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แผนการสอนรายคาบ
คาบที่ 2 เรื่องที่สอน ตากับการมองเห็น
ผูสอนโดย นายรุงโรจน หนูขลิบ
สอนแบบบรรยาย จํานวน 50 นาที/สัปดาห
1. จุดประสงคการสอน
1. บอกความหมายของการมองเห็นได
2. บอกสวนประกอบของตาได
3. บอกสาเหตุและความผิดของการมองเห็นได
2. รายการสอน
1. ตากับการมองเห็น
2. สวนตางๆของลูกนัยนตา
3. วิธีทดสอบจุดบอดจากรูปนัยนตา
4. ความผิดปกติของสายตา
5. การมองเห็น
6. ตาบอดสี
3. วัสดุ อุปกรณ/หนังสือ/ที่ตอ งเตรียม
- ผูเรียนวัสดุอุปกรณการเรียน(เครื่องเขียน เพื่อใชจดบันทึกเนื้อหาสาระสําคัญที่นาสนใจ) หรือ
ตําราเพื่อประกอบการฟงบรรยาย หรือคนควาเพิ่มเติม
- กรณีที่ตองการบันทึก ไว เพื่อนํามาเปดทบทวนภายหลัง เพราะเวลาจํากัด ตองมีเครื่องบันทึก
สัญญาณภาพเสียง ตามเหมาะสมหรือความพรอมแตละบุคคล
- ครูผูสอนตองเตรียม ของจริง ภาพถาย หรือภาพกราฟกส เพื่อประกอบการบรรยาย ตามเนื้อหา
4. ลําดับขั้นการสอน/ลําดับขั้นการทํางาน
- บรรยายประกอบสไลด
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เนื้อหาเรื่อง ตากับการมองเห็น
ตาของมนุษยเราสามารถเห็นสีไดไมนอยกวา7 ลานสีและสีทั้งหลายที่มองเห็นนัน้ มีผลตอการรับรู แต
สิ่งที่ตาเห็นนัน้ อาจแปรเปลี่ยนไปจากความจริง หรือหลอกตาได ตัวอยางเชนเมื่อเราเปลี่ยนสายตาจากการจับ
จองสีใดสีหนึง่ สีเดิมที่ติดตามาอาจทําใหสขี องวัตถุใหมนั้นเปลี่ยนไปจากสีที่แทจริงไดทั้งนี้เพราะเกิดจากการ
ปรับสภาพ ของ ดวงตาตอสิ่งที่ปรากฎ โดยที่เราอาจไมเคยสังเกต สิ่งเหลานี้ คือปฎิกริยาของสีทางดาน
วิทยาศาสตรซงึ่ มีเนื้อหาที่เกีย่ วของคือ
ภาพติดตา (After-image) ปฏิกริยาของสีที่มีผลกับการมองเห็นที่สําคัญประการหนึง่ ก็คือเรื่องของ
ภาพติดตา(After-image) เชนถาเราจองมองสีใดสีหนึ่งประมาณ30 นาทีแลวเคลื่อนสายตามามอง พืน้ กระดาษ
สีขาว หรือสีเทา ทันทีทันใด เราจะมองเห็น สีคูตรงขาม (Complementary Color)ของสีนั้นปรากฎขึน้ เรื่อๆบน
พื้นสีขาวหรือพื้นสีเทานั้นภาพที่เห็นภายหลังนี้เรียกวาภาพติดตา(Afterimage)
การมองเห็นภาพ
คนเรามองเห็นภาพตางๆ ไดเพราะแสงไปกระทบกับวัตถุแลวสะทอนเขาสูนัยนตาเรา ผานกระจกตา รู
มานตา แกวตา ไปตกที่จอตา เซลลรับภาพที่จอตาจะรับภาพ ในลักษณะหัวกลับแลวสงไปตามเสนประสาทสู
สมองสวนทายทอย สมองทําหนาที่แปลภาพหัวกลับเปนหัวตั้งตามเดิมของสิ่งที่เห็น
ตาและการมองเห็นสี

ก . สวนประกอบของตาที่สําคัญ ตาเปนอวัยวะที่สําคัญของคนประกอบดวย
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เรตินา เปนเซลลรับภาพของวัตถุ แลวสงผานปราสาทตาไปยังสมอง
มานตา ทําหนาที่ปรับความเข็มของแสงไปตกลงบนเรตินาใหเหมาะสม
พิวพิล เปนชองเปดวงกลมที่สามารถปรับความกวางไดดว ยมานตา
กระจกตา อยูดานนอกสุดทําหนาที่เปนสวนปองกันลูกตา
ถาเปรียบเทียบตากับกลองถายรูปจะมีลักษณะการทํางานคลายคลึงกัน ดังตารางเปรียบเทียบ ระหวาง
สวนของลูกตา ที่ทํางานคลายกลองถายรูป ดังนี้
ตา
กลองถายรูป
• เลนสตา
• เลนสนูนของกลอง
• เรตินา
• ฟลมถายรูป
• มานตา
• ไดอะแฟม
ข . สายตาสั้นและสายตายาว เปนความผิดปกของการมองเห็นของตา การพิจารณาในเรื่องนี้มีสิ่งที่เกี่ยวของคือ
สําหรับคนปกติ
จุดใกล หมายถึง จุดหรือตําแหนงของวัตถุที่ใกลตาที่สุดที่ตาปกติสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ซึ่งประมาณ
25 เซนติเมตร ดังรูป

สายตาสัน้ คือ การที่มองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยูใ กลๆ สิ้งที่อยูไกลจะเห็นไมชัด
สาเหตุ เกิดจากลูกตามีความยาวมากกวาปกติ ทําใหระยะระหวางแกวตา และจอตาอยูหางกันเกินไป
ทําให
ภาพของสิ่งที่มองตกกอนจะถึงจอตา
การแกไข ใสแวนตาที่ทําดวยเลนสเวา เพื่อชวยหักเหแสงใหลงที่จอตาพอดี
จุดไกล หมายถึง ตําแหนงของวัตถุไกลทีส่ ุดที่ตาคนปกติจะสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ซึ่งประมาณระยะ
อนันตดังรูป
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สายตายาว คือ การที่มองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยูไกลๆ สิ้งที่อยูใกลจะเห็นไมชัด
สาเหตุ เกิดจากลูกตามีความสั้นกวาปกติ หรือผิวของแกวตาโคงนูนนอยเกินไป ทําใหภาพของสิ่งที่
มอง
ตกเลยจอตาไป ทําใหมองเห็นภาพใกลๆไมชัดเจน
การแกไข ใสแวนตาที่ทําดวยเลนสนูน เพื่อชวยหักเหแสงใหลงที่จอตาพอดี

ตัวอยาง 43 ชายสายตายาวผูห นึ่งเห็นจุดใกลตาที่สุดที่ 100 เซนติเมตร จงหาแวนตาทีท่ ําใหจดุ ใกลของเขาเห็น
ไดอยางปกติทรี่ ะยะ 25 เซนติเมตร
วิธีทํา ให f1 เปนความยาวโฟกัสของเลนสตา และ f2 เปนความยาวโฟกัสของเลนสที่ทําแวนตา
เมื่อมองวัตถุดว ยตาเปลา ถาวัตถุที่ระยะ 100 cm จากตาจะมองเห็นภาพวัตถุแตถาวัตถุใกลตาเขามาอีกจะ
มองเห็นไมชดั
จาก
……… ( 1 )
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เลนสบางสองอันประกบกัน ได
……….( 2 )
ในสมการ (1) และ (2) ระยะภาพ จะเปนตัวเดียวกันเพราะเห็นภาพชัดเจนทั้งคู
(2) – (1)

;

