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แสง
ธรรมชาติของแสง
• แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
• อัตราเร็วแสง 3x108 m/s
• สมบัติเหมือนคลื่นตามขวางทั่วไป เช่น การสะท้อน การหักเห
การเลี้ยวเบน การแทรกสอด
• แสงโดยปกตจดเปนคลนแมเหลกไฟฟาทไมโพลาไลซ
โ ป ิ ั ป็ ื่ ่ ็ ไฟฟ้ ี่ไ ่โ ไ ์

การสะท้อนของแสง
กฎการสะท้อนของแสง (The Laws of Reflection) มี 2 ข้อ ดังนี้
1. รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติจะอยู่ในระนาบเดียวกัน
2. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
เส้นปกติ
รังสีตกกระทบ

รังสีสะท้อน
i r
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การหักเหของแสง
กฎการหักเหของแสง
1. รังสีตกกระทบ เส้นแนวฉาก และรังสีหกั เห อยู่ในระนาบเดียวกัน
2. ความเร็ว็ ความยาวคลืน่ื ของแสงจะเปลียี่ นไป
ไ แต่่ความถีีข่ องแสงไม่
ไ ่
เปลี่ยน
3. เป็นไปตามกฎของสเนลล์
sin 1 1 v1 n2

 
sin 2 2 v 2 n1

การหักเหของแสง
การหักเหของแสงเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ
1.การหักเหเข้าหาเส้นแนวฉาก เกิดขึ้นเมื่อ
แสงเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปส่ตัววกลางทมความหนาแนน
กลางที่มคี วามหนาแน่น
- แสงเดนทางจากตวกลางทมความหนาแนนนอยไปสู
มาก
หรือ - แสงเดินทางจากตัวกลางทีม่ ีดัชนีหักเหน้อยไปสูต่ ัวกลางที่มดี ัชนีหักเหมาก
หรือ - แสงเดินทางจากตัวกลางทีม่ ีความเร็วมากไปสู่ตัวกลางทีม่ ีความเร็วน้อย
2. การหักเหออกจากเส้นแนวฉาก เกิดขึ้นเมื่อ
- แสงเดนทางจากตวกลางทมความหนาแนนมากไปสู
ิ
ั
ี่ ี
่
ไป ต่ ัวกลางทมความหนาแนน
ี่ ี
่
น้อย
หรือ - แสงเดินทางจากตัวกลางทีม่ ีดัชนีหักเหมากไปสู่ตัวกลางทีม่ ีดชั นีหักเหน้อย
หรือ – แสงเดินทางจากตัวกลางทีม่ ีความเร็วน้อยไปสู่ตัวกลางทีม่ ีความเร็วมาก
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ต.ย. แสงเดินทางออกจากแก้วคราวน์สู่อากาศ ทํามุมตกกระทบ 30o ที่ผิว
รอยต่อระหว่างแก้วคราวน์กบั อากาศมุมหักเหเป็นเท่าใด กําหนดดรรชนี
หักเหของอากาศเท่ากับ 1 และดรรชีหักเหของแก้วคราวน์ 1.52

ความเร็วของแสง และดัชนีหักเหของสารต่าง
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การแทรกสอดของแสง
ปี พ.ศ. 2344 โทมัส ยัง พบว่าแสงเป็นคลืน่ เพราะมีสมบัติการแทรกสอด
เช่นเดียวกับคลื่นอื่นๆ

การแทรกสอดด้วยวิธีของยัง : แสงอาพันธ์เคลื่อนที่ผ่านช่องแคบคู่

การแทรกสอดของแสง

ผลการแทรกสอดของแสงเกดรวสวางและมด
ผลการแทรกสอดของแสงเกิ
ดริ้วสว่างและมืด พบวาระยะการเดนทางออกจากชอง
พบว่าระยะการเดินทางออกจากช่อง S1 และ S2 ตางกน
ต่างกัน
เท่ากับ dsin 
สําหรับ แถบสว่าง dsin  n
เมื่อ n = 0, 1, 2,…
แถบมืด

1
dsin  (n  )
2

เมื่อ n = 0, 1, 2,…
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การเลี้ยวเบนของแสง
เมื่อแสงเดินทางผ่านสลิตเดียว จะทําให้เกิดการเลี้ยวเบนแสงเกิดขึน้ มีผล
ทําให้เกิดแถบสว่างกลางมีขนาดกว้าง และทั้งสองข้างถัดจากแถบสว่าง
กลางยังั มีแี ถบมืดื แถบสว่า่ งสลับั กันั ไป
ไ

การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง-สลิตคู่
กรณีแสงผ่านจะเกิดทั้งการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดเสมอ
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ทัศนอุปกรณ์
กล้องโทรทรรศน์ (Telescope) หรือ กล้องดูดาว ประกอบด้วย
เลนส์นูนสองชุดทํางานร่วมกัน หรือ กระจกเงาเว้าทํางานร่วมกับเลนส์นูน
เลนส์นูนหรือกระจกเงาเว้าขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านใกล้วัตถุทําหน้าทีร่ วม
แสง ส่วนเลนส์นนู ที่อยู่ใกล้ตาทําหน้าทีเ่ พิ่มกําลังขยาย การเพิ่มกําลัง
รวมแสงช่วยให้นักดาราศาสตร์มองเห็นวัตถุที่มีความสว่างน้อย การ
เพิ่มกําลังขยายช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถมองเห็นรายละเอียดของ
ววัตถมากขึ
ถุม ขน้น

ทัศนอุปกรณ์
กล้องจุลทรรศน์
ประกอบด้วยเลนส์นูน 2 อัน ถ้า
ปรับั เลนส์์ใกล้้วัตถุให้ห้ ่างจาก
วัตถุมากกว่าความยาวโฟกัสจะ
ได้ภาพจริง I1 ขนาดใหญ่กว่า
วัตถุ ภาพจริงนี้จะเกิดระหว่าง
เลนส์ทั้งสอง จะทําหน้าที่เป็น
วัตั ถุของเลนส์ใ์ กล้ต้ า ภาพ I2
ที่เกิดจากเลนส์นี้เป็น
ภาพเสมือนขนาดใหญ่กว่า I1
และเป็นภาพที่ตามองเห็น
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ความสว่าง
ความสว่าง อัตราการให้พลังงานแสงที่ตกกระทบพืน้ ที่ใดๆ ต่อพื้นที่รบั แสง

E

F
A

E เป็นความสว่าง มีหน่วยเป็นลักซ์ (lx)
F เป็นอัตราการให้พลังงานแสง มีหน่วยเป็นลูเู มน (lm)
A เป็นพืน้ ที่ทรี่ ับแสง มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m2)

ต.ย. ติดหลอกฟลูออเรสเซนต์ขนาด 40 วัตต์ 3 หลอด มีประสิทธิผล 67.5
ลูเมนต่อวัตต์ไว้ในห้องสีเ่ หลีย่ ม ที่มีขนาดกว่าง 2 เมตร ความสว่างของ
ห้องนี้โดยเฉลีย่ จะมีค่าเท่าใด ถ้าอัตราการให้พลังงานและการสูญเสียไปที่
ตัวสะท้อนแสง 500 ลูเมน
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องค์ประกอบของตา
ส่วนประกอบของตา

