
 
-  โฟตอน (photon)   - ระดับพลังงาน (energy level)                    
-  ชั่วชีวิต (lifetime)   - โพรงเรโซแนนต์ (resonant cavity 
                              หรือ โพรงเลเซอร์ (laser cavity)          

 - คอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะเพียงพอส�าหรับการใช้งาน
โปรแกรม PhET Simulator เรื่อง เลเซอร์ ของมหาวิทยาลัย
โคโลราโด ( สามารถหาข้อมูล system requirements ที ่
http ://phet.colorado.edu/en/faqs)

 แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน จากนั้น ให้ผู้เรียน
ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม ( 5 นาที ) เพื่อตอบค�าถามต่อไปนี ้
      - การสร้างแสงเลเซอร์ท�าได้อย่างไร วิธีการใดที่จะสามารถ       

 ท�าใหแ้สงเลเซอร์มสีมบตัพิิเศษทีต่่างจากแสงท่ีมาจากแหล่ง
 ก�าเนดิอืน่ ๆ
 - องค์ประกอบส�าคัญในการสร้างแสงเลเซอร์มีอะไรบ้าง 

       - ระหว่างอภิปราย ผู้สอนพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนอธิบาย
 เหตุผลของค�าตอบที่สมาชิกในกลุ่มน�าเสนอ และหลังจาก
 การอภิปราย ให้แต่ละกลุ่มบันทึกข้อตกลงของกลุ่มลงใน
 กิจกรรม
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ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 กับกิจกรรมสืบเสาะ
หาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ (2)

ชุดกิจกรรมเรื่อง แสงเลเซอร์ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ย่อย 3 กิจกรรม มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนใน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และระดบัมหาวทิยาลัย  เกีย่วกบัเทคโนโลยีของแสงเลเซอร์ ท่ีก�าลังมีบทบาทในชีวติประจ�าวนัของทกุคนมากข้ึน 

นอกจากน้ี ยังเป็นกิจกรรมท่ีร่วมช่วยสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแสง เน่ืองในวาระที่องค์การ

สหประชาชาติ(UNited Nations) ได้ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งแสง (International Year of Light and Light-Based Technology) 

จดุประสงค์หลักคือ การรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนกัถงึความส�าคัญของการน�าความรู้และเทคโนโลยเีกีย่วกบัแสงมาใช้ในการแก้ปัญหา

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ (ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีแห่งแสงได้ท่ี http://www.light2015.org/

Home.html) 

กจิกรรมตอนที ่2 น้ี จะเป็นการน�าเสนอกจิกรรมทีจ่ะช่วยสร้างความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการและองค์ประกอบหลักทีใ่ช้ในการสร้างแสง

เลเซอร์ ซ่ึงผูเ้รียนจะได้เข้าใจถึงความสมัพันธ์ระหว่างลักษณะของแสงเลเซอร์กบัองค์ประกอบทีใ่ช้ในการสร้างแสงเลเซอร์  อนัจะน�าไปสูค่วาม

สามารถในการน�าแสงเลเซอร์ไปใช้ประโยชน์ ภายใต้บริบทต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

 
 
- อธิบายองค ์ประกอบหลัก ในการสร ้ า งแสง เล เซอร  ์
- อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการสร้างแสง   
เลเซอร์กับลักษณะของแสงเลเซอร์ที่ได้

 
 
เวลา  
- 90–120 นาที

-  การปล่อยที่เกิดเอง (spontaneous emission)     
-  การปล่อยโดยการกระตุ้น (stimulated emission)

ค�าศัพท์ส�าคัญ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้

วัสดุอุปกรณ์

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 แสงเลเซอร์สร้างขึ้นได้อย่างไร



- วงกลมที่อยู ่ตรงกลางของกรอบรูปทรงกระบอกแทน
อะตอมของธาตุใดธาตุหนึ่ง โดยตัวเลข 1 หรือ 2 ที่แสดงอยู่ตรง
กลางของวงกลมแสดงระดับพลังงานของอะตอม 

