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แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง แสงเลเซอร ตอนท่ี 3 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย                        เวลา 2 ชั่วโมง  

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

1. สาระสําคัญ 

ดวยสมบัติพิเศษของแสงเลเซอรท่ีแตกตางจากแสงท่ัวไปคือ เปนแสงท่ีมีความถ่ีเดียว สีเดียว 

(monochromatic)  มีทิศทางเดียวแนนอน (directionality หรือ collimated)  มีความเปนอาพันธ 

(coherent) และ สามารถทําใหเปนลําเล็กๆ ท่ีมีความเขมสูง ท่ีสามารถสงไปไดไกลโดยความเขมลดลงนอย

มาก จากสมบัติดังกลาว ทําใหมีการประยุกตใชเลเซอรในงานตาง ๆ หลากหลายดาน  

 
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) อธิบายหลักการและแนวทางท่ีเก่ียวของกับการนําแสงเลเซอรไปประยุกตใช 
2) ยกตัวอยางบทบาทของเทคโนโลยีดานแสงเลเซอร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 

 

 



2 
 

4. วัสดุอุปกรณ 

1) เลเซอรพอยเตอร Class II         2) แบตเตอรี่สําหรับใชกับเลเซอรพอยเตอร            

3)  เทปกาว 4)  กระดาษแข็งหนาหรือกระดาษลัง   5)  สปริงจากปากกาแบบกด     

6) กระดาษสีขาวขนาด A4  1  แผน       7) หนังสือหรือกลองท่ีมีรูปทรงแข็งแรง                               

8) ไมบรรทัด     9)  ไมเมตร  

 

5. แนวการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี 3.1 สืบหาคนรายดวยแสงเลเซอร (60 นาที) 

 

ขอควรระวัง แสงเลเซอรเปนแสงท่ีมีความเขมสูง การมองแสงเลเซอรโดยตรงดวยตาเปลา สามารถ

กอใหเกิดความเสียหายแกดวงตาและทําใหดวงตาเสื่อมสภาพอยางท่ีไมสามารถรักษาใหเหมือนเดิมได 

ถึงแมจะเปนการมองแสงเลเซอรท่ีสะทอนจากวัสดุตาง ๆ แตถาเปนการมองดวยเวลานาน สามารถทําให

ตาพราและเกิดอาการวิงเวียนได ดังนั้น การทํากิจกรรมเก่ียวกับแสงเลเซอรตองใชความระมัดระวังอยาง

สูง ผูทํากิจกรรม ควรปฏิบัติดังนี้ 

− ดําเนินการตามข้ันตอนแตละข้ันตอนของกิจกรรมในลักษณะนั่ง และไมใหแนวของสายตาท่ี

ใชสังเกตอยูในระดับเดียวกับแหลงกําเนิดแสงเลเซอรท่ีวางอยูบนโตะ 

− วางแหลงกําเนิดแสงเลเซอรบนโตะ และหันใหแสงชี้ไปในแนวระดับหรือชี้ลงดานลาง 

 

1) ผูสอนนําเขาสูกิจกรรมโดยการกลาวถึงการสืบสวนคดีท่ีตองเก่ียวของกับการเก็บหลักฐานท่ีผูรายไดท้ิงไว

ในท่ีเกิดเหตุ โดยเฉพาะ เสนผม หรือ เสนใยจากเครื่องแตงกายของผูราย ท่ีหลุดลวงไดงาย โดยการท่ีเสน

ผมหรือเสนใยท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุจะสามารถนําไปสูการจับกุมผูรายไดก็ตอเม่ือ ไดมีการบงชี้วา เสนผมหรือ

เสนใยนั้นเปนของผูรายดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซ่ึงโดยท่ัวแลว วิธีการท่ีใชคือการวัดขนาดของเสนผมท่ี

เก็บไดจากท่ีเกิดเหตุดวยไมโครมิเตอร หรือ กลองจุลทรรศน แตถาในกรณีท่ีไมมีอุปกรณท้ังสอง นักสืบจะ

สามารถวัดขนาดของเสนผมไดอยางไร 
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2) ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 – 5 คน จากนั้น ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายภายในกลุม (5 นาที ) เพ่ือ

พิจารณาวา ถาจะใชแสงเลเซอรวัดขนาดของเสนผม จะสามารถทําไดหรือไม อยางไร  

 

