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เรื่องของสี
แสงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นตั้งแต 400 ถึง 700 นาโนเมตร แสงที่เรา
มองเห็นเปนแสงขาวที่ประกอบไปดวยแสงสีตางๆ เรียงกันอยู คือ สีมวง คราม นําเงิน
เขียว เหลือง แสด และแดง เรียกวา สเปกตรัม ซึ่ ง ค้ นพบโดย เซอร ไอแซค นิวตัน
ในป ค.ศ. 1666 ถึงแมวาเรื่องราวของแสงสีนั้นเปนเรื่องที่เราทุกคนคุนเคยในชีวิต
ประจําวันอยูแลว แตหลาย ๆ คนก็ยังมีความเขาใจที่ยังไมถูกตอง

ใน

หลาย ๆ งานวิจัย เช น Salley (1996)
พบวา นักเรียนบางคน มีความเขาใจวา
สีของวัตถุเปนสมบัติที่มาจากตัววัตถุ หรือการมองเห็นสีเกิด
จากการผสมกันระหวางสีจากตัววัตถุรวมกับสีจากแสงขาว แต
จริงๆ แลวการมองเห็นสีนั้นขึ้นอยูกับ 2 องคประกอบ คือ แสง
และผูสังเกต โดยที่แสงขาวที่เรามองเห็นในธรรมชาติ เมื่อ
ตกกระทบลงบนวัตถุใดๆ ก็ตาม จะเกิดปรากฏการณไดหลาย
อยาง เชน การสะทอน การดูดกลืนและการสงผาน ซึ่งหาก
วัตถุนั้นสามารถสะทอนแสงในทุกๆ ความยาวคลื่นที่เทากันจะ
ทําใหเรามองเห็นวัตถุนั้นเปนสีขาว หากวัตถุนั้นดูดกลืนแสง
ในทุกๆ ความยาวคลื่น เทากันจะทําใหเรามองเห็นวัตถุนั้นเปน
สีดํา หรือ หากวัตถุนั้นสะทอนแสงสีแดงไดดี แตดูดกลืนแสงสี
อื่นๆ ไว จะทําใหเรามองเห็นวัตถุนั้นเปนสีแดง อีกองคประกอบ
หนึ่งก็คือ ผูสังเกต ภายในตาของผูสังเกตนั้นจะมีสวนที่รับ
แสงเรียกวา เรตินา ภายในเรตินาประกอบไปดวยเซลลรับแสง
จํานวนมาก สามารถแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ เซลลรูปแทง
(Rods) และเซลลรูปกรวย (Cones) เรตินาขางหนึ่งจะมีเซลล
รูปแทงประมาณ 125 ลานเซลล และเซลลรูปกรวยประมาณ 7
ลานเซลล
เซลลทง้ั สองชนิดนีท้ าํ งานแตกตางกันคือ เซลลรปู แทง
นั้นเปนเซลลที่มีความไวตอแสงที่มีความเขมตําหรือแสงที่ไม
สวางมากนักจึงไมสามารถแยกความแตกตางของสีได สวน
เซลลรูปกรวยนั้นเปนเซลลที่มีความไวตอแสงที่มีความเขมสูง
ซึ่งสามารถแยกความแตกตางของสีได โดยเซลลรูปกรวยจะมี
เซลลที่ไวตอแสงสีที่แตกตางกัน 3 ชนิด คือ เซลลที่ไวตอแสงสี
แดง สีเขียว และสีนําเงิน เมื่อแสงเขามาสูเรตินา เซลลรูปกรวย
ทั้ง 3 ชนิดจะถูกกระตุนในอัตราที่ตางกันขึ้นอยูกับสีและความ
เขมของแสง
จากนั้นสมองจะแปลผลเปนสีตางๆ ดังนั้นจะเห็นวา
เซลลรับแสงมีความสําคัญในการแยกแยะสีตางๆ ซึ่งถาเซลล
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ภาพแสดงสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
มาจาก : http://zebu.uoregon.edu/~imamura/122/images/electromagnetic-spectrum.jpg

ภาพแสดงเซลลรูปแทง (Rod cells) และรูปกรวย (Cone cells)
มาจาก : http://cas.bellarmine.edu/tietjen/Laboratories/Eye06.gif

เหลานี้ทํางานผิดปกติก็จะทําใหการมองเห็นสีผิดเพี้ยนไป ซึ่ง
เราเรียกวา อาการตาบอดสี (Color Blindness) นั่นเอง
สีตา ง ๆ ทีเ่ รามองเห็นเกิดจากการผสมของสีเพียงสามสี
โดยที่การรวมกันของสีแบงไดเปน 2 แบบ คือ การผสมสีแบบ
บวก (Additive Color Mixing) และการผสมสีแบบลบ (Subtractive Color Mixing) เราลองมาพิจารณากันวา การผสมสี
แบบบวกนั้นเปนอยางไร

ฟสิกสมหัศจรรย • เจาะลึก วิทย-คณิต

เรารูมาแลววา แสงขาวนั้นประกอบดวยแสงสีตางๆ
มากมายรวมกัน อยู  แต แสงขาวนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจาก
การรวมกันของแสงทีม่ คี วามยาวคลืน่ (หรือความถี่) ที่แตกตางกัน
ที่มีความเขมที่เหมาะสม เราเรียกสีสามสีนี้วา แสงสีปฐมภูมิ
จริงๆ แลวสีปฐมภูมินั้นมีมากมายหลายชุด แตที่เราคุนเคย
กันดีคงจะเปน สีแดง สีเขียวและสีนําเงิน โดยที่แสงสีนําเงิน
มีความยาวคลื่นประมาณ 400-500 นาโนเมตร แสงสีเขียวมี
ความยาวคลื่นประมาณ 500-600 นาโนเมตร และแสงสีแดงมี
ความยาวคลื่นประมาณ 600-700 นาโนเมตร เมื่อนําแสงสีทั้ง
สามมารวมกันที่ความเขมแสงที่เหมาะสมจะทําใหเกิดสีขาว เรา
สามารถเขียนไดดังนี้

เราสามารถเขียนสมการไดดังนี้
แสงขาว (W) – แสงสีนําเงิน (B) = [แสงสีแดง (R) + แสงสีเขียว
(G) + แสงสีนําเงิน (B)] - แสงสีนําเงิน (B) = แสงสีแดง (R) +
แสงสีเขียว (G) = แสงสีเหลือง (Y) นั่นเอง

อีกกรณีหนึ่งคือ เมื่อเรานําเสื้อตัวเดียวกันมาสองดวย

แสงสีนําเงินเขียว (C) เราจะเห็นเสื้อตัวนั้นเปนสีเขียว เนื่องจาก
สีนําเงินเขียวเกิดจาการรวมกันของสี เขียวและนําเงิน และเรา
ทราบวาเสื้อตัวนั้นดูดกลืนแสงสีนําเงิน ดังนั้นเมื่อสองสีนําเงิน
เขียวลงบนเสื้อ เสื้อจะดูดกลืนสีนําเงินไวหมดแตจะสะทอนสี
เขียวออกมา เราจึงมองเห็นเสื้อตัวนั้นเปนสีเขียวนั่นเอง ดังภาพ
แสงสีแดง (R)+ แสงสีเขียว (G) + แสงสีนําเงิน (B) = แสงขาว (W) แสงดานลาง

โดยความจริงแลว การรวมกันของแสงสีปฐมภูมิ (อาจ
จะเปน 2 สี หรือ 3 สี) ที่มีความเขมแสงที่หลากหลาย จะทําให
เกิดแถบของแสงสีตางๆ ขึ้นอีกมากมาย จากเหตุผลนี้เองเราจะ
เห็นวา หนาจอโทรทัศนและคอมพิวเตอรมีสีสันตางๆมากมาย
จากแสงสีปฐมภูมใิ นความเขมตางๆกัน และเมือ่ เรานําสีปฐมภูมิ เราสามารถเขียนสมการไดดังนี้
ใดๆ สองสีมารวมกันจะเกิดสีใหมขึ้น เราเรียกสีที่เกิดขึ้นวา
สีทุติยภูมิ ไดแก สีเหลือง (Yellow) สีนําเงินเขียว (Cyan) และ แสงสีนําเงินเขียว (C) – แสงสีนําเงิน (B) = [แสงสีเขียว (G) +
สีแดงมวง (Magenta) เราสามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้
แสงสีนําเงิน (B)] - แสงสีนําเงิน (B)= แสงสีเขียว (G) นั่นเอง
แสงสีแดง (R)+ แสงสีเขียว (G) = แสงสีเหลือง (Y)
แสงสีแดง (R) + แสงสีนําเงิน (B) = แสงสีแดงมวง (M)
แสงสีเขียว (G) + แสงสีนําเงิน (B) = แสงสีนําเงินเขียว (C)
สําหรับการผสมสีอีกแบบหนึ่ง คือการผสมสีแบบลบ
การผสมสีแบบนี้จะเกี่ยวกับการดูดกลืนแสงและสะทอนแสง
ของวัตถุตางๆ เมื่อแสงขาวสองมายังวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสง
และจะสะทอนสวนที่เหลือเขาสูตาของเรา เราจะพิจารณาสอง
ตัวอยางนีไ้ ปดวยกัน คือ เมือ่ เรานําแสงขาวสองไปยังเสือ้ ตัวหนึง่
พบวา เสื้อตัวนั้นดูดกลืนแสงสีนําเงิน แตสะทอนแสงสีแดงและ
สีเขียว ดังนั้นเราจะเห็นเสื้อตัวนั้นเปนสีเหลือง ดังภาพดานลาง

