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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดทดลองการผสมแสงที่ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน และเพ่ือ
ศึกษาการผสมแสงสีแดง สีเขียว และสีน้้าเงิน ชุดทดลองการผสมแสงประกอบด้วยกล่องด้าแทนห้องมืด 
แสงจากหลอดแอลอีดีสีแดง หลอดแอลอีดีสีน้้าเงิน หลอดแอลอีดีสีเขียว ฉากสีขาว แหล่งจ่ายไฟมาจาก
พาวเวอร์แบงค์ และควบคุมความเข้มแสงด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ ที่ส้าคัญสามารถใช้สมาร์ทโฟนปรับ
ความเข้มแสงโดยสั่งการผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลทดลองพบว่า แสงสีแดงผสมกับแสงสีเขียวจะได้แสง
สีเหลือง แสงสีแดงผสมกับแสงสีน้้าเงินจะได้แสงสีม่วง แสงสีน้้าเงินผสมกับแสงสีเขียวจะได้แสงสีฟ้า 
สอดคล้องกับทฤษฎี นอกจากนี้ชุดทดลองผสมแสงยังสามารถปรับความเข้มแสงได้ท้าให้ได้แสงผสมที่มี
โทนสีแตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การผสมแสง,ไมโครคอนโทรลเลอร์,พาวเวอร์แบงค์  
 
Abstract  
 The purposes of this research were to develop experiment set on light mixing and 
to studies light mixing of red color, green color and blue color. The light mixing experiment 
set consist of a dark box use as a dark room, light from the red LED , light from the blue LED, 
light from the green LED, white screen. Power supply comes from Power Bank and control 
light intensity with adjustable resistor. Important, use smartphone adjust the intensity of the 
light by command through the microcontroller. The results showed that red light is mixed 
with green light to get a yellow light, red light mixed with blue light to get a magenta light, 
blue light mixed with green light to get a cyan light consistency with the theory. In addition, 
light mixing experiment set can adjust the intensity of the light, make a light mix with 
different colors tone. 
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บทน า  
การจัดการศึกษาของไทย.ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก้าหนดไว้ใน