- อุปกรณ์ลักษณะเหมือนไฟฉายด้านซ้ายมือ เป็นแหล่งจ่าย
พลังงาน ซึ่งอยู่ในรูปของอนุภาคของแสง หรือ โฟตอน ที่แทน
ด้วยจุดสีแดงขนาดเล็กในทรงกระบอก 

- กราฟทางด้านขวาบน แสดงระดบัพลงังานของอิเล็กตรอน
ในอะตอม พร้อมทั้งแถบของ ชั่วชีวิต (Lifetime) ส�าหรับแต่ละ
ระดับพลังงาน 

- เมือ่วงกลมตรงกลางมแีถบสีแดงล้อมรอบ แสดงว่า อะตอม
ดูดกลืนพลังงานจากโฟตอน และอยู่ในสภาวะถูกกระตุ้น โดย
ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมจะขึ้นไปอยู่ระดับที่ 2 
จากนัน้อะตอมจะกลบัสูส่ถานะพืน้ฐาน ด้วยการปล่อยโฟตอนที่
มีสีเหมือนกับสีของโฟตอนที่ดูดกลืนเข้าไป 

 
 จากนั้น ผู้สอนน�าเสนอโปรแกรม PhET Simulator 
เรือ่ง เลเซอร์ ของมหาวทิยาลยัโคโลราโด ซึง่สามารถดาวน์โหลด
ได้ฟรทีี ่ https://phet.colorado.edu/en/simulation/lasers 
(ในการใช้โปรแกรม จะพบว่าค�าศพัท์ส่วนใหญ่เป็นค�าท่ีใช้ร่วมกบั
ศัพท์ภาษาอังกฤษ และค�าศัพท์ทีผู่เ้รยีนอาจไม่คุ้นเคย จะสามารถ
ท�าความเข้าใจจากการใช้โปรแกรมได้ไม่ยาก)   
 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาโปรแกรม PhET Simulator (ใน
กรณีที่มีคอมพิวเตอร์จ�านวนเพียงพอ ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มใช้คอมพวิเตอร์ในการศกึษาไปพร้อม ๆ  กนั แต่ในกรณี
ที่มีคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ผู้สอนอาจเป็นผู้น�าเสนอผ่านจอ 
โปรเจกเตอร์ แล้วให้ผูเ้รยีนท้ังห้องศกึษาไปพร้อมกนั ) โดยเริม่ต้นจาก 
 - เลือก Tab ด ้านบนซ้ายที่มีค�าว ่า One Atom

 - เลือก จ�านวนระดับพลังงานท่ีกรอบด้านล่างโดยคลิก
   ที่วงกลมหน้าค�าว่า Two ใต้ Energy Level 
   ดังแสดงในภาพที่ 1
   

 จากนั้น ให้ผู้เรียนสังเกต และอภิปรายร่วมกับสมาชิก
ในกลุ่มถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม และแอนิเมชันท่ี
โปรแกรมแสดง (5 นาที) 

 จากนั้น ให้ผู้เรียนลองปรับความเข้มและความถี่ (สี) ของ
แสงท่ีมาจากโคมไฟ โดยคลิกและเล่ือนเข็มช้ีภายในแถบของ
กรอบสี่เหลี่ยมสีเทา Lamp Control ดังภาพที่ 2 จากนั้น ให ้
ผู ้เรียนสังเกตและอภิปรายกับสมาชิกในกลุ ่มถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  
(5  นาที) 

 ตัวอย่างผลการอภิปราย เมื่อเล่ือนเข็มในแถบด้านบนไป
ทางขวา จ�านวนของโฟตอนทีถ่กูปล่อยออกมาจากโคมไฟ จะเพิม่ขึน้
แต่ถ้าเล่ือนไปทางซ้าย จ�านวนโฟตอนจะลดลง ส่วนแถบด้านล่าง 
เมื่อเลื่อนเข็มไปที่สีใดสีหนึ่ง สีของโฟตอนจะเปลี่ยนไปเป็นสีที่
เข็มชี้ 

ตัวอย่างผลการอภิปราย

 

 

4

นิตยสาร สสวท.

ภาพที่ 1 โปรแกรม PhET Simulator เรื่อง เลเซอร์
 (ที่มา: PhET Interactive Simulations, University of Colorado, http://phet.
colorado.edu)

ภาพท่ี 2 ส่วนควบคุมโคมไฟในโปรแกรม PhET Simulator เรื่องเลเซอร์
(ที่มา: PhET Interactive Simulations, University of Colorado http://phet.
colorado.edu)



ตัวอย่างผลการอภิปราย อะตอมจะดูดกลืนพลังงานของ
อนุภาคของแสง หรือ โฟตอน เมื่อโฟตอนนั้นมีพลังงานท่ี 
เหมาะสม ซึง่ในทีน่ี ้พลงังานท่ีเหมาะสมคอืพลงังานทีม่ค่ีาเท่ากบั
ความต่างของระดับพลังงานที่ 2 กับระดับพลังงานที่สถานะพื้น 
และเม่ืออะตอมดดูกลนืโฟตอนไว้แล้ว จะอยูใ่นสภาวะถกูกระตุน้
ในเวลาสั้น ๆ ก่อนจะปล่อยโฟตอนที่มีความถี่เท่ากับโฟตอนที่ 
ดดูกลนืเข้าไปออกมา เพือ่กลบัเข้าสูส่ถานะพืน้ฐานระดบัพลงังาน
ของอะตอมมีความสัมพันธ์กับสีและพลังงานของแสงเลเซอร์

ถัดมา ให้ผู้เรียนศึกษาตัวแปรต่าง ๆ  ที่อยู่ในด้านขวามือของ
โปรแกรม (30 นาที) โดยเริ่มจากให้ผู้เรียนคลิกที่ขีดของระดับ
พลังงานที่ 2 แล้วลากขึ้นหรือลง แล้วปล่อย ให้ผู้เรียนสังเกต 
สิง่ทีเ่กิดข้ึน จากน้ัน ให้ผูเ้รยีนพยายามปรบัสขีองโฟตอนทีป่ล่อย
ออกมาจากโคมไฟให้ตรงกบัสขีองระดบัพลงังานที ่2 ของอะตอม 
สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

 

ตวัอย่างผลการอภปิราย เมือ่ช่ัวชวีติของระดบัพลงังานมากข้ึน 
(ปรับเข็มชี้ ไปด ้านขวามือ) อะตอมจะใช ้เวลามากขึ้นใน 
การกลับสู่สถานะพื้นฐาน และโฟตออนที่ถูกปล่อยออกมาจาก
อะตอมจะมีทิศทางไม่แน่นอน เมื่อชั่วชีวิตสั้นลง (ปรับเข็มชี้ไป
ทางซ้ายมือ) อะตอมจะกลับสู่สถานะพ้ืนฐานได้เร็วข้ึน และ 
โฟตอนที่ปล่อยออกมา จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต่างจาก 
โฟตอนที่ถูกดูดกลืนเข้าไปมากยิ่งขึ้น

ต ่อมาให ้ผู ้ เรียนลองคลิกที่ช ่องสี่ เหลี่ ยมหน ้าค�าว ่ า  
Enable mirrors เพ่ือตดิตัง้กระจกในกรอบรปูทรงกระบอก โดย
ให้คงค่าสัดส่วนการสะท้อนแสง (Mirror Reflectivity) ไว้ที ่
100 %  จากนัน้ ให้ผู้เรียนสังเกตและอภปิรายกบัสมาชกิในกลุม่
ถึงสิ่งที่แอนิเมชันแสดง

ตัวอย่างผลการอภิปราย เมื่อมีกระจก โคมไฟจะดับลง 
เปรียบเสมอืนว่า แสงไม่สามารถผ่านด้านหลงัของกระจกได้ ส่วน
โฟตอนที่เหลืออยู่ในกรอบรูปทรงกระบอก จะสะท้อนกลับไป
กลับมา ในทศิทางต่าง ๆ  และในทีสุ่ด โฟตอนจะเคลือ่นทีอ่อกไป
จากกรอบรูปทรงกระบอก จนไม่มีโฟตอนเหลืออยู่เลย ดังนั้น 
การไม่มีแสงเข้ามากระตุ้นอะตอมอย่างต่อเนื่องจะไม่สามารถ
ท�าให้เกิดแสงเลเซอร์ได้

