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แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง แสงเลเซอร ตอนท่ี 1 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย                        เวลา 1 ชั่วโมง  

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

1. สาระสําคัญ 

แสงเลเซอร มีสมบัติพิเศษท่ีแตกตางจากแสงท่ัวไปคือ เปนแสงท่ีมีความถ่ีเดียว สีเดียว 

(monochromatic)  มีทิศทางเดียวแนนอน (directionality หรือ collimated)  มีความเปนอาพันธ 

(coherent) และ มีความเขมสูง การนําแสงเลเซอรมาใชควรใชอยางระมัดระวัง เนื่องจากแสงเลเซอรเปนแสง

ท่ีมีความเขมสูง การมองแสงเลเซอรโดยตรงดวยตาเปลา สามารถกอใหเกิดความเสียหายแกดวงตาและทําให

ดวงตาเสื่อมสภาพอยางท่ีไมสามารถรักษาใหเหมือนเดิมได ท้ังนี้ สมาคมครูวิทยาศาสตรของประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Doss, Lee and Plisch, 2010) ไดใหขอแนะนําเก่ียวกับชนิดของเลเซอรท่ีเหมาะกับการ

นํามาใชในการเรียนการสอนวา ควรเปนเลเซอร Class II ท่ีมีกําลังไมเกิน 1 mW  

 
2. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 5   พลังงาน   
มาตรฐาน ว. 5.1 ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6 
ตัวชี้วัดท่ี 1:  อธิบายคลื่นแมเหล็กไฟฟา สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา และนําเสนอผลการสืบคนขอมูล
เก่ียวกับผลประโยชนและการปองกันอันตรายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา  

 
สาระท่ี 8    ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว. 8.1  ชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 

ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวา
ปรากฏการณธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูล
และเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดลอม มีความ
เก่ียวของสัมพันธกัน  

 
 
 

3. จุดประสงคการเรียนรู  

1) อธิบายสมบัติของแสงเลเซอร ท่ีทําใหแสงเลเซอรแตกตางจากแสงชนิดอ่ืน ๆ  
2) อธิบายวิธีการนําแสงเลเซอรไปใชอยางปลอดภัย  
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4. วัสดุอุปกรณ 

1) LED สีแดง 2) LED สีขาว 3) เลเซอรพอยเตอร 4) แผนเกรตติง  

5)  หลอดดูดพลาสติกท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางใกลเคียงกับ LED  

6) กระดาษ A4 1 แผน    7) ไมบรรทัด 8) หนังสือ 9) แบตเตอรี่กระดุมขนาด 3 V      

 10) แบตเตอรี่กระดุมจํานวนและขนาดสําหรับใชกับเลเซอรพอยเตอร 

  

  
5. แนวการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 1 สีของแสงเลเซอร (เวลา 30 นาที) 

ขอควรระวัง แสงเลเซอรเปนแสงท่ีมีความเขมสูง การมองแสงเลเซอรโดยตรงดวยตาเปลา 

สามารถกอใหเกิดความเสียหายแกดวงตาและทําใหดวงตาเสื่อมสภาพอยางท่ีไมสามารถรักษาให

เหมือนเดิมได ดังนั้น การทํากิจกรรมเก่ียวกับแสงเลเซอรตองใชความระมัดระวังอยางสูง ผูทํากิจกรรม 

ควรปฏิบตัิดังนี้ 

− ดําเนินการตามข้ันตอนแตละข้ันตอนของกิจกรรมในลักษณะนั่ง และไมใหแนวของสายตาท่ีใชสังเกต

อยูในระดับเดียวกับแหลงกําเนิดแสงเลเซอรท่ีวางอยูบนโตะ 

− ใหวางแหลงกําเนิดแสงเลเซอรบนโตะ และหันใหแสงชี้ไปในแนวระดับหรือชี้ลงดานลาง 

ท้ังนี้ สมาคมครูวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (Doss, Lee and Plisch, 2010) ไดให

ขอแนะนําเก่ียวกับชนิดของเลเซอรท่ีเหมาะกับการนํามาใชในการเรียนการสอนวา ควรเปนเลเซอร Class 

II ท่ีมีกําลังไมเกิน 1 mW และไมควรใหผูเรียนท่ีอยูในระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย ไดใชเครื่อง

กําเนิดแสงเลเซอรโดยลําพัง ในกรณีท่ีผูสอนตองการนํากิจกรรมเก่ียวกับแสงเลเซอรไปจัดใหกับผูเรียนใน

ระดับต่ํากวา ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผูสอนควรเปนผูทําการสาธิต แทนการใหผูเรียนทําการทดลอง

เปนรายบุคคล 
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5.1 ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 – 5 คน จากนั้น ใหผูเรียนไดอภิปรายเก่ียวกับแสงเลเซอรท่ีพบเห็นใน