มาตรา 22 ว่าด้วยการจัดการศึกษาว่า.“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด .กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”.โดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าต้องยึดผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ แต่ถือว่าให้ความส้าคัญกับผู้เรียนมากที่สุด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพด้วย
ตัวของผู้เรียนเอง ในการจัดการศึกษาสิ่งที่ส้าคัญสิ่งหนึ่งคือ สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้เพ่ือการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งนอกจากที่จะสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียนแล้วยังท้าให้ผู้เรียนเข้าใจและ
เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวไว้ว่า.“การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการ ดังต่อไปนี้.ส่งเสริม.สนับสนุน.ให้ผู้สอนสามารถ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ้านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้.รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ”  
 โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนั้น นอกจากจะเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่นความพร้อม สติปัญญา เจตคติและสภาพแวดล้อมอ่ืนๆแล้ว กระบวนการ
เรียนการสอนที่ครูจัดให้ก็นับว่าส้าคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งจะกล่าวในที่นี้คือการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจใน
สิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและมองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาชุดทดลองการผสมแสงก็
ถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการผสมแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากในปัจจุบันชุดทดลองการผสมแสงที่มีอยู่ให้แสงที่ไม่ชัดเจนท้าให้ผู้เรียนสามารถเกิดความสับสน 
เข้าใจผิดพลาดได้ จึงจ้าเป็นต้องสร้างชุดทดลองการผสมแสงที่ให้แสงที่ผสมกันแต่ละสีมีความชัดเจน 
แต่เนิ่องด้วยในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางด้านการจัดการศึกษามาก
ขึ้น ผู้จัดท้าจึงน้าข้อดีของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างชุดทดลองการผสม
แสงโดยน้าสาร์ทโฟนมาควบคุมความเข้มแสงผ่านแอพพลิเคชั่น Blynk.ท้าให้แสงมีความเข้มตามที่ผู้เรียน
ต้องการจะศึกษา จึงมีความสะดวกในใช้งานมากขึ้นและสามารถสังเกตค่า RGB ผ่านสมาร์ทโฟนได้ อีกทั้ง
ในปัจจุบันชุดทดลองการผสมแสงที่มีจ้าหน่ายมีราคาค่อนข้างแพง ผู้จัดท้าจึงน้าวัสดุที่หาซื้อได้ง่ายและมี
ราคาไม่แพงมาสร้างเป็นชุดทดลองให้มีคุณภาพสูงสุด และเหมาะที่จะน้าไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียน
การสอนได้ ชุดทดลองการผสมแสงที่สร้างขึ้นนี้มีผลการทดลองที่มีประสิทธิภาพเหมือนกับอุปกรณ์การ
สอนมาตรฐานทั่วไป และเม่ือน้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะช่วยให้เรียนเกิดการเรียนรู้
และเข้าใจในเนื้อหาเรื่องการผสมแสงได้เป็นอย่างดี จึงท้าให้เกิดแนวคิดที่จะท้าโครงงานเพ่ือสร้างเครื่องมือ
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาชุดทดลองการผสมแสงที่ควบคุมด้วย
สมาร์ทโฟนและเพ่ือ ศึกษาการผสมแสงสีแดง สีน้้าเงินและสีเขียวจากชุดทดลองที่สร้างขึ้น  ดังนั้นการท้า
โครงงานครั้งนี้ คณะผู้จัดท้าจึงได้พัฒนาชุดทดลองการผสมแสงด้วยสมาร์ทโฟน เพ่ือเป็นตัวช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนเรื่องแสง ในรายวิชาฟิสิกส์  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาชุดทดลองการผสมแสงที่ควบคุมด้วยสาร์ทโฟน 
2. เพื่อศึกษาสีของแสงที่เกิดจากการผสมแสงสีแดง สีน้้าเงินและสีเขียวจากชุดทดลองท่ีสร้างข้ึน 

  3. เพ่ือหาคุณภาพของชุดทดลองการผสมแสงจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
การพัฒนาชุดทดลอง  
โดยทั่ว ไปองค์ประกอบของชุดทดลองนั้นจะประกอบด้วย ใบงานทดลอง (Lab Sheet) และชุด

ทดลอง (Experimental Kit) (สุพิน บุญชูวงศ:์ 2535) ซึ่งมีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้  
การสร้างชุดทดลอง (Experimental Kit) 