นั่นคือ ตองใชแวนตาที่ทําดวย เลนสนูนความยาวโฟกัส 3.33 cm
ค . การเห็นสี เราทราบแลววาตามีเรตินาทําหนาที่เปนฉากรับภาพของวัตถุ ดังนั้นการที่ตามองเห็นสีตางๆ จึง
เปนหนาที่ของเรตินา เรตินาประกอบดวยเซลลรับแสง 2 ชนิดคือ
1. เซลลรูปกรวย เปนเซลลที่ไวตอแสงที่มคี วามเข็มขนสูง และสามารถจําแนกแสงสีได โดยเซลลนจี้ ะ
ประกอบดวยเซลล 3 ชนิดทีไ่ วตอแสงสีปฐมภูมิไดแก สีน้ําเงิน เขียว และแดง เซลลทั้งสามชนิดนัน้ จะไวตอ
แสงสีเหลานี้ตา งกัน
2. เซลลรูปแทง เปนเซลลที่ไวตอแสงทีม่ ีความเข็มต่ําแตจําแนกสีไมได
การบอดสี เปนความผิดปกติของตาในการเห็นสีที่เพีย้ นไปจากความเปนจริง โดยตามักจะบอดเพียงบางสี
พบวาบอดสีแดงมากที่สุด หมายความวาถาคนที่มีตาบอดสีแดง เซลลรูปกรวยทีไ่ วตอแสงสีแดงเสียไป ขณะที่
เซลลรูปกรวยที่ไวตอแสงสีน้ําเงินและสีเขียวยังคงทํางานตามปกติ
ความผิดปกติของสายตา เกิดขึ้นเพราะสวนประกอบของนัยนตาทีลักษณะผิดปกติ ซึ่งอาจทําใหเกิด
อาการมองเห็นไมชัดได ตาพราได ที่พบบอยไดแก
สายตาเอียง คือ การที่มองเห็นบิดเบี้ยวจากรูปทรงที่แทจริง บางคนมองเห็นภาพในแนวดิ่งชัด แตมอง
ภาพในแนวระดับมองไมชัด เชน มองดูนาฬิกา เห็นเลข 3,9 ชัด แตเห็นเลข 6,12 ไมชัด
สาเหตุ สวนใหญเกิดจากความโคงนูนของแกวตาไมสม่ําเสมอ จอตาจึงรับภาพไดไมชัดเจนเทาทุกแนว
การแกไข ใสแวนตาเลนสพิเศษ รูปกาบกลวย หรือรูปทรงกระบอก แกไขภาพเฉพาะสวนที่ตกนอกจอตา ให
ตกลงบนจอตาใหหมด
ตาสอนและตาเอก หมายถึง คนที่มีตาดําสองขางอยูในตําแหนงไมตรงกัน ถาเปนมากขึ้นเรียกวา ตาเข และถา
ตาเขมากๆ เรียกวา ตาเหล ซึ่งจะมองเห็นภาพเดียวกันเปน 2 ภาพ เพราะภาพจาก ตาสองขางทับกัน ไมสนิท
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ทํางานปกติ จะดึงลูกตาใหเอียงไป ทําใหสมองไมสามารถบังคับตาดําใหมองไป ยังสิ่งที่ตองการ เหมือนลูกตา
ขางที่ดีได
การแกไข ควรปรึกษา จักษุแพทยในระยะที่เริ่มเปน แพทยอาจรักษาโดยการใชแวนตา หรือฝกกลามเนื้อที่ออน
ใหทํางานดีขึ้น หรืออาจรักษาโดยการผาตัด
การถนอมดวงตา
ตาเปนอวัยวะสําคัญของรางกาย การถนอมดวงตาไวใชงานไดนานและอยูใ นสภาพ ดีที่สุด จึงเปนสิ่งที่
จําเปน ซึ่งเปนวิธีปฎิบัติดังนี้
1. อยาใชสายตานานเกินควร ถาจําเปนควรพักสายตาบอยๆ
2. การอานหนังสือ ตองมีแสงสวางเพียงพอ ควรมีแสงสองจากทางซาย คอนไปหลังเล็กนอย ตาควรหาง
จากหนังสือประมาณ 1 ฟุต
3. การดูโทรทัศน ควรดูในหองที่มแี สงสวางพอสมควร และควรนัง้ หางจากโทรทัศนประมาณ 5 เทาของ
ของขนาดโทรทัศน เชน โทรทัศนขนาด 14" (วัดทแยงมุม) ควรนั่งหางจากโทรทัศน 14 x 5 = 70 " = 70/12 ฟุต
= 5.83. = ประมาณ 6 ฟุต
4. เมื่อมีฝุนละอองหรือเศษผงเขาตา อยาใชมือขยี้ตา ควรใชน้ําสะอาด หรือน้ํายาลางตาลางเอาฝุนออก
5. หลีกเลี่ยงการมองแสงจา เชน ดวงอาทิตย ของสีขาวที่อยูก ลางแดดเพราะจะทําใหเซลลประสาทตาเสื่อม
ได
6. ระมัดระวังอุบัติเหตุทอี่ าจเกิดกับตาได เชน อยาใหของแหลมอยูใกลตา ไมเลนขวางปาหรือยิงหนังยาง
ใสกัน
7. ไมควรใชของรวมกับผูอื่น เชนแวนตา ผาเช็ดหนา เพราะอาจติดเชื้อได
8. เวลานอนควรปดไฟ เพื่อใหดวงตาไดพักผอนเต็มที่
9. ควรกินอาหารที่ใหวิตามินเอประจํา เชน ไข นม น้ํามันตับปลา ผักผลไมสีเหลือง เปนตน
10. เมื่อมีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา เชนมองเห็นภาพไมชัด ตาบวม คันตา ฯลฯ ควรปรึกษาจักษุแพทย

