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บทที่ 1
ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น
สิ่งแวดลอมกับมนุษยเรามีความสัมพันธตอกันตลอดมา มนุษยสามารถรับรูและสัมผัส
กับสิ่งแวดลอมตางๆ รอบๆ ตัว โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การเห็น การไดยิน การรับรู
กลิ่น การับรูร ส และการสัมผัส โดยมนุษยสามารถมองเห็นสิ่งรอบๆ ตัวโดยอาศัยการมองเห็น
โดยใชอวัยวะที่เรียกวา ตา ซึ่งองคประกอบของตาจะไดกลาวภายหลัง การที่คนเราจะสามารถ
มองเห็นไดตองอาศัยแสงเขามาชวยในการมองเห็นหากไมมีแสงคนเราก็ไมสามารถจะมองเห็น
ได เชน ในตอนกลางคืน แสงจึงเปนสิ่งสําคัญในการมองเห็น แสงจัดเปนพลังงานรูปหนึ่ง เชน
เดียวกับพลังงานพลังงานความรอน พลังงานไฟฟา พลังงานกล ฯลฯ แตแสงเปนพลังงานที่
สามารถคลื่นที่ได การเคลื่อนที่ของแสงจะอยูในรูปของคลื่น พลังงานเหลานีจ้ ะมีความถี่และ
ความยาวคลืน่ เฉพาะตัวตางๆ กันออกไป รูป 1.1 เปนรูปแสดงสเปคตรัมทั้งหมดของพลังงาน
เมื่อพิจารณาดูแลวพบวาแสงเปนพลังงานเล็กๆ โดยจะมีความยาวคลื่นระหวาง 380-780 นาโน
เมตร (1 นาโนเมตร = 10-9 เมตร) ความยาวคลื่นแสงจะชวยทําใหเราสามารถมองเห็นวัตถุตางๆ
ได สําหรับคลื่นที่มีความยาวสั้นกวา 380 นาโนเมตร ไดแก รังสีอุลตราไวโอเล็ต รังสีเอ็กซ รังสี
แกมมา และคลื่นแสงที่มีความยาวมากกวา 780 นาโนเมตร ไดแก คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน
พลังงานเหลานี้จะไมมีสวนชวยในการมองเห็นเหมือนพลังงานแสง
แตสามารถนําไปใช
ประโยชนในดานอื่น เชน รังสีเอ็กซใชในการทางการแพทยไดแกการถายภาพรางกายของ
มนุษยใหเห็นถึงอวัยวะตางๆ ภายในรางกายเพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการตรวจและวินิจฉัยโรค
ไดดีมากยิ่งขึ้น ใชในการสือ่ สาร ไดแก คลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศน
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รูปที่ 1.1 สเปตรัมทั้งหมดของพลังงาน

1.1 ชนิดของการกําเนิดของแสง
แบงออกเปน 2 ลักษณะ
1.
การแผรังสีของวัตถุ (Thermactinic radiation) เปนการแผรังสีของแสง ทําได
โดยการใชความรอนเผาวัตถุ เชน คารบอน ทังสเตน จนมีความรอนที่ความรอนสูงมากๆ วัตถุ
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จะเริ่มรอนและเมื่อเพิ่มอุณหภูมิใหแกวัตถุมากขึ้นไปอีก จนถึงจุดๆ หนึ่ง วัตถุนั้นก็จะสามารถ
เปลี่ยนสีไดและเปลงแสงออกมา เชน การเผาแทงเหล็กดวยความรอนสูงมากๆ แทงเหล็กจะเกิด
การเปลี่ยนสีจากสมและเหลืองจาสวางในที่สุด ซึ่งจะใหทั้งพลังงานแสง รังสีอัลตราไวโอเลตและ
รังสิอินฟราเรดออกมาดวย
แหลงพลังงานแสงที่เกิดขึ้นจากการเผาหรือการใหความรอนนี้
เรียกวา อินแคนเดสเซนต (incandescence) หรือ แหลงกําเนิดแสงรอน (hot source) เชน ไส
หลอดไฟฟา ถานแดง แสงจากการเชื่อมโลหะ ฯลฯ คุณสมบัติของแหลงกําเนิดแสงแบบนี้คือมัน
จะใหพลังงานของแสงสีแดงมากกวาแสงสีน้ําเงิน
2.
การถายเทประจุไฟฟาในกาซ (Electric gas discharge) รวมทัง้ การเปลี่ยน
รูปวงจรโคจรของอิเล็กตรอน แหลงกําเนิดแสงแบบนีเ้ ราเรียกวา แหลงกําเนิดแสงเย็น (cold
source) หรือบางทีเรียกวา ลูมิเนสเซนต (luminescence) แสงแบบที่เกิดจากการถายเทปนะจุ
ไฟฟาในกาซซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเคมีภายในกาซ นํามาสูการนํามาใชในการผลิต
หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต หลอดแสงจันทร หลอดเมทัลฮาไลดและหลอดโซเดียม ซึ่งเราจะ
พิจารณาการเกิดแสงของหลอดแตละชนิดในบทตอๆ ไป

1.2 ธรรมชาติของแสงและพฤติกรรมของแสง
แสงเมื่อมีการเคลื่อนที่ออกจากแหลงกําเนิดแสงผานออกสูตัวกลางชนิดตางๆ นับตั้งแต
อากาศ ของเหลว วัตถุโปรงแสง วัตถุทบึ ซึ่งตัวกลางแตละชนิดก็มีผลตางกันไป การเรียนรูใ น
หัวขอนี้จะใชประกอบในการเลือกใชโคมไฟฟาที่เหมาะสม การเลือกใชหลอดไฟฟา ตลอดไป
จนถึงการออกแบบระบบแสงสวาง
สีของแสงในธรรมชาติทตี่ าเรามองเห็นนั้นจะประกอบดวยแสงสีตางๆ เรียงกัน 7 สี คือ
มวง คราม น้ําเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ถาพลังงานของแถบสีเหลานี้มีความสมดุลยกันก็จะให
แสงสีขาวออกมาเพียงสีเดียว สําหรับวัตถุที่มองเห็นเปนสีตางๆ นัน้ เปนผลมาจากการที่วตั ถุนั้น
ดูดกลืนสีอื่นไปหมดแลวสะทอนสีที่ตวั มันมีอยูออกมาเขาสูดวงตา เชน วัตถุสีแดงเมื่อถูกแสงสอง
กระทบมันจะดูดกลืนแสงสีอื่นๆ หมด แลวสะทอนแสงสีแดงออกมาจากตัวมันเขาสูตาเราทําให
เรามองเห็นเปนสีแดง
สีของวัตถุตางๆ ที่เห็นกันอยูตามธรรมชาตินั้นเกิดจาการผสมสีหลักทั้ง 7 สีเขาดวยกัน
โดยการผสมของสีนั้นสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบคือ
1. การผสมสีปฐมภูมิแบบเพิ่มขึ้น (Additive Primaries) แสดงใหเห็นดังรูปที่ 1.2 สี
ปฐมภูมิ ไดแกสีเขียว (Green) , สีแดง (Red) และสีน้ําเงิน (Blue) สีทุติยภูมไิ ดแก สีเหลือง
(Yellow) เกิดจากการผสมกันของสีเขียวกับสีแดง สีคราม (Cyan) เกิดจากการผสมกันของสี
เขียวกับสีแดง สีมวงแดง (Magenta) เกิดจากการผสมกันของสีแดงกับสีน้ําเงิน และสีขาว
(White) เกิดจากการรวมกันของสีปฐมภูมทิ ั้งสามสี
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รูปที่ 1.2 การผสมสีปฐมภูมแิ บบเพิ่มขึ้น (Additive Primaries)
2. การผสมสีปฐมภูมิแบบลดลง (Subtrative Primaries) แสดงใหเห็นดังรูปที่ 1.3 สี
ปฐมภูมิไดแก สีเหลือง (Yellow) สีคราม (Cyan) และสีมวงแดง (Magenta) สีทุติยภูมิไดแกสี
แดง (Red) เกิดจากการผสมกันของสีเหลืองกับสีมวงแดง สีเขียว (Green) เกิดจากการผสมกัน
ของสีเหลืองกับสีคราม สีนา้ํ เงิน (Blue) เกิดจากการผสมกันของสีสีครามกับสีมวงแดง และสีดํา
(Black) เกิดจากการผสมกันของสีปฐมภูมิทั้งสามสี
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รูปที่ 1.3 การผสมสีปฐมภูมแิ บบลดลง (Subtrative Primaries)

พฤติกรรมของแสงสามารถแบงไดดังนี้
1.
การสะทอน (reflection) เปนพฤติกรรมของแสงที่สองไปกระทบผิวตัวกลาง
ลักษณะตางๆ กันและสะทอนตัวออก หากแสงไปตกกระทบผิวตัวกลางที่มีลักษณะผิวเรียบและ
มัน การสะทอนตัวของแสงจะเปนไปตามที่วา มุมตกกระทบ (angle of incidence) เทากับมุม
สะทอน (angle of reflection) ดังรูป 1.4
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รูป 1.4 การสะทอนแสงบนวัตถุผวิ เรียบและมัน
2.
การหักเห (refraction) เปนพฤติกรรมของแสงที่ผานตัวกลางโปรงแสง มีผล
ทําใหแสงหักเหออกจากแนวทางเดินของมัน ดังรูปที่ 1.5
GLASS
AIR
NORMAL

ANGLE OF
REFLECTION
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รูป 1.5 การหักเหของแสง
การกระจายแสง (diffusion) เปนพฤติกรรมของแสงเมื่อกระทบถูกผิวของ
ตัวกลาง เชน แผนพลาสติกใสหรือแผนผิวหยาบขัดมัน แลวกระจายตัวออกไปซึ่งขึ้นอยูกบั
ลักษณะของตัวกลางวาอยูในรูปทรงแบบใด
4.
การทะลุผาน (transmission) เปนพฤติกรรมของแสงที่สองทะลุผานตัวกลาง
ไปอีกดานหนึ่งโดยไมมีการหักเหของแสงแตอยางไร ดังรูป 1.6
3.

รูปที่ 1.6 การทะลุผานของแสง

1-5

บทที่ 1 : ธรรมชาติของแสงและการมองเห็น – ราชมงคลลานนา เชียงใหม
5.
การดูดกลืน (absorbtion) เปนปรากฏการณที่แสงไปกระทบตัวกลางแลวถูก
ดูดกลืนหายเขาไปในตัวกลางบางสวนในรูปของสีของแสงและจะปลอยออกไปใหเฉพาะสีของ
แสงที่ไมตองการ เชน การฉายแสงสีขาวลงบนวัตถุสีแดง แสงสีอื่นๆ จะถูกดูดกลืนเขาไปใน
กําแพง ยกเวนแสงสีแดงเทานั้นที่สะทอนออกมาเขาสูตาเรา โดยปกติแลวหากตัวกลางดูดกลืน
พลังงานแสงเขาไปแลว มันจะเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน ดังรูปที่ 1.7

