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บทความน้ีกล่าวถึงว่า...

  มนุษย์เรามองเหน็ได้อยา่งไร แมอ้าจเปน็หวัขอ้ท่ีทกุคนไมอ่ยากพูดถึง 
แต่น่ันไมไ่ด้ทําใหม้นัไมสํ่าคัญ ในความเป็นจรงิ ฉันต้องขออธบิายวา่ความรูเ้ก่ียวกับ
การมองเหน็เปน็ส่ิงสําคัญสําหรบัการทําความเขา้ใจอบัุติเหตท่ีุเกิดข้ึนและการพจิารณา
ตัดสินลงโทษในศาล มนัจะเปน็เรือ่งยากสําหรบับางคนเน่ืองจากการอภิปรายครัง้น้ี
จะนําเสนอแนวคิดท่ีขดักับสัญชาตญาณและประสบการณ์ส่วนบุคคล มนัเปน็ส่ิง
ท่ีหลกีเลีย่งไมไ่ด้เน่ืองจากสัญชาตญาณของคนส่วนใหญ่เก่ียวกับการมองเหน็
น้ันไม่ถูกต้องและเน่ืองจากประสบการณ์ส่วนตัวท่ีผ่านมาได้ปิดบังธรรมชาติ
ท่ีแท้จรงิของการมองเหน็ ราวกับวา่การมองเหน็ของคนเราเกิดขึ้นและเปน็ไปโดย
อตัโนมติัแทบจะไมต้่องใชค้วามพยายามแต่อยา่งใดเลย ยิง่ไปกวา่น้ันการอภิปราย
เก่ียวกับการมองเหน็จะเจาะลกึประเด็นต่าง เๆชน่ธรรมชาติของจติสํานึกและความเป็นจรงิ   
เรือ่งเหลา่น้ีส่วนใหญ่อาจฟังดเูหมอืนการเพง่จอ้งมองสะดือเพื่อยกระดับปญัญา
ของพวกนักปรชัญาหวัไข่ ในทางตรงกันข้าม มันเป็นส่ิงท่ีใชไ้ด้จรงิและจาํเป็น
อยา่งยิง่สําหรบัการพจิารณาตัดสินโทษอยา่งยุติธรรมในศาล เชน่เดียวกันกับท่ี
ต้องใชใ้นการดําเนินชวีติตามปกติ
  การมองเหน็เป็นประเด็นทางกฎหมายท่ีสําคัญเน่ืองจากศาลมกัจะ
ตัดสินลงโทษโดยพจิารณาวา่ผู้ขับขี่ควรต้องมองเหน็วตัถุหรอืข้อมูลบางส่วน
หรอืไม ่อยา่งไรน่าเสียดายท่ีคนส่วนใหญ่รวมถึงเจา้หน้าท่ีตํารวจผู้ทําสํานวนคดี 
ผู้พพิากษา อยัการ คณะลกูขุน ทนายความ และแมแ้ต่ "ผู้เชีย่วชาญ" ส่วนใหญ่
ไม่เข้าใจวา่การมองเหน็ของมนุษย์น้ันทํางานอย่างไร ดังน้ันพวกเขาจงึไม่เข้าใจ
วา่ปจัจยัต่างๆมผีลต่อความสามารถในการมองเหน็อยา่งไร ด้วยเหตน้ีุจงึมกีาร
ตัดสินลงโทษท่ีไรค้วามยุติธรรมต่อผู้ขบัขีท่ี่ตกเปน็จาํเลยอยา่งน่าเศรา้ใจหลาย
ครัง้ ท้ังท่ีผู้ขบัขีเ่หลา่น้ันได้กระทําลงไปตามปกติ ปรบัตัวได้อย่างชาญฉลาดกับ
สถานการณ์ท่ีเผชญิ เมื่อเรว็ ๆ น้ีฉันได้เหน็การพจิารณาตัดสินลงโทษท่ีไมเ่ป็น
ธรรมมากมาย จนฉันรูสึ้กอดทนไมไ่หวท่ีจะต้องอธบิายพื้นฐานของการมองเหน็



1
ภาพลวงตาอันยิ่งใหญ่ กับ การกล่าวโทษคนที่ล้มเหลวในการมองเห็น

    กฎพ้ืนฐานขอท่ี  1  คุณไมสามารถบงช้ีวาผูขับข่ีเปนฝายผิดท่ีมองไมเห็นคนเดินเทา 

รถคันอื่น วัตถุอื่น หรือสิ่งอื่นใดเวนแตคุณจะเขาใจวาการมองเห็นทํางานอยางไร กฎพื้นฐานขอที่หนึ่ง 

มีลักษณะทั่วไปที่เปนประโยชนและดีมาก ตัวอยางเชน คุณไมสามารถตัดสินไดอยางเปนธรรมวาทําไม

คน ๆ  หนึ่งถึงตกบันไดเวนแตคุณจะเขาใจการลงบันไดแบบปกติ  คุณไมสามารถตัดสินไดอยางเปน

ธรรมวาเหตุใดผูขับขี่คนหนึ่งจึงไมสามารถหลีกเลี่ยงการชนไดเวนแตคุณจะเขาใจวาโดยปกติแลวผู

ขับขี่ทั ้งหลายหลีกเลี่ยงการชนกันอยางไร คุณไมสามารถตัดสินไดอยางเปนธรรมวาเหตุใดบุคคลผูหน่ึง

จึงไมปฏิบัติตามสัญญาณเตือนเวนแตคุณจะเขาใจวาโดยปกติผูคนประมวลผลขอมูลใสลงในเคารางการ

นึกคิดที่แตละคนมีแบบแผนอยูอยางไร ฯลฯ แตนาเสียดายที่ศาลดูเหมือนจะเต็มไปดวย "ผูเชี่ยวชาญ" ที่

ใหความเห็น ทั้งๆที่ไมมีภูมิหลังหรือความรูเกี่ยวกับ วิธีที่มนุษยทํางานพื้นฐาน เชนการมองเห็น การเดิน 

การนึกคิด การจดจํา ฯลฯ

  คนสวนใหญไมเคยคิดมากอนวาพวกเขามองเห็นไดอยางไรและอาจไมเคยคิดวาการมอง

เห็นนั้นตองการคําอธิบาย ถาลืมตามองก็เห็น มันเกิดขึ้นเองก็เทานั้น

  โดยสวนใหญแลวพวกเขามีแนวคิดที่คลุมเครือโดยสัญชาตญาณซึ่งนักวิทยาศาสตรดาน

การมองเห็นเรียกวา "ทฤษฎีโฮมุนคูลัส" ดวงตาเปนเหมือนกลองที่ฉายภาพไปยังจอภาพภายในที่ซึ ่ง

