x  2) แกน Y



แบบฝึกหัด 4.2
3. ก าหนดใหจ้ดุ P มีพิกดัเป็น (-2,5) จงหาพิกดัของจดุ ሖ𝑃 ซึง่เป็นภาพท่ีเกิดจากการ
สะทอ้นจดุ P ขา้มสะทอ้นตอ่ไปนี ้ โดยการเขียนกราฟ
3) เสน้ตรง y = x  4) เสน้ตรง  x = -2



แบบฝึกหัด 4.2
4. ก าหนด ∆𝐴𝐵𝐶 และใหแ้กน x เป็นเสน้สะทอ้น จงหา

1) พิกดัของจดุ ሖ𝐴 , ሖ𝐵 และ ሖ𝐶 ซึง่เป็นภาพที่เกิดจากการสะทอ้นจดุ A, B และ C

2) ∆ ሖ𝐴 ሖ𝐵 ሖ𝐶 ซึง่เป็นภาพที่ไดจ้ากการสะทอ้น ∆𝐴𝐵𝐶



แบบฝึกหัด 4.2
5. ก าหนดเสน้ตรง l เป็นเสน้สะทอ้น จงหาภาพท่ีไดจ้ากการสะทอ้นสี่เหลี่ยม ABCD ในแต่ละขอ้
ต่อไปนี ้พรอ้มทัง้หาพิกดัของจดุยอดของภาพนัน้



แบบฝึกหัด 4.2
5. ก าหนดเสน้ตรง l เป็นเสน้สะทอ้น จงหาภาพท่ีไดจ้ากการสะทอ้นสี่เหลี่ยม ABCD ในแต่ละขอ้
ต่อไปนี ้พรอ้มทัง้หาพิกดัของจดุยอดของภาพนัน้



แบบฝึกหัด 4.2
5. ก าหนดเสน้ตรง l เป็นเสน้สะทอ้น จงหาภาพท่ีไดจ้ากการสะทอ้นสี่เหลี่ยม ABCD ในแต่ละขอ้
ต่อไปนี ้พรอ้มทัง้หาพิกดัของจดุยอดของภาพนัน้



แบบฝึกหัด 4.2
5. ก าหนดเสน้ตรง l เป็นเสน้สะทอ้น จงหาภาพท่ีไดจ้ากการสะทอ้นสี่เหลี่ยม ABCD ในแต่ละขอ้
ต่อไปนี ้พรอ้มทัง้หาพิกดัของจดุยอดของภาพนัน้



แบบฝึกหัด 4.2
6. ก าหนด ∆𝐴𝐵𝐶 และใหเ้สน้ตรง l ซึง่มีสมการเป็น y = -x เป็นเสน้สะทอ้น จงหา

1) พิกดัของจดุ ሖ𝐴 , ሖ𝐵 และ ሖ𝐶 ซึง่เป็นภาพที่เกิดจากการสะทอ้นจดุ A, B และ C

2) ∆ ሖ𝐴 ሖ𝐵 ሖ𝐶 ซึง่เป็นภาพที่ไดจ้ากการสะทอ้น ∆𝐴𝐵𝐶



แบบฝึกหัด 4.2
7. พลบอกกบักรณว์่า “การสะทอ้นรูปตน้แบบขา้มเสน้สะทอ้น 2 เสน้ท่ีขนานกนั โดยใหรู้ปตน้แบบ
สะทอ้นขา้มเสน้สะทอ้นเสน้แรกก่อน แลว้สะทอ้นภาพท่ีไดข้า้มเสน้สะทอ้นเสน้ท่ี 2 ภาพท่ีไดจ้ากการ
สะทอ้นเสน้ท่ีสอง จะเหมือนกับการเลื่อนขนานรูปตน้แบบนีเ้พียงครัง้เดียว” นกัเรียนคิดว่าสิ่งท่ีพล
บอกกบักรณน์ัน้ถกูตอ้งหรอืไม่จงอธิบายพรอ้มเขียนรูปประกอบค าบรรยาย