3) เม่ือครบกําหนดเวลา  ผูสอนทําการสุมเลือก 2 -3 กลุมใหนําเสนอผลการอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน จากนั้น ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมวัดขนาดของเสนผมดวยแสงเลเซอร 

(45 นาที) โดยเริ่มจากใหแตละกลุมไดนําอุปกรณท่ีผูสอนจัดเตรียมไวมาไวท่ีโตะของกลุม ถัดมา ใหผูเรียน

นํากระดาษลังมาตัดเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมกวางและยาวประมาณ 6 - 7 เซนติเมตร และกรีดใหมีชองยาว

ตรงกลางประมาณ 4 – 5 เซนติเมตร กวางประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้น ใหนําเสนผมของสมาชิกใน

กลุมคนใดคนหนึ่งมาแนบไวบริเวณตรงกลางของชอง ดึงเสนผมใหตึง แลวใชเทปกาวติดเสนผมใหยึดกับ

กรอบกระดาษ ดังภาพท่ี 1 

 

 

  

 

 

 

 

4) ใหผูเรียนนํากรอบกระดาษท่ีมีเสนผมมาแนบกับสันของหนังสือหรือกลองท่ีมีรูปทรงแข็งแรง โดยให

ดานลางของกรอบกระดาษแนบกับสันหนังสือ แลวใชเทปกาวติดสวนลางของกรอบกระดาษกับหนังสือ 

ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

5) ใหผูเรียนนําเลเซอรพอยเตอรไปวางไวบนหนังสือ หรือ กลองท่ีมีรูปทรงแข็งแรงอีกอันหนึ่ง จากนั้นใชเทป

กาวเปนวัสดุยึดติดแทงเลเซอรพอยเตอรกับหนังสือ โดยใหเทปกาวคาดผานบริเวณปุมของเลเซอรพอย

ภาพท่ี 1 การนําเสนผมมาติดไว
กับกระดาษแข็งท่ีตัดใหเปน
รูปทรงสี่เหลี่ยมท่ีมีชองตรงกลาง 

ภาพท่ี 2 นํากรอบกระดาษท่ีมี
เสนผมมาจดัวางใหอยูในแนวตั้ง
บนหนังสือหรือกลองท่ีมีรปูทรง
แข็งแรง 

ใชเทปกาวติดกรอบกับสันหนังสือ 
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เทปกาว 

เตอรพอดี ใหพยายามออกแรงดึงใหเทปกาวกดท่ีปุมของเลเซอรพอยเตอร เพ่ือใหมีการปลอยแสงเลเซอร

ออกมาอยางตอเนื่อง ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

6) นํากระดาษ A4 สีขาว 1 แผน ไปติดไวท่ีผนัง หรือ บริเวณท่ีจะใหแสงเลเซอรตกกระทบ โดยใหระดับความ

สูงของกระดาษ A4 อยูต่ํากวาระดับสายตาของผูเรียน เพ่ือความปลอดภัย จากนั้นใหผูเรียนนําหนังสือท่ีมี

เสนผมไปวางไวท่ีตําแหนงหางจากฉากท่ีเตรียมไวเปนระยะประมาณ 1 – 2 เมตร และ นําหนังสือท่ีมี

เลเซอรพอยเตอรไปวางไวท่ีตําแหนงหางจากเสนผมในระยะหางและระดับสูงต่ําท่ีพอดีกับการใหแสง

เลเซอรฉายลงไปบนเสนผมแลวทําใหเกิดลวดลายของแสงเลเซอรบนฉาก ดังภาพท่ี 4  

 

ภาพท่ี 3 การใชเทปกาวติดเลเซอรพอยเตอร
กับหนังสือหรือกลอง 

ภาพท่ี 4 การจัดวางอุปกรณให
แสงเลเซอรผานเสนผม  

เทปกาว 
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7) ถาลักษณะของแสงเลเซอรท่ีปรากฎบนฉากไมมีลักษณะคลายกับท่ีแสดงในภาพท่ี 5 ใหผูเรียนปรับแกการ

จัดวางอุปกรณ โดยผูสอนอาจชวยใหคําแนะนํากับ เพ่ือใหแสงเลเซอรสองผานเสนผมแลวทําใหเกิดภาพท่ี

ปรากฏบนฉากดังภาพท่ี 5   

 

 

ขอควรระวัง ไมควรจองแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉากนานเกินไป เพราะอาจทําใหเกิดอาการระคายเคือง

ของตา และเกิดอาการวิงเวียนศรีษะได 

 

8) ใหผูเรียนสังเกตและบันทึกผลการสังเกต จากนั้น ใหอภิปรายรวมกับสมาชิกในกลุมถึงสาเหตุท่ีทําใหแสง

เลเซอรมีลักษณะเปนแถบมืดและสวาง และบันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  

 

9) ผูสอนรวมสรุปกับผูเรียนเก่ียวกับลักษณะของแสงเลเซอรเม่ือผานเสนผม ซ่ึงควรสรุปไดวา เม่ือผานเสนผม 

แสงเลเซอรจะเกิดการ “การเลี้ยวเบน” กอนจะไป “แทรกสอด” กัน ทําใหเกิดเปนแถบมืดและแถบสวาง 

คลายกับปรากฏการณท่ีเกิดจากการใหลําแสงผานสลิตเดี่ยว  

 

10) ผูสอนใหผูเรียนอภิปรายเก่ียวกับวิธีการหาขนาดของเสนผม โดยอาศัยหลักการของการเลี้ยวเบนของแสง 

(diffraction) ผานชองสลิต และเม่ือแตละกลุมไดขอสรุปจากการอภิปรายแลว ใหผูสอนสุมเลือกกลุม 2 – 

3 กลุม สําหรับการนําเสนอแนวคิด พรอมเปดโอกาสใหผูเรียนกลุมอ่ืน ๆ ไดซักถาม ใหขอคิดเห็น และ 

วิพากษวิจารณ กอนจะสรุปผลการอภิปราย ซ่ึงควรสรุปไดวา ขนาดของเสนผม สามารถหาไดจากการ

วิเคราะหแผนภาพเชิงเลขาคณิตของการจัดวางอุปกรณและลักษณะของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉาก ดัง

แสดงในภาพท่ี 6  

 

 

ภาพท่ี 5 ลักษณะของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉาก เมื่อผานเสนผม 
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จากภาพ จะไดวา 

𝑑 sin 𝜃 = 𝑛𝑛   

โดยท่ี 𝑑 เปนขนาดของเสนผานศูนยกลางของเสนผม   𝑛 เปนจํานวนเต็มบวก   𝑛 เปนความยาวคลื่น

ของแสงเลเซอร และเม่ือ 𝜃 มีขนาดเล็ก จะประมาณไดวา 

tan𝜃 ≈ sin 𝜃 =
𝑥
𝐷

 

โดยถา 𝑛 = 1  จะไดวา 𝑥 เปนระยะจากจุดก่ึงกลางของแถบมืดแถบแรกท่ีอยูดานซายหรือขวาถึงจุด

ก่ึงกลางของแถบสวางท่ีอยูตรงกลาง  และ   𝐷 เปนระยะจากเสนผมถึงฉาก 

11) ผูสอนใหผูเรียนหาเสนผานศูนยกลางของเสนผม โดยผูเรียนอาจวัดระยะระหวางจุดก่ึงกลางของแถบมืด 2 

แถบแรก จากนั้น ทําการวัดระยะหางจากเสนผมถึงฉาก และนําคาท่ีไดมาคํานวณหาขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของเสนผม ตามสมการ  

 

ขนาดเสนผาน ศ.ก. ของเสนผม =    

 

ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร × ระยะจากเสนผมถึงฉาก 

(ระยะระหวางจุดก่ึงกลางของแถบมืด 2 แถบแรก)/2 

ภาพท่ี 6 แผนภาพเชิงเลขาคณิต
แสดงการหาความสัมพันธของ
ปริมาณตาง ๆ จากการใหแสง
เลเซอรผานเสนผม 
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(ความยาวคลื่นของแสงเลเซอรหาไดจากตัวเลขท่ีระบุบนเลเซอรพอยเตอรท่ีใชในการทํากิจกรรม ถาไมมี

ขอมูลดังกลาว ใหใชคาเฉลี่ยของความยาวคลื่นของแสงเลเซอรสีแดง 650 นาโนเมตร สําหรับแสงเลเซอรสี

เขียว ใหใชคาเฉลี่ย ซ่ึงมีคาประมาณ 532 นาโนเมตร) 

12) เม่ือผูเรียนคํานวณไดขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนผมแลว ใหบันทึกผลการคํานวณในตารางบันทึกผล 

จากนั้น เปลี่ยนเสนผมเปนเสนผมของสมาชิกคนอ่ืนในกลุม หรือ เสนใยผา อีก 2 – 3 เสน แลวลงมือ

ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน เพ่ือหาขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนผมหรือเสนใยท่ีนํามาสองผานดวยแสง

เลเซอร  

 

13) เม่ือไดคาเสนผานศูนยกลางของเสนผมหรือเสนใย 3 – 4 เสนแลว ใหผูเรียนอภิปรายเพ่ือสรุปสิ่งท่ีได

เรียนรูจากการทํากิจกรรม และอภิปรายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใชหลักการเดียวกับท่ีใชในการทํากิจกรรม มา

ประยุกตใชประโยชนในดานอ่ืน ๆ (10 นาที) 

 

ตารางบันทึกผลกิจกรรมท่ี 3.1 

ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร =  ………………………..  เมตร 

ระยะจากเสนผมหรือเสนใยถึงฉาก = ……………………………… เมตร 

เสนผมหรือเสนใย 
ระยะระหวางจดุ

ก่ึงกลางของแถบมืด 2 
แถบแรก (m) 

ขนาดของเสนผานศูนยกลาง
ของเสนผมหรือเสนใย (m) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ตัวอยางตารางบันทึกผลกิจกรรมท่ี 3.1  
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กิจกรรมท่ี 3.2 จําลองการคนพบโครงสราง DNA ดวยแสงเลเซอร  (เวลา 60 นาที) 

1) ผูสอนนําเขาสูกิจกรรมโดยการกลาวถึง การศึกษาโครงสรางของสิ่งท่ีมีขนาดเล็ก เชน โครงสรางของ

โมเลกุล หรือ โครงสรางของโปรตีน นักวิทยาศาสตรไดชวิธีการท่ีคลายกับการหาขนาดของเสนผมท่ีผูเรียน

ไดทําในกิจกรรมท่ี 3.1 แตแสงท่ีใชสําหรับการศึกษาโมเลกุล หรือ สิ่งท่ีมีขนาดเล็กมาก ท่ีนักวิทยาศาสตร

ใช ไมใชแสงเลเซอร แตเปนแสงชนิดอ่ืน  

2) ผูสอนใหผูเรียนศึกษาแผนภาพของ DNA ท่ีมีลักษณะเปนเกลียวคู (double helix)  

 

 

 

3) จากนั้น ใหผูเรียนอภิปรายกับสมาชิกในกลุม (5 นาที) เพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ และเตรียมแลกเปลี่ยนผล

การอภิปรายกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน  

•   เพราะเหตุใด นักวิทยาศาสตรไมใชแสงเลเซอรในการศึกษาโครงสรางโมเลกุล 

•   ถาจะจําลองการใชรังสีเอกซศึกษาโครงสรางของ DNA ท่ีมีขนาด 1 – 5 nm ดวยการใชแสงเลเซอร

แทนรังสีเอกซ จะสามารถทําไดหรือไม อยางไร 

 

4) หลังจากการอภิปราย ผูสอนนําเสนอภาพ 51 หรือ Photo 51 ท่ี โรซาลินด แฟรงคลิน (Rosalind 

Franklin) นักเคมีและผลึกวิทยาชาวอังกฤษ บันทึกไดจากการศึกษาโครงสรางของ DNA ดวยเทคนิคการ

เลี้ยวเบนของรังสีเอกซ (X-ray Diffraction) ดังแสดงในภาพท่ี 9 

ภาพท่ี 8 DNA ในเซลลของสิ่งมีชีวิตมีโครงสรางเปนเกลยีวคู (ท่ีมา: Wikipedia Common) 
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5) ผูสอนบรรยายใหความรูกับผูเรียนถึงภาพ 51 หรือ Photo 51 วาเปนภาพท่ีสําคัญท่ีสุดภาพหนึ่งใน

ประวัติศาสตรของวงการวิทยาศาสตร เพราะเปนหลักฐานชิ้นสําคัญท่ีชวยใหนักวิทยาศาสตรสามารถสรุป

ไดวา DNA มีโครงสรางเปนลักษณะเกลียวคู (double helix) ซ่ึงไดนําไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุ

วิศวกรรม (genetic engineering) และการพัฒนาการทางดานการแพทย การเกษตร นิติวิทยาศาสตร 

และ ดานอ่ืน ๆ ท่ีชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของผูคนไดอยางมากมายมหาศาล โดยนักวิทยาศาสตรท้ัง 3 

คน ซ่ึงไดแก เจมส วัตสัน  (James Watson) ฟรานซิส คริก (Francis Crick) และ มอริส วิลกินส 

(Maurice Wilkins) ผูไดสรุปผลการศึกษาวิจัยท่ีดําเนินมากกวา 2 ทศวรรษเก่ียวกับสมบัติและรูปรางของ 

DNA ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทยในป ค.ศ. 1962  

 

6) ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรมการจําลองคนพบโครงสรางของ DNA ดวยการใชเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสี

เอกซ ของ โรซาลินด แฟลงคลิน (30 นาที) โดยเริ่มจากใหผูเรียนนําอุปกรณท่ีเตรียมไวสําหรับแตละกลุม

มาไวท่ีโตะ จากนั้น ใหนําสปริงท่ีหาไดจากปากกาแบบกดท่ัวไปมาวางไวบนหนังสือ หรือ กลองท่ีมีรูปทรง

แข็งแรง โดยใหสปริงอยูในแนวตั้ง ใชเทปกาว 2 หนาเปนวัสดุยึดติดสปริงกับหนังสือ ดังภาพท่ี 10 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 การตดิสปริงปากกา
กับหนังสือหรือกลอง 

ภาพท่ี 9 เปนภาพท่ีมีช่ือเรียกวา “ภาพ 51” 
หรือ “Photo 51” ซึ่งเปนภาพท่ีบันทึกไดจาก
การใชเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซศึกษา
โครงสรางของ DNA โดยโรซาลินด แฟลงคลิน  

(Nature 171, 740 – 741,  1953) 
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เทปกาว 

7) นําเลเซอรพอยเตอรไปวางไวบนหนังสืออีกเลมหนึ่ง คาดเทปกาวบนตัวเลเซอรพอยเตอร โดยใหเทปกาว

กดลงท่ีปุมของเลเซอรพอยเตอรพอดี เพ่ือใหปลอยแสงเลเซอรออกมาอยางตอเนื่อง ดังแสดงในภาพท่ี 11 

 

 

 

 

 

8) นํากระดาษ A4 สีขาว 1 แผน ไปติดไวท่ีผนังสําหรับเปนฉากใหแสงเลเซอรตกกระทบ โดยใหติดกระดาษ

อยูในระดับท่ีต่ํากวาระดับสายตาของผูทํากิจกรรม เพ่ือความปลอดภัย จากนั้น จัดวางหนังสือท่ีติดกับ

สปริงปากกาใหหางจากฉากท่ีเตรียมไวในระยะ 1 – 2 เมตร และ ในแนวเดียวกัน จัดวางหนังสือท่ีติดกับ

เลเซอรพอยเตอรใหหางจากสปริงปากกาในระยะและระดับท่ีพอดีกับการใหแสงเลเซอรสองผานสปริง

ปากกาแลวทําใหเกิดลวดลายของแสงเลเซอรบนฉาก ดังภาพท่ี 12 

 

9) ใหผูเรียนสังเกตลักษณะของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉาก และอภิปรายกับสมาชิกในกลุมถึงสาเหตุท่ีทําให

แสงเลเซอรมีลักษณะเชนนั้น  จากนั้น ใหผูเรียนวาดภาพและเขียนบรรยาย เก่ียวกับลักษณะของแสง

เลเซอรท่ีปรากฏ และ บันทึกผลการอภิปรายลงในใบกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 การใชเทปกาวติดเลเซอรพอยเตอร
กับหนังสือหรือกลอง 

ภาพท่ี 12 การจัดวางอุปกรณของการจําลอง
การใชเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซใน
การศึกษาโครงสราง DNA  
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10) ผูเรียนควรไดภาพของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉาก มีลักษณะคลายกับภาพท่ี 13 ถาผูเรียนไดภาพท่ี

แตกตางจากภาพท่ี 13 ใหตรวจสอบการจัดวางอุปกรณและพยายามจัดใหมีลักษณะคลายกับภาพท่ี 12 

 

 

11) ผูสอนใหผูเรียนอภิปรายเพ่ิมเติมเพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ (10 นาที) 