ผู ชายตัวเล็ก (โฮมุนคูลัส) มองเห็นมัน (โฮมุนคูลัส: ทฤษฎีการเจริญเติบโตของมนุษยในยุคแรกๆ

)

มีสาเหตุหลายประการที่ทําใหโครงรางแบบนี้ไมถูกตอง เห็นไดชัดที่สุดวามันทําใหเกิดคําถามวา โฮมุนคู

ลัสมองเห็นภาพไดอยางไร (มีโฮมุนคูลัสตัวที่สองอยูภายในตัวแรกและตัวที่สามในตัวที่สอง ถอยหลัง

ตอไปเรื่อยๆแบบไมมีที่สิ้นสุดหรือไม)

  ยิ่งไปกวานั้นคนสวนใหญตองทนทุกขทรมานจาก "ความสมจริงที่ไรเดียงสา" กับความ

คิดผิด ๆ ที่วาการมองเห็นเปนกระบวนการเชิงรับที่ดวงตาถายทอดความเปนจริงไดอยางสมบูรณใน

แบบวัตถุวิสัยโดยตรงกับจิตสํานึกของเรา  (วัตถุวิสัย: ที่เกี่ยวของกับวัตถุ โดยไมเกี่ยวกับความคิด

หรือความรูสึก) ความสมจริงที่ไรเดียงสานั้นไรเดียงสาเพราะการมองเห็นเปนกระบวนการเชิงรุก 

เกี่ยวของกับการเลือก และมีความเปนสวนตัวหรืออัตวิสัยสูง (อัตวิสัย: หมายถึงมุมมองหรือความคิด

เห็นของบุคคล โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวของกับความรูสึก ความเชื่อ หรือความตองการ)

ทฤษฎี

3 ขอ
จุดเร่ิมต้นของการแก้ไขสถานการณ์น้ีคือการตระหนักถึงกฎพ้ืนฐานของการมองเห็น



  ความสมจริงไรเดียงสามีผลอยางมากตอการพิจารณาตัดสินลงโทษซึ่งเปนเหตุผลวาทําไม
จึงสําคัญท่ีจะตองเขาใจความไรเดียงสาของมัน ตัวอยางเชน สมมติวาคนขับรถชนคนเดินถนนบนถนนท่ีมืด 
  ในระหวางการสรางสถานการณจําลองการชนนั้นขึ้นมาใหม ผูสังเกตการณไดลองไปยืน 
ณ ตําแหนงที่ใหมุมมองเดียวกันกับคนขับ ผูสังเกตการณสามารถมองเห็นคนเดินถนนได จากนั้นเขาก็
ไปที่ศาลและอางวาคนขับเปนฝายผิดเพราะเขาสามารถมองเห็นคนเดินเทาได อีกทั้งผูสังเกตการณอาจ
ถายภาพแลวนําขึ้นศาลเพื่อใชในการแสดงใหเห็นถึงความถูกตองของขอสรุปของเขาอีกดวย

  อยางไรก็ตามขอสรุปนี้อยูบนพื้นฐานของความสมจริงที่ไรเดียงสา ผูสังเกตถือวา
การมองเห็นเปนกระบวนการเชิงรับที่ใหความเปนจริงสมบูรณแบบวัตถุวิสัย เปนสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ
ผูชมมองออกไปยังฉาก (ภาพ) สถานการณ กลาวอีกอยางหนึ่งไดวาปจจัยเดียวของการมองเห็นคือ
แสงสวางที่เขาสูดวงตาของผูชม สมมติฐานนี้ผิดและสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของการมองเห็น (ผูชม หมายถึง ผูดู ผูมอง หรือรวมถึงผูใชรถใชถนนนั่นเอง)
  เปนเรื่องงายที่จะเขาใจวาทําไมผูคนถึงตั้งสมมติฐานนี้และไมเขาใจการมองเห็น  เนื่องจาก
มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเปนการรับรูโดยไมจําเปนตองใชสติ (รูตัว) เราเพียงแคมองแลวเราก็เห็น มี
การใชความคิดหรือความพยายามอยางมีสติเพียงเล็กนอยหรือแทบจะไมไดใชเลย ดังนั้นจึงดูเหมือนวา
เราแทบจะไมตองทําอะไรเลย กับการมองเห็น
  ฉันประสบปญหาเดียวกันนี้เมื่อไปเปนพยานเกี่ยวกับการเดินหกลม เปนเรื่องที่ไมคาดคิด
อยางมากที่ความสามารถในการตั้งลําตัวตรงและเดินเปนงานซึ่งตองใชการบูรณาการระบบประสาท
รับสัมผัสเพื่อการเคลื่อนไหวที่ซับซอน นาเสียดายที่คนสวนใหญไมเขาใจ และไมซาบซึ้งกับของขวัญอัน
พิเศษที่ธรรมชาติไดมอบใหกับมนุษย ซึ่งถือไดวาเปนทักษะสําคัญและจําเปนกับการเอาชีวิตรอดในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันสวนใหญของมนุษยเรา (ทักษะการมองเห็น ทักษะการเดิน ฯลฯ ) ทักษะเหลาน้ีเกิดขึ้น
อยางงายดายเปนไปโดยอัตโนมัติ เพื่อใหมนุษยเราไดนําทรัพยากรสําคัญคือ สติ ที่มีอยูอยางจํากัด 
ไปใชรับมือกับปญหาแปลกใหมท่ีมนุษยเราเผชิญ เพราะมนุษยเรายังไมมีพฤติกรรมแบบท่ีเปนไปโดยอัตโนมัติ
รับมือกับปญหาที่เราไมเคยพบเจอมากอนดังกลาวนั่นเอง
  ฉันจะไมขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับความซับซอนที่ไมมีใครสังเกตเห็นเกี่ยวกับการมองเห็น
ที่นี่ เนื่องจากฉันไดอธิบายหัวขอนี้ไวแลว (กรีนและเพื่อน 2017) อยางไรก็ตามการทบทวนอยางรวดเร็ว
เกี่ยวกับเหตุการณทางกายภาพที่เกี่ยวของกับการมองเห็นยอมเผยใหเห็นประเด็นสําคัญบางประการ
  ในกรณีสวนใหญแสงสวางจากแหลงกําเนิด (ดวงอาทิตย ไฟหนารถ ฯลฯ ) จะสะทอนออก
จากพื้นผิว (คนเดินเทา ปายสัญญาณ ฯลฯ ) แลวเขาสูดวงตาของผูใชรถใชถนน ในบางกรณีแสงสวาง
จะสองโดยตรงจากแหลงกําเนิดไปยังดวงตา

  2
ภาพลวงตาอันยิ่งใหญ่ กับ การกล่าวโทษคนที่ล้มเหลวในการมองเห็น



  แสงสวางที่เขาสูดวงตาจะกอใหเกิดภาพบนชั้นที่ไวตอแสงซึ่งก็คือจอตา (เรตินา) ซึ่งการ
ทํางานมีความคลายคลึงกับฟลมในกลองถายภาพมาก จอตาประกอบดวยเซลลประสาทที่เรียกวา 
"เซลลรับแสง" ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนแรงกระตุนไฟฟาผานกระบวนการทางเคมี

  แรงกระตุนทางไฟฟาแพรกระจายผานเครือขายของเซลลประสาทอื่น ๆ ในจอตา กอนที่
จะเดินทางไปตามเสนกระแสประสาททางการมองเห็นหลักที่เชื่อมไปยังสมอง ในระหวางเดินทางไปตาม
เสนประสาทนี้ เซลลประสาทจะทําการประมวลผลสัญญาณบางอยางอยูตลอดเวลา การเห็นเกิดขึ้น นั่น
แสดงวาคุณรับรูไดถึงบางสิ่งอยางมีสติ แตไมใชทุกสิ่ง
ตอนนี้ลองหยุดและคิดถึงกระบวนการนี้ 

  ประการแรก สังเกตไหมวาเราไมเคยเห็นโลกโดยตรง แตเราจะเห็นเฉพาะภาพที่
ถายลงบนจอตาโดยตรงเทานั้น นี่คือเหตุผลที่การวิเคราะหการมองเห็นภาพทั้งหมด ควรเริ่มตนดวยภาพ
ที่สรางขึ้นโดยจอประสาทตา

         ประการที่สอง สังเกตไหมวาเราไมเห็นแมแตภาพที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาซึ่งถูก
เปลี่ยนไปเปนกระแสประสาทแลวสงตอไปยังสมองทันที ไมมีภาพอยูในหัว (สมอง) และไมมีจอภาพดาน
ใน มีแตแรงกระตุนของกระแสประสาทโฮมุนคูลัส ชายรางเล็กตามตํานาน แมวาเขาจะมีอยูจริง แตก็
ไรประโยชน

      ถ้าอย่างน้ัน จริงๆแล้วเราเห็นอะไร?
  
  คําตอบนั้นไมใชสิ่งที่จะเขาใจไดงายๆ แตเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเชนกัน เราเห็นบางสิ่ง
บางอยางที่สมองสรางขึ้นจากสัญญาณไฟฟา (กระแสประสาท) สวนยอยจากภาพที่ไดจากจอประสาท
ตาและจากความรูที่เก็บสะสมเอาไวในคลังความทรงจําในสมอง สิ่งนี้มีความสัมพันธอยางหยาบๆ กับ
บางสวนของโลกทางกายภาพ (โลกภายนอก) แตไมใชโลกภายนอกทั้งหมด

  ตัวอยางที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ คือการมองเห็นสี ซึ่งไมใชคุณสมบัติของแสง แตเปนการ
สรางของสมองเทานั้น เปนที่ยอมรับวาไมมีใครรูเบาะแสที่ชัดเจนวาสมองเปลี่ยนแรงกระตุนทางไฟฟา
เหลานี้ใหเปนการรับรูอยางมีสติซึ่งเปนคุณสมบัติที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันของสมองไดอยางไร ฉะนั้นพึง
จําไวใหขึ้นใจและอยาไดเขาใจผิดวาเมื่อเรามองเห็นเรากําลังมองเห็นบางสิ่งที่สรางขึ้นโดยรูปแบบของ
แรงกระตุนไฟฟาเทานั้น ไมใชโลกโดยตรงหรือแมแตภาพที่ถูกสรางจากจอตาก็เชนกัน 
ผูเชี่ยวชาญดานการรับรูมักอางถึงโลกใบนี้ที่เรารับรูโดยรูตัววาเปน 

" โลกลวงตา หรือ โลกมายาอันยิ่งใหญ"
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ประการแรก คุณไมจําเปนตองอาศัย "ความเปนจริง" หรือภาพจากจอประสาทตาหรือแมแตแสง
สวางในการมองเห็น เพราะวา คุณสามารถเคาะตาหรือตีหัวตัวเองเพื่อใหมีการรับรูหรือเกิดความ
รูสึกทางการมองเห็น คุณสามารถปดตาของคุณและ "ดู" ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของคุณได  คุณยังสามารถ "ดู" 
วัตถุที่คุณคิดสรางขึ้นเองได เชนชางเผือกที่มี 9 งวง 9 งาหรือแมแตคิดประดิษฐสรางสัตวใหม 
ๆ ก็ไดหากคุณตองการ

ประการที่สอง โลกภายนอกที่ปรากฏใหเห็นเปนภาพสามมิติ แตภาพที่จอประสาทตาภายในสราง
เปนเพียงภาพสองมิติ แลวมิติพิเศษมาจากไหน?  มันมาไดอยางไร?  คําตอบคือสมองของเรา
ตองสรางมันขึ้นมาเพราะมันไมไดอยูในภาพจอประสาทตาที่ถูกสรางขึ้นแบบ 2 มิติอยางแนนอน 
(เวนแตคุณจะมีความเช่ือแบบกิบโซเนียน: ทฤษฎีการพัฒนาทางนิเวศวิทยาของกิบโซเนียน เปนทฤษฎี
การพัฒนาที่สรางขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เอเลนอร เจ กิ๊บสัน และสามี เจมส เจ กิ๊บสัน 
ในชวงทศวรรษท่ี 1960 และ 1970) 

ประการที่สาม คุณเดินเขาไปในโรงภาพยนตรในตอนกลางวัน มันมืดมากและคุณสามารถมอง
เห็นไดเล็กนอย หลังจากนั้นไมนานดวงตาของคุณก็ปรับตัวได ภาพเริ่มคอยๆ ดูสวางขึ้นและคุณ
สามารถมองเห็นสิ่งที่มองไมเห็นกอนหนานี้ไดมากมาย โลกแหงความจริงคืออะไร - โรงละครมืด
หรือโรงละครที่สวางไสว? คําตอบชัดเจนวาไมใชทั้งสองอยางแนนอน สมองของคุณสรางทั้ง
สองโลกนั้นขึ้นมา

ประการท่ีส่ี ตาของมนุษยเราน้ันแตละขางมีจุดบอด ซ่ึงเปนบริเวณของจอตาท่ีเสนประสาทตาเช่ือม
ออกสูสมองและจุดน้ีไมมีเซลลรับแสงอยู คุณไมควรมองเห็นอะไรเลย แตคุณไมเคยสัมผัสไดถึงหลุมดําน้ี 
เชนเดียวกันกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโรคตาผิดปกติท่ีสามารถสรางจุดบอด หรือหลุมดําท่ีคลายกัน
และมีขนาดใหญกวามาก สมองจะเติมเต็มและสรางโลกท่ีม่ันคงและดวยภาพลวงตาอยางตอเน่ือง

ประการที่หา ผู คนที่มีการเดินเสนสายประสาทตาตางกันยอมมีการรับรู ที ่แตกตางกันออกไป 
ตัวอยางเชน "คนตาบอดสี" ที่ไมมีตัวรับแสงความยาวคลื่นกลางจะมองไมเห็นสีแดงหรือสีเขียว 
เน่ืองจากพวกเขามองเห็นสีท่ีแตกตางไปจาก "ปกติ" จึงมองวาตาบอดสีแดง – เขียวเปนความบกพรอง
หรือความผิดปกติ ซึ่งถือเปนการเบี่ยงเบนออกจากบรรทัดฐานที่ควรเปน สมมติวามนุษยทุกคน
ไมมีตัวรับแสงความยาวคลื่นกลาง ไมมีใครในสายพันธุของเรามองเห็นสีแดงหรือสีเขียว ดังนั้นจึง
เปนเรื่องปกติและสีแดงและเขียวจะไมมีปรากฎอยูใน "ความเปนจริง" 
 การรับรูขึ ้นอยูกับการเดินเสนสายประสาทตา (เปรียบเทียบเหมือนการเดินสายไฟฟา) 
ไมใชความเปนจริงของโลกภายนอก นี่คือสาเหตุที่แสงสวางที่มีความแตกตางกันมากทางกายภาพ 
(เชน "สีเหลือง" และ "สีแดง" ผสม "สีเขียว") อาจดูเหมือนกันไดจนไมอาจแยกความแตกตางได 
มันเปนการเดินสายเสนประสาทไมใชแคเพียงความเปนจริงทางกายภาพเทานั้นที่กําหนดการรับรู

หากคุณสงสัยเร่ืองน้ี
ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงบางประการดังต่อไปน้ี
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    กฎพื้นฐานขอที่ 2 การรับรูอยางมีสติเปนผลมาจากสองปจจัยคือแสง
สวางที่เขาสูดวงตาของเราและ ความรู ความทรงจําที่เก็บไวในสมองของเรา เราพกพามันไปไหนมา
ไหนทั้งในฐานะที่เปนแบบจําลองทางจิตใจ และในรูปแบบเคาโครงรางเพื่อการนึกคิด รวมทั้งในรูปแบบ
ที่ใสรหัสคําสั่ง หรือบอกบทเอาไว
 กฎของเฮลมโฮลทซ อธิบายกฎพื้นฐานขอที่สองอยางละเอียดโดยบอกวาผูใชรถใชถนน 
(ผูดู) จะเห็นการตีความอยางมีสติซึ ่งพวกเขาคิดวามีความเปนไปไดมากที่สุดอยางไมรู เนื ้อรู ตัว
เนื ่องจากขอจํากัด ที่สรางขึ้นโดยแสงสวาง โดยสวนใหญแสงจะจํากัด การรับรู แตไมไดเปนตัว
กําหนดการรับรู
(กฎของเฮลมโฮลทซ: กฎเกี่ยวกับพลังงานอิสระรูปแบบหนึ่ง)
 กฎพื้นฐานขอที่สอง ยังสรุปความเขาใจรวมกันของนักวิทยาศาสตรหลายคนที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
มองเห็นในชวงสองสามรอยปที่ผานมาพอสรุปไดวา
 ผู เขียนหลายคนอาจใชคําศัพทที ่แตกตางกันระหวาง "ประสาทสัมผัส กับ การนึกคิด" หรือ 
"ประสาทสัมผัส กับ ไมเกี่ยวของกับประสาทสัมผัส"  หรือระหวาง "ความรูในหัว (สมอง) กับ ความรูในโลก
" หรือ "ลางขึ้นบน" กับ "บนลงลาง" แตพวกเขาทั้งหมดเห็นดวย บนแนวคิดพื้นฐานที่วาการมองเห็นใช
แหลงขอมูลสองแหลงคือจากภายในและอีกแหลงหน่ึงจากภายนอกบวกกับกระบวนการหาเหตุผลในแบบ
ไมรูตัว (ไมจําเปนตองใชสติรูตัว เปนอัตโนมัติ) เพื่อรวบรวมขอมูลเหลานั้นเขาดวยกัน 
 

ตัวอยางเชน
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"เรามองเห็นโลกของเราในแบบที่ถูกจัดฉากและวัตถุที่เคลื่อนไหวดวยการรวบรวมขอมูลจากแสงสวาง
ที่เขามาถึงดวงตาของเรากับความรูที่เก็บไวในคลังความทรงจําเกี่ยวกับโครงสรางและอัตลักษณของ
วัตถุและฉากสถานการณนั้น 
 เราเขาใจสภาพแวดลอมท่ีรายลอมอยูรอบตัวเราบางสวนโดยการมองเห็นพวกมัน ท่ีน่ัน…วิสัยทัศน 
(การมองเห็น) จึงเปนผลการทําหนาที่ของการนึกคิดที่ทําใหเกิดความรูความเขาใจ หรือการรับรูที่แท
จริง มันไมใชแคการทํางานของประสาทรับสัมผัสเทานั้น”  แฮมปสันและมอรริส (1996);
 "การมองเห็นไมไดเปนแคเพียงเรื่องของการรับรูแบบเชิงรับ (พาสซีฟ) เทานั้น แตเปนกระบวน
การที่ชาญฉลาดของการสรางแบบเชิงรุก (แอคทีฟ) สิ่งที่คุณเห็นคือภาพที่ถูกสรางขึ้นจากปญญาเกี่ยว
กับการมองเห็นของคุณ ที่คุณไดสรางมันขึ้นมาอยางเสมอตนเสมอปลาย เชนเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร
สรางทฤษฎีที่มีประโยชนอยางชาญฉลาดโดยอาศัยหลักฐานที่ไดจากการทดลอง ดังนั้นระบบการมองเห็น
ของคุณสรางโลกการมองเห็นที่มีประโยชนโดยใชภาพที่ไดจากดวงตา
ความแตกตางที่สําคัญคือโครงสรางการมองเห็นของนักวิทยาศาสตรทําอยางมีสติ ทวาความฉลาดดาน
การมองเห็นของคุณนั้นโดยสวนใหญถูกสรางขึ้นโดยคุณแทบไมรูตัว " ฮอฟแมน (1998);