}

แสงสีขาว
G R B

R

วัตถุสีแดง

รูปที่ 1.7 การดูดกลืนของแสง

1.3 ธรรมชาติของการมองเห็น
ตาของคนเราเปรียบแลวคลายกับกลองถายภาพ ซึ่งมีองคประกอบหลายสวนของนัยนตา
และดวงตาในการมองเห็นภาพตางๆ รวมกับถึงระบบการปองกันการมองเห็น การรับแสง
ตลอดไปจนถึงการปองกันดวงตาจากอันตรายจากสิ่งรอบตัว องคประกอบของนัยนตาเราอาจ
แบงพอสังเขปไดดังนี้
เมื่อแสงตกกระทบทีว่ ตั ถุใดๆ มันจะสะทอนเขาสูกระบอกตา ผานแกวตา (cornea) มานตา
(iris) ลูกตา (lens) เรตินา ประสาทตา (retina) และสมองตามลําดับ การควบคุมปริมาณแสงจะ
อาศัยการทํางานของมานตาคอยควบคุมปริมาณแสงใหเหมาะสมและปลอดภัยกับนัยนตา เชน
หากเรามองแสงที่มีความสวางมามานตาจะปดตัวลงมาเพื่อรับแสงที่เหมาะสม หรือ เมื่อเรามอง
ในที่มืดสลัวมานจะเปดกวางเพื่อรับแสงไดมากขึ้น นอกจากนี้แลวนัยนตายังมีกลามเนื้อตาจะทํา
หนาที่ขยายตัวและหดตัว เพื่อโฟกัสใหคลื่นแสงที่มากระทบแกวตาและลูกตาไปตกลงบนเรตินา
เพื่อใหไดภาพที่ชัดที่สุด บริเวณเรตินายังประกอบไปดวยเซลลประสาทเปนจํานวนมาก เซลล
ประสาทตาจะแบงเปน 2 กลุมใหญคือ โคน (cones) และ รอดส (rods) โคนจะทําหนาที่ในการ
แยกรายละเอียดของสิ่งตางๆ และรับความรูสึกทางดานสีของสิ่งที่เรามองเห็นมองเห็นไดเปน
อยางดี โคนจะทําหนาที่ในตอนกลางวันทําใหการมองเห็นภาพตางๆ ไดดี สวนรอดสนั้นชวยใน
การมองเห็นภาพอยางหยาบๆ ไมสามารถแยกรายละเอียดและสีได มันจะทําหนาที่ไดดีในตอน
กลางคืน ดังนั้นรอดสจึงไวตอแสงแมเพียงเล็กนอย รูปที่ 1.8 แสดงรายละเอียดรูปหนาตัด
ของนัตนตาคนเรา
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รูปที่ 1.8 แสดงรูปหนาตัดของลูกนัยนตา
ดวยความสามารถในการทํางานและตอบสนองไดตางกันของโคนและรอดส ทําใหนัตน
ตาคนเราไมสามารถตอบสนองตอความยาวคลื่นตางๆ ไดเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
เห็นในบริเวณที่สลัวๆ หรือคอนขางมืด ความสามารถในการตอบสนองทางดานสีจะเพี้ยนไป

1.4 ความสัมพันธของแสงและการมองเห็น
การออกแบบระบบแสงสวางที่ดี ไดปริมาณแสงที่พอดีเหมาะสม ถูกตองกับสภาพการใช
งาน จะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ มากมาย ซึ่งผูออกแบบจําเปนตองใหความสําคัญเปน
อยางมากในการออกแบบระบบแสงสวางไมวาจะเปน ระยะหางระหวางชิ้นงานกับผูปฏิบัติงาน
ระยะหางระหวางพื้นที่ทํางานกับแหลงกําเนิดแสง ขนาดของชิ้นงาน ความแตกตางของการ
สะทอนแสงของวัตถุกบั สิ่งรอบๆ ขาง ความแตกตางของความขาว-ดํา ตลอดจึงการเคลื่อนทีข่ อง
ชิ้นงาน เราจะพิจารณาถึงความสัมพันธตา งๆ เหลานี้ทมี่ ีผลตอการมองเห็น ซึ่งมีกัน 4 อยางคือ
1. เวลาที่ใชในการมอง (Exposure Time) หมายถึง ชวงเวลาที่ตาไดมีโอกาส
มองเห็นวัตถุที่ตองการจะเห็น ตาไมสามารถมองเห็นวัตถุไดทันที ตาตองการชวงเวลาในการ
ปรับกลามเนือ้ ตาใหหดหรือขยายตัว หากปริมาณแสงยิ่งนอยตาก็ยงิ่ ตองการเวลาในการมองเห็น
มากขึ้นเทานัน้
(อาจจะกลาวไดวา เวลาในการมองเห็นแปรผกผันกับปริมาณแสง) ดังรูปที่
1.9 หากวัตถุมีการเคลื่อนที่ดวยแลวในการออกแบบจะตองคํานึงถึงปญหานี้เปนพิเศษ เชน ใน
การออกแบบสนามกีฬาที่มีการใชงานในตอนกลางคืน เชน สนามฟุตบอล สนามเทนนิส ฯลฯ
ปริมาณแสงจะตองมีปริมาณที่สูงเพียงพอ
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รูปที่ 1.9 แสดงความสัมพันธระหวางเวลาและปริมาณแสง (หนวยเปน ฟุตแคนเดิล)
จะเห็นวาเมื่อมาถึงจุดๆ หนึ่งเวลาในตาที่ตองการมองเห็นจะเริ่มคงที่ เพราะขีดจํากัด
ของกลามเนื้อตานั่นเอง ดังนั้นปริมาณแสงนี้ก็ยังสงผลไปถึงระบบการทํางานของคนเราดวย
กลาวคือผูท ี่ทาํ งานอยูภายในแสงที่มีปริมาณมากเพียงพอและเหมาะสม ก็สามารถทํางานทํางาน
ไดเร็วกวาและถูกตองมากกวา หากเราเพิ่มปริมาณแสงขึ้น 6 เทา ทําใหลดเวลาในการมองลงได
ครึ่งหนึ่ง
2. ขนาด (Visual Size) หมายถึงขนาดของวัตถุ สิ่งของ ที่เราตองการมอง หากวัตถุใด
ที่มีขนาดใหญแลวตาของคนเราสามารถมองเห็นไดกอนและชัดเจนกวาวัตถุที่มีขนาดเล็กกวา
รวมไปถึงระยะทางระหวางตากับวัตถุทตี่ อ งการมองดวย หากวัตถุ 2 ชิ้นที่มีขนาดเทากันหาก
วางไวในระยะที่ตางกัน ตาคนเราจะมองเห็นวัตถุทอี่ ยูใกลตามีขนาดใหญกวาวัตถุที่อยูไกลตา
ออกไป ซึ่งเปนผลมาจากขนาดของมุมที่นั้นวัตถุกระทําตอตา ดังรูปที่ 1.10