  การออกแบบและพัฒนาชุดทดลอง มีองค์ประกอบที่ส้าคัญคือ กิจกรรมและเนื้อหาที่สอดคล้อง
กับมุ่งหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะเป็นแนวทางในการออกแบบใบงาน 
ทดลอง (Lab Sheet) และชุดทดลอง (Experimental Kit)การสร้างชุดทดลอง เรื่องการผสมแสง ผู้วิจัยได้
ท้าการศึกษาหลักการสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทชุดทดลอง เพ่ือท้าการสร้างชุดทดลอง ให้นักเรียน
เป็นผู้ปฏิบัติการทดลอง วัลลภ จันทร์ตระกูล (2549: 44-46) ได้อธิบายขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนประเภทชุดทดลองดังนี้มีดังนี้ 
  1. .ก้าหนดวัตถุประสงค์ในการน้าชุดทดลองไปใช้ในการสอน การน้าชุดทดลองไปใช้ในการสอน 
ควรก้าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน.ซึ่งการออกแบบสร้างจะส้าเร็จผลตามเป้าหมาย 
และใช้ได้จริงจะต้องศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ ได้แก่ สภาพการในการเรียนการสอนการศึกษาข้อมูล
ด้านวิชาการ และกลุ่มนักเรียน จากนั้นก็น้าไปใช้เขียนวัตถุประสงค์เป็นข้อ .ๆ.และก้าหนดขอบเขต
คุณลักษณะของชุดทดลองที่จะออกแบบสร้าง สุดท้ายจะต้องตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของบทเรียนอีกครั้ง 
  2. .ก้าหนดหน้าที่ (Function) ของชุดทดลอง จากค้าบรรยายคุณลักษณะของชุดทดลองที่
ก้าหนดขึ้นในข้อที่ 1 น้ามาวิเคราะห์เพ่ือค้นหาค้าพ้ืนฐาน (Basic Term) ซึ่งจะท้าให้ทราบถึงรายการ
หน้าที่ต่างๆของชุดทดลอง ศึกษาพิจารณาปัจจัยที่จะท้าให้อุปกรณ์ท้างานได้ตามรายการหน้าที่ 
  3. .การศึกษาปัจจัยที่จะท้าให้ชุดทดลองท้างานได้ตามรายการหน้าที่ในขั้นนี้เป็นการคิดค้นสิ่งที่ท้า
ให้อุปกรณ์สามารถท้างานได้ตามรายการหน้าที่ ที่ก้าหนดโดยทั่วไป สิ่งที่ต้องก้าหนดอาจเขียนเป็นค้าสั้น ๆ 
หรือภาพสเก็ตต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ชิ้นส่วนประกอบของอุปกรณ์มากที่สุด ชิ้นส่วนที่คิดค้นขึ้นมาควรจะ
พิจารณาถึงการประกอบความยากง่ายในการผลิตและค่าใช้จ่าย 
  4. .การวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ จากการเลือกน้ามาเลือกหาผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด โดยพิจารณาเกณฑ์ก้าหนดเรื่องประสิทธิภาพในการท้างาน ขนาดรูปร่างความคงทนการบ้ารุงรักษา
และราคา 
  5. .การสร้างต้นแบบและตรวจสอบ เมื่อเลือกชิ้นส่วนได้แล้วจะต้องน้ามาร่างเป็นภาพประกอบ
ต้นแบบคร่าว ๆ หรือเป็นภาพชิ้นงานง่าย.ๆ.ก่อน.จากนั้นจึงท้าการสร้างต้นแบบในตอนนี้จะต้องมีการ
ทดลองซึ่งต้องทดลองกลไกหน้าที่อุปกรณ์บางอย่าง การท้าชุดทดลองต้นแบบจะต้องท้าการตรวจสอบทาง
เทคนิค ค้นหาข้อมูลบางอย่างเพ่ือท้าให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ 
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  6. .การเขียนแบบ เพ่ือประโยชน์ในการผลิตครั้งต่อไปงานเขียนแบบนับว่ามีความส้าคัญมากแบบ
งานจะเป็นข้อมูลส้าหรับด้าเนินการผลิต ดังนั้นแบบงานของชุดทดลองจะต้องมีแบบทั้งแบบภาพประกอบ
และการแยกชิ้น 
  7. .การเตรียมเอกสารประกอบอุปกรณ์ที่ออกแบบสร้างโดยทั่วไปควรต้องจัดเอกสารประกอบ
หรือคู่มือการใช้งาน เพ่ือผู้ใช้จะได้ใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการออกแบบและ
สร้างอุปกรณ ์
  8. .ชุดทดลองที่สร้างขึ้นจะถูกน้าไปใช้ในสถานศึกษาโดยผู้วิจัย เพ่ือค้นหาความบกพร่องต่าง ๆ
เช่น ความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความยาก ความซับซ้อน ความทนทาน และความสะดวกในการลอก
เลียนหรือปรับปรุงขึ้นมาใหม ่
  9. .จากการพัฒนาชุดทดลอง ข้อมูลประสบการณ์ที่ได้จากข้างต้น จะถูกน้าไปใช้ในการปรับปรุง
ชุดทดลองให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งประกอบด้วยใบงานทดลองและชุดทดลอง และหลังจาก
นั้น จ้าเป็นอย่างมากที่จะต้องน้าไปหาประสิทธิภาพของชุดทดลองต่อไป 