นอกจากนี้ "เราไมไดเห็นในสิ่งที่เรารับรูสึก ทวาเราเห็นในสิ่งที่เราคิดวาเรารับรูสึก
 จิตสํานึกของเราไดรับการนําเสนอสิ่งที่ถูกตีความหรือแปลความหมายมาแลว ไมใชขอมูลดิบแรก
เขา ไมนานหลังจากการนําเสนอ การประมวลผลขอมูลโดยไมรูตัว (ไมใชสติ เปนอัตโนมัติ) ก็ไดทิ้งขอมูล
ดิบนั้นไป 
 ดังนั้นแม เราจะไดเห็นการจําลองสถานการณที่เกิดขึ้น เห็นสมมติฐานการตีความที่ใช ทวาใชวา
เราจะมีอิสระที่จะเลือก "  นอรแทรนเดอร (1998)

 ฉันชอบบทสรุปของ นอรแทรนเดอร เปนพิเศษเนื่องจากดูแลวสามารถรวบรวมขอมูลสําคัญไว
ไดทั้งหมด

 เราไมไดเห็นโลกแหงความเปนจริง 

 เราไมไดเห็นวัตถุหรือแมแตภาพจากจอประสาทตา 

 เราเห็นการตีความ และเราไมมีทางเลือก 

 ฉันตระหนักดีวานี่เปนเรื่องยากที่จะยอมรับ แตก็เปนความจริงของการมองเห็น อยางนอยท่ีสุดดู
เหมือนจะดีท่ีสุดเทาท่ีเราจะคาดหวังไดวาจะเขาใจความเปนจริง
 (ผูอานที่มีความโนมเอียงทางปรัชญามากขึ้นอาจตองการปรึกษากับ เอ็มมานูเอล คานท เกี่ยวกับ
มุมมองของเขาที่มีตอความเปนไปไมไดที่จะรูความเปนจริง)
 ตอนนี้ฉันรูวาคุณกําลังครุนคิดอะไรอยู หากเราไมรับรูถึงความเปนจริงเชิงวัตถุวิสัย และหากเรา
สรางการรับรูของเราข้ึนมาเอง ถาอยางน้ันแลวทําไมคนท่ัวไป จึงตกลงปลงใจกับส่ิงท่ีพวกเขากําลังเห็น?
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       มีคำตอบหลายประการสำหรับคำถามน้ี

ขอมูลทางประสาทสัมผัสโดยปกติจะเพียงพอท่ีจะ จํากัด การรับรูท่ีเปนไปไดใหอยูในชวงแคบ ๆ 
แตไมไดระบุแบบเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากเราทุกคนเปนสมาชิกของส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันโดย
มีการเดินสายเสนประสาทสัมผัสแบบเดียวกันซ่ึงวิวัฒนาการพบวามีประโยชนในการชวยให
เราอยูรอดในโลกแหงความเปนจริง (ไมวาจะเปนอะไรก็ตาม) ขอตกลงในระดับสูงจึงไมใชส่ิง
ท่ีเหนือความคาดหวัง 

เราทุกคนอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน มีประสบการณที่คลายคลึงกันและทํางาน
ที่คลายคลึงกันโดยมีเปาหมายท่ีคลายคลึงกัน ดังน้ันเราจึงพัฒนาแบบจําลองทางจิตใจ รวมท้ัง
โครงรางเก่ียวกับการรับรูและการเคล่ือนไหวท่ีคลายกันมาก อยางไรก็ตามประสบการณของ
เราไมเหมือนกัน  นอกจากน้ีเราทุกคนยังใชการเดินสายเสนประสาทการนึกคิด เพ่ือความรู
ความเขาใจท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันแมวาส่ิงน้ีจะมีความแตกตางกันไปบางในแตละบุคคล

เราแทบจะไมเปรียบเทียบการรับรูของเรากับผูอ่ืนโดยตรง เม่ือเราทําเชนน้ันการเปรียบเทียบ
สวนใหญอาศัยการรับรูที่ไดจากสัญญาประชาคม มากกวาการรับรูที่แทจริงของแตละคน 
การรับรูเปนประสบการณภายในท่ีเปนสวนตัวซ่ึงไมสามารถเปรียบเทียบไดโดยตรงในหมูผูคน 
แตเราทําการเปรียบเทียบโดยใชภาษาซึ่งอาศัยสัญญาประชาคมเปนอยางมาก แมแตคน
ตาบอดสีแดง-เขียวก็ยังอธิบายแอปเปลวามีสีแดง 

ความไมเห็นพองในการรับรูท่ีเกิดข้ึนของผูชม (คนใชรถใชถนน) น้ันย่ิงใหญและไปไกลกวา
ท่ีคนท่ัวไปจะคาดคิด ในกรณีสวนใหญพวกเราไมสังเกตเห็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนกับ
การมองเห็นเนื่องจากมันไมมีผลกระทบที่สําคัญตามมา ทวาเมื่อพวกเขาเริ่มตั้งขอสงสัย
และสังเกต อยางเชนเม่ือตองกลาวคําใหการในศาล จึงไดเห็นความแตกตางของการมอง
เห็นท่ีนาตกใจในหมูผูชมท่ีมักจะถูกเปดเผยออกมา

ประการท่ี

1

ประการท่ี

2

ประการท่ี

3

ประการท่ี
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  ตอนนี้ขอกลับไปที่ตัวอยางที่ผูสังเกตการณกลับไปสรางสถานการณจําลองอุบัติเหตุขึ้นอีก
ครั้ง เขาเห็นคนเดินเทาและสรุปวาคนขับรถที่ "เอาใจใส" ตามปกติควรจะไดเห็นคนเดินถนน คําแถลงนี้
มีพื้นฐานมาจากความเขาใจที่ผิดพลาดในการมองเห็น โดยสมมติวาการรับรูทั้งรอยเปอรเซ็นตนั้นขึ้น
อยูกับแสงที่เขากระทบตาและนั่นคือทั้งหมดที่ตองมองเห็น ดังที่ฉันไดอธิบายไปแลวสิ่งนี้ไมเคยเปนความ
จริง คุณไมสามารถแยกการรับรูออกจากผูรับรู

