
1 
 

ใบกิจกรรม เร่ือง แสงเลเซอร ตอนที่ 1 

แสงเลเซอรแตกตางจากแสงธรรมดาอยางไร 

ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย        เวลา 1 ชั่วโมง 

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

จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายสมบัติของแสงเลเซอร ท่ีทําใหแสงเลเซอรแตกตางจากแสงชนิดอ่ืน ๆ  
2) อธิบายวิธีการนําแสงเลเซอรไปใชอยางปลอดภัย  

 

วัสดุและอุปกรณ 

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

5)  หลอดดูดพลาสติกสีทึบ ท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางใกลเคียงกับ LED  

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

 10) แบตเตอรี่กระดุมจํานวนและขนาดสําหรับใชกับเลเซอรพอยเตอร 

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1.1 สีของแสงเลเซอร (เวลา 30 นาที) 

ขอควรระวัง แสงเลเซอรเปนแสงท่ีมีความเขมสูง การมองแสงเลเซอรโดยตรงดวยตาเปลา 

สามารถกอใหเกิดความเสียหายแกดวงตาและทําใหดวงตาเสื่อมสภาพอยางท่ีไมสามารถรักษาให

เหมือนเดิมได ดังนั้น การทํากิจกรรมเก่ียวกับแสงเลเซอรตองใชความระมัดระวังอยางสูง ผูทํากิจกรรม 

ควรปฏิบตัิดังนี้ 

− ดําเนินการตามข้ันตอนแตละข้ันตอนของกิจกรรมในลักษณะนั่ง และไมใหแนวของสายตาท่ี

ใชสังเกตอยูในระดับเดียวกับแหลงกําเนิดแสงเลเซอรท่ีวางอยูบนโตะ 

− วางแหลงกําเนิดแสงเลเซอรบนโตะ และหันใหแสงชี้ไปในแนวระดับหรือชี้ลงดานลาง 

 

ชื่อ...................................................... ชั้น.................. 
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1. อภิปรายเก่ียวกับแสงเลเซอรท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวันและสมบัติของแสงเลเซอรท่ีทําใหมีการนําแสง

เลเซอรมาใชประโยชนในดานตาง ๆ ตางจากแสงประเภทอ่ืน จากคําถามตอไปนี้ 

− เราพบแสงเลเซอรในชีวิตประจําวันไดท่ีไหนบาง 

− แสงเลเซอรมีสมบัติแตกตางจากแสงจากหลอดไฟนีออน หรือ แสงจากแหลงกําเนิดแสงอ่ืน ๆ 

อยางไร จึงทําใหมีการนําแสงเลเซอรมาประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ไดมากกวาแสงชนิดอ่ืน  

2. หลังการอภิปราย ใชเกรตติงในการสังเกตแสงจากแหลงกําเนิดแสงตาง ๆ โดยการจับเกรตติง ใหจับ

สวนท่ีเปนพลาสติกสีขาวท่ีอยูท่ีบริเวณขอบรอบพลาสติกใส ไมใหนิ้วสัมผัสสวนท่ีเปนพลาสติกใส    

3. การสังเกตเริ่มจาก ใหแตละกลุมไดใชเกรตติงสองดูแสงจากหลอดไฟภายในหองเรียน แสงจาก

โทรศัพทเคลื่อนท่ี และ แสงจากภายนอกหองเรียน (หามใชเกรตติงมองแสงจากแหลงกําเนิดแสง

เลเซอร หรือ ดวงอาทิตยโดยตรง) จากนั้นใชเกรตติงสังเกตแสงจาก LED  สีแดง และ LED สีขาว 

ดวยลักษณะการสังเกตดังภาพท่ี 1 และใหวาดภาพลักษณะของแสง โดยระบุสีท่ีสังเกตไดในภาพ 

บันทึกผลการสังเกตลงในตารางบันทึกผลกิจกรรมท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นํากระดาษสีขาวมาวางบนโตะ แลวใชเลเซอรพอยเตอรฉายลําแสงเลเซอรไปบนกระดาษ ในลักษณะ

ดังภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 3 จากนั้น ใชเกรตติงมองดูแสงเลเซอรท่ีสะทอนจากกระดาษดวยระยะหาง

ประมาณหนึ่งชวงแขนดังภาพท่ี 2 วาดภาพลักษณะของแสง โดยระบุสีท่ีสังเกตไดในภาพ บันทึกผล

การสังเกตในตารางบันทึกผลกิจกรรมท่ี 1 

 

ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะการใช
เกรตติงสังเกตแสงจาก LED 
(ภาพโดย Nancy Bennett-
Karasik @ American 
Physical Society) 
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5. เปรียบเทียบผลการสังเกตแสงจากแหลงกําเนิดแสงประเภทตาง ๆ จากนั้น ใหอภิปรายเก่ียวกับผล

การเปรียบเทียบกับสมาชิกภายในกลุม บันทึกผลการอภิปราย 

  

ตารางบันทึกผลกิจกรรมท่ี 1.1 

 

แหลงกําเนิดแสง 
 

ผลการสังเกตผานเกรตติง 

− แสงจากหลอดไฟในหองเรียน 
 

สี 
ลักษณะของแสง 
 
 
ภาพวาดลักษณะแสง 
 
 
 

ภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 3 แสดงวิธีการใชเกรตติงสังเกตแสงจากแสงเลเซอรจากเลเซอรพอยเตอร 
(ภาพโดย Nancy Bennett-Karasik @ American Physical Society) 
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− แสงจากโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
 

สี 
ลักษณะของแสง 
 
 
ภาพวาดลักษณะแสง 
 
 
 

− แสงจากภายนอกหองเรียน 
 
 

สี 
ลักษณะของแสง 
 
 
ภาพวาดลักษณะแสง 
 
 
 
 
 

− แสงจาก LED สีแดง 
 

สี 
ลักษณะของแสง 
 
 
ภาพวาดลักษณะแสง 
 
 
 
 

− แสงจาก LED สีขาว 
 

สี 
ลักษณะของแสง 
 
 
ภาพวาดลักษณะแสง 
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− แสงจากเลเซอรท่ีสะทอนจากกระดาษขาว 
 

สี 
ลักษณะของแสง 
 
 
ภาพวาดลักษณะแสง 
 
 
 
 

 

 

 

อภิปรายและสรุปกิจกรรมท่ี 1 
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...................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท่ี 1.2 ลําแสงของแสงเลเซอร (เวลา 30 นาที) 

1. อภิปรายกับสมาชิกในกลุมเพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ 

− เม่ือฉายแสงเลเซอรไปตกกระทบวัตถุท่ีอยูตําแหนงไกล ๆ ลําแสง (light beam) ของแสงเลเซอรจะมี

ลักษณะอยางไร เบนออก เบนเขา บีบตัวเล็กลง ขยายออก หรือ มีขนาดเทาเดิม 

2. หลังจากการอภิปรายแลว นํากระดาษ A4 มาติดไวท่ีผนังดวยเทปใส สําหรับทําเปนฉาก จากนั้น สวม 

LED สีขาว เขากับหลอดดูดสีทึบท่ีถูกตัดใหมีความยาว 5 เซนติเมตร จากนั้น นําหลอดดูดท่ีสวมกับ 

LED ไปวางไวบนหนังสือ ใชเทปใสติดใหหลอดดูดยึดแนนกับหนังสือ ดังภาพท่ี 4  

 

 

 

 

 

3. นําหนังสือท่ีมีหลอดดูดกับ LED ไปวางใหดานหนากระดาษท่ีทําเปนฉาก ใหปลายหลอดหางจาก

แผนกระดาษท่ีติดไวกับผนัง 7 เซนติเมตร ดังภาพท่ี 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงการนํา LED สวมเขากับหลอดดดูท่ีตัดครึ่งแลวนําไปติดไวบนหนังสือดวยเทปใส 

ภาพท่ี 5 แสดงการจัดวางวัสดุอุปกรณสําหรับการศึกษาขนาดของลาํแสง 
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4. จากนั้น ตอปลายท้ัง 2 ของ LED สีขาวกับแบตเตอรี่ เพ่ือใหลําแสงจาก LED ไปตกกระทบท่ี

แผนกระดาษ วัดระยะทางระหวางปลายของหลอดดูดกับกระดาษ และวัดขนาดเสนผานศูนยกลาง

ของลําแสงจาก LED ท่ีตกกระทบบนแผนกระดาษ บันทึกผลในตารางบันทึกผลกิจกรรมท่ี 2 

5. เปลี่ยนระยะหางของหลอดดูดจากแผนกระดาษอีก 2 ระยะ แตไมเกิน 1 เมตร จากนั้น ปฏิบัติ

เชนเดียวกับการวางหลอดดูดไวท่ีระยะ 7 เซนติเมตร 

6. ข้ันตอนตอไป เปลี่ยนจาก LED สีขาว เปน LED สีแดง จากนั้นดําเนินการทดลองในลักษณะเดียวกับ 

LED สีขาว  เพ่ือหาขนาดเสนผานศูนยกลางของแสงจาก LED สีแดงท่ีตกกระทบบนฉากท่ีระยะหาง

ตางกัน 3 ระยะ บันทึกผล 

7. เปลี่ยนจาก LED สีแดง เปน เลเซอรพอยเตอร จากนั้นดําเนินการทดลองในลักษณะเดียวกัน เพ่ือหา

ขนาดเสนผานศูนยกลางของแสงเลเซอรท่ีตกกระทบบนฉากท่ีระยะหางตางกัน 3 ระยะ บันทึกผล 

8. เม่ือไดผลจากการทํากิจกรรมแลว อภิปรายกันในกลุมถึงขนาดของแสงท่ีมาจากแหลงกําเนิดตางกัน ท่ี

ตกกระทบบนฉากท่ีระยะหางตาง ๆ กัน บันทึกการอภิปรายและสรุปผลจากการทํากิจกรรมท่ี 2  

ตารางบันทึกผลกิจกรรมท่ี 1.2 

 
แหลงกําเนิดแสง 

ระยะหางระหวางฉากกับแหลงกําเนิดแสง (cm) 
 

 
ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของลําแสงบนฉาก (mm) 

 
ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 

 
LED สีขาว 
 

 
 
 

   

LED สีแดง 
 

 
 
 

   

เลเซอรพอยเตอร 
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อภิปรายและสรุปกิจกรรมท่ี 2 
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