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แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง แสงเลเซอร ตอนที่ 2 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย                        เวลา 1 ช่ัวโมง  

************************************************************************************************** 

1. สาระสําคัญ 

องคประกอบสําคัญของการใหกําเนิดแสงเลเซอรมี 3 สวน ไดแก แหลงใหพลังงาน ตัวกลางท่ี

เหมาะสม และ โพรงเลเซอร แหลงพลังงานจะใหพลังงานในรูปของอนุภาคของแสงหรือโฟตอน โดยโฟตอนจะ

กระตุนใหอะตอมของตัวกลางอยูในสภาวะถูกกระตุน และเมื่ออะตอมของตัวกลางไดรับโฟตอนท่ีมีพลังงานท่ี

เหมาะสมอีกครั้ง จะเกิดการปลอยโฟตอนโดยการกระตุน (stimulated emission) ซึ่งโฟตอนท่ีถูกปลอย

ออกมาจากกระบวนการนี้ จะมีความถ่ีเดียวกันและทิศทางเดียวกันกับโฟตอนท่ีมากระตุน เมื่อกระบวนการ

ดังกลาวเกิดข้ึนหลายครั้งและเกิดข้ึนกับอะตอมจํานวนหลายอะตอม จะทําใหเกิดกลุมของโฟตอนท่ีมีความถ่ี

เดียวกัน (monochromatic) และเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกันจํานวนมาก และเมื่อมีการติดต้ังกระจกท่ี

ปลายท้ังสองของโพรงเลเซอร กลุมของโฟตอนจะมีการสะทอนกลับไปกลับมาระหวางกระจกในโพรงเลเซอร 

เกิดการขยายความเขมของแสง (light amplification) จนไดแสงท่ีมีความเขมสูง มีความเปนอาพันธ 

(coherent) และมีทิศทางเดียวแนนอน (collimated) แสงท่ีมีสมบัติพิเศษนี้เรียกวา “แสงเลเซอร” ซึ่ง

สามารถนําไปประยุกตใชไดในหลากหลายดาน    

 

2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

 

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร  

มาตรฐาน ว.3.1 ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 

ตัวช้ีวัดท่ี 1: สืบคนขอมูลและอธิบายโครงสรางของอะตอม และสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2: วิเคราะหและอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธระหวางอิเล็กตรอนในระดับ

พลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ และการเกิดปฏิกิริยา 
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สาระท่ี 5   พลังงาน   

มาตรฐาน ว. 5.1 ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 

ตัวช้ีวัดท่ี 1:  อธิบายคล่ืนแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคล่ืนแมเหล็กไฟฟา และนําเสนอผลการสืบคนขอมูล

เกี่ยวกับผลประโยชนและการปองกันอันตรายจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

 

สาระท่ี 8    ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว. 8.1  ช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวา

ปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูล

และเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ ส่ิงแวดลอม มีความ

เกี่ยวของสัมพันธกัน  

 

 

3. จุดประสงคการเรียนรู  

1) อธิบายองคประกอบหลักในการสรางแสงเลเซอร 

2) อธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบในการสรางแสงเลเซอรกับลักษณะของแสงเลเซอรท่ีได 

 

4. วัสดุอุปกรณ 

1) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชงานโปรแกรม PhET Simulator เรื่อง เลเซอร ของมหาวิทยาลัยโคโรลา

โดได สําหรับเครื่องท่ีใชระบบปฏิบัติการวินโดวส มีความตองการของระบบดังนี ้

 

 

 

 

 

 

  

 

− Intel Pentium processor 

− Microsoft Windows XP/Vista/7 

− 256MB RAM เปนอยางนอย 

− ความจุในฮารดดิสค 482 MB ข้ึนไป  

− 1024x768 screen resolution หรือ มากกวา 

− Sun Java 1.5.0_15 หรือ เวอรชันใหมกวา 

− Adobe Flash Player 9 หรือ เวอรชันใหมกวา 

− Microsoft Internet Explorer 6, Firefox 2 หรือเวอรชันใหมกวา  

( สามารถหาขอมูลความตองการของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ สําหรับการใชงาน PhET Simulator ได

