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แสงเลเซอร์ เป็นเทคโนโลยีท่ีเกีย่วข้องกบัชีวติประจ�ำวนั

ทกุคน ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้แสงเลเซอร์ในกำรสแกนบำร์โค้ดใน

ร้ำนสะดวกซ้ือ กำรใช้แสงเลเซอร์อ่ำนแผ่นดีวีดีเพื่อชม

ภำพยนตร์ กำรใช้แสงเลเซอร์ในกำรพมิพ์เอกสำรเพือ่ให้

ได้ภำพและตัวอักษรที่คมชัด หรือ กำรใช้แสงเลเซอร์

ส�ำหรับกำรรักษำผิวหนังหรือสำยตำที่ผิดปกติ 

ในขณะทีแ่สงเลเซอร์มบีทบำทกบักำรด�ำเนนิชีวติของ

ทุกคน  กิจกรรมกำรเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษำเกี่ยวกับ

แสงเลเซอร์ยังมีไม่มำกนัก ทั้งนี้ อำจเนื่องมำจำกกำรท�ำ 

ควำมเข้ำใจหลักกำรท�ำงำนของเลเซอร์ต้องมีพื้นฐำน

ควำมรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ของแสงและองค์ประกอบพื้นฐำน

ของสสำรในระดบัหนึง่ หรือ อกีสำเหตทุีเ่ป็นไปได้คือ แสง

เลเซอร์มีอันตรำย กำรน�ำมำใช้ต้องมคีวำมระมดัระวงั จงึ

ไม่นิยมน�ำมำเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

(ที่มา: http://www.light2015.org/)

แสงเลเซอร์ (1)

ในทีน้ี่ หลังจากได้มีการท�าการศกึษาแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัแสงเลเซอร์ ทัง้ในด้านความรูพ้ืน้ฐานทางฟิสิกส์
และด้านความปลอดภัยจากเอกสารของต่างประเทศ และจากการได้ทดลองน�ามาปฏบิตั ิจงึขอน�าเสนอกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะ
หาความรู ้(inquiry) เกีย่วกบัแสงเลเซอร์ส�าหรบัผู้เรยีนในระดบั มธัยมศึกษาตอนปลายโดยนอกจากจะช่วยสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
แสงเลเซอร์ให้กบัผูเ้รยีนทีส่นใจแล้ว ยงัเป็นการสร้างความตระหนกัเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกีย่วกบัแสงทีม่นษุย์สร้างขึน้ 
เนื่องในวาระที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nations) ได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2015 เป็นปีแห่งแสง (International 
Year of Light and Light-Based Technology) ซึ่งจุดประสงค์หลักของการประกาศครั้งนี้ คอื การรณรงค์ให้ประชาคมโลก
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการน�าความรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีกีย่วกบัแสงมาใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันาคณุภาพชวีติ 
ของมนษุย์ในด้านต่าง ๆ (ผูส้นใจสามารถหาข้อมลูเพิม่เตมิได้จากเวบ็ไซต์ http://www.light2015.org/) 
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(ที่มา: http://www.light2015.org/)

(ที่มา: http://www.light2015.org/) กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูเ้กีย่วกบัแสงเลเซอร์ ประกอบ
ด้วย กจิกรรม 3 กจิกรรม โดยกิจกรรมที ่1 เป็นกจิกรรมทีใ่ห้ผูเ้รียนได้ศึกษา
เกี่ยวกับสมบัติของแสงเลเซอร์ กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมที่ให้ผู ้เรียน 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการก�าเนิดแสงเลเซอร์ และ กิจกรรมที่ 3  
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการน�าแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์ โดยในบทความน้ี  
จะเป็นการน�าเสนอกจิกรรมที ่1 และในฉบบัถดัไปอกี 2 ฉบบั จะเป็นการน�าเสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรม 2 และกิจกรรมที่ 3 ตามล�าดับ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 แสงเลเซอร์แตกต่างจากแสงธรรมดาอย่างไร
ข้อควรระวัง แสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีความเข้มสูง การมองแสงเลเซอร์โดยตรง