ชีวิตประจําวันและสมบัติของแสงเลเซอรท่ีทําใหมีการนําแสงเลเซอรมาใชประโยชนในดานตาง ๆ ตางจาก

แสงประเภทอ่ืน โดยอาจใชคําถามตอไปนี้ 

• เราพบแสงเลเซอรในชีวิตประจําวันไดท่ีไหนบาง 

• แสงเลเซอรมีสมบัติแตกตางจากแสงจากหลอดไฟนีออน หรือ แสงจากแหลงกําเนิดแสงอ่ืน ๆ อยางไร 

จึงทําใหมีการนําแสงเลเซอรมาประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ไดมากกวาแสงชนิดอ่ืน ๆ  

5.2 เม่ือผูเรียนไดอภิปรายเสร็จแลว ผูสอนใหผูเรียนไดสังเกตแสงจากแหลงกําเนิดแสงตาง ๆ โดยการมองผาน

เกรตติง โดยเริ่มจากใหผูเรียนแตละกลุมไดใชเกรตติงสองดูแสงจากหลอดไฟภายในหองเรียน แสงจาก

โทรศัพทเคลื่อนท่ี และ แสงจากภายนอกหองเรียน (หามใชเกรตติงมองแสงจากแหลงกําเนิดแสงเลเซอร 

หรือ ดวงอาทิตยโดยตรง) จากนั้นใหผูเรียนใชเกรตติงสังเกตแสงจาก LED  สีแดง และ LED สีขาว ดวย

ลักษณะการสังเกตดังภาพท่ี 1 และใหบันทึกผลการสังเกตในใบกิจกรรม  

 

 

 

5.3 จากนั้น ใหผูเรียนนํากระดาษสีขาวมาวางบนโตะ แลวใชเลเซอรพอยเตอรฉายลําแสงเลเซอรไปบน

กระดาษ ในลักษณะดังภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 3 จากนั้น ใหผูเรียนใชเกรตติงมองดูแสงเลเซอรท่ีสะทอน

จากกระดาษดวยระยะหางประมาณหนึ่งชวงแขนดังภาพท่ี 2 จากนั้น ใหผูเรียนวาดภาพลักษณะของแสง 

โดยระบุสีท่ีสังเกตไดในภาพ บันทึกผลการสังเกต 

ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะการใชเกรตติงสังเกตแสงจาก LED (ภาพโดย 
Nancy Bennett-Karasik @ American Physical Society) 
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5.4 ใหผูเรียนเปรียบเทียบผลการสังเกตแสงจากแหลงกําเนิดแสงประเภทตาง ๆ จากนั้น ผูสอนนําผูเรียน

อภิปรายเก่ียวกับผลการเปรียบเทียบ  

ตัวอยางผลการอภิปราย เม่ือใชเกรตติงสังเกตแสงจาก LED สีขาว และแสงจากแหลงกําเนิดแสงอ่ืน ๆ เชน 

หลอดไฟบนเพดานหอง หรือ แสงอาทิตย พบวา แสงเหลานี้ประกอบดวยแสงสีหลากหลายสี ในขณะท่ี 

การใชเกรตติงสังเกตแสงจาก LED สีแดง และ แสงเลเซอร จะสังเกตเห็นสีเพียงสีเดียว กลาวคือ แสง

เลเซอร มีสีเดียวหรือมีความถ่ีเดียว (monochromatic) ซ่ึงแตกตางจากแสงจากแหลงกําเนิดแสงอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 3 แสดงวิธีการใชเกรตติงสังเกตแสงจากแสงเลเซอรจากเลเซอร
พอยเตอร (ภาพโดย Nancy Bennett-Karasik @ American Physical Society) 
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กิจกรรมท่ี 2 ลําแสงของแสงเลเซอร (เวลา 30 นาที) 

5.5 ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายเพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ 

− เม่ือฉายแสงเลเซอรไปตกกระทบวัตถุท่ีอยูตําแหนงไกล ๆ ลําแสง (light beam) ของแสงเลเซอรจะมี

ลักษณะอยางไร เบนออก เบนเขา บีบตัวเล็กลง ขยายออก หรือ มีขนาดเทาเดิม 

5.6 หลังจากการอภิปรายแลว ใหผูเรียนนํากระดาษ A4 มาติดไวท่ีผนังดวยเทปใส สําหรับทําเปนฉาก จากนั้น 

ใหสวม LED สีขาว เขากับหลอดดูดท่ีถูกตัดครึ่งแลว ถัดมา ใหนําหลอดดูดท่ีสวมกับ LED ไปวางไวบน

หนังสือ ใชเทปใสติดใหหลอดดูดยึดแนนกับหนังสือ ดังภาพท่ี 4  

 

 

 

 

 

5.7 ใหนําหนังสือท่ีมีหลอดดูดกับ LED ไปวางใหดานหนากระดาษท่ีทําเปนฉาก ใหปลายหลอดหางจาก