ทั้งสองเหตุการณนี้เองทําใหเราเขาใจวาสีของวัตถุนั้น
ไมไดเปนสมบัติที่มาจากตัวของวัตถุแตเกิดจากวัตถุดูดกลืนแสง
บางสวนแลวแสงที่สะทอนแสงที่เหลือออกมาจากวัตถุเขาสูตา
ของผูสังเกต ซึ่งเราทําการลบสีของแสงที่ถูกวัตถุดูดกลืนออก
จากสีขาวหรือสีที่เราสองลงบนวัตถุนั้นๆ จึงเปนที่มาของการ
ผสมสีแบบลบนั่นเอง
นอกจากการสะทอนจากวัตถุทึบแสงแลวยังมีวัตถุอีก
ประเภททีเ่ ปนวัตถุโปรงใส ซึง่ จะเกิดการดูดกลืนและการสงผาน
ของแสง ซึง่ เราเรียกวัตถุประเภทนีว้ า แผนกรองแสง หรือ ฟลเตอร
(Filter) สมมติเรามี แผนกรองแสงสีแดงเมือ่ สองแสงขาวผาน จะ
เกิ ด แสงสี แ ดงออกมาจาก
แผนกรองแสง นั่นแสดงวา
แผนกรองแสงสีแดงดูดกลืน
แสงสีเขียวและนําเงิน แต
จะส ง ผ า นเพี ย งแสงสี แ ดง
เทานั้น ดังภาพแสงดานขาง
ปที่ 39 ฉบับที่ 169 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553
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เราสามารถเขียนสมการไดดังนี้
แสงขาว (W) – [แสงสีเขียว (G) + แสงสีนําเงิน (B)] = แสงสี
แดง (R)+ แสงสีเขียว (G) + แสงสีนําเงิน (B) - [แสงสีเขียว (G)
+ แสงสีนําเงิน (B)] = แสงสีแดง (R) นั่นเอง
ในอีกกรณี เมื่อเราฉายแสงสีเหลืองลงบนแผนกรอง
แสงสีแดงมวง (M) จะเกิดแสงสีแดงออกมาจากแผนกรองแสง
เนือ่ งจาก แสงสีเหลืองเกิดจากแสงสีแดงรวมกับแสงสีเขียว และ
สีแดงมวงเกิดจากแสงสีแดง
กับแสงสีนําเงิน ดังนั้น
จะเห็นวาแผนกรองแสง
จะดูดกลืนแสงสีทกุ แสงสี
ยกเวนแสงสีแดง แสงที่
ออกมาจากแผนกรองแสง
จึ ง เป น สี แ ดงนั ่ น เอง
ดังภาพแสงดานขาง
เราสามารถเขียนสมการไดดังนี้
แสงสีเหลือง (Y) - แสงสีเขียว (G) = [แสงสีแดง (R)+ แสงสีเขียว
(G)] - แสงสีเขียว (G) = แสงสีแดง (R) นั่นเอง
แมสีของสารหรือสีปฐมภูมิของสาร มี 3 สี คือ สีมวง
แดง (Magenta) สีเหลือง (Yellow) และสีนําเงินเขียว (Cyan)
เมือ่ นําสีทง้ั สามผสมกันจะเปนสีดาํ เพราะมีการดูดกลืนแสงทุกสี
ไวทั้งหมด และเมื่อเรานําสีปฐมภูมิใดๆสองสีมารวมกันจะเกิด
สีใหมขึ้น เราเรียกสีที่เกิดขึ้นวา สีทุติยภูมิ ไดแก
สารสีมวงแดง (M)+ สารสีนําเงินเขียว (C) = สารสีนําเงิน (B)
สารสีนําเงินเขียว (C) + สารสีเหลือง (Y) = สารสีเขียว (G)
สารสีมวงแดง (M) + สารสีเหลือง (Y) = สารสีแดง (R)
การผสมสีแบบนี้เราคุนเคยกันมาตั้งแตเด็ก เชนการ

ผสมสีนํา หรือสื่อสิ่งพิมพมตางๆ เปนตน ถาเราพิจารณาวงกลม
การผสมทั้งแสงสีและสารสี ดังรูป

จะพบวา เมือ่ เรานําแสงสีปฐมภูมคิ ใู ดๆ มาผสมกันจะได
เปนสีของสารสีปฐมภูมิ เชน เมือ่ เรานําแสงสีแดงรวมกับแสงสีเขียว
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จะไดแสงสีเหลือง สีเหลืองนีเ้ ปนสีของสารสีปฐมภูมนิ น่ั เอง และ
กลับกันถาเรานําสารสีปฐมภูมคิ ใู ด ๆ มาผสมกันจะไดเปนสีของ
แสงสีปฐมภูมิ เชน เมือ่ เรานําสารสีมว งแดงรวมกับสารสีเหลือง
จะไดสารสีแดง สีแดงนีเ้ ปนสีของแสงสีปฐมภูมนิ น่ั เอง ทีนเ้ี ราลอง
พิจารณาวงกลมการผสมของแสงสี จะพบวา แสงสีปฐมภูมสิ แี ดง
อยูต รงขามกับแสงสีทตุ ยิ ภูมนิ าํ เงินเขียว แสงสีปฐมภูมสิ เี ขียวอยู
ตรงขามกับแสงสีทตุ ยิ ภูมสิ มี ว งแดง และ แสงสีปฐมภูมสิ นี าํ เงินอยู
ตรงขามกับแสงสีทตุ ยิ ภูมสิ เี หลือง เราเรียกคูส ที อ่ี ยูต รงขามกันนีว้ า
สีเติมเต็ม (Complementary Color) ซึ่งการผสมสีเติมเต็ม
เขาดวยกันจะทําใหเกิดสีขาวในกรณีของแสงสี และสีดาํ ในกรณี
ของสารสี หรือ เราอาจจะพูดไดวา การผสมสีเติมเต็มก็คือ
การผสมสีปฐมภูมทิ ง้ั สามสีเขาดวยกันนัน่ เอง
หลักการผสมของแสงสีเหลานี้ไดนําไปใชในการผลิต
โทรทัศน คอมพิวเตอร โทรศัพทมอื ถือ เครือ่ งฉายดิจทิ ลั กลาว
คือ สีทป่ี รากฏบนจอโทรทัศนเกิดจากการผสมแสงสีตา ง ๆ ใน
สัดสวนทีแ่ ตกตางกันจึงสามารถใหแสงสีเฉดตาง ๆ ไดเกือบทุกสี
การแสดงสีบนหนาจอโทรทัศนอาศัยหลักการของการผสมสี 3 สี
คือ แดง เขียว นาํ เงิน โดยสีทง้ั 3 เกิดขึน้ จากการยิงลําแสงอิเลค
ตรอนทีเ่ กิดจากการกระตุน กาซดวยไฟฟาในหลอดสุญญากาศไป
กระทบกับฉากที่ ฉาบดวยสารไวแสงประเภทฟอสฟอรัสทีม่ ที ง้ั 3 สี
(ตําแหนง A) และมี Shadows Mask (ตําแหนง B) ซึง่ เปนโลหะที่
มีรเู ล็ก ๆ เพือ่ ชวยกําหนดใหแสงอิเล็กตรอนนัน้ ยิงมาไดถกู ตองและ
แมนยํา ซึ่งในรูนี้จะมีสารประกอบของฟอสฟอรัสวางเรียงกัน
อยูเ ปน 3 จุด โดยแตละจุดจะเปนสีของแมสนี น้ั ก็คอื สีแดง สีเขียว
และสีนาํ เงิน หากเมือ่ จอภาพตองการแสดงผลเปนสีแดง ลําแสง
อิเล็กตรอนสีแดงก็จะถูกยิงออกไปทีส่ ารไวแสงสีแดง และเมือ่
จอภาพตองการแสดงผลเปนสีขาว ลําแสงอิเล็กตรอนทัง้ สามสีก็
จะถูกยิงออกไปทีส่ ารไวแสงทัง้ สามสีพรอม ๆ กันนัน่ เอง
นอกจากนั้ น การผสม
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