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ใบกิจกรรม เร่ือง แสงเลเซอร ตอนที่ 3 

การประยุกตใชแสงเลเซอร 

ระดับ  มัธยมศึกษาตอนปลาย        เวลา 2 ชั่วโมง 

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

จุดประสงคการเรียนรู 

1) อธิบายหลักการและแนวทางท่ีเก่ียวของกับการนําแสงเลเซอรไปประยุกตใช  
2) ยกตัวอยางบทบาทของเทคโนโลยีดานแสงเลเซอรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 

วัสดุและอุปกรณ 

1) เลเซอรพอยเตอร Class II 2) แบตเตอรี่กระดุมสําหรับใชกับเลเซอรพอยเตอร            

3)  สปริงจากปากการแบบ          4) เทปกาว 5)  กระดาษแข็งหนาหรือกระดาษลัง  

6)  กระดาษ A4 1 แผน            7) หนังสือหรือกลองท่ีมีรูปทรงแข็งแรง                               

8) ไมบรรทัด      9)  ไมเมตร  

 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 3.1 สืบหาคนรายดวยแสงเลเซอร (เวลา 60 นาที) 

ขอควรระวัง แสงเลเซอรเปนแสงท่ีมีความเขมสูง การมองแสงเลเซอรโดยตรงดวยตาเปลา 

สามารถกอใหเกิดความเสียหายแกดวงตาและทําใหดวงตาเสื่อมสภาพอยางท่ีไมสามารถรักษาให

เหมือนเดิมได ดังนั้น การทํากิจกรรมเก่ียวกับแสงเลเซอรตองใชความระมัดระวังอยางสูง ผูทํากิจกรรม 

ควรปฏิบตัิดังนี้ 

− ดําเนินการตามข้ันตอนแตละข้ันตอนของกิจกรรมในลักษณะนั่ง และไมใหแนวของสายตาท่ี

ใชสังเกตอยูในระดับเดียวกับแหลงกําเนิดแสงเลเซอรท่ีวางอยูบนโตะ 

− วางแหลงกําเนิดแสงเลเซอรบนโตะ และหันใหแสงชี้ไปในแนวระดับหรือชี้ลงดานลาง 

 

ชื่อ...................................................... ชั้น.................. 
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1. การสืบสวนคดีหลายคดี ตองเก่ียวของกับการเก็บหลักฐานท่ีผูรายไดท้ิงไวในท่ีเกิดเหตุ โดยเฉพาะ เสน

ผม หรือ เสนใยจากเครื่องแตงกายของผูราย ท่ีหลุดลวงไดงาย การจะนําเสนผมหรือเสนใยท่ีอยูในท่ี

เกิดเหตุเปนหลักฐานท่ีนําไปสูการจับกุมผูราย ตองมีการบงชี้วา เสนผมหรือเสนใยนั้นเปนของผูราย

ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซ่ึงหนึ่งในวิธีการท่ีใชคือการวัดขนาดของเสนผมท่ีเก็บไดจากท่ีเกิดเหตุดวย

กลองจุลทรรศน  

ใหอภิปรายรวมกันภายในกลุมวา ในกรณีท่ีไมมีกลองจุลทรรศน ถาจะใชแสงเลเซอรวัดขนาดของ

เสนผม จะสามารถทําไดหรือไม อยางไร แลวใหเตรียมเสนอแนวคิดกับเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

  

2. หลังการอภิปราย ใหตัดกระดาษแข็งเปนรูปสี่เหลี่ยมกวางและยาวประมาณ 6 – 7 cm และกรีดใหมี

ชองยาวตรงกลาง 4- 5 cm กวาง 1 cm จากนั้นนําเสนผมของสมาชิกในกลุมคนใดคนหนึ่งมาแนบไว

บริเวณตรงกลางของชอง ดึงเสนผมใหตึง แลวใชเทปกาวติดใหเสนผมอยูนิ่งกับท่ี ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จัดทําฉากสําหรับใหแสงเลเซอรตกกระทบโดยการนํากระดาษ A4 สีขาว 1 แผน ไปติดไวท่ีผนัง หรือ 

บริเวณท่ีจะจัดตั้งฉาก โดยระดับความสูงของฉากท่ีติดตั้งนี้ ตองอยูต่ํากวาระดับสายตาของผูทํา

กิจกรรม 

4. นํากรอบแผนสไลดท่ีมีเสนผมไปวางไวบนหนังสือ หรือ กลองท่ีมีรูปทรงแข็งแรง โดยใหกรอบแผน

สไลดอยูในแนวตั้ง ใชเทปกาว 2 หนายึดติดกรอบแผนสไลดกับหนังสือหรือกลอง ดังภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การติดกรอบแผนสไลด
ท่ีมีเสนผมกับหนังสือหรือกลอง 

เทปกาว 2 หนา 

กรอบแผนสไลด 

ภาพท่ี 1 การติดเสนผมไวกับ
กรอบกระดาษแข็งท่ีตัดใหเปน
รูปทรงสี่เหลี่ยมท่ีมีชองตรงกลาง 
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5. นําเลเซอรพอยเตอรไปวางไวบนหนังสือ หรือ กลองท่ีมีรูปทรงแข็งแรง ใชเทปกาวเปนวัสดุท่ีทําให

เลเซอรพอยเตอรยึดติดกับหนังสือหรือกลอง โดยติดเทปกาวท่ีบริเวณปุมของเลเซอรพอยเตอร เพ่ือให

มีการปลอยแสงเลเซอรออกมาอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาการทํากิจกรรม ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

6. จัดวางหนังสือหรือกลองท่ีติดกับกรอบแผนสไลดใหหางจากฉากท่ีเตรียมไวในระยะ 1 – 2 เมตร และ 

ในแนวเดียวกัน จัดวางหนังสือหรือกลองท่ีติดกับเลเซอรพอยเตอรใหหางจากกรอบแผนสไลดในระยะ

และระดับท่ีพอดีกับการใหแสงเลเซอรฉายลงไปบนเสนผมแลวทําใหเกิดลวดลายของแสงเลเซอรบน

ฉาก ดังภาพท่ี 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การใชเทปกาวติดเลเซอรพอยเตอร
กับหนังสือหรือกลอง 

ภาพท่ี 4 การจัดวางอุปกรณสําหรบัวัดขนาดของเสนผม  

เทปกาว 

เลเซอรพอยเตอร แสงเลเซอร 

เทปกาว 
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7. สังเกตลักษณะของแสงเลเซอรท่ีอยูบนฉาก และอภิปรายกับสมาชิกในกลุมถึงสาเหตุท่ีทําใหแสง

เลเซอรมีลักษณะดังท่ีปรากฏบนฉาก  

บันทึกผลการสังเกตลักษณะของแสงเลเซอรบนฉาก และ ผลการอภิปราย 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

  

8. ลักษณะของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉาก มีลักษณะคลายดังภาพท่ี 5  

 

 

 

9. ในการหาขนาดของเสนผมท่ีแสงเลเซอรสองผาน ใหใชหลักการของการเลี้ยวเบนของแสง 

(diffraction) โดยใหวัดระยะระหวางจุดก่ึงกลางของแถบมืด 2 แถบแรก ดังแสดงในภาพท่ี 6  

 

 

 

 

 

 

แถบมืด  

แถบสวาง  

ภาพท่ี 5 ลักษณะของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉาก  

ภาพท่ี 6 แสดงระยะระหวางจุดก่ึงกลางของแถบมืด 2 แถบแรก  
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10. จากนั้น นําคาท่ีไดมาคํานวณหาขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนผม จากสมการ  

 

ขนาดเสนผาน ศ.ก. ของเสนผม =    

 

โดย ความยาวคลื่นของแสงเลเซอรหาไดจากขอมูลท่ีแสดงบนเลเซอรพอยเตอรท่ีใช หรือ ถาไมมี

ขอมูลดังกลาว ใหใชคาเฉลี่ยของความยาวคลื่นแสงเลเซอร ซ่ึงเทากับ 650 nm  

11. บันทึกผลการคํานวณในตารางบันทึกผล จากนั้น เปลี่ยนเสนผมจากเสนเดิมเปนเสนผมของสมาชิกใน

กลุม หรือ เสนใยผา อีก 2 – 3 เสน แลวปฏิบัติตามขอ 2 – 10 เพ่ือหาขนาดเสนผานศูนยกลางของ

เสนผมหรือเสนใยท่ีนํามาสองผานดวยแสงเลเซอร  

 

ตารางบันทึกผลกิจกรรมท่ี 3.1 

 

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

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

 

เสนผมหรือเสนใย 
ระยะระหวางจุดก่ึงกลางของ

แถบมืด 2 แถบแรก (m) 
ขนาดของเสนผานศูนยกลาง
ของเสนผมหรือเสนใย (m) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

อภิปรายและสรุปกิจกรรมท่ี 3.1 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร × ระยะจากเสนผมถึงฉาก 

(ระยะระหวางจุดก่ึงกลางของแถบมืด 2 แถบแรก)/2 
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...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

กิจกรรมท่ี 3.2 จําลองการคนพบโครงสราง DNA ดวยแสงเลเซอร  (เวลา 60 นาที) 

1. ในการศึกษาโครงสรางของสิ่งท่ีมีขนาดเล็ก เชน โมเลกุล หรือ โปรตีน นักวิทยาศาสตรใชหลักการ

เดียวกับหลักการท่ีใชหาขนาดของเสนผมในกิจกรรมท่ี 3.1 นั่นคือ การเลี้ยวเบนของแสง (light 

diffraction) แตแสงท่ีใชในการศึกษาสิ่งเหลานี้ ไมใชแสงเลเซอร แตเปนแสงท่ีมีความยาวคลื่นในชวง

ของรังสีเอกซ (X-ray)   

อภิปรายกับสมาชิกในกลุมเพ่ือตอบคําถามตอไปนี้ และเตรียมแลกเปลี่ยนผลการอภิปรายกