เราเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นไดแคไหน
โดยรองศาสตราจารยวัชระ รอดสัมฤทธิ์ ภาควิชาฟสิกส
มนุษยเราใหความเชื่อมั่นในการรับรูจากการมองเห็นมากแคไหน ดูไดจากภาษิตที่วา “สิบปากวา ไมเทากับตาเห็น”
หรือจากคําพูดที่วา “อยาเชื่ออะไรงาย ๆ จนกวาจะเห็นดวยตา” ถาเปนของฝรั่ง ก็จะมีเปนทํานองวา “Seeing is believing” หรือ
“A picture worth more than thousand words” เมื่อการรับรูจากการมองเห็นดวยตามีความสําคัญปานนี้ คงจะตองตรวจสอบ
กันสักหนอยวา สิ่งที่เรามองเห็นและรับรูผานสายตานั้นมีความนาเชื่อถือมากนอยแคไหน
การมองเห็นวัตถุใดของมนุษยเกิดจากการที่แสงตกกระทบที่
วัตถุนั้นแลวสะทอนเขาสูตาเรา ภาพของวัตถุที่เกิดขึ้นที่จอภาพของตา
หรือเรตินา จะถูกสงไปยังสมอง สมองจะนําภาพที่ไดไปประมวลผลเชน
เปลี่ยนภาพจากหัวกลับเปนหัวตั้ง คํานวณระยะใกลไกล รูปทรง แสง
และเงา สีตาง ๆ รวมทั้งการเคลือ่ นไหว แลวแปรผลออกมาเปนซึ่งจะ
เห็นภาพเปนสามมิติ
ถึงแมตาและสมองจะทํางานประสานกันเปนอยางดี แตการ
แปรผลออกมาใหเราไดรับรูนั้นบางครั้งผิดพลาดไปจากความเปนจริง
จนถึงขนาดตองรองวาเปนไปไดอยางไรกัน เราเรียกปรากฏการณเชนนี้
วา การเกิดภาพลวงตา (Optical illusion or visual illusion) ภาพลวงตา
เปนปรากฏการณที่การมองเห็นของมนุษยถูกเลนตลก ทําใหมองเห็น
ภาพนั้นผิดแผกไปจากที่มันเปนจริง
เริ่มตนดวยภาพลวงตาที่จัดเปนภาพคลาสสิก เปนภาพลวง
ตาทางเรขาคณิต (Geometric illusion) ภาพประเภทนี้ทาํ ใหเรา
ประมาณหรือเปรียบเทียบ ความยาว ขนาดของวัตถุผิดพลาด

มากกวาไปกวาความจริงประมาณ 25 % ใหทดลองวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
โดยไมตองใชไมบรรทัดวัด ในความรูสึกของตนเองจะเห็นวาตนเอง
วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส แตพอวัดดานเขาจริง ๆ พบวาดานในแนวดิ่งจะ
ยาวกวาดานในแนวราบเสมอ
รูป 1 (ข) (ค) นาย มุลเลอร (Johannes Mueller)
นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน เขียนรูปนี้ไวในหนังสือของเขา ในป ค.ศ. 1826
เปนตัวอยางที่ถูกนําไปอางแพรหลายตัวอยางหนึ่ง AB และ CD เปน
เสนตรงที่มีความยาวเทากัน แตเมื่อไปอยูในสิ่งแวดลอมตางกัน จะเห็น
วาเสนทั้งสองยาวไมเทากัน เรียกวา Mueller-Lyer illusion
รูป1 (ง) เสนโคง 3 เสน เปนสวนโคงของวงกลมที่มีรัศมียาว
เทากัน เรียกวาเปน curvature illusion. รูป 1 (จ) เสนตรง 6 เสน ลาก
ขนานกัน แตเมื่อมีเสนคลายกางปลา ลากเฉียงขึ้นบาง เฉียงลงบาง ทําให
ดูเหมือนเสนตรงเหลานี้ไมขนานกัน คนพบโดย Zoliner ชาวเยอรมัน
ในป ค.ศ. 1862
รูป 1 (ฉ) จัดเปนภาพที่มีชื่อเสียงมากเรียกวา
Poggendorff's illusion เสน C ทางดานขวามือจะเปนเสนตรงเดียว
เสนตรงเดียวกันกับเสน B ทางดานซายมือ แตตาเราจะมองเห็นวาควร
จะเปนเสนที่ A เสียมากกวา

รูปที่ 1 ภาพลวงตาทางเรขาคณิตที่คุนเคยกันดี
รูป 1 (ก) bisection illusion เสนตรงสองเสนซึ่งมีความยาว
เทากัน เสนหนึ่งอยูใ นแนวดิ่ง(AB)ตั้งอยูบนจุดแบงครึ่งของเสนตรงอีก
เสนหนึ่งอยูในแนวนอน (CD) เราจะมองเห็นดูเหมือนวาเสน ABมีความ
ยาวกวาเสน CD นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ชื่อ Helmholz กลาววามนุษย
เรามีแนวโนมที่จะประมาณคาความสูงของภูเขาหรือความลึกของหุบผา

รูปที่ 2 ภาพลวงตา สรางโดย Hering ในป ค.ศ. 1861 และเสาทรง
กระบอกของวิหารของชาวกรีก
ภาพลวงตาที่จัดอยูใ นประเภทเดียวกับของ Zöllner สราง
โดย Hering ดังรูปที่ 4 เสนขนานอาจมองดูโคงออก หรือเวาเขาก็ได

ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมที่มันอยู.ในสมัยโบราณ ชาวกรีกไดพบเห็นภาพ
ลวงตาเกี่ยวกับเสนขนานเหลานี้ จึงสรางวิหารที่มีเสาเปนรูป
ทรงกระบอกใหมีลกั ษณะปองตรงกลาง เพื่อชดเชยภาพลวงตา ทําใหดู
เหมือนวาเสานั้นตรงเปนเสนขนาน รูปทรงกระบอกเมือ่ มองระยะไกล
ทดลองสรางเสนขนานที่มีขนาดความหนาไมเทากันคูหนึ่ง
เมื่อนําเสน perspective ที่พุงออกมาจากจุด ๆ หนึ่งเปนฉากหลัง พบวา
จะทําใหเสนขนาน ทั้งคูนี้โคงเขาหากัน เสนที่บางดูเหมือนวาจะโคงมาก
วาเสนที่หนา

รูปที่ 7 เปนภาพกลองลูกบาศก ถาลองปดเสนบางเสน(หรือไมปดก็ได)
อาจมองเปนกลองที่เห็นดานหนา ดานขางขวามือและดานบน เปนการ
มองกลองจากที่สูง ในทางกลับกันรูปเดียวกันนี้เราอาจมองเห็นผิว
ดานหนาของกลอง ดานขางซาย และดานลางของกลอง เปนการมอง
กลองจากที่ต่ํา

รูปที่ 6 หนังสือเลมนี้อาจจะหงายหรือคว่ําหนาอยูก็ได

รูปที่ 3 เสนขนานที่มีความหนาไมเทากัน และมีเสน perspective เปน
ฉากหลัง
ฉากหลังหรือสิ่งแวดลอมนอกจากจะทําใหระยะหางระหวาง
เสนขนานมองดูผิดเพี้ยนไปจากความจริงยังทําใหการกะขนาดของเรา
ผิดพลาดไปจากความจริงไดเชนกัน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ผูหญิงในภาพนี้มีขนาดเทากัน แตเสนฉากหลังลวงตาเราให
มองเห็นวา ผูหญิงที่ยืนอยูไกลนั้นมีขนาดใหญกวา

รูปที่ 5 วงกลมเมือ่ อยูบนฉากหลัง ทําใหดูเหมือนวาวงกลมมีลักษณะ
เบี้ยว
เมื่อนําเสนมาประกอบกันเปนรูปภาพสองมิติ ซึ่งขาดขอมูล
เกี่ยวกับแสงและเงา ความลึกของวัตถุ ทําใหสมองของเราไมสามารถ
สรุปวาภาพที่มองเห็นนั้นเปนอยางไร ทําใหเกิดการตีความหมายของ
ภาพเปนสองแบบหรือมากกวา เราเรียกภาพประเภทนี้วา ภาพชวนให
สับสน (ambiguous figure) ในรูปที่ 6 เปนภาพหนังสือทีถ่ ูกเปด อาจ
มองเปนหนังสือที่เปดหงาย หรือหนังสือที่ถูกคว่ําหนาลงกับพื้น ก็ได

รูปที่ 7 กลองลูกบาศกมองได 2 แบบ
สิ่งที่นาสนใจตรงนี้คือ ถาการแปรผลของการมองเห็น
เปนไปไดทั้งสองแบบ คน ๆ หนึ่งจะมองเห็นแบบไหนกอนขึ้นอยูกับสิ่ง
ใด การสลับสับเปลีย่ นการแปรผลของแตละแบบของแตละบุคคลจะใช
เวลามากนอยเพียงใด บางคนมองเห็นไดเฉพาะแบบเดียว มองอยางไร ๆ
ก็ไมสามารถเห็นอีกแบบหนึ่งได ถาไมมีตัวชี้นํา หรือมีผมู าบอกแนะ
แนวทางให เปนไปไดไหมที่สมองมีการจดจําภาพไวชั่วขณะ จนขอมูล
ของอีกแบบหนึ่งไมสามารถจะเขาไปทดแทนได
ภาพตอไปนี้สามารถแปรผลไดมากกวา 1 แบบ บางภาพ
แปรความหมายไดถึง 3 แบบ

รูปที่ 8 บางคนมองเห็นกลอง 6 ใบ บางคนอาจมองเห็น 7 ใบ นับ
เฉพาะที่มองเห็น สวนที่ถูกซอนไวไมตองนับ

รูปที่ 9 ภาพนี้มองเห็นได 3 แบบ คือ กลองรูปลูกบาศกโดนตัดมุมไป
หนึ่งมุม หรือกลองลูกบาศกวางอยูที่มมุ หอง หรือ กลองเล็กวางอยูหนา
กลองใบใหญ

ในบางกรณีสี แสงและเงา การมองขณะผูมองเคลื่อนที่ มี
ผลตอการมองเห็นของมนุษยทําใหเกิดภาพลวงตาเชนเดียวกัน ซึ่งชวน
พิศวงมากกวาภาพลวงตาแบบเรขาคณิตเปนอันมาก
ปดทายดวยเกมฝกการมองเห็นและการรับรูของสมองสัก
เกมหนึ่ง ใหมองภาพตอไปนี้แลวออกเสียงวา ”คํา” ที่เห็นมีสีอะไร ดัง ๆ
เชนคําแรกใหออกเสียงวา เขียว ไมใชใหอานคําวาเหลือง
รูปที่ 10 ภาพนี้อาจมองเปนรูปลูกบาศกที่มุมดานลางยื่นออกมาหาตัวผู
มองหรือเปนภาพมุมหองก็ได

รูปที่ 11 เปนรูปบันได ผูวาดภาพนี้และชี้ใหเห็นความเปนภาพลวงตา
ของมันคือ Schroeder เสนอไวในป ค.ศ. 1856 ผนังสีแดงซึ่งเปน
ดานขางของบันได อาจมองวาอยูดานหนาของรูปภาพ หรืออยูดานหลัง
ของรูปภาพก็ได
ภาพลวงตาที่กลาวมาขางตนประกอบดวยเสนหลาย ๆ เสน
เชื่อมโยงกันเปนรูปภาพ ผูเขียนไดใสสีเขาไปเพื่อใหดูภาพไดงายและ
สวยงามมากขึ้น สีในภาพไมไดมีผลตอภาพลวงตาเหลานั้น
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สม
เหลือง
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น้ําเงิน
เขียว

มวง
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เขียว

นักจิตวิทยากลาววาเกมนี้ทําใหเกิดความขัดแยงระหวาง
สมองซีกขวาและสมองซีกซาย โดยสมองซีกขวาพยายามจะกลาวถึงสี
ขณะสมองซีกซายพยายามจะใหออกเสียงคําที่อานได ใครออกเสียงได
เร็วและไมผิดพลาดเลย แสดงวาสมองดานซายและขวามีความสามัคคี
กันดี
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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