ทฤษฎีการผสมแสง 
  สีต่างๆ ที่เราเห็นสามารถเกิดจากการผสมกันของแม่สีเพียง 3 สีเท่านั้น โดยการผสมกันของสีนี้มีได้ 2 
แบบคือ การผสมสีแบบบวก (Additive color mixing) และการผสมสีแบบลบ (Subtractive color mixing) 
James Clark Maxwell เป็นคนเสนอทฤษฎีการผสมสีแบบบวกโดยได้ฉายภาพจากฟิล์มพอสิทิฟขาวด้า  3 แผ่น 
ที่ได้จากการถ่ายภาพโดยใช้แผ่นกรองแสงสีแดง เขียว และน้้าเงิน บังหน้ากล้องถ่ายภาพการถ่ายภาพดังกล่าวท้า
ให้ฟิล์มแต่ละแผ่นบันทึกเฉพาะแม่สีของแสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุเป็นน้้าหนักสีต่างๆบนฟิล์มตามความเข้ม
แสงที่สะทัอนจากวัตถุ จากนั้นน้าฟิล์มแต่ละแผ่นไปฉายด้วยเครื่องฉายที่มีแผ่นกรองแสง สีแดง เขียว และน้้าเงิน 
บังอยู่ เมื่อแสงสามสีนี้ไปรวมกันบนจอภาพจะเกิดเป็นสีต่างๆ ขึ้นมาใหม่อีกมากมาย จากการผสมสีของแสงทัง้ 
สามในความเข้มต่างๆ กัน 

 
ภาพที่ 1 การผสมกันของสีตามการทดลองของ Maxwell 

 
  การผสมสีแบบบวกนี้เป็นการผสมกันของสีของแสง ซึ่งมีแม่สีหลัก (Primary color) คือ แสงสีแดง เขียว
และน้้าเงิน ซึ่งเราจะพบเห็นการผสมสีแบบบวกได้จากจอโทรทัศน์ หรือจอคอมพิวเตอร์ และเราจะเรียกสีที่เกิด
จากการผสมกันของแม่สีบวกว่าแม่สีรอง.(Secondary color).ซึ่งได้แก่.สีฟ้าหม่น.(Cyan).สีม่วงแดง (Magenta) 
และสีเหลือง (Yellow) จากภาพที่ 2.8 เราจะเห็นว่า สีน้้าเงินรวมกับสีเขียวได้สีฟ้าหม่น สีน้้าเงินรวมกับสีแดงได้สี
ม่วงแดง สีแดงรวมกับสีเขียวได้สีเหลือง สีน้้าเงินรวมกับสีเขียวรวมกับสีแดงได้สีขาว 
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ภาพที่ 2 การผสมสีแบบบวก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การพัฒนาชุดทดลองผสมแสง 
1. ศึกษาเนื้อหาเรื่องการผสมแสงจากหนังสือแบบเรียนและบทความเกี่ยวกับทฤษฏีการผสมแสง 
2. ออกแบบชุดทดลองผสมแสง 
3. สร้างอุปกรณ์ที่ใช้เป็นแหล่งก้าเนิดแสงได้แก่ หลอดแอลอีดีสีน้้าเงิน สีแดงและสีเขียว โดยต่อ

กับท่อพีวีซีเพ่ือควบคุมทิศทางและให้แสงที่เป็นวงกลม  
4. ท้าฐานท่อพีวีซีเพ่ือให้วางในกล่องได้  
5. ต่อตัวต้านทาน 30 โอห์ม ให้กับหลอดแอลอีดีสีแดงและต่อตัวต้านทาน 10 โอห์มให้กับหลอด

แอลอีดีสีน้้าเงินและหลอดแอลอีดีสีเขียว 
6. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Blynk ลงในสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android  
7. เขียนโค้ดลงไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือควบคุมการปรับค่าความเข้มแสงผ่านแอปพลิเคชั่น 

Blynk   
8. ใช้กล่องสีด้าแทนห้องมืด เจาะรูเพ่ือใส่ตัวต้านทานปรับค่าขนาด B1K ทั้งหมด 3 ตัว เพ่ือให้

ปรับความเข้มของแสงได้  
9. เจาะรูกล่องด้าพร้อมติดสวิตซ์บนกล่องด้าจ้านวน 3 ตัว เพ่ือควบคุมการปิดเปิดหลอดไฟ

แอลอีดีทั้ง 3 หลอด 
10. ต่อตัวต้านทานปรับค่าได้เข้ากับสวิตซ์ทั้งหมด 3 คู่ โดยคู่ที่ 1 ควบคุมหลอดแอลอีดีสีแดง โดย

คู่ท่ี 2 ควบคุมหลอดแอลอีดีสีเขียว และโดยคู่ที่ 3 ควบคุมหลอดแอลอีดีสีน้้าเงิน 
 11. ต่อหลอดไฟทั้ง 3 หลอดแบบขนาน โดยแต่ละหลอดจะมีสายไฟสีด้า 1 เส้นและสายไฟสีแดง 

2 เส้น สายไฟสีด้าใช้ต่อกับขั้วลบซึ่งจะต่อทั้ ง 3 เส้น รวมเข้าด้วยกัน แล้วต่อลง Ground บน 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และสายไฟสีแดงเส้นแรกจะต่อเข้ากับตัวต้านทานปรับค่าได้ เส้นที่สองจะต่อกับ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เป็นขั้วบวก   

12. น้าไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก ใส่ในกล่องใส่ไมโครคอนโทรลเลอร์ แล้วน้ากล่องใส่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ติดกับกล่องด้า 

13. ต่อไมโครคอนโทรลเลอร์เข้ากับพาวเวอร์แบงค์ซึ่งเป็นตัวจ่ายไฟให้กับวงจร ท้าให้แสงออกจาก
หลอดแอลอีดี จากนั้นวางท่อพีวีซีที่ใส่หลอดแอลอีดีลงในกล่องทั้ง 3 หลอด ในต้าแหน่งที่เหมาะสม 

14. ท้าฉากสีขาว เพ่ือใช้เป็นฉากรับแสง 
15. น้าอุปกรณ์ใส่ในกล่องด้าและตกแต่งให้ดี 
16. ตรวจสอบแสงที่ออกจากจากหลอดแอลอีดี และพิจารณาแสงที่มีการผสมกันโดยเปรียบเทียบ

กับทฤษฎ ี
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17.ปรับปรุงแก้ไขดังนี ้
 - ความเข้มของแสงที่ไม่ชัดเจน โดยการปรับระยะของฉากกับแหล่งก้าเนิดแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 ชุดทดลองการผสมแสง 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
ภาพที่ 4 โครงสร้าง  ภายในชุดทดลองการผสมแสง 

 

การศึกษาการผสมแสงสีน้ าเงิน สีแดงและสีเขียวจากชุดทดลองท่ีสร้างขึ้น  
การควบคุมความเข้มแสงด้วยการปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ 
1. เปิดสวิตซ์ไฟของหลอดแอลอีดีสีน้้าเงินพร้อมกับหลอดแอลอีดีสีแดงให้ไปตกบนฉากสีขาว ปิด

หลอดแอลอีดีสีเขียว จากนั้นปรับค่าความเข้มของแสงที่ตัวต้านทานปรับค่าได้ของหลอดแอลอีดีแสงสีน้้า
เงินและสีแดง จากนั้นสังเกตบนฉากสีขาวบริเวณท่ีแสงทั้งสองสีซ้อนทับกัน 

2. เปิดสวิตซ์ไฟของหลอดแอลอีดีสีน้้าเงินพร้อมกับหลอดแอลอีดีสีเขียวให้ไปตกบนฉากสีขาว 
และปิดหลอดแอลอีดีสีแดง จากนั้นปรับค่าความเข้มของแสงที่ตัวต้านทานปรับค่าได้ของหลอดแอลอีดีแสง
สีน้้าเงินและสีเขียว จากนั้นสังเกตบนฉากสีขาวบริเวณท่ีแสงทั้งสองสีซ้อนทับกัน 

3. เปิดสวิตซ์ไฟของหลอดแอลอีดีสีเขียวพร้อมกับหลอดแอลอีดีสีแดงให้ไปตกบนฉากสีขาว และ

1. กล่องด้า 

7. ตัวต้านทานปรับค่า
ได้ 

8. สวิตซ ์

2. กล่องใส่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

6. ท่อพีวีซีที่ใช้ดู
แสง 

4. สายUSB 

3.ป้ายสี 

5. พาวเวอร์แบงค์ 

9. สมาร์ทโฟน 

12. ฐานรอง
ท่อพีวีซี 

8. ท่อพีวีซี 

11. ฉาก 

10. สายไฟ 

9. ฐานต่อหลอด
แอลอีดี 
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ปิดหลอดแอลอีดีสีน้้าเงิน จากนั้นปรับค่าความเข้มของแสงที่ตัวต้านทานปรับค่าได้ของหลอดแอลอีดีแสงสี
เขียวและสีแดง จากนั้นสังเกตบนฉากสีขาวบริเวณท่ีแสงทั้งสองสีซ้อนทับกัน 

4. เปิดสวิตซ์ไฟทั้ง 3 หลอดพร้อมกันให้ไปตกบนฉากสีขาว และปรับตัวต้านทานปรับค่าได้ของ
หลอดไฟทั้ง 3 หลอด จากนั้นสังเกตบนฉากสีขาวบริเวณท่ีแสงทั้งสามสีซ้อนทับกัน 

การควบคุมความเข้มของแสงด้วยสมาร์ทโฟน 
1. ลงชื่อเข้าใช้ในแอปพลิเคชั่น Blynk  
2. กด Play บนแอปพลิเคชั่น เพ่ือให้สามารถปรับค่า RGB ของหลอดไฟแอลอีดีทั้ง 3 หลอดได ้
3. ปรับค่า R (แสงสีแดง) และค่า G (แสงสีเขียว) ) ให้มากกว่าศูนย์เพ่ือให้แสงมีความเข้มเพ่ิมขึ้น

และไปตกที่ฉากสีขาว และปรับค่า B (แสงสีฟ้า) เท่ากับศูนย์ จากนั้นสังเกตบนฉากสีขาวบริเวณที่แสงทั้ง
สองสีซ้อนทับกัน 

4. ปรับค่า R (แสงสีแดง) และค่า B (แสงสีฟ้า) ) ให้มากกว่าศูนย์เพ่ือให้แสงมีความเข้มเพ่ิมขึ้น
และไปตกท่ีฉากสีขาว และปรับค่า G (แสงสีเขียว) เท่ากับศูนย์ จากนั้นสังเกตบนฉากสีขาวบริเวณที่แสงทั้ง
สองสีซ้อนทับกัน 

5. ปรับค่า G (แสงสีเขียว) และค่า B (แสงสีฟ้า) ) ให้มากกว่าศูนย์เพ่ือให้แสงมีความเข้มเพ่ิมขึ้น
และไปตกท่ีฉากสีขาว และปรับค่า R (แสงสีแสง) เท่ากับศูนย์ จากนั้นสังเกตบนฉากสีขาวบริเวณที่แสงทั้ง
สองสีซ้อนทับกัน 

6. ปรับค่า G (แสงสีเขียว) ปรับค่า R (แสงสีแสง) และค่า B (แสงสีฟ้า) ) ให้มากกว่าศูนย์เพ่ือให้
แสงมีความเข้มเพ่ิมข้ึนและไปตกที่ฉากสีขาว จากนั้นสังเกตบนฉากสีขาวบริเวณท่ีแสงทั้งสามสีซ้อนทับกัน 

 
ผลการวิจัย  

 1. การพัฒนาชุดทดลองผสมแสง 
 ชุดทดลองการผสมแสงประกอบด้วยกล่องด้าแทนห้องมืด กล่องใส่ไมโครคอนโทรลเลอร์ หลอด

แอลอีดีสีแดง หลอดแอลอีดีสีน้้าเงิน หลอดแอลอีดีสีเขียว ฉากสีขาว ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่อพีวีซีขนาด 
8 เซนติเมตร 3 อัน ฐานรองท่อพีวีซี 3 อัน ตัวต้านทานปรับค่าได้ 3 ตัว สวิซต์ไฟขนาดเล็ก 3 ตัว และพาว
เวอร์แบงค์จ่ายไฟ 5 โวลต์ พบว่าแสงที่ออกจากหลอดแอลอีดีเป็นวงกลมและมีส่วนที่ซ้อนทับกันท้าให้เกิด
การผสมแสง ระหว่างแสงสีแดงกับแสงสีเหลือง แสงสีแดงกับแสงสีน้้าเงิน แสงสีน้้าเงินและแสงสีเขียว และ
ผสมกันทั้งสามแสง ซึ่งจะท้าให้สามารถเห็นการผสมแสงทั้ง 3 สีได้พร้อมกันท้าให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างการผสมกันในแต่ละสี  

2. การศึกษาการผสมแสงสีน้ าเงิน สีแดงและสีเขียวจากชุดทดลองท่ีสร้างข้ึน 
 2.1 เมื่อเปิดหลอดแอลอีดีสีน้้าเงินพร้อมกับหลอดแอลอีดีสีแดงให้ไปตกบนฉากสีขาว และปิด
หลอดแอลอีดีสีเขียว จากนั้นปรับค่าความเข้มของแสงของหลอดแอลอีดีแสงสีน้้าเงินและสีแดง ท้าให้
บริเวณท่ีแสงทั้งสองสีซ้อนทับกันมีแสงม่วง 
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ภาพที่ 4 แสงสีน้้าเงินผสมกับแสงสีแดง 

 
2.2 เมื่อเปิดหลอดแอลอีดีสีน้้าเงินพร้อมกับหลอดแอลอีดีสีเขียวให้ไปตกบนฉากสีขาว และปิด

หลอดแอลอีดีสีแดง จากนั้นปรับค่าความเข้มของแสงของหลอดแอลอีดีแสงสีน้้าเงินและสีเขียว ท้าให้
บริเวณท่ีแสงทั้งสองสีซ้อนทับกันมีแสงสีฟ้า 

 

 
ภาพที่ 5 แสงสีน้้าเงินผสมกับแสงสีเขียว 

 
2.3 เมื่อเปิดหลอดแอลอีดีสีเขียวพร้อมกับหลอดแอลอีดีสีแดงให้ไปตกบนฉากสีขาว และปิดหลอด

แอลอีดีสีน้้าเงิน จากนั้นปรับค่าความเข้มของแสงของหลอดแอลอีดีแสงสีเขียวและสีแดง ท้าให้บริเวณที่
แสงทั้งสองสีซ้อนทับกันมีแสงสีเหลือง 

 
ภาพที่ 6 แสงสีเขียวผสมกับแสงสีแดง 

 
2.4 เมื่อเปิดหลอดแอลอีดีทั้ง 3 หลอดพร้อมกันให้ไปตกบนฉากสีขาว และปรับค่าความเข้มแสง

ของหลอดแอลอีดทีั้ง 3 หลอด ท้าให้บริเวณท่ีแสงทั้งสามสีสามซ้อนทับกันมีแสงสีขาว 
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ภาพที่ 7 ผสมทั้งแสงทั้ง 3 สี 

 
สรุปและอภิปรายผล  

1. ชุดทดลองการผสมแสงที่สร้างขึ้นมีการผสมแสงที่ถูกต้องตรงตามทฤษฏีการผสมแสงและสอดคล้อง
กับงานวิจัยการควบคุมการผสมสีของหลอดไดโอดเปล่งแสงก้าลังสูง 
 2. แสงสีแดงผสมกับแสงสีเขียวจะได้แสงสีเหลือง แสงสีแดงผสมกับแสงสีน้้าเงินจะได้แสงสีม่วง 
แสงสีน้้าเงินผสมกับแสงสีเขียวจะได้แสงสีฟ้า สอดคล้องกับทฤษฎี นอกจากนี้ชุดทดลองผสมแสงยัง
สามารถปรับความเข้มแสงได้ท้าให้ได้แสงผสมทีม่ีโทนสีแตกต่างกัน  
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