• การนําแสงเลเซอรมาสองผานสปริงปากกา มีความคลายกับการใชรังสีเอกซสองผานโมเลกุลของ 

DNA อยางไร 

• ถาเรามองไมเห็นหรือไมสามารถสัมผัสสปริงปากกาได ภาพท่ีปรากฏบนฉาก ชวยใหเราทราบขอมูล

อะไรบางเก่ียวกับสปริง  

 

12) หลังจากท่ีผูเรียนไดอภิปรายเพ่ือตอบคําถามแลว ผูสอนสุมกลุมของผูเรียน 2 – 3 กลุม สําหรับการให

นําเสนอผลการอภิปรายของกลุม และ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนในชั้นเรียน จากนั้น ผูสอนนําผูเรียน

อภิปรายรวมกันเพ่ือสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูจากกิจกรรมท่ี 3.2 (10 นาที) ซ่ึงควรสรุปไดวา การท่ีแสงเลเซอรมี

ลักษณะดังภาพท่ี 14 เนื่องจากแสงเลเซอรมีการเลี้ยวเบนผานเกลียวของสปริงกอนจะมีการแทรกสอดกัน

ท่ีบริเวณฉาก ทําใหเกิดภาพดังลักษณะท่ีปรากฏ ซ่ึงเม่ือพิจารณาแลว การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอรผาน

เกลียวสปริงมีลักษณะเหมือนกับการเลี้ยวเบนผานเสนลวด 2 เสนท่ีวางพาดกันในลักษณะของตัวอักษร X 

ดังนั้น ภาพของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉาก จึงมีลักษณะเปนแนวยาวของแถบมืดสลับกับแถบสวาง พาด

กันในลักษณะตัวอักษร X   โดยท่ีตรงกลางมีความสวางและมีความยาวมากท่ีสุด  

สําหรับคําตอบของคําถามท่ีวา “จากภาพท่ีปรากฏบนฉาก ชวยใหเราทราบขอมูลอะไรบาง

เก่ียวกับสปริง” ผูเรียนอาจตอบวา สามารถหาขนาดของเสนผานศูนยกลางของลวดสปริงได ซ่ึงเปน

คําตอบท่ีถูกตองและเพียงพอสําหรับความรูพ้ืนฐานในระดับมัธยมปลาย แตท้ังนี้ ผูสอนอาจใหความรู

เพ่ิมเติมวา จากลักษณะของแสงเลเซอรท่ีคลายกับภาพ 51 ผูเรียนยังสามารถหา ระยะหางระหวางเกลียว

ภาพท่ี 13 ลักษณะของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉากเพ่ือผานสปริงปากกา  
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ของสปริงท่ีอยูติดกัน รัศมีของเกลียว และมุมท่ีเกลียวของสปริงทํากับแนวระนาบไดอีกดวย ซ่ึงเปนขอมูล

ทางกายภาพของ DNA ท่ีนักวิทยาศาสตรหาไดจากภาพ 51 แตการท่ีผูเรียนจะวิเคราะหเพ่ือหาปริมาณ

ดังกลาว อาจตองใชเวลา เพราะเปนการวิเคราะหท่ีซับซอน และจําเปนตองใชความรูท่ีมากกวาความรูใน

ระดับมัธยมปลาย  

13) ในชวงทายของการทํากิจกรรม ผูสอนอาจกระตุนความอยากรูอยากเห็นของผูเรียน โดยเสนอแนะให

ผูเรียนใชเวลาวาง ในการลองนําวัสดุท่ีมีลักษณะอ่ืน ๆ มาใหแสงเลเซอรสองผาน แลวใหทํานายลักษณะ

การแทรกสอดของแสงเลเซอรท่ีจะปรากฏบนฉาก และวิเคราะหวา จะสามารถทราบขอมูลอะไรไดบาง

จากภาพท่ีเกิดข้ึน  นอกจากนี้ ผูสอนอาจใหความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการนําแสงเลเซอรมาใชประโยชนใน

ดานอ่ืน ๆ (5 นาที) เชน การสื่อสาร การแพทย ศิลปะ อุตสาหกรรม เพ่ือเปนการเชื่อมโยงสูการนําความรู

ไปใชในการประกอบอาชีพ และสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเรียนในการศึกษาคนควาในระดับสูงตอไป 