เลนส์ตา (Lens) เป็นเซลล์นนู รับแสงจากวัตถุที่
ต้องการมองเห็น
จอตา ((Retina)
จอ
et a) เปนเซลลรบภ
เป็นเซลล์รับภาพของวั
ขอ วตถถุ แลว
แล้ว
ส่งผ่านประสาทตาไปยังสมอง
ม่านตา (Iris) ทําหน้าที่ปรับความเข็มของแสงไปตกลง
บนเรตินาให้เหมาะสม
รูม่านตา (Pupil) เป็นช่องเปิดวงกลมที่สามารถปรับ
ความกว้างได้ด้วยม่านตา
กระจกตา (Cornea) อยู่ด้านนอกสุดทําหน้าที่เป็นส่วน
ป้องกันลูกตา
จุดบอดแสง (Blind spot) เป็นบริเวณที่เส้นประสาท
และเส้นเลือดผ่านเข้าสู่นัยน์ตาไม่มี เซลล์รูปแท่งและ
เซลล์รูปกรวยเลย ดังนั้นถ้าแสงตกบริเวณนี้เราจะมอง
http://www.student.chula.ac.th/~54373060/page1.html
ั้ เลย
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/utaradit/yuwadee/eye1.html ไม่เห็นวัตถุนน
http://www.mvsk.ac.th/science/download/Componentsoftheeye.ppt

ตาและการสองเห็นสี

http://club.yenta4.com/view_topic.php?type=content&club=5‐
2_Biology_PK&club_id=29692&table_id=1&cate_id=‐1&post_id=267496

นัยน์ตามีเซลล์ประสาทรับแสงสี
(Cones) 3 ชุด คือชุดที่มีความไว
สูสงสดกั
งสุดกบแสงสแดง
บแสงสีแดง ชุชดที
ดทมความไว
่มีความไว
สูงสุดกับแสงสีเขียว และชุดที่มีความ
ไวสูงสุดกับแสงสีน้ําเงิน เซลล์ประสาท
รับแสงสีทั้ง 3 ชุดนี้ จะมีความไวต่อ
แถบแสงสีในสเปคตรัมที่ตามองเห็นได้
แสงสีแดง แสงสีน้ําเงิน และแสงสี
เขียว เรียกว่าเป็น แม่สี หรือ สีปฐม
ภูม (primary Color) ซึ่งถือว่าเป็น
แสงสีบริสุทธิ์
ที่ไม่สามารถจะแยก
ออกเป็นแสงสีอื่น
ๆ
ได้
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ตาและการสองเห็นสี
ความรู้สึกในการมองเห็นสีนั้น อยู่ที่ว่าเซลล์ประสาทรับแสงสีชุดใดถูกกระตุ้น เช่น
• ถ้าเซลล์ประสาทรับแสงสีแดงถูกกระตุน้ เพียงชุดเดียว ก็จะมีความรู้สึกเห็นเป็นสีแดง
• ถ้า้ เซลล์ป์ ระสาทรับั แสงสีนี ํา้ เงินิ ถูกกระตุ้นเพียี งชุดเดียี ว ก็จ็ ะมีคี วามรู้สึกเห็น็ เป็น็ สีนี าํ้ เงิิน
• ถ้าเซลล์ประสาทรับแสงสีเขียวถูกกระตุ้นเพียงชุดเดียว ก็จะมีความรู้สึกเป็นสีเขียว
• ถ้าเซลล์ประสาทรับแสงสีทั้งสามชุดถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกพร้อม ๆ กัน และเท่า ๆ กัน
จะเกิดความรู้สึกเห็นเป็นแสงสีขาว
• ถ้าเซลล์ประสาทรับแสงสีสองชุดหรือทั้งสามชุดถูกกระตุน้ ความรู้สึกพร้อม ๆ กัน จะเกิด
ความรู้สึกมองเห็นเป็น แสงสีประกอบ (Compound Color) ซึ่งเป็นสีที่เกิด จากการผสม
ของแสงสีปฐมภูมิ เช่น สีแดงม่วง น้ําเงิน-เขียว และเหลือง เป็นต้น
• ถ้าหากว่าเซลล์ประสาทรับแสงสีทั้งสามชุดไม่ถกู เร้าหรือกระตุน้ ให้เกิดความ รู้สึกเลย จะมี
ความรู้สึกว่ามองไม่เห็นแสงสีอะไรเลย
http://www.scimath.org/index.php/socialnetwork/groups/viewbulletin/1149‐
%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%
E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5?groupid=241