ท่ีลิงค http://phet.colorado.edu/en/faqs) 
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5. แนวการจัดการเรียนรู 

1) แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 – 5 คน จากนั้น ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายภายในกลุม ( 5 นาที ) เพื่อตอบ

คําถามตอไปนี้ 

― การสรางแสงเลเซอรทําไดอยางไร วิธีการใดท่ีจะสามารถทําใหแสงเลเซอรมีสมบัติพิเศษท่ี

แตกตางจากแสงท่ีมาจากแหลงกําเนิดอื่น ๆ  

― องคประกอบสําคัญในการสรางแสงเลเซอรมีอะไรบาง 

ระหวางอภิปราย ผูสอนพยายามกระตุนใหผูเรียนอธิบายเหตุผลของคําตอบท่ีสมาชิกในกลุมนําเสนอ และ

หลังจากการอภิปราย ใหแตละกลุมบันทึกขอตกลงของกลุมลงในใบกิจกรรม  

2) ผูสอนนําเสนอโปรแกรม PhET Simulator เรื่อง เลเซอร ของมหาวิทยาลัยโคโรลาโด ซึ่งสามารถดาวน

โหลดไดฟรีจากเว็บไซต https://phet.colorado.edu/en/simulation/lasers ใหผูเรียนศึกษาโปรแกรม 

PhET Simulator (ในกรณีท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนเพียงพอ ผูสอนสามารถใหผูเรียนแตละกลุมใช

เครื่องคอมพิวเตอรในการศึกษาไปพรอม ๆ กัน แตในกรณีท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรมีจํานวนไมเพียงพอ 

ผูสอนอาจเปนผูนําเสนอผานจอโปรเจกเตอร แลวใหผูเรียนท้ังหองศึกษาไปพรอมกัน) โดยใหเริ่มจากการ

เลือก Tab ดานบนของโปรแกรมท่ีมีคําวา One Atom และเลือกจํานวนระดับพลังงาน หรือ Energy 

Level ท่ีจํานวน 2 ระดับ โดยคลิกท่ีวงกลมหนาคําวา Two ท่ีกรอบส่ีเหล่ียมดานขวามือภายใตคําวา 

Energy Level  ดังแสดงในภาพท่ี 1 จากนั้น ใหผูเรียนสังเกต และอภิปรายรวมกับสมาชิกในกลุมถึง

สวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรม และแอนิเมชันท่ีโปรแกรมแสดง (5 นาที)  
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ตัวอยางผลการอภิปราย 

― วงกลมท่ีอยูตรงกลางของกรอบรูปทรงกระบอกแทนอะตอมของธาตุใดธาตุหนึ่ง โดยตัวเลข 1 หรือ 2 

ท่ีแสดงอยูตรงกลางของวงกลม ส่ือถึงระดับพลังงานของอะตอม  

― อุปกรณท่ีมีลักษณะเหมือนไฟฉายทางดานซายมือ เปนแหลงจายพลังงาน ซึ่งอยูในรูปของอนุภาคของ

แสง หรือ โฟตอน ท่ีแทนดวยวงกลมสีแดงขนาดเล็ก  

― กราฟทางดานขวามือ แสดงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม พรอมท้ังแถบของ ช่ัวชีวิต 

(Lifetime) สําหรับแตละระดับพลังงาน  

― เมื่อวงกลมตรงกลางมีแถบสีแดงลอมรอบ แสดงวา อะตอมดูดกลืนพลังงานจากโฟตอน และจะอยูใน

สภาวะถูกกระตุน โดยระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมจะข้ึนไปอยูระดับท่ี 2 จากนั้น อะตอม

จะกลับสูสถานะพื้น ดวยการปลอยโฟตอนท่ีมีสีเหมือนกับสีของโฟตอนท่ีดูดกลืนเขาไป  

ภาพท่ี 1 โปรแกรม PhET Simulator เรื่อง เลเซอร (ท่ีมา: PhET Interactive Simulations, 

University of Cololaro, http://phet.colorado.edu) 
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3) จากนั้น ใหผูเรียนลองปรับความเขมและความถ่ี (สี) ของแสงท่ีมาจากโคมไฟ โดยคลิกและเล่ือนเข็มช้ี

ภายในแถบของกรอบส่ีเหล่ียมสีเทาท่ีมีคําวา Lamp Control ดังภาพท่ี 2 จากนั้น ใหผูเรียนสังเกตและ

อภิปรายกับสมาชิกในกลุมถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน (5  นาที)  

ตัวอยางผลการอภิปราย เมื่อเล่ือนเข็มในแถบดานบนไปทางขวา จํานวนของโฟตอนท่ีถูกปลอยออกมา

จากโคมไฟ จะเพิ่มข้ึน แตถาเล่ือนไปทางซาย จํานวนโฟตอนจะลดลง สวนแถบดานลาง เมื่อเล่ือนเข็มไปท่ี

สีใดสีหนึ่ง สีของโฟตอนจะเปล่ียนไปเปนสีท่ีเข็มช้ี  

 

 

4) ใหผูเรียนศึกษาตัวแปรตาง ๆ ท่ีอยูในดานขวามือของโปรแกรม (30 นาที) โดยเริ่มจากใหผูเรียนคลิกท่ีขีด

ของระดับพลังงานท่ี 2 แลวเลากข้ึนหรือลง แลวปลอย ใหผูเรียนสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน จากนั้น ใหผูเรียน

พยายามปรับสีของโฟตอนท่ีปลอยออกมาจากโคมไฟใหตรงกับสีของระดับพลังงานท่ี 2 ของอะตอม สังเกต

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 

 

ภาพท่ี 2 สวนควบคุมของโคมไฟ

ในโปรแกรม PhET Simulator 

เรื่อง เลเซอร (ท่ีมา: PhET 

Interactive Simulations, 

University of Cololaro, 

http://phet.colorado.edu) 
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5) ผูสอนอาจใหผูเรียนลองปรับระดับพลังงานท่ี 2 ไปท่ีระดับตาง ๆ และลองปรับสีของโฟตอนอีก จนไดโฟ

ตอนท่ีปลดปลอยออกมาจากอะตอม 7 สี (แดง แสด เหลือง เขียว น้ําเงิน และ มวง) จากนั้นใหผูเรียน

อภิปรายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธของลักษณะของแสงเลเซอรกับกระบวนการท่ี

ใชสรางแสงเลเซอรท่ีแสดงในแอนิเมชัน  

ตัวอยางผลการอภิปราย อะตอมจะดูดกลืนพลังงานของอนุภาคของแสง หรือ โฟตอน เมื่อโฟตอนนัน้มี

พลังงานท่ีเหมาะสม ซึ่งในท่ีนี้ พลังงานท่ีเหมาะสมคือพลังงานท่ีมีคาเทากับความตางของระดับพลังงานท่ี 

2 กับระดับพลังงานท่ีสถานะพื้น และเมื่ออะตอมดูดกลืนโฟตอนไวแลว จะอยูในสภาวะถูกกระตุนในเวลา

ส้ัน ๆ กอนจะปลอยโฟตอนท่ีมีความถ่ีเทากับโฟตอนท่ีดูดกลืนเขาไปออกมา เพื่อกลับเขาสูสถานะพื้น 

ระดับพลังงานของอะตอมมีความสัมพันธกับสีและพลังงานของแสงเลเซอร 

 

ผูสอนใหความรูเพิ่มเติมกับผูเรียนวา การท่ีอะตอมท่ีอยูในสภาวะกระตุนมีการปลอยโฟตอน

ออกมาโดยธรรมชาติ เพื่อกลับเขาสูสถานะพื้นเรียกวา “การปลอยท่ีเกิดเอง” (spontaneous emission) 

ภาพท่ี 3 โปรแกรม PhET 

Simulator แสดงผลจากการ

เปลี่ยนระดับพลังงานท่ีอยูในกรอบ

ดานขวามือบน (ท่ีมา: PhET 

Interactive Simulations, 

University of Cololaro, 

http://phet.colorado.edu) 
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6) จากนั้น เมื่อผูเรียนไดลองจัดใหอะตอมมีการปลอยอนุภาคแสงสีใดสีหนึ่งแลว ใหผูเรียนลองปรับคา ช่ัวชีวิต           

(Lifetime) ซึ่งเปนแถบท่ีอยูติดกับเสนของระดับพลังงาน   จากนั้นใหผูเรียนอภิปรายส่ิงท่ีสังเกตไดกับ

สมาชิกในกลุม  

ตัวอยางผลการอภิปราย เมื่อช่ัวชีวิตของระดับพลังงานมากข้ึน (ปรับเข็มช้ีไปดานขวามือ) อะตอมจะใช

เวลาในการกลับสูสถานะพื้นนานข้ึน และโฟตออนท่ีถูกปลอยออกมาจากอะตอมจะมีทิศทางไมแนนอน 

และเมื่อช่ัวชีวิตส้ันลง (ปรับเข็มช้ีไปทางซายมือ) อะตอมจะกลับสูสถานะพื้นไดเร็วข้ึน และโฟตอนท่ีปลอย

ออกมา จะเคล่ือนท่ีไปในทิศท่ีแตกตางจากโฟตอนท่ีโฟตอนท่ีถูกดูดกลืนเขาไปมากยิ่งข้ึน   

 

7) ลําดับตอมา ใหผูเรียนลองคลิกท่ีกลองส่ีเหล่ียมหนาคําวา Enable mirrors เพื่อทําการติดต้ังกระจกใน

กรอบรูปทรงกระบอก โดยใหคงคาสัดสวนการสะทอนแสง (Mirror Reflectivity) ไวท่ี 100%  จากนั้น ให

ผูเรียนสังเกตและอภิปรายกับสมาชิกในกลุมถึงส่ิงท่ีแอนิเมชันแสดง  

ตัวอยางผลการอภิปราย เมื่อมีกระจก โคมไฟจะดับลง เปรียบเสมือนวา แสงไมสามารถผานดานหลังของ

กระจกได สวนโฟตอนท่ีเหลืออยูในกรอบรูปทรงกระบอก จะสะทอนกลับไปกลับมา ในทิศทางตาง ๆ และ

ในทายท่ีสุด โฟตอนจะเคล่ือนท่ีออกไปจากกรอบรูปทรงกระบอก จนไมมีโฟตอนเหลืออยูเลย ดังนั้น การ

ไมมีแสงเขามากระตุนอะตอมอยางตอเนื่อง จะไมสามารถทําใหเกิดแสงเลเซอรได   

 

ผูสอนอาจใหความรูเพิ่มเติมวา สวนของรูปทรงกระบอกท่ีมีกระจกติดอยูท่ีปลายท้ังสองดาน

เรียกวา “โพรงเรโซแนนซ(resonant cavity)” หรือ “โพรงเลเซอร”  (laser cavity) 

 

8) หลังจากผูเรียนไดสังเกตผลท่ีเกิดจากการติดต้ังกระจกแลว ใหลองนํากระจกออกจากโพรงเลเซอร โดยคลิก

กลองหนาคําวา Enable mirrors อีกครั้ง จากนั้นใหเปล่ียน จํานวนระดับพลังงานจาก 2 เปน 3 โดยคลิกท่ี

วงกลมหนาคําวา “Three” ในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีมีคําวา Energy Levels  ซึ่งโปรแกรมจะแสดงโคมไฟ 2 

โคม โดยโคมไฟดานขางโพรงเลเซอร ใหโฟตอนท่ีเคล่ือนท่ีในแนวเดียวกับแกนของโพรง สวนอีกโคมใหโฟ

ตอนท่ีเคล่ือนท่ีในแนวต้ังฉากกับแกนของโพรง ดังภาพท่ี 4 
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9) ภายในกลอง Lamp Control ของโคมไฟดานบน ใหผูเรียนลองปรับใหโฟตอนท่ีปลอยออกมามีสีเดียวกับสี

ของระดับพลังงานท่ี 3 ในขณะท่ีในกลอง Lamp Control ดานลาง ใหปรับใหโฟตอนมีสีเดียวกับสีของ

ระดับพลังงานท่ี 2 จากนั้นปลอยใหแอนิเมชันแสดงผลประมาณ 30 วินาที สังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน และอภิปราย

กับสมาชิกในกลุม บันทึกผลการสังเกตและการอภิปรายในใบกิจกรรม  

ตัวอยางผลการอภิปราย เมื่ออะตอมมีระดับพลังงาน 3 ระดับ โคมไฟดานบนท่ีใหโฟตอนท่ีมีพลังงานตรง

กับระดับพลังงานท่ี 3 จะทําใหอะตอมอยูในสภาวะถูกกระตุนในระดับพลังงานท่ี 3 ซึ่งภายในเวลาไมนาน 

อะตอมดังกลาวจะเกิดการปลอยท่ีเกิดเอง (spontaneous emission) เพื่อลงไปอยูในระดับพลังงานท่ี 2 

จากนั้น อะตอมดังกลาวจะกลับไปสูสถานะพื้นได 2 ทาง คือ เกิดการปลอยท่ีเกิดเอง (spontaneous 

emission) แลวกลับเขาสูสถานะพื้น หรือ เกิดการปลอยท่ีเกิดจากการกระตุนดวยโฟตอนท่ีมาจากโคมไฟ

อีกอันท่ีอยูดานขาง ซึ่งโฟตอนท่ีถูกปลอยออกมาจากการไดรับการกระตุนดวยโฟตอนของโคมไฟดานขาง 

จะมีความถ่ี (สี) และทิศทางการเคล่ือนท่ีในทิศทางเดียวกับโฟตอนท่ีมากระตุน  

ภาพท่ี 4 โปรแกรม PhET Simulator แสดงโคมไฟ 2 โคม สําหรับอะตอมท่ีมีระดับพลังงาน  3 ระดับ(ท่ีมา: 

PhET Interactive Simulations, University of Cololaro, http://phet.colorado.edu) 
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ผูสอนใหความรูเพิ่มเติมวา การปลอยโฟตอนของอะตอมเพื่อกลับเขาสูสถานะพื้น ซึ่งเกิดจากการ

กระตุนดวยโฟตอนอีกตัวในลักษณะท่ีผูเรียนสังเกตไดจากแอนิเมชันขางตน เรียกวา “การปลอยโดยการ

กระตุน” (stimulated emission)  

 

10) จากนั้น ใหผูเรียนคลิกท่ีปุม Enable mirrors โดยใหปรับสัดสวนการสะทอนแสง (Mirror Reflectivity) 

ของกระจกเปน 95% แลว ใหผูเรียนสังเกตส่ิงท่ีแอนิเมชันแสดงประมาณ 1 - 2 นาที และอภิปรายกับ

สมาชิกในกลุมถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน ( 3 นาที)  

ตัวอยางผลการอภิปราย การมีกระจกทําใหโฟตอนท่ีถูกปลอยออกมาจากอะตอม มีการเคล่ือนท่ีใน

ลักษณะเปนกลุมกอนท่ีเปนระเบียบมากข้ึน และ เคล่ือนท่ีในทิศทางเดียวกับแกนของโพรงเลเซอร สงผล

ใหแสงเลเซอรท่ีจะถูกสรางข้ึน มีความเปนอาพันธ (coherent) และเปนลําของแสงท่ีมีทิศทางเดียว

แนนอน (collimated)  และ เมื่อมีการปรับสัดสวนการสะทอนแสงของกระจกใหเปน 95% โฟตอนบาง

ตัวจะสามารถผานกระจกออกสูภายนอกโพรงเลเซอรได  

 

11) จากนั้นผูสอนใหผูเรียนอภิปรายรวมกันกับสมาชิกในกลุมเพื่อตอบคําถามวา “การท่ีอะตอมมีระดับพลังงาน 

3 ระดับมีประโยชนอยางไรกับกระบวนการสรางแสงเลเซอร” ใหผูเรียนบันทึกขอสรุปท่ีไดจากการอภิปราย

ลงในใบกิจกรรม (5 นาที) 

ตัวอยางผลการอภิปราย เนื่องจาก การจะสรางแสงเลเซอรได ตองมีการทําใหอะตอมเกิด “การปลอยโดย

การกระตุน” (stimulated emission) การท่ีอะตอมมีระดับพลังงาน 3 ระดับ ชวยใหโอกาสท่ีอะตอมจะ

เกิดการปลอยโดยการกระตุนมีมากกวาการท่ีอะตอมมีเพียงระดับพลังงาน 2 ระดับ    

 

12) เมื่อผูเรียนไดขอสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางจํานวนของระดับพลังงานกับกระบวนการใหกําเนิดแสง

เลเซอรแลว ใหผูเรียนพิจารณาการสรางแสงเลเซอรดวยอะตอมหลายอะตอม โดยคลิกท่ี Multiple Atoms 

(Lasing) ดังแสดงในภาพท่ี 5 
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ผูสอนใหผูเรียนอภิปรายรวมกันกับสมาชิกในกลุมวา ในกรณีท่ีจํานวนของอะตอมตัวกลางสําหรับ

ใหกําเนิดแสงเลเซอรมีหลายอะตอม ผูเรียนจะตองมีการปรับคาตัวแปรใดบางใน Simulator และจะตอง

ปรับในลักษณะใด เพื่อให simulator ใหกําเนิดแสงเลเซอรจําลอง และเมื่อสมาชิกในกลุมไดขอตกลงของ

วิธีการดําเนินการในการสรางแสงเลเซอรจําลองแลว ใหบันทึกวิธีการของการปรับคาแตละข้ันตอนในใบ

กิจกรรม พรอมใหเหตุผลประกอบวา เพราะเหตุใด จึงตองปรับคาของตัวแปรนั้น ๆ ในลักษณะดังกลาว 

(5นาที) 

13) จากนั้น เมื่อผูเรียนไดบันทึกวิธีการท่ีตกลงกันไวเรยีบรอยแลว ใหดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนของกลุม

ตนเอง โดย ในแตละข้ันตอนใหสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแอนิเมชัน และบันทึกผลการสังเกตในใบกิจกรรม (5 

นาที) 

 

 

ภาพท่ี 5 โปรแกรม PhET Simulator แสดงสวนประกอบของการใหกําเนิดแสงเลเซอรดวยอะตอมหลาย

อะตอม (ท่ีมา: PhET Interactive Simulations, University of Cololaro, http://phet.colorado.edu) 



11 
 

ตัวอยางผลการบันทึกวิธีการสรางแสงเลเซอรดวย PhET Simulator 

1. เลือก Tab ดานบนท่ีมีคําวา Multiple Atoms (Lasing) 

2. เลือกระดับพลังงาน 3 ระดับ โดยคลิกท่ีวงกลมหนาคําวา Three ในกลอง Energy Levels 

3. ปรับใหชวงชีวิต (Lifetime) ของระดับพลังงานท่ี 2 มากท่ีสุด 

4. ปรับใหสีของโฟตอนจากโคมไฟตรงกับสีของระดับพลังงานท่ี 3 

5. ติดต้ังกระจกท่ีปลายท้ังสองของโพรงเลเซอร โดยคลิกท่ีกลองหนาคําวา Enable Mirrors และปรับคา 

Mirror Reflectivity เปน 95% 

6. ปรับความเขมของแสงท่ีปลอยออกมาจากโคมไฟ เพื่อใหจํานวนอะตอมท่ีอยูในสภาวะถูกกระตุนท่ี

ระดับพลังงานท่ี 2 มีมากท่ีสุด 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 6 โปรแกรม PhET Simulator แสดงผลจากการปรับคาตาง ๆ ในกรณีท่ีมีอะตอมหลายอะตอม จนทําใหเกิด

แสงเลเซอร (ท่ีมา: PhET Interactive Simulations, University of Cololaro, http://phet.colorado.edu) 
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14) หลังจากท่ีแตละกลุมของผูเรียนไดทดลองสรางแสงเลเซอรดวย PhET Simulator ดวยวิธีท่ีแตกตางกันแลว 

ใหแตละกลุมออกมานําเสนอวิธีการของกลุม (กลุมละ 3 - 5 นาที) วา ไดมีการปรับเปล่ียนไปจากวิธีการท่ี

ไดวางแผนเอาไวหรือไม ถามีการปรับเปล่ียน ใหอธิบายวาเพราะเหตุใด จึงตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการ

ดังกลาว  

 

15) ผูสอนนํานักเรียนอภิปรายรวมกันอีกครัง้เกี่ยวกับองคประกอบหลักและกระบวนการสรางแสงเลเซอร 

รวมท้ังความสัมพันธระหวางกระบวนการในการสรางแสงเลเซอรกับลักษณะของแสงเลเซอรท่ีถูกสรางข้ึน  

ตัวอยางผลการอภิปราย  องคประกอบสําคัญของการใหกําเนิดแสงเลเซอรมี 3 องคประกอบ ไดแก แหลง

ใหพลังงาน ตัวกลางท่ีเหมาะสม และ โพรงเลเซอร แหลงพลังงานจะใหพลังงานในรูปของอนุภาคของแสง

หรือโฟตอน โดยโฟตอนจะกระตุนใหอะตอมของตัวกลางอยูในสภาวะถูกกระตุน และเมื่ออะตอมไดรบัโฟ

ตอนท่ีมีพลังงานท่ีเหมาะสมอีกครั้ง จะเกิดการปลอยโฟตอนโดยการกระตุน (stimulated emission) โฟ

ตอนท่ีถูกปลอยออกมานี้ จะมีความถ่ีเดียวกันและทิศทางเดียวกันกับโฟตอนท่ีมากระตุน เมื่อกระบวนการ

ดังกลาวเกิดข้ึนหลายครั้งและเกิดข้ึนกับอะตอมจํานวนหลายอะตอม จะทําใหเกิดกลุมของโฟตอนท่ีมี

ความถ่ีเดียวกัน (monochromatic) และเคล่ือนท่ีไปในทิศทางเดียวกันจํานวนมาก และเมื่อมีการติดต้ัง

กระจกท่ีปลายท้ังสองของโพรงเลเซอร โฟตอนท่ีปลอยออกมาจากอะตอมจะมีความเปนอาพันธ 

(coherent) และมีทิศทางเดียวแนนอน (collimated) ทําใหเกิดแสงท่ีมีสมบัติพิเศษท่ีสามารถนําไป

ประยุกตใชในดานตาง ๆ ได     

 

ถามีเวลา ผูสอนอาจอธิบายเพิ่มเติมถึงท่ีมาของคําวา เลเซอร ซึ่งเปนคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ 

LASER ท่ียอมาจาก Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ท้ังนี้ เนื่องจาก 

แสงเลเซอรเปนแสงท่ีไดจากกระบวนการ “การปลอยโดยการกระตุน” หรือ stimulated emission 

รวมกับกระบวนการ “ขยายความเขมของแสง” หรือ light amplification โดยเปนการจัดใหแสงท่ีมา

จากการปลอยโดยการกระตุนรวมกับแสงท่ีมาจากแหลงกําเนิด มีการสะทอนกลับไปกลับมาระหวาง

กระจกในโพรงเลเซอร เกิดการขยายความเขมของแสง จนไดแสงท่ีมีความเขมสูง  
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นอกจากนี้ ผูสอนอาจใหความรูท่ีเกี่ยวของเพิ่มเติมกับผูเรียน หรือใหผูเรียนไดศึกษาเพิ่มเติมดวย

ตนเอง เกี่ยวกับชนิดของเลเซอร และเปรียบเทียบสวนประกอบของเลเซอรชนิดตาง ๆ กับ องคประกอบ

ของการสรางแสงเลเซอรท่ีไดเรียนรูจาก PhET Simulator  

 