"โลกไมใชวัตถุแข็งยึดติดตรึงกับที่จนทําใหมันไมสามารถแยกออกจากการรับรูของเราอยางสนิทแนบ
แนนถาหากเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใตการจองมองของเราและจะตองตีความโดยเรา ไมวาหนวย
พื้นฐานใดก็ตามที่โลกรวมเขาดวยกัน พวกมันชางละเอียดออน เปราะบางและเปลี่ยนแปลงไม
อยูนิ ่ง ทั้งแฝงไวดวยสิ่งที่ทําใหนาประหวั่นพรั่นพรึงกวาที่เราเคยจับไดไลทันในตาขายผีเสื้อแหง
ประสาทสัมผัสของเรา "   เจคอบ โบรนาวสกี (1981)

  

  มันเปนสิ่งที่แตกตางไปจากคนขับที่ขับรถชนคน  เมื่อผูสังเกตการณที่ไปยืนอยูบนถนน
รูวาตองมองที่ไหน เขาจะพบอะไรและกําลังจะเกิดอะไรขึ้น เขาสามารถมองตรงไปที่คนเดินถนนไดนาน
เทาที่เขาชอบ บางทีที่สําคัญที่สุดคือเขาไมมีความคาดหวัง ไมมีเปาหมาย ไมมีวัตถุประสงคและไมมีงาน
ที่ตองยื้อแยงแขงกับเวลา คณะลูกขุนที่ดูรูปถายจะมีขอไดเปรียบไมตางไปจากผูสังเกตการณ พวกเขา
เปนผูชมที่แตกตางจากคนขับ และพวกเขาไมสามารถมองเห็นสิ่งที่คนขับจะเห็นและแนนอน สิ่งที่คนขับ
ควรตองมองเห็น ยังจํา นอรแทรนดเดอรไดไหม "......และเราไมมีอิสระที่จะเลือก" สําหรับเรื่องรูปถายนั้น 
ขอโตแยงที่พวกเขามีคือ "มันมีอะไรตรงนั้นที่ตองเห็น" ทําใหพลาดประเด็นนี้ไป
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การนําไปใช้



ดวยความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการมองเห็นน่ีคือโครงรางคราวๆของ
การวิเคราะหทางวิทยาศาสตรและจากผูเชี่ยวชาญที่แทจริง

ไมมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อวาผูชมทั้งหลาย (ผูใชรถใชถนน) จะแตกตางกันยกเวนปจจัยตางๆเชนอายุ 
ความผิดปกติทางสายตาและอื่นๆ อยางไรก็ตามมีตัวแปรที่เกี่ยวของมากมายเชนระยะเวลา, ตําแหนง
จอประสาทตา, ความสองสวาง, ระดับการปรับตัว (ปรับสายตา) ฯลฯ แมในขั้นตอนนี้ ขอมูลเกี่ยวกับ
ความรูความเขาใจ การนึกคิด จากบนลงลางก็มีความสําคัญเนื่องจากเปนปจจัยสําคัญที่ผูขับขี่จะพุง
สายตาของเขาไป

วิทยาศาสตรประยุกตที่เกี่ยวของในขั้นตอนนี้คือ "จิตฟสิกสเกี่ยวกับการมองเห็น" ซึ่งเปนวิชาที่ผสม
ผสานระหวางฟสิกส, จิตวิทยาและสรีรวิทยาเพื ่อตรวจสอบวาประสาทสัมผัสทํางานอยางไร 
เปนการกําหนด "เงื่อนไขขอบเขต" สําหรับการมองเห็น หากขอมูลตํ่ากวาเกณฑประสาทสัมผัสที่จะ
รับไดผูดูจะไมสามารถมองเห็นมันได  โดยปกติเกณฑประสาทสัมผัสขั้นตํ่าที่เกี่ยวของมีไวสําหรับการ
ตรวจจับความคมชัด อยางไรก็ตามในกรณีที่เกี่ยวของกับการชนกันเกณฑประสาทสัมผัสขั้นตํ่าที่
สําคัญมักเปนเรื่องการเคลื่อนไหว

ตรวจสอบวาปจจัยดานความรูความเขาใจ การนึกคิดจากบนลงลางจะมีผลตอการมองเห็นและการ
ตอบสนองอยางไร ผู ขับขี ่มี (1) แบบจําลองทางจิตใจเกี ่ยวกับการทํางานของถนนเปนอยางไร 
(2) ชุดของโครงรางหรือแบบแผนเกี่ยวกับสถานการณทั่วไปที่พวกเขาตองเผชิยอยูบอยๆ (3) ชุดของ
รหัสคําส่ังหรือการบอกบท เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยางเปนลําดับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนบอยคร้ังและ (4) ชุดเปาหมายที่
เขาพยายามจะบรรลุ นอกจากงานหลักในการขับขี่แลว มีงานรองอะไรอีกหรือไม ส่ิงเหลาน้ีสวนใหญจะ
กําหนดสิ่งที่ผูขับขี่รับรูอยางมีสติ เขาตีความมันอยางไรและตอบสนองเหมาะสมหรือไม อยางไร 
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วิเคราะหภาพจอประสาทตาและขอมูลจากลางขึ้นบน 
สําหรับฉากใดฉากหนึ่งที่กําหนด ขอมูลทางประสาท
สัมผัสจากลางขึ้นบนนี้ควรจะใกลเคียงกันสําหรับผู
ชมท่ีมีสายตาปกติท้ังหมด ในสวนการมองเห็นรอบนอก
ระบบการมองเห็น จอตา, เซลลรับแสงและวิถีการมอง
เห็น ฯลฯ เหลานี้เปนสิ่งที่มีมาแตดั้งเดิมหยั่งรากฝงลึก
ในสายพันธุมนุษยเรา 