ด้วยตาเปล่า สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่ดวงตาและท�าให้ดวงตาเสื่อมสภาพ
อย่างที่ไม่สามารถรักษาให้เหมือนเดิมได้ ดังนั้น การท�ากิจกรรมเกี่ยวกับแสงเลเซอร์
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ผู้ท�ากิจกรรม ควรปฏิบัติดังนี้

• ด�าเนนิการตามขัน้ตอนแต่ละข้ันตอนของกจิกรรมในลกัษณะนัง่ และไม่ให้แนว
ของสายตาที่ใช้สังเกตอยู่ในระดับเดียวกับแหล่งก�าเนิดแสงเลเซอร์ที่วางอยู่บนโต๊ะ

• ให้วางแหล่งก�าเนิดแสงเลเซอร์บนโต๊ะ และหันให้แสงชี้ไปในแนวระดับหรือ 
ชี้ลงด้านล่าง

ท้ังนี ้สมาคมครวูทิยาศาสตร์ของประเทศสหรฐัอเมรกิา (Doss, Lee and Plisch, 
2010) ได้ให้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับชนิดของเลเซอร์ที่เหมาะกับการน�ามาใช้ในการเรียน
การสอนว่า ควรเป็นเลเซอร์ Class II ที่มีก�าลังไม่เกิน 1 mW และไม่ควรให้ผู้เรียนที่
อยูใ่นระดับต�า่กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ใช้เครือ่งก�าเนดิแสงเลเซอร์โดยล�าพงั ใน
กรณทีีผู้่สอนต้องการน�ากิจกรรมเก่ียวกบัแสงเลเซอร์ไปจัดให้กบัผู้เรียนในระดบัต�า่กว่า 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สอนควรเป็นผู้ท�าการสาธิต แทนการให้ผู้เรียนท�า 
การทดลองเป็นรายบคุคล
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ผูส้อนให้ผูเ้รยีนแบ่งกลุม่ กลุม่ละ 4 – 5 คน จากนัน้ ให้ผูเ้รียน
ได้อภิปรายเก่ียวกับแสงเลเซอร์ท่ีพบเห็นในชีวิตประจ�าวันและ
สมบตัขิองแสงเลเซอร์ทีท่�าให้มกีารน�าแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์
ในด้านต่าง ๆ ต่างจากแสงประเภทอืน่ โดยอาจใช้ค�าถามต่อไปน้ี

• เราพบแสงเลเซอร์ในชีวิตประจ�าวันได้ที่ไหนบ้าง
• แสงเลเซอร์มีสมบัติต่างจากแสงจากหลอดไฟนีออน หรือ 

แสงจากแหล่งก�าเนิดแสงอ่ืน ๆ อย่างไร จึงท�าให้มีการน�าแสง
เลเซอร์มาประยกุต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้มากกว่าแสงชนดิอืน่ ๆ

เมือ่ผูเ้รยีนได้อภปิรายเสรจ็แล้ว ผูส้อนให้ผูเ้รยีนได้สงัเกตแสง
จากแหล่งก�าเนดิแสงต่าง ๆ  โดยการมองผ่านเกรตตงิ โดยเริม่จาก
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้ใช้เกรตติงส่องดูแสงจากหลอดไฟภายใน
ห้องเรียน แสงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ แสงจากภายนอก
ห้องเรียน (ห้ามใช้เกรตติงมองแสงจากแหล่งก�าเนิดแสงเลเซอร์ 
หรือ ดวงอาทติย์โดยตรง) จากนัน้ให้ผูเ้รยีนใช้เกรตตงิสงัเกตแสง
จาก LED  สแีดง และ LED สขีาว ด้วยลกัษณะการสงัเกตดงัภาพท่ี 1 
และให้บันทึกผลการสังเกตในใบกิจกรรม 