ผู้สอนอาจให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า ส่วนของรูปทรงกระบอกทีมี่
กระจกติดอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านเรียกว่า “โพรงเรโซแนนต ์
(resonant cavity)” หรือ “โพรงเลเซอร์”  (laser cavity)

หลังจากผู้เรียนได้สังเกตผลที่เกิดจากการติดตั้งกระจกแล้ว 
ให้ลองน�ากระจกออกจากโพรงเลเซอร์ โดยคลิกช่องหน้าค�าว่า 
Enable mirrors อกีคร้ัง จากนัน้ให้เปล่ียน จ�านวนระดับพลังงาน
จาก 2 เป็น 3 โดยคลิกที่วงกลมหน้าค�าว่า “Three” ในกรอบ
สี่เหลี่ยมที่มีค�าว่า Energy Levels  ซึ่งโปรแกรมจะแสดงโคมไฟ 
2 โคม โดยโคมไฟด้านข้างโพรงเลเซอร์ ให้โฟตอนที่เคลื่อนที่ใน
แนวเดียวกับแกนของโพรง ส่วนอีกโคมให้โฟตอนที่เคล่ือนท่ี  
ในแนวตั้งฉากกับแกนของโพรง ดังภาพที่ 4

ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนลองปรับระดับพลังงานท่ี 2 ไปที่ระดับ
ต่าง ๆ และลองปรับสีของโฟตอนอีก จนได้โฟตอนที่ปลดปล่อย
ออกมาจากอะตอม 7 สี (แดง แสด เหลือง เขียว น�้าเงิน และ 
ม่วง) จากนั้นให้ผู้เรียนอภิปรายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และ อภิปราย 
เกี่ยวกับความสัมพันธ ์ของลักษณะของแสงเลเซอร ์กับ
กระบวนการที่ใช้สร้างแสงเลเซอร์ที่แสดงในแอนิเมชัน

ผู้สอนให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้เรียนว่า อะตอมที่อยู่ในสภาวะ
กระตุ้นมีการปล่อยโฟตอนออกมาโดยธรรมชาติ เพ่ือกลับเข้าสู่
สถานะพื้นฐานเรียกว่า “การปล่อยที่เกิดเอง” (spontaneous 
emission) 

เมื่อผู้เรียนได้ลองจัดให้อะตอมมีการปล่อยอนุภาคแสงสีใด
สีหนึ่งแล้ว ให้ผู้เรียนลองปรับค่า ชั่วชีวิต ซึ่งเป็นแถบท่ีอยู่ติด 
กับเส ้นของระดับพลังงาน จากน้ันให ้ผู ้ เรียนอภิปราย 
สิ่งที่สังเกตได้กับสมาชิกในกลุ่ม

ภาพที่ 4 โปรแกรม PhET Simulator แสดงโคมไฟ 2 โคม ส�าหรับอะตอมที่มีระดับ
พลังงาน  3 ระดับ
(ที่มา: PhET Interactive Simulations, University of Colorado, http://phet.
colorado.edu)

ภาพที่ 3 โปรแกรม PhET Simulator แสดงผลจากการเปลี่ยนระดับพลังงานที่อยู่ใน
กรอบด้านขวามือบน
 (ที่มา: PhET Interactive Simulations, University of Colorado, http://phet.
colorado.edu)
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ภายใน Lamp Control ของโคมไฟด้านบน ให้ผู้เรียนลอง
ปรับให้โฟตอนท่ีปล่อยออกมามีสีเดียวกับสีของระดับพลังงาน 
ที่ 3 ใน Lamp Control ด้านข้าง ให้ปรับให้โฟตอนมีสีเดียวกับ
สีของระดับพลังงานที่ 2 จากนั้นปล่อยให้แอนิเมชันแสดงผล
ประมาณ 30 วินาที สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น และอภิปรายกับสมาชิก
ในกลุ่ม บันทึกผลการสังเกตและการอภิปรายในใบกิจกรรม