แบบฝึกหัด 4.2
8. ก าหนดใหเ้สน้ตรง l และเสน้ตรง m เป็นเสน้สะทอ้นท่ีขนานกนัอยู่ห่างกนั 5 หน่วย รูปลกูชา้งซึ่ง
เป็นรูปตน้แบบอยู่ห่างจากเสน้ตรง l เป็นระยะ x หน่วย ดงัรูป ถา้สะทอ้นรูปลกูชา้งขา้มเสน้ตรง l 
แลว้สะทอ้นภาพที่ไดข้า้มเสน้ตรง m อีกครัง้ จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้
1) จงอธิบายลกัษณะของภาพที่ไดจ้ากการสะทอ้นครัง้ที่ 2 เทียบกบัรูปตน้แบบ 



แบบฝึกหัด 4.2
8. ก าหนดใหเ้สน้ตรง l และเสน้ตรง m เป็นเสน้สะทอ้นท่ีขนานกนัอยู่ห่างกนั 5 หน่วย รูปลกูชา้งซึ่ง
เป็นรูปตน้แบบอยู่ห่างจากเสน้ตรง l เป็นระยะ x หน่วย ดงัรูป ถา้สะทอ้นรูปลกูชา้งขา้มเสน้ตรง l 
แลว้สะทอ้นภาพที่ไดข้า้มเสน้ตรง m อีกครัง้ จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้
2) ขาหน้าของลูกช้างในภาพท่ีไดจ้ากการสะท้อนครัง้ท่ี 1 และขาหน้าของลูกช้างท่ีไดจ้ากการ
สะทอ้นครัง้ที่ 2 ห่างกนัเท่าไร



แบบฝึกหัด 4.2
8. ก าหนดใหเ้สน้ตรง l และเสน้ตรง m เป็นเสน้สะทอ้นท่ีขนานกนัอยู่ห่างกนั 5 หน่วย รูปลกูชา้งซึ่ง
เป็นรูปตน้แบบอยู่ห่างจากเสน้ตรง l เป็นระยะ x หน่วย ดงัรูป ถา้สะทอ้นรูปลกูชา้งขา้มเสน้ตรง l 
แลว้สะทอ้นภาพที่ไดข้า้มเสน้ตรง m อีกครัง้ จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้

4) ถา้สะทอ้นรูปลูกชา้งขา้มเสน้ตรง m เพียงครัง้เดียว ระยะห่างของขาหนา้ของลูกช้างในรูป
ตน้แบบกบัขาหนา้ของลกูชา้งในภาพท่ีไดจ้ากการสะทอ้น จะเป็นเท่าไร



แบบฝึกหัด 4.2
8. ก าหนดใหเ้สน้ตรง l และเสน้ตรง m เป็นเสน้สะทอ้นท่ีขนานกนัอยู่ห่างกนั 5 หน่วย รูปลกูชา้งซึ่ง
เป็นรูปตน้แบบอยู่ห่างจากเสน้ตรง l เป็นระยะ x หน่วย ดงัรูป ถา้สะทอ้นรูปลกูชา้งขา้มเสน้ตรง l 
แลว้สะทอ้นภาพที่ไดข้า้มเสน้ตรง m อีกครัง้ จงตอบค าถามตอ่ไปนี ้
4) ระยะระหว่างตาของลกูชา้งในรูปตน้แบบกับตาของลกูชา้งในภาพที่ไดจ้ากการสะทอ้นครัง้ท่ี 2 
ห่างกนัเท่าไร



การหมุน

การหมนุบนระนาบ เป็นการแปลงทางเรขาคณิตท่ีมีจดุ o ท่ีตรงึ
จดุหนึ่งเป็น จดุหมนุ หรอื จดุศนูยก์ลางของการหมนุ (Center of 
rotation) แตล่ะจดุ P บนระนาบ มีจดุ 𝑃′ เป็นภาพท่ีไดจ้ากการหมนุ
จดุ P รอบจดุ O ตามทิศทางท่ีก าหนดดว้ยมมุท่ีมีขนาด k องศา โดยท่ี 
𝑂𝑃 = 𝑂𝑃′