แผนกระดาษท่ีติดไวกับผนังประมาณ 15 เซนติเมตร ดังภาพท่ี 5 จากนั้น ใหตอ LED สีขาวกับแบตเตอรี่ 

เพ่ือใหลําแสงจาก LED ไปตกกระทบท่ีแผนกระดาษ ตอมา ใหวัดระยะทางระหวางปลายของหลอดดูดกับ

กระดาษ และวัดขนาดเสนผานศูนยกลางของแสงจาก LED ท่ีตกกระทบบนแผนกระดาษ บันทึกผลใน

ตารางบันทึกผล  

5.8 ใหผูเรียนเปลี่ยนระยะหางของหลอดดูดจากแผนกระดาษอีก 2 ระยะ แตไมเกิน 1 เมตร จากนั้น ปฏิบัติ

เชนเดียวกับการวางหลอดดูดไวท่ีระยะ 15 เซนติเมตร 

5.9 ข้ันตอนตอไป ใหเปลี่ยนจาก LED สีขาว เปน LED สีแดง จากนั้นดําเนินการทดลองในลักษณะเดียวกับ 

LED สีขาว  เพ่ือหาขนาดเสนผานศูนยกลางของแสงจาก LED สีแดงท่ีตกกระทบบนฉากท่ีระยะหาง

ตางกัน 3 ระยะ บันทึกผล  

5.10 เปลี่ยนจาก LED สีแดง เปน เลเซอรพอยเตอร จากนั้นดําเนินการทดลองในลักษณะเดียวกัน เพ่ือ

หาขนาดเสนผานศูนยกลางของแสงเลเซอรท่ีตกกระทบบนฉากท่ีระยะหางตางกัน 3 ระยะ บันทึกผล 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงการนํา LED สวมเขากับหลอดดดูท่ีตัดครึ่งแลวนําไปติดไวบนหนังสือดวยเทปใส 
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5.11 เม่ือผูเรียนไดผลจากการทํากิจกรรมแลว ใหอภิปรายกันในกลุมถึงขนาดของแสงท่ีมาจาก

แหลงกําเนิดตางกัน ท่ีตกกระทบบนฉากท่ีระยะหางตาง ๆ กัน จากนั้น ใหผูสอนถามผูเรียนถึงขอสรุปท่ีได 

กอนจะมีการอภิปรายเพ่ิมเติม  

ตัวอยางผลการอภิปราย ถึงแมแสงเลเซอรจะใหแสงสีเดียวเหมือนกับแสงท่ีไดจาก LED สีแดง แตแสง

เลเซอรตางจากแสงจาก LED สีแดง คือ มีทิศทางเดียวแนนอน (directionality หรือ collimated) แมใน

ระยะไกล ถาไมมีวัตถุมาขวาง ลําแสงของแสงเลเซอรจะไมมีการบานออก หรือ เปลี่ยนทิศทาง   

 

5.12 สมบัติท่ีสําคัญอีกสมบัติของแสงเลเซอรคือ “ความมีอาพันธ” (coherent) แตเนื่องจาก เปน

สมบัติท่ีสังเกตไดยาก ผูสอนจึงอาจเปนผูบรรยายใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมบัติท่ีสําคัญนี้กับผูเรียน โดย

อาจแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของคลื่นของแสงเลเซอรเหมือนกับคลื่นหลายคลื่นท่ีซอนกัน เปน

ระเบียบและมีสีเดียวกัน ในขณะท่ี คลื่นของแสงจากดวงอาทิตย มีหลากหลายสี และไมมีการเรียงตัวเปน

ระเบียบ สวนคลื่นของแสง LED สีแดง มีสีเดียว แตมีการเรียงตัวท่ีเหลื่อมล้ํากัน ดังแสดงในภาพท่ี 6  

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงการจัดวางวัสดุอุปกรณสําหรับการศึกษาขนาดของลาํแสง 
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5.13 หลังจากการทํากิจกรรมท่ี 1 ผูสอนอาจมีการใหผูเรียนทบทวนถึงสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมอีก

ครั้ง หลังจากนั้น อาจมีแบบฝกหัดสําหรับชวยใหผูเรียนประเมินความเขาใจของตนเอง เปนการสรางความ

ม่ันใจในสิ่งท่ีไดเรียนรูใหกับผูเรียนมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบคลื่นของแสงจากแหลงกําเนิดแสงตางๆ  

คลื่นแสงของแสงจากดวงอาทิตย (มีหลากหลายส ีและไมมีความเปนอาพันธ) 

คลื่นแสงของแสงจาก LED (มีสีเดยีว แตไมมีความเปนอาพันธ) 

คลื่นแสงของแสงเลเซอร (มสีีเดียว และมีความเปนอาพันธ) 