ตัวอย่างผลการอภิปราย เมื่ออะตอมมีระดับพลังงาน 3 
ระดับ โคมไฟด้านบนที่ให้โฟตอนที่มีพลังงานตรงกับระดับ
พลังงานที่ 3 จะท�าให้อะตอมอยู่ในสภาวะถูกกระตุ้นในระดับ
พลังงานที่ 3 ซ่ึงภายในเวลาไม่นาน อะตอมดังกล่าวจะเกิด 
การปล่อยที่เกิดเอง เพื่อลงไปอยู่ในระดับพลังงานที่ 2 จากนั้น 
อะตอมดังกล่าวจะกลับไปสู ่สถานะพื้นฐานได้ 2 ทาง คือ  
เกิดการปล่อยที่เกิดเอง แล้วกลับเข้าสู่สถานะพ้ืนฐาน หรือ  
เกิดการปล่อยที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยโฟตอนที่มาจากโคมไฟ
อีกอันที่อยู่ด้านข้าง ซึ่งโฟตอนท่ีถูกปล่อยออกมาจากการได้รับ
การกระตุน้ด้วยโฟตอนของโคมไฟด้านข้าง จะมคีวามถี ่(สี) และ
ทิศทางการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับโฟตอนที่มากระตุ้น

ผูส้อนให้ความรูเ้พิม่เติมว่า การปล่อยโฟตอนของอะตอมเพ่ือ
กลบัเข้าสู่สถานะพืน้ฐานซึง่เกดิจากการกระตุน้ด้วยโฟตอนอกีตวั
ในลักษณะที่ผู ้เรียนสังเกตได้จากแอนิเมชันข้างต้น เรียกว่า  
“การปล่อยโดยการกระตุ้น” (stimulated emission) 

จากนั้น ให้ผู้เรียนคลิกที่ปุ่ม Enable mirrors โดยให้ปรับ
สัดส่วนการสะท้อนแสง ของกระจกเป็น 95 % แล้วให้ผู้เรียน
สังเกตสิ่งที่แอนิเมชันแสดงประมาณ 1 - 2 นาที และอภิปราย
กับสมาชิกในกลุ่มถึงสิ่งที่เกิดขึ้น (3 นาที) 

ตัวอย่างผลการอภิปราย การใช้กระจกท�าให้โฟตอนที่ถูก
ปล่อยออกมาจากอะตอม มกีารเคล่ือนทีใ่นลกัษณะเป็นกลุ่มก้อน 
ที่เป็นระเบียบมากขึ้น และ เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับแกนของ 
โพรงเลเซอร์ ส่งผลให้แสงเลเซอร์ท่ีจะถูกสร้างข้ึน มีความเป็น 
อาพนัธ์ (coherent) และเป็นล�าของแสงท่ีมทิีศทางเดยีวแน่นอน 
(collimated)  และ เมื่อมีการปรับสัดส่วนการสะท้อนแสงของ
กระจกให้เป็น 95% โฟตอนบางตัวจะสามารถผ่านกระจกออก
สู่ภายนอกโพรงเลเซอร์ได้

จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อตอบค�าถามว่า “การที่อะตอมมีระดับพลังงาน 3 ระดับมี
ประโยชน์อย่างไรกับกระบวนการสร้างแสงเลเซอร์” ให้ผู้เรียน
บันทึกข้อสรุปที่ได้จากการอภิปรายลงในใบกิจกรรม (5 นาที)

ตัวอย่างผลการอภปิราย เนือ่งจาก การจะสร้างแสงเลเซอร์
ได้ ต้องมีการท�าให้อะตอมเกิด การปล่อยโดยการกระตุ้น การที่
อะตอมมีระดับพลังงาน 3 ระดับ ช่วยให้โอกาสที่อะตอมจะเกิด
การปล่อยโดยการกระตุ้นมีมากกว่าการที่อะตอมมีเพียงระดับ
พลังงาน 2 ระดับ   