รูปที่ 1.10 แสดงการมองวัตถุที่อยูใ นตําแหนงตางกัน
การใหปริมาณแสงที่เหมาะสม จะทําใหตาคนเรามีความรูสึกวาวัถตุนั้นมีขนาดใหญขึ้น
ไดและมีความชัดเจนมากขึ้นดวย ดังนั้นในงานทีต่ อ งอาศัยการมองวัตถุที่มีขนาดเล็กๆ จึง
จําเปนตองอาศัยปริมาณแสงที่มากพอเปนเงาตามตัว เชน การอานหนังสือ การเขียนแบบ งาน
ดาน อิเล็กทรอนิกส งานเจียระไนอัญมณี ฯลฯ
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3. คอนทราสต (Contract) หมายถึงความแตกตางในความสวางระหวางวัตถุชิ้นงาน
ของตากับฉากหลังหรือสิ่งที่อยูรอบๆ ภาพที่ตามองเห็น ถาคาคอนทราสตมีคาสูงการมองเห็นจะ
มีประสิทธิภาพดีขึ้นและเห็นไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เชน การมองตัวอักษรสีดําบนพื้นขาวจะทําให
สามารถอานไดงายกวาการมองตัวหนังสือสีดําพื้นสีเทา แตหากคาคอนทราสตมคี าต่ําก็จะทําให
การมองเห็นยากลําบากมากยิ่งขึ้น เชน การปกดายสีดําบนผาสีดํา การมองเห็นจะยากลําบาก
ขึ้นและตองใชเวลาในการมองมากขึ้น ซึ่งทางแกคือตองเพิ่มปริมาณแสงใหมากขึ้นกวาเดิม รูปที่
1.11 แสดงความแตกตางระหวางความดํา-ขาว (คอนทราสต) เมื่อคอนทราสตลดลง การ
มองเห็นก็จะยากลําบากขึ้น