การหมุน
สมบัตขิองการหมุน

1. รูปตน้แบบและภาพท่ีไดจ้ากการหมนุ สามารถทบักนัไดส้นิทโดยไม่ตอ้ง
พลกิรูป หรอืกลา่ววา่รูปตน้แบบและภาพท่ีไดจ้ากการหมนุเทา่กนัทกุประการ

2. จุดแต่ละจุดบนรูปตน้แบบและภาพท่ีไดจ้ากการหมุนจุดนั้น จะอยู่บน
วงกลมเดียวกันท่ีมีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลาง แต่วงกลมทั้งหลายเหล่า นั้นไม่
จ าเป็นตอ้งมีรศัมียาวเทา่กนั

3. เสน้ตรงท่ีแบง่ครึง่และตัง้ฉากกบัสว่นของเสน้ตรงท่ีเช่ือมระหว่างจดุบนรูป
ตน้แบบและภาพท่ีไดจ้ากการหมนุจดุนัน้จะผา่นจดุหมนุเสมอ



แบบฝึกหัด 4.3
1. จงหาภาพที่ไดจ้ากการหมนุรูปตอ่ไปนี ้รอบจดุ P ดว้ยมมุท่ีก าหนด
1) 90 องศา ตามเข็มนาฬิกา



แบบฝึกหัด 4.3
1. จงหาภาพที่ไดจ้ากการหมนุรูปตอ่ไปนี ้รอบจดุ P ดว้ยมมุท่ีก าหนด
2) 45 องศา ทวนเข็มนาฬิกา



แบบฝึกหัด 4.3
2. จงหาพิกดัของภาพท่ีไดจ้ากการหมนุจดุ A(4 , 2) , B(-3 , 3), C(-2, -4) และ D(1, -3)
รอบจดุ O(0 , 0) ทวนเข็มนาฬิกา ดว้ยมมุ 90 องศา



แบบฝึกหัด 4.3
3. จงหา สี่เหลี่ยม 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ ซึ่งเป็นภาพท่ีเกิดจากการหมนุ สี่เหลี่ยม ABCD รอบจดุ O ดว้ย
มมุท่ีก าหนด และหสพิกดัของ จดุ𝐴′ , 𝐵′ , 𝐶′ และ 𝐷′

1) 90 องศา ตามเข็มนาฬิกา       2) 90 องศา ทวนเข็มนาฬิกา        3) 270 องศา ตามเข็มนาฬิกา  



แบบฝึกหัด 4.3
5. ก าหนดให ้สามเหลี่ยม 𝐴′𝐵′𝐶′ เป็นภาพท่ีเกิดจากการหมนุ สามเหลี่ยม ABC รอบจดุ o ดงั
รูป จงหาคา่ x



แบบฝึกหัด 4.3
5. ก าหนดให ้สามเหลี่ยม 𝐴′𝐵′𝐶′ เป็นภาพท่ีเกิดจากการหมนุ สามเหลี่ยม ABC รอบจดุ o ดงั
รูป จงหาคา่ x



แบบฝึกหัด 4.3
6. จากรูป เมื่อก าหนดใหจ้ดุ o เป็นจดุหมนุ ตวัอกัษร F ท่ีอยู่ทางขวาของจดุ O เป็นภาพท่ีไดจ้าก
การหมนุตวัอกัษร F ท่ีอยู่ทางซา้ยของจดุ O หรอืไม่ เพราะเหตใุด



แบบฝึกหัด 4.3
7. จากรูปท่ีก าหนดให ้บรเิวณที่แรเงามีพืน้ท่ีประมาณก่ีตารางหน่วย



แบบฝึกหัด 4.3
7. จากรูปท่ีก าหนดให ้บรเิวณที่แรเงามีพืน้ท่ีประมาณก่ีตารางหน่วย



แบบฝึกหัด 4.3
7. จากรูปท่ีก าหนดให ้บรเิวณที่แรเงามีพืน้ท่ีประมาณก่ีตารางหน่วย



แบบฝึกหัด 4.3
7. จากรูปท่ีก าหนดให ้บรเิวณที่แรเงามีพืน้ท่ีประมาณก่ีตารางหน่วย