1 ขั้นตอนที่หนึ่ง 

2 ขั้นตอนที่สอง

พิจารณาวาปจจัยดานการนึกคิดแบบบนลงลางจะสงผลตอการประมวลผลขอมูลประสาทสัมผัสแบบลาง
ข้ึนบนในสวนของภาพจอประสาทตาอยางไร ตรวจสอบอิทธิพลสัมพัทธของขอมูลภาพจอประสาทตา
เทียบกับขอมูลท่ีเก็บไวในหัว (สมอง) เพ่ือเปนความรูและความคาดหวังวาจะคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
งาน (การขับข่ี) ไดจากท่ีไหน อะไรท่ีเหมือนกัน อะไรเปนส่ิงท่ีนาจะเกิดข้ึน ผูใชรถใชถนนคนอ่ืนมีแนวโนมท่ีจะ
ปฏิบัติอยางไรในสถานการณเชนน้ี 
  ปจจัยหลายอยางอาจสงผลตอความสมดุลระหวางกระบวนการแบบลางข้ึนบนและบนลง
ลางท่ีเกิดข้ึนน้ี เม่ือผูมอง (ผูขับข่ี) อยูในสถานการณท่ีคุนเคย และ / หรือ มีพัวพันอยูกับพฤติกรรมท่ีคุนเคย
พวกเขาจะพ่ึงพาความรูท่ีเก็บไวในแบบจําลองทางจิตใจมากข้ึน ความคุนเคยอาจเกิดจากประสบการณ
ตรงของตนเองหรือโดยการเรียนรูจากผูอ่ืน ความคิดเดียวกันน้ีแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการ
ควบคุมพฤติกรรมในอดีตและปจจุบัน

  กฎพ้ืนฐานขอท่ี 3     พฤติกรรมท่ีเปนไปโดยอัตโนมัติและการทําซ้ําๆเปนเร่ือง
เกี่ยวกับอดีตมากกวาปจจุบัน เมื่อผูดู ตกอยูในสถานการณที่แปลกใหมซึ่งพวกเขาไมมีชุดกิจวัตรยอย 
(พฤติกรรมอัตโนมัติ) สําหรับพรอมใชรับมือกับสถานการณท่ีเผชิญ พวกเขาจะพ่ึงพาแสงสวางมากข้ึน 
ความสมดุลอาจไดรับอิทธิพลจากความเขมของแสงท่ีเขาสูดวงตา แสงสวางวาบอาจดึงดูดความสนใจได
ดีกวาแสงสลัว อยางไรก็ตามความสามารถของแสงสวางวาบ เชนแสงไฟกะพริบสีสดใส ฯลฯ เพ่ือควบคุม
พฤติกรรมน้ันมีพลังนอยกวาท่ีคนสวนใหญเช่ือ (กรีนและเพ่ือน 2008) เม่ือผูสังเกตการณไปยังท่ีเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุไปแลว โดยไมไดพิจารณาปจจัยตางๆท่ีกลาวมาแลว  รูปถายท่ีเขาแสดงใหคณะลูกขุนดูก็ไมมี
การอธิบายเก่ียวกับปจจัยเหลาน้ี  ขอความของเขาเก่ียวกับส่ิงท่ีควรถูกมองเห็นไดหรือไมไดและรูปถายของ
เขาจึงไรประโยชนอีกท้ังทําใหเกิดการเขาใจผิดอยางเลวรายท่ีสุดอีกดวย

  สรุป

  การมองเห็นไมใชกระบวนการเชิงรับ (แคลืมตามองก็เห็น) เพื่อตอบสนองตอโลกวัตถุวิสัย
หรือแมแตภาพโลกภาพนอกท่ีถูกสรางข้ึนในจอตาเราก็ตามที  มันไมใชแคกระบวนการทางกลไกท่ีแสงเขาสู
ดวงตาเปนตัวกําหนดสิ่งที่ผูมองจะเห็น ทวามันเปนกระบวนการเชิงรุกของการตีความซึ่งเปนผลมาจากรูป
แบบกิจกรรมทางไฟฟาของสมองท่ีสรางข้ึนโดยแสงท่ีเขาสูดวงตาและโดยอาศัยความรูท่ีเก็บไวในคลังสมอง
กระบวนการใหเหตุผลโดยไมใชสติ (รูตัว) ผสมผสานกับกระบวนการขอมูลท้ังสองเขาดวยกันเพ่ือสรางการรับ
รูอยางมีสติ และเราไมมีอิสระท่ีจะเลือกการตัดสินวาผูขับข่ีปกติ (คนปกติ) ควรไดเห็นวัตถุเชนคนเดินเทาหรือ
ไมน้ันตองคํานึงถึงปจจัยท้ังจากลางข้ึนบนและจากบนลงลาง การรับรูของผูสังเกตการณท่ีดูสถานท่ีเกิดเหตุ
ในภายหลังน้ันบอกนอยมากเก่ียวกับส่ิงท่ีคนขับควรจะตองมองเห็นหรืออาจจะมองเห็นในขณะเกิดอุบัติเหตุ ใน
ทํานองเดียวกันการรับรูของคณะลูกขุนเก่ียวกับภาพถายท่ีเกิดเหตุมีแนวโนมท่ีจะทําใหเขาใจผิดเก่ียวกับส่ิงท่ี
เกิดข้ึน



  ยิ ่งไปกวานั้นคุณสมบัติพื้นฐานของธรรมชาติความเปนมนุษยคือความสามารถใน
การปรับตัวและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการทําใหพฤติกรรมมีความเปนอัตโนมัติมากยิ ่งขึ ้น
เรื ่อยๆ  (ตองการใชความใสใจนอยลง) โดยผานประสบการณ 
  ในทุกโอกาสผูคนเปลี่ยนการควบคุมเชิงพฤติกรรมที่ตองเพงความใสใจกับแสงสวาง
ที่เขาตาในแบบที่ตองใชการประมวลผลอยางมีสติและการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองไปสูแบบจําลอง
ทางจิตใจแบบอัตโนมัติและไมรูตัว (สติ)
  ในแงหนึ่งมนุษยเราไดพัฒนาชุดกิจวัตรประจําวันยอยที่สามารถเรียกใชและลืม เนื่องจาก
กิจวัตรยอยชุดนี้ยัง ขาดการควบคุมดูแลที่เพียงพอ กลาวอีกนัยหนึ่งคือเรากระทําโดยยึดถือเอาความ
คาดหวังเปนหลัก
  ประเด็นสําคัญมักจะเกี ่ยวของกับการพิจารณา สถานการณการขับขี ่ที ่เกิดขึ ้น (เชน 
อุบัติเหตุคนขับชนคนเดินถนน) เปรียบเทียบกับแบบจําลองทางจิตใจและโครงรางหรือแบบผังการนึกคิด
ของผูขับขี่ปกติวาเปนอยางไร? มีสวนใดสวนหนึ่งของแบบจําลองดังกลาว เชน ความคาดหวังที่สําคัญ
ถูกฝาฝนหรือไม? วิทยาศาสตรประยุกตที่ใชในที่นี้คือจิตวิทยาดานการนึกคิด
  ประการสุดทายมนุษยมีความโนมเอียงแบบบนลงลาง (ใชความรูสึกนึกคิด มากกวาใช
ขอมูลที่รับไดโดยประสาทสัมผัส) ที่ฝงรากลึกในการรับรู
  สิ่งเหลานี้รวมถึงแนวโนมที่จะเห็นสีที่สวางและอบอุนเปนสีพื้นฉากหนา (ภาพที่มอง)  สวน
สีพื้นฉากหลังมักจะเห็นสีเขมและสีนํ้าเงิน ตามกฏแหงความแนนอนหรือชัดเจน ของนักจิตวิทยาที่ชื่อ 
เกสตัลท ซ่ึงกลาววาเม่ือตองการใหมนุษยเกิดการรับรู ในส่ิงเดียวกัน ตองกําหนดองคประกอบข้ึน 2 สวน 
ในกรณีนี้คือ พื้นฉากหนา กับ พื้นฉากหลัง
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ผูแปล: อธิบายเพ่ิมเติมดังภาพ ถามองโดยใชพ้ืนฉากหลัง
เปนสีขาวจะมองเห็นภาพปศาจ (สีดํา) 
แตถาใชพ้ืนฉากหลังสีดํา จะมองเห็นเปนภาพนางฟา