การผสมสารสี
การที่เรามองเห็นวัตถุเป็นสีต่าง ๆ ส่วนใหญ่เราเห็นสีเนื่องมาจากแสงที่สะท้อนมาจากวัตถุ มากกว่า
เห็นสีจากแสงที่ทะลุผ่านวัตถุ ดังนั้นสีตามธรรมชาติของวัตถุ ที่เราต้องการเห็น จะต้องดูวัตถุ
นั้นด้วยแสงขาวของดวงอาทิตย์ เมื่อเป็นเช่นนี้สีของวัตถุที่เห็น จะต้องมีสิ่งที่กําหนดสีบนวัตถุ
ได้แก่ แสงที่กระทบผิววัตถุ และสารสีบนวัตถุ ( สารสีทผี่ สมในเนื้อวัตถุ ) สารสีต่าง ๆ ที่อยู่ใน
เนื้อวัตถุ ที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้จากการผสมสารสีต่าง ๆ เข้าด้วยกันมี อยู่ 3 สี คือ สีเหลือง สี
แดงม่วง และสีน้ําเงินเขียว ซึ่งเรียกว่า สารสีปฐมภูมิ สารสีทั้ง 3 นี้ จะมีหน้าที่ดังนี้
สารสีเหลือง จะไม่ดูดกลืนแถบสีเหลืองทีอ่ ยู่ถัดสีแดง นอกนัน้ ดูดกลืนหมด
สารสีแดงม่วง จะไม่ดูดกลืนแถบสีแดง นอกนัน้ ดูดกลืนหมด
สารสีน้ําเงินเขียว จะไม่ดูดกลืนแถบสีนา้ํ เงินม่วง นอกนัน้ ดููดกลืนหมด
ถ้านําสารสีปฐมภูมทิ งั้ 3 สี มาผสมกันด้วยปริมาณทีเ่ ท่า ๆ กัน จะได้ สารสี
ดํา ซึ่งมีสมบัติดูดกลืนแสงสีทุกแถบสีในสเปกตรัมของแสงขาว
ถ้านําสารสีปฐมภูมทิ งั้ 3 สีมาผสมกัน ด้วยสัดส่วนต่าง ๆ กัน จะเกิดเป็นสาร
ผสมได้หลายสี ยกเว้น สารสีขาว ไม่อาจทําให้เกิดได้ด้วยการผสมสารสีอนื่
ๆ
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/science04/01/page20.html
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การผสมแสงสี
เมื่อฉาย แสงสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน ซึ่งเป็นสีปฐมภูมไิ ปรวมกันบนฉากขาว ความรู้สึก
ในการมองเห็นสีบนฉากจะผสมกัน ทําให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ ดังนี้
• แสงสีแี ดง+แสงสีนี ํา้ เงินิ = แสงสีมี ่วงแดง (Magenta)
• แสงสีแดง+แสงสีเขียว = แสงสีเหลือง (Yellow or lemon)
• แสงสีน้ําเงิน+แสงสีเขียว = แสงสีไซแอนหรือน้ําเงิน-เขียว (Cyan or Blue-Green)
• แสงสีแดง + แสงสีน้ําเงิน + แสงสีเขียว = แสงสีขาว(White)
ส่วนสีสอง สีที่รวมกันแล้วได้สีขาว สีทั้งสองเป็นสี
เติมเต็ม (complementary colors) ของกันและ
กัน เช่น สีเหลือง เป็นสีเติมเต็มของสีน้ําเงิน และใน
ขณะเดียวกันสีน้ําเงินก็เป็นสีเติมเต็มของสีเหลือง
ด้วย

จบบทที่ 14
อย่าลืมหัดทําแบบฝึกหัดนะคะ
ดร. พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
Dang_phy@hotmail.com

11