เม่ือผู้เรียนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจ�านวน
ของระดับพลังงานกับกระบวนการให้ก�าเนิดแสงเลเซอร์แล้ว ให้
ผู้เรียนพิจารณาการสร้างแสงเลเซอร์ด้วยอะตอมหลายอะตอม 
โดยคลกิที ่Multiple Atoms (Lasing) ดงัแสดงในภาพที่ 5 

จากนั้น เมื่อผู้เรียนได้บันทึกวิธีการที่ตกลงกันไว้เรียบร้อย
แล้ว ให้ด�าเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนของกลุ่มตนเอง โดยใน
แต่ละขั้นตอนให้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในแอนิเมชัน และบันทึกผล
การสังเกตในใบกิจกรรม (5 นาที)

ตัวอย่างวิธีการสร้างแสงเลเซอร์ด้วย PhET Simulator
1.เลือก Tab ด้านบนที่มีค�าว่า Multiple Atoms (Lasing)
2.เลือกระดับพลังงาน 3 ระดับ โดยคลิกที่วงกลมหน้าค�าว่า 

Three ในช่อง Energy Levels
3.ปรับให้ชั่วชีวิต ของระดับพลังงานที่ 2 มากที่สุด
4.ปรบัให้สขีองโฟตอนจากโคมไฟตรงกบัสีของระดบัพลังงาน

ที่ 3
5.ติดต้ังกระจกที่ปลายทั้งสองของโพรงเลเซอร์ โดยคลิกที่

ช่อง Enable Mirrors และปรับค่า Mirror Reflectivity เป็น 
95%

6.ปรับความเข้มของแสงที่ปล่อยออกมาจากโคมไฟ เพื่อให้
จ�านวนอะตอมท่ีอยู่ในสภาวะถูกกระตุ้นที่ระดับพลังงานที่ 2  
มีมากที่สุด ดังแสดงในภาพที่ 6

ผู้สอนให้ผู้เรียนอภปิรายร่วมกันกบัสมาชิกในกลุม่ว่า ในกรณทีี่
จ�านวนของอะตอมตัวกลางส�าหรับให้ก�าเนิดแสงเลเซอร์มีหลาย
อะตอม ผู้เรียนจะต้องมกีารปรับค่าตัวแปรใดบ้างใน Simulator 
และจะต้องปรับในลักษณะใด เพื่อให้ simulator ให้ก�าเนิดแสง
เลเซอร์จ�าลอง และเมื่อสมาชิกในกลุ่มได้ข้อตกลงของวิธีการ
ด�าเนินการในการสร้างแสงเลเซอร์จ�าลองแล้ว ให้บันทึกวิธีการ
ของการปรับค่าแต่ละขั้นตอนในใบกิจกรรม พร้อมให้เหตุผล
ประกอบว่า เพราะเหตุใด จึงต้องปรับค่าของตัวแปรนั้น ๆ ใน
ลักษณะดังกล่าว (5 นาที)

ภาพที่ 5 โปรแกรม PhET Simulator แสดงส่วนประกอบของการให้ก�าเนิดแสง

เลเซอร์ด้วยอะตอมหลายอะตอม

(ทีม่า: PhET Interactive Simulations, University of Colorado, http://phet.

colorado.edu)
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หลังจากที่แต่ละกลุ่มของผู้เรียนได้ทดลองสร้างแสงเลเซอร์
ด้วย PhET Simulator ด้วยวิธีที่แตกต่างกันแล้ว ให้แต่ละกลุ่ม
ออกมาน�าเสนอวิธีการของกลุ่ม (กลุ่มละ 3 - 5 นาที) ว่า ได้มี
การปรับเปลี่ยนไปจากวิธีการท่ีได้วางแผนเอาไว้หรือไม่ ถ้ามี 
การปรับเปลี่ยน ให้อธิบายว่าเพราะเหตุใด จึงต้องมีการ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการดังกล่าว 
      ผูส้อนน�านักเรยีนอภปิรายร่วมกนัอกีครัง้เก่ียวกบัองค์ประกอบหลัก
และกระบวนการสร้างแสงเลเซอร์รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการในการสร้างแสงเลเซอร์กับลักษณะของแสง
เลเซอร์ที่ถูกสร้างขึ้น 
  ตวัอย่างผลการอภปิราย ส่วนประกอบส�าคญัของการให้ก�าเนดิแสง
เลเซอร์มี 3 ส่วน ได้แก่ แหล่งให้พลงังาน ตวักลางทีเ่หมาะสม และ
โพรงเลเซอร์ แหล่งพลังงานจะให้พลังงานในรูปของอนุภาค
ของแสงหรือโฟตอน โดยโฟตอนจะกระตุ ้นให้อะตอมของ
ตวักลางอยูใ่นสภาวะถกูกระตุน้ และเม่ืออะตอมได้รับโฟตอนที่มี
พลังงานที่เหมาะสมอีกครั้ง จะเกิดการปล่อยโฟตอนโดย
การกระตุ้น โฟตอนที่ถูกปล่อยออกมานี้ จะมีความถี่เดียวกัน
และทิศทางเดียวกันกับโฟตอนท่ีมากระตุ้น เมื่อกระบวนการ
ดังกล่าวเกิดขึ้นหลายครั้งและเกิดข้ึนกับอะตอมจ�านวนมาก 
จะท�าให้เกดิกลุม่ของโฟตอนท่ีมคีวามถ่ีเดยีวกนั (monochromatic) 
และเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันจ�านวนมาก และเมื่อมี
การตดิตัง้กระจกทีป่ลายทัง้สองของโพรงเลเซอร์ โฟตอนท่ีปล่อย
ออกมาจากอะตอมจะมีความเป็นอาพันธ์ และมีทิศทางเดียว
แน่นอน ท�าให้เกิดแสงที่มีสมบัติพิเศษที่สามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้

ภาพที่ 6 โปรแกรม PhET Simulator แสดงผลจากการปรับค่าต่าง ๆ ในกรณีที่มี
อะตอมหลายอะตอม จนท�าใหเกิดแสงเลเซอร์
 (ที่มา: PhET Interactive Simulations, University of Cololaro, http://phet.
colorado.edu)
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   ผู ้สอนอาจอธิบายเพ่ิมเติมว่า LASER มาจาก Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation 
เนือ่งจากเลเซอร์เป็นแสงทีไ่ด้จากกระบวนการ “การปล่อยโดย
การกระตุ ้น” ร ่วมกับกระบวนการ “ขยายความเข้มของ
แสง (light amplifiction)” โดยเป็นการจัดให้แสงที่มาจาก
การปล่อยโดยการกระตุ้นรวมกับแสงที่มาจากแหล่งก�าเนิด 
มีการสะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างกระจกในโพรงเลเซอร์ 
เกิดการขยายความเข้มของแสง จนได้แสงที่มีความเข้มสูง 
       นอกจากนี้ ผู ้สอนอาจให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกับ
ผู้เรียน หรือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง เกี่ยวกับชนิด
ของแสงเลเซอร์ และเปรียบเทียบส่วนประกอบของแสงเลเซอร์
ชนิดต่าง ๆ กับองค์ประกอบของการสร้างแสงเลเซอร์ท่ีได้
เรียนรู้จาก PhET Simulator

   ส�าหรับกิจกรรมสุดท้ายของชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้
เรือ่งแสงเลเซอร์ ผูเ้รยีนจะได้เรยีนรูแ้นวทางการน�าแสงเลเซอร์ไปใช้
ประโยชน์ เช่น ศึกษาโครงสร้างของวัตถุขนาดเล็กการใช้แสง
เลเซอร์ในการส่งข้อมูลข่าวสาร พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
(ผู ้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมส�าหรับผู ้เรียนและ
แผนการจัดการเรียนรู้ส�าหรับครูฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์สาขา
ฟิสิกส์ สสวท. http://physics.ipst.ac.th)
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