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ใบกิจกรรม เรื่อง แสงเลเซอร ตอนท่ี 2 

แสงเลเซอรสรางข้ึนไดอยางไร 

ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย        เวลา 1 ช่ัวโมง 

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

จุดประสงคการเรียนรู  

1) อธิบายองคประกอบหลักในการสรางแสงเลเซอร 

2) อธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบในการสรางแสงเลเซอรกับลักษณะของแสงเลเซอรท่ีได 

 

คําศัพทสําคัญ  

โฟตอน (photon)          ระดับพลังงาน (energy level)                     ช่ัวชีวิต (lifetime) 

โพรงเรโซแนนซ (resonant cavity) หรือ โพรงเลเซอร (laser cavity)           

การปลอยท่ีเกิดเอง (spontaneous emission)        

การปลอยโดยการกระตุน (stimulated emission) 

วัสดุอุปกรณ 

1) เครื่องและจอคอมพิวเตอรท่ีสามารถใชงานโปรแกรม PhET Simulator เรื่อง เลเซอร ของ

มหาวิทยาลัยโคโรลาโด ได สําหรับเครื่องท่ีใชระบบปฏิบัติการวินโดวส มีความตองการของระบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

ช่ือ...................................................... ช้ัน.................. 

− 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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วิธีดําเนินกิจกรรม 

1. อภิปรายภายในกลุม ( 5 นาที ) เพื่อตอบคําถามตอไปนี ้

― การสรางแสงเลเซอรทําไดอยางไร วิธีการใดท่ีจะสามารถทําใหแสงเลเซอรมีสมบัติพิเศษท่ี

แตกตางจากแสงท่ีมาจากแหลงกําเนิดอื่น ๆ  

บันทึกขอสรุปจากการอภิปราย 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................................................................ .............................. 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

 

― องคประกอบสําคัญในการสรางแสงเลเซอรมีอะไรบาง 

บันทึกขอสรุปจากการอภิปราย 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................................................................ ..............................

..................................................................................................... ................................................................. 

............................................................................................................................. ......................................... 
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2. ศึกษาโปรแกรม PhET Simulator ของมหาวิทยาลัยโคโรลาโด ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีใชจําลองการสรางแสง

เลเซอร โดยใหเริ่มตนจากการเลือก Tab ดานบนของโปรแกรมท่ีมีคําวา One Atom และเลือกจํานวน

ระดับพลังงาน หรือ Energy Level ท่ีจํานวน 2 ระดับ โดยคลิกท่ีวงกลมหนาคําวา Two ท่ีกรอบส่ีเหล่ียม

ดานขวามือภายใตคําวา Energy Level  ดังแสดงในภาพท่ี 1 จากนั้น ใหสังเกต และอภิปรายรวมกับ

สมาชิกในกลุมถึงสวนประกอบตาง ๆ ของโปรแกรม และแอนิเมชันท่ีโปรแกรมแสดง (5 นาที)  

 

 

 

 

3. จากนั้น ลองปรับความเขมและความถ่ี (สี) ของแสงท่ีมาจากโคมไฟ โดยคลิกและเล่ือนเข็มช้ีภายในแถบ

ของกรอบส่ีเหล่ียมสีเทาท่ีมีคําวา Lamp Control ดังภาพท่ี 2 จากนั้น ใหสังเกตและอภิปรายกับสมาชิก

ในกลุมถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน (5  นาที)  

ภาพที ่1 โปรแกรม PhET Simulator เร่ือง เลเซอร์ (ที่มา: PhET Interactive 

Simulations, University of Cololaro, http://phet.colorado.edu) 
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ส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลังจากการปรับความเขมและความถ่ีของแสงท่ีมาจากโคมไฟคือ

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................................................................ .............................. 

 

4. ศึกษาตัวแปรตาง ๆ ท่ีอยูในดานขวามือของโปรแกรม (30 นาที) โดยเริ่มจาก คลิกท่ีขีดของระดับพลังงาน

ท่ี 2 แลวลากข้ึนหรือลง แลวปลอย สังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน จากนั้น พยายามปรับสีของโฟตอนท่ีปลอยออกมา

จากโคมไฟใหตรงกับสีของระดับพลังงานท่ี 2 ของอะตอม สังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 

 

 

ภาพที ่2 ส่วนควบคุมของโคมไฟ

ในโปรแกรม PhET Simulator 

เร่ือง เลเซอร์ (ทีม่า: PhET 

Interactive Simulations, 
University of Cololaro, 
http://phet.colorado.edu) 
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5. ปรับระดับพลังงานท่ี 2 ไปท่ีระดับตาง ๆ และลองปรับสีของโฟตอนอีก จนไดโฟตอนท่ีปลดปลอยออกมา

จากอะตอม 7 สี (แดง แสด เหลือง เขียว น้ําเงิน และ มวง) จากนั้น อภิปรายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน และ อภิปราย

เกี่ยวกับความสัมพันธของลักษณะของแสงเลเซอรกับกระบวนการท่ีใชสรางแสงเลเซอรท่ีแสดงใน

แอนิเมชัน 

ความรูเพิ่มเติม การท่ีอะตอมท่ีอยูในสภาวะกระตุนมีการปลอยโฟตอนออกมาโดยธรรมชาติ เพื่อกลับเขาสู

สถานะพื้นเรียกวา “การปลอยท่ีเกิดเอง” (spontaneous emission) 

 

6. จากนั้น เมื่อไดลองจัดใหอะตอมมีการปลอยอนุภาคแสงสีใดสีหนึ่งแลว ใหลองปรับคา ช่ัวชีวิต           

(lifetime) ซึ่งเปนแถบท่ีอยูติดกับเสนของระดับพลังงาน   อภิปรายส่ิงท่ีสังเกตไดกับสมาชิกในกลุม 

 

7. ลําดับตอมา คลิกท่ีกลองส่ีเหล่ียมหนาคําวา Enable mirrors เพื่อทําการติดต้ังกระจกในกรอบรูป

ทรงกระบอก โดยใหคงคาสัดสวนการสะทอนแสง (Mirror Reflectivity) ไวท่ี 100%  สังเกตและอภิปราย

กับสมาชิกในกลุมถึงส่ิงท่ีแอนิเมชันแสดง  

ภาพที ่3 โปรแกรม PhET 

Simulator แสดงผลจากการ

เปลีย่นระดบัพลงังานทีอ่ยู่ใน

กรอบดา้นขวามือบน (ที่มา: 

PhET Interactive 
Simulations, University of 
Cololaro, 
http://phet.colorado.edu) 
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ความรูเพิ่มเติม สวนของรูปทรงกระบอกท่ีมีกระจกติดอยูท่ีปลายท้ังสองดานเรียกวา “โพรงเรโซแนนซ

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

8. หลังจากไดสังเกตผลท่ีเกิดจากการติดต้ังกระจกแลว ใหลองนํากระจกออกจากโพรงเลเซอร โดยคลิกกลอง

หนาคําวา Enable mirrors อีกครั้ง จากนั้นใหเปล่ียน จํานวนระดับพลังงานจาก 2 เปน 3 โดยคลิกท่ี

วงกลมหนาคําวา “Three” ในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีมีคําวา Energy Levels  ซึ่งโปรแกรมจะแสดงโคมไฟ 2 

โคม โดยโคมไฟดานขางโพรงเลเซอร ใหโฟตอนท่ีเคล่ือนท่ีในแนวเดียวกับแกนของโพรง สวนอีกโคมใหโฟ

ตอนท่ีเคล่ือนท่ีในแนวต้ังฉากกับแกนของโพรง ดังภาพท่ี 4 

 

 

 

ภายในกลอง Lamp Control ของโคมไฟดานบน ปรับใหโฟตอนท่ีปลอยออกมามีสีเดียวกับสีของ

ระดับพลังงานท่ี 3 ในขณะท่ีในกลอง Lamp Control ดานลาง ใหปรับใหโฟตอนมีสีเดียวกับสีของระดับ

พลังงานท่ี 2 จากนั้นปลอยใหแอนิเมชันแสดงผลประมาณ 30 วินาที สังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน และอภิปรายกับ

สมาชิกในกลุม บันทึกผลการสังเกตและการอภิปราย  

ภาพที ่4 โปรแกรม PhET Simulator แสดงโคมไฟ 2 โคม สําหรบัอะตอมทีมี่ระดบัพลงังาน  3 

ระดบั(ทีม่า: PhET Interactive Simulations, University of Cololaro, 

http://phet.colorado.edu) 
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บันทึกขอสรุปจากการอภิปราย 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................................................................ ..............................

..................................................................................................... ................................................................. 

ความรูเพิ่มเติม การปลอยโฟตอนของอะตอมเพื่อกลับเขาสูสถานะพื้น ซึ่งเกิดจากการกระตุนดวยโฟตอน

อีกตัวในลักษณะท่ีผูเรียนสังเกตไดจากแอนิเมชันขางตน เรียกวา “การปลอยโดยการกระตุน” 

(stimulated emission)  

9. จากนั้น คลิกท่ีปุม Enable mirrors โดยใหปรับสัดสวนการสะทอนแสง (Mirror Reflectivity) ของ

กระจกเปน 95% แลว สังเกตส่ิงท่ีแอนิเมชันแสดงประมาณ 1 - 2 นาที และอภิปรายกับสมาชิกในกลุมถึง

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

 

บันทึกขอสรุปจากการอภิปราย 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................................................................ .............................. 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 

 

10. อภิปรายรวมกันกับสมาชิกในกลุมเพื่อตอบคําถามวา “การท่ีอะตอมมีระดับพลังงาน 3 ระดับมีประโยชน

อยางไรกับกระบวนการสรางแสงเลเซอร” บันทึกขอสรุปท่ีไดจากการอภิปรายลงในใบกิจกรรม (5 นาที) 
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บันทึกขอสรุปจากการอภิปราย 

......................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. ......................................... 

 

11. เมื่อไดขอสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางจํานวนของระดับพลังงานกับกระบวนการใหกําเนิดแสง

เลเซอรแลว ใหพิจารณาการสรางแสงเลเซอรดวยอะตอมหลายอะตอม โดยคลิกท่ี Multiple Atoms 

(Lasing) ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 

 

ภาพที ่5 โปรแกรม PhET Simulator แสดงส่วนประกอบของการใหกํ้าเนิดแสงเลเซอร์ดว้ยอะตอม

หลายอะตอม (ทีม่า: PhET Interactive Simulations, University of Cololaro, 

http://phet.colorado.edu) 
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12. อภิปรายรวมกันกับสมาชิกในกลุมวา ในกรณีท่ีจํานวนของอะตอมตัวกลางสําหรับใหกําเนิดแสงเลเซอรมี

หลายอะตอม จะตองมีการปรับคาตัวแปรใดบางใน Simulator และจะตองปรับในลักษณะใด เพื่อให 

simulator ใหกําเนิดแสงเลเซอรจําลอง และเมื่อสมาชิกในกลุมไดขอตกลงของวิธีการดําเนินการในการ

สรางแสงเลเซอรจําลองแลว ใหบันทึกวิธีการของการปรับคาแตละข้ันตอนในใบกิจกรรม พรอมใหเหตุผล

ประกอบวา เพราะเหตุใด จึงตองปรับคาของตัวแปรนั้น ๆ ในลักษณะดังกลาว (5นาที) 

 

บันทึกขอสรุปจากการอภิปราย 

ตัวแปรท่ีตองปรับ

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .........................................  

 

วิธีการดําเนินการเมื่อมีอะตอมหลายอะตอม 

............................................................................................................................. .........................................

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. .........................................

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

................................................................................................................................... ................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .........................................  
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13. จากนั้น เมื่อไดบันทึกวิธีการท่ีตกลงกันไวเรียบรอยแลว ใหดําเนินการปฏิบัติตามข้ันตอนของกลุมตนเอง 

โดย ในแตละข้ันตอนใหสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนในแอนิเมชัน และบันทึกผลการสังเกต (5 นาที) 

 

บันทึกผลการสังเกต 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

........................................................................................................................................ .............................. 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 

.................................................................................................................................................... .................. 

................................................................................................................ ......................................................  

............................................................................................................................. .........................................

............................................................................................................................................................... ....... 

........................................................................................................................... ........................................... 

............................................................................................................................. .........................................  
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14. หลังจากท่ีแตละกลุมไดทดลองสรางแสงเลเซอรดวย PhET Simulator ดวยวิธีท่ีแตกตางกันแลว ใหแตละ

กลุมออกมานําเสนอวิธีการของกลุม (กลุมละ 3 - 5 นาที) วา ไดมีการปรับเปล่ียนไปจากวิธีการท่ีได

วางแผนเอาไวหรือไม ถามีการปรับเปล่ียน ใหอธิบายวาเพราะเหตุใด จึงตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการ

ดังกลาว  

ความรูเพิ่มเติม เลเซอร เปนคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษ LASER ท่ียอมาจาก Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation ท้ังนี้ เนื่องจาก แสงเลเซอรเปนแสงท่ีไดจากกระบวนการ “การ

ปลอยโดยการกระตุน” หรือ stimulated emission รวมกับกระบวนการ “ขยายความเขมของแสง” 

หรือ light amplification โดยเปนการจัดใหแสงท่ีมาจากการปลอยโดยการกระตุนรวมกับแสงท่ีมาจาก

แหลงกําเนิด มีการสะทอนกลับไปกลับมาระหวางกระจกในโพรงเลเซอร เกิดการขยายความเขมของแสง 

จนไดแสงท่ีมีความเขมสูง  

ภาพที ่6 โปรแกรม PhET Simulator แสดงผลจากการปรบัค่าต่าง ๆ ในกรณีทีมี่อะตอมหลายอะตอม 

จนทําใหเกิดแสงเลเซอร์ (ทีม่า: PhET Interactive Simulations, University of Cololaro, 

http://phet.colorado.edu) 
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บันทึกผลการอภิปรายหลังการนําเสนอ 

...................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................... 

............................................................................................................................. ......................................... 

......................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .........................................
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