ต่อมา ให้ผู้เรียนน�ากระดาษสีขาวมาวางบนโต๊ะ แล้วใช้เลเซอร์
พอยเตอร์ฉายล�าแสงเลเซอร์ไปบนกระดาษ ในลกัษณะดงัภาพที่ 
2 และภาพที ่ 3 จากนัน้ ให้ผู้เรียนใช้เกรตติงมองดูแสงเลเซอร์ท่ี
สะท้อนจากกระดาษด้วยระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขน 
ดงัภาพที ่2 จากนัน้ ให้ผูเ้รยีนวาดภาพลักษณะของแสง โดยระบุ
สทีีส่งัเกตได้ในภาพ บันทกึผลการสงัเกต

ให้ผูเ้รยีนเปรยีบเทยีบผลการสงัเกตแสงจากแหล่งก�าเนดิแสง
ประเภทต่าง ๆ  จากนัน้ ผู้สอนน�าผู้เรียนอภปิรายเกีย่วกบัผลการ
เปรียบเทียบ ซ่ึงควรสรุปได้ว่า เมือ่ใช้เกรตติงสังเกตแสงจาก LED 
สีขาว และแสงจากแหล่งก�าเนิดแสงอื่น ๆ เช่น หลอดไฟบน
เพดานห้อง หรือ แสงอาทิตย์ พบว่า แสงเหล่านี้ประกอบด้วย
แสงสหีลากหลายส ีในขณะที ่การใช้เกรตตงิสงัเกตแสงจาก LED 
สีแดง และ แสงเลเซอร์ จะสังเกตเหน็สีเพียงสีเดียว กล่าวคอื แสง
เลเซอร์ มีสีเดียวหรือมีความถี่เดียว (monochromatic) ซึ่งต่าง
จากแสงจากแหล่งก�าเนิดแสงอื่น ๆ 

ภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 แสดงวิธีการใช้เกรตติงสังเกตแสงจากแสงเลเซอร์จากเลเซอร์
พอยเตอร์ (มาจาก  Nancy Bennett-Karasik @ American Physical Society)

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
• อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของแสงเลเซอร์ ที่ท�าให้แสงเลเซอร์

ต่างจากแสงชนิดอื่น ๆ 

เวลา 50 นาที
ค�าศัพท์ส�าคัญ   
• เลเซอร์ (laser) 
• แสงเลเซอร์ (laser beam หรือ laser light)  
• สมบตักิารมคีวามถีเ่ดยีวหรอืสเีดยีว (monochromatic)
• สมบัติการมีทิศทางเดียวแน่นอน (directionality หรือ  

       collimated) 
• สมบัติความเป็นอาพันธ์ (coherent) 

กิจกรรมที่ 1.1 สีของแสงเลเซอร์
วัสดุอุปกรณ์
1) LED สีแดง                    2) LED สีขาว

3) เลเซอร์พอยเตอร์             4) แผ่นเกรตตงิ

5) หลอดดูดพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    ใกล้เคียงกับ LED 

6) แบตเตอรี่                    7) ไม้บรรทัด

8) หนังสือ                       9) กระดาษ A4 1 แผ่น

10) ไม้เมตร

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะการใช้เกรตติงสังเกตแสงจาก LED
 (ภาพโดย Nancy Bennett-Karasik @ American Physical Society)

แผ่นกระดาษ
ทีว่างบนโต๊ะ

เลเซอร์พอยเตอร์
ล�าแสงเลเซอร์



12

นิตยสาร สสวท.

กิจกรรมที่ 1.2 ล�าแสงของแสงเลเซอร์
หลังจากกิจกรรมที่ 1.1 ให้ผู้สอนเริ่มต้นกิจกรรมที่ 1.2 

ด้วยการให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบค�าถามต่อไปนี้
• เมื่อฉายแสงเลเซอร์ไปตกกระทบวัตถุที่อยู่ต�าแหน่ง

ไกล ๆ ล�าแสง (light beam) ของแสงเลเซอร์จะมลีกัษณะ
อย่างไร เบนออก เบนเข้า บีบตัวเล็กลง ขยายออก หรือ  
มีขนาดเท่าเดิม