CO

CO

CO

CO

CO

CO

รูปที่ 1.11 แสดงความแตกตางระหวางความดํา-ขาว (คอนทราสต)
4. ความสวาง (Luminance or Brightness) หมายถึง ความสวางของวัตถุที่สามารถ
สะทอนแสงเขาสูดวงตาซึ่งจะทําใหการมองเห็นดีขึ้น การมองเห็นเกิดจากการกระตุนของแสงที่
เขาสูดวงตา ซึ่งเปนกลุมของรังสียอยๆ ที่มาบรรจบกันเขาหากันที่ตา ซึ่งจะมาประกอบรวมกัน
เปนภาพรวมปรากฏตอดวงตา รังสีเหลานี้จะแตกตางกันในความเขมและความถี่หรือสี ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสวนของวัตถุที่สะทอนออกมา ความเขมของแสงจะเปนตัวบงชี้ความสวางของวัตถุ ถา
พื้นผิวของวัตถุมีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนแสงสม่ําเสมอและแสงทีม่ าจากแหลงกําเนิดมีคาสอง
สวางสม่ําเสมอดวยแลวรังสียอยที่สะทอนเขาสูตาจะมีความเขมเทากัน
เราจึงมองเห็นวัตถุมี
ความสวางเทากันตลอด
ความสามารถในการมองเห็นจะดีขึ้นเมื่อวัตถุมคี วามสวางมากขึ้น
ผูออกแบบจะตองรักษาความสวางใหมีคาสม่ําเสมอและเหมาะสม
นอกจากองคประกอบตางๆ นี้แลว ยังมีองคประกอบอื่นๆ อีกมากซึ่งมีความสัมพันธกับ
การมองเห็น ซึ่งตองนํามารวมพิจารณาในการออกแบบแสงสวาง เชน อายุของผูปฏิบตั ิงาน
ภายใตแสงสวาง หากผูปฏิบัติงานมีอายุมากดวงตาก็ยอมมีประสิทธิภาพลดนอยลงกวาเมื่อตอน
ทียังเปนหนุม ซึ่งผูสูงอายุจะตองการแสงสวางที่มากกวาปกติ
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1.5 อุณหภูมิสี
อุณหภูมิสีเปนคาอุณหภูมิในหนวยเคลวิน (Kelvin) ซึ่งจะบอกใหเรารูวาสีของแหลงกําเนิด
แสงหนึ่งๆ เปนอยางไร โดยการเปรียบเทียบกับสีของวัตถุดําที่อุณหภูมิเดียวกัน คือ เรารูวาสี
ของวัตถุดําจะเปนสีดําที่อุณหภูมิหอง เปนสีแดงที่อุณหภูมิ 800 เคลวิน เปนสีเหลืองที่อุณหภูมิ
3000 เคลวิน เปนสีขาวที่อณ
ุ หภูมิ 5000 เคลวิน และเปนสีฟาที่อุณหภูมิ 8000 เคลวิน เปนตน
เราจึงใชคาอุณหภูมิสีเหลานี้เปนตัวบอกชี้สีของแหลงกําเนิดแสงใดๆ เชน ขดลวดทังสเตนมีคา
อุณหภูมิสีอยูระหวาง 2600 ถึง 3000 เคลวิน เพราะมันใหแสงออกมาเปนสีเหลืองจาเมื่อถูก
ความรอน นอกจากนั้นอุณหภูมิสียังสามารถกําหนดชื่อตามอุณหภูมิสีไดเปน วอรมไลท คือ
แบบวอรม (warm) สีเปลงออกมาเปนสีแดง-สม อุณหภูมิสีต่ํากวา 3200 เคลวิน และ แบบคูล
(cool) สีเปลงออกมาเปนสีน้ําเงิน-ขาว อุณหภูมิสีสูงกวา 3900 เคลวิน และยังสามารถแบงให
ละเอียดออกไปอีกหลายแบบแตก็ยังอาศัยทั้งแบบวอรมและคูลเปนหลัก
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แบบฝกหัดบทที่ 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แสงที่ตามองเห็นอยูในชวงความยาวคลืน่ เทาไร
ชนิดของการกําเนิดแสงมีกี่แบบ อะไรบาง
การผสมสีแบงเปนกี่รูปแบบ อะไรบาง
พฤติกรรมของแสงมีกี่แบบ อะไรบาง
พฤติกรรมใดของแสงที่ทําใหเราสามารถมองวัตถุเปนสีตางๆ ตามสีของวัตถุจริง
เซลลประสาทตาใดทีใ่ ชงานในเวลากลางคืน
ความสัมพันธของแลงและการมองเห็นมีกี่แบบ อะไรบาง
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