https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology

(เกสตัลท์ นักจิตวิทยา ท่ีเน้น "การรับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย" 
ได้สรุปเป็นกฎการรับรู้ท่ีเรียกว่ากฎการจัดระเบียบเข้าด้วยกัน)



3 ขั้นตอนที่สาม

พิจารณาวาปจจัยดานการนึกคิดแบบบนลงลางจะสงผลตอการประมวลผลขอมูลประสาทสัมผัสแบบลาง
ข้ึนบนในสวนของภาพจอประสาทตาอยางไร ตรวจสอบอิทธิพลสัมพัทธของขอมูลภาพจอประสาทตา
เทียบกับขอมูลท่ีเก็บไวในหัว (สมอง) เพ่ือเปนความรูและความคาดหวังวาจะคนหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
งาน (การขับข่ี) ไดจากท่ีไหน อะไรท่ีเหมือนกัน อะไรเปนส่ิงท่ีนาจะเกิดข้ึน ผูใชรถใชถนนคนอ่ืนมีแนวโนมท่ีจะ
ปฏิบัติอยางไรในสถานการณเชนน้ี 
  ปจจัยหลายอยางอาจสงผลตอความสมดุลระหวางกระบวนการแบบลางข้ึนบนและบนลง
ลางท่ีเกิดข้ึนน้ี เม่ือผูมอง (ผูขับข่ี) อยูในสถานการณท่ีคุนเคย และ / หรือ มีพัวพันอยูกับพฤติกรรมท่ีคุนเคย
พวกเขาจะพ่ึงพาความรูท่ีเก็บไวในแบบจําลองทางจิตใจมากข้ึน ความคุนเคยอาจเกิดจากประสบการณ
ตรงของตนเองหรือโดยการเรียนรูจากผูอ่ืน ความคิดเดียวกันน้ีแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการ
ควบคุมพฤติกรรมในอดีตและปจจุบัน

  กฎพ้ืนฐานขอท่ี 3     พฤติกรรมท่ีเปนไปโดยอัตโนมัติและการทําซ้ําๆเปนเร่ือง
เกี่ยวกับอดีตมากกวาปจจุบัน เมื่อผูดู ตกอยูในสถานการณที่แปลกใหมซึ่งพวกเขาไมมีชุดกิจวัตรยอย 
(พฤติกรรมอัตโนมัติ) สําหรับพรอมใชรับมือกับสถานการณท่ีเผชิญ พวกเขาจะพ่ึงพาแสงสวางมากข้ึน 
ความสมดุลอาจไดรับอิทธิพลจากความเขมของแสงท่ีเขาสูดวงตา แสงสวางวาบอาจดึงดูดความสนใจได
ดีกวาแสงสลัว อยางไรก็ตามความสามารถของแสงสวางวาบ เชนแสงไฟกะพริบสีสดใส ฯลฯ เพ่ือควบคุม
พฤติกรรมน้ันมีพลังนอยกวาท่ีคนสวนใหญเช่ือ (กรีนและเพ่ือน 2008) เม่ือผูสังเกตการณไปยังท่ีเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุไปแลว โดยไมไดพิจารณาปจจัยตางๆท่ีกลาวมาแลว  รูปถายท่ีเขาแสดงใหคณะลูกขุนดูก็ไมมี
การอธิบายเก่ียวกับปจจัยเหลาน้ี  ขอความของเขาเก่ียวกับส่ิงท่ีควรถูกมองเห็นไดหรือไมไดและรูปถายของ
เขาจึงไรประโยชนอีกท้ังทําใหเกิดการเขาใจผิดอยางเลวรายท่ีสุดอีกดวย

  สรุป

  การมองเห็นไมใชกระบวนการเชิงรับ (แคลืมตามองก็เห็น) เพื่อตอบสนองตอโลกวัตถุวิสัย
หรือแมแตภาพโลกภาพนอกท่ีถูกสรางข้ึนในจอตาเราก็ตามที  มันไมใชแคกระบวนการทางกลไกท่ีแสงเขาสู
ดวงตาเปนตัวกําหนดสิ่งที่ผูมองจะเห็น ทวามันเปนกระบวนการเชิงรุกของการตีความซึ่งเปนผลมาจากรูป
แบบกิจกรรมทางไฟฟาของสมองท่ีสรางข้ึนโดยแสงท่ีเขาสูดวงตาและโดยอาศัยความรูท่ีเก็บไวในคลังสมอง
กระบวนการใหเหตุผลโดยไมใชสติ (รูตัว) ผสมผสานกับกระบวนการขอมูลท้ังสองเขาดวยกันเพ่ือสรางการรับ
รูอยางมีสติ และเราไมมีอิสระท่ีจะเลือกการตัดสินวาผูขับข่ีปกติ (คนปกติ) ควรไดเห็นวัตถุเชนคนเดินเทาหรือ
ไมน้ันตองคํานึงถึงปจจัยท้ังจากลางข้ึนบนและจากบนลงลาง การรับรูของผูสังเกตการณท่ีดูสถานท่ีเกิดเหตุ
ในภายหลังน้ันบอกนอยมากเก่ียวกับส่ิงท่ีคนขับควรจะตองมองเห็นหรืออาจจะมองเห็นในขณะเกิดอุบัติเหตุ ใน
ทํานองเดียวกันการรับรูของคณะลูกขุนเก่ียวกับภาพถายท่ีเกิดเหตุมีแนวโนมท่ีจะทําใหเขาใจผิดเก่ียวกับส่ิงท่ี
เกิดข้ึน
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