หลังจากการอภิปรายแล้ว ให้ผูเ้รยีนน�ากระดาษ A4 มา
ติดไว้ที่ผนังด้วยเทปใส ส�าหรับท�าเป็นฉาก จากนั้น ให้สวม 
LED สีขาว เข้ากับหลอดดูดที่ถูกตัดครึ่งแล้ว ถัดมา ให้น�า
หลอดดูดที่สวมกับ LED ไปวางไว้บนหนังสือ ใช้เทปใสติด
ให้หลอดดูดยึดแน่นกับหนังสือ ดังภาพที่ 4 

ให้น�าหนังสือที่มีหลอดดูดกับ LED ไปวางให้ด้านหน้า
กระดาษทีท่�าเป็นฉาก ให้ปลายหลอดห่างจากแผ่นกระดาษท่ีตดิ
ไว้กบัผนงัประมาณ 15 เซนตเิมตร ดังภาพที ่5 จากนัน้ ให้ต่อ 
LED สีขาวกับแบตเตอรี ่เพือ่ให้ล�าแสงจาก LED ไปตกกระทบ
ทีแ่ผ่นกระดาษ ต่อมาให้วดัระยะทางระหว่างปลายของหลอดดดู
กบักระดาษ และวดัขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของแสงจาก LED 
ทีต่กกระทบบนแผ่นกระดาษ บันทกึผลในตารางบนัทกึผล 

ภาพที่ 4 แสดงการน�า LED สวมเข้ากับหลอดดูดที่ตัดครึ่ง
แล้วน�าไปติดไว้บนหนังสือด้วยเทปใส ภาพที่ 5 แสดงการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการศึกษาขนาดของล�าแสง

ตวัอย่างตารางบันทึกผลกิจกรรมท่ี 1.2
ระยะห่างระหว่างแหล่งก�าเนดิแสง  

กับกระดาษ (cm)

เส้นผ่านศนูย์กลางของแสงเลเซอร์ 

บนกระดาษ (mm)

เส้นผ่านศนูย์กลางของแสง LED  

บนกระดาษ (mm)

ให้ผูเ้รยีนเปลีย่นระยะห่างของหลอดดูดจากแผ่นกระดาษอกี 
2 ระยะ แต่ไม่เกิน 1 เมตร จากนั้น ปฏิบัติเช่นเดียวกับการวาง
หลอดดูดไว้ที่ระยะ 15 เซนติเมตร

ขั้นตอนต่อไป ให้เปลี่ยนจาก LED สีขาว เป็น LED สีแดง 
จากน้ันด�าเนินการทดลองในลักษณะเดียวกับ LED สีขาว  
เพือ่หาขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของแสงจาก LED สแีดงทีต่กกระทบ
บนฉากที่ระยะห่างต่างกัน 3 ระยะ บันทึกผล 

เปลีย่นจาก LED สแีดง เป็น เลเซอร์พอยเตอร์ จากนัน้ด�าเนนิ
การทดลองในลักษณะเดียวกัน เพื่อหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของแสงเลเซอร์ที่ตกกระทบบนฉากที่ระยะห่างต่างกัน 3 ระยะ 
บันทึกผล

เมื่อผู้เรียนได้ผลจากการท�ากิจกรรมแล้ว ให้อภิปรายกันใน
กลุ่มถึงขนาดของแสงที่มาจากแหล่งก�าเนิดต่างกัน ที่ตกกระทบ
บนฉากท่ีระยะห่างต่าง ๆ กัน จากนั้น ให้ผู้สอนถามผู้เรียนถึง 
ข้อสรุปที่ได้ ก่อนจะมีการอภิปรายเพิ่มเติม ซึ่งในท้ายที่สุด  
ควรสรุปได้ว่า ถึงแม้แสงเลเซอร์จะให้แสงสีเดียวเหมือนกับแสง
ที่ได้จาก LED สีแดง แต่แสงเลเซอร์ต่างจากแสงจาก LED สีแดง 
คือ มีทิศทางเดียวแน่นอน (directionality หรือ collimated) 
แม้ในระยะไกล ถ้าไม่มีวัตถุมาขวาง ล�าแสงของแสงเลเซอร์จะ
ไม่มีการบานออก หรือ เปลี่ยนทิศทาง 

แบตเตอร่ี
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สมบติัทีส่�าคัญของแสงเลเซอร์คอื “ความมอีาพนัธ์” (coherent) 
แต่เนื่องจาก เป็นสมบัติที่สังเกตได้ยาก ผู ้สอนจึงอาจเป็น 
ผู้บรรยายให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัติที่ส�าคัญนี้กับผู้เรียน 
โดยอาจแสดงการเปรยีบเทยีบลกัษณะของคลืน่ของแสงเลเซอร์
เหมือนกบัคลืน่หลายคลืน่ทีซ้่อนกนั เป็นระเบยีบและมสีเีดยีวกนั 
ในขณะท่ี คล่ืนของแสงจากดวงอาทติย์ มหีลากหลายส ีและไม่มี
การเรียงตัวเป็นระเบียบ ส่วนคลื่นของแสง LED มีสีเดียว แต่มี
การเรียงตัวที่เหลื่อมล�้ากัน ดังแสดงในภาพที่ 6 หลังจากการท�า
กิจกรรมที่ 1 ผู้สอนอาจมีการให้ผู้เรียนทบทวนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากกิจกรรมอีกครั้ง หลังจากนั้น อาจมีแบบฝึกหัดส�าหรับช่วย
ให้ผู้เรียนประเมินความเข้าใจของตนเอง เป็นการสร้างความ
มั่นใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

การเรียนรู ้เกี่ยวกับสมบัติของแสงเลเซอร์ด้วยแนวทาง 
การสืบเสาะหาความรู้ ต่างจากการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการฟังบรรยาย หรอื การได้รบัรูจ้ากแหล่งความรูต่้าง ๆ  เช่น 
หนังสือเรียน เว็บไซต์ หรือ สื่อโทรทัศน เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การท�ากิจกรรมตามแนวทางการสืบเสาะหาความรู้แล้ว ผู้เรียน
จะได้มีโอกาสบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกต ได้ถามค�าถาม  
สร้างค�าอธิบาย ทดสอบค�าอธิบายที่ตนเองสร้างขึ้นกับความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีมอียู ่ได้ส่ือสารส่ิงท่ีตนเองได้เรียนรู้ให้กบัผูอ้ืน่
ได้รบัฟัง ซ่ึงน�าไปสู่ความเข้าใจทีล่กึซ้ึงยิง่ขึน้ นอกจากนี ้ผู้เรยีนยงั
ได้ฝึกรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น ได้ท�างานเป็นกลุ่ม  
ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และฝึกฝนการ
ยอมรบัและแบ่งปันความรบัผดิชอบกบัเนือ้หาทีต่นเองได้เรยีนรู้  
ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญส�าหรับการท�างานและด�ารงชีวิตในปัจจุบัน

ส�าหรับผู้ที่สนใจแผนการจัดการเรียนรู้ และ ใบกิจกรรม 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ สาขาฟิสิกส์ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://physics.
ipst.ac.th/ โดยเลือกหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน”  
หัวข้อหลักและเลือก “แผนการสอน” ในหัวข้อย่อย

ในฉบับต่อไป จะเป็นการร่วมสร้างความตระหนักเก่ียวกับ
บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแสงในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เนื่องในวาระปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 อีกครั้ง ด้วย
การน�าเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เกี่ยวกับ “หลักการของการก�าเนิดแสงเลเซอร์” 

คลื่นแสงของแสงจากดวงอาทิตย์ (มีหลากหลายสี และไม่มีความเป็นอาพันธ์)

คลื่นแสงของแสงจาก LED (มีสีเดียว แต่ไม่มีความเป็นอาพันธ์)

คลื่นแสงของแสงเลเซอร์ (มีสีเดียว และมีความเป็นอาพันธ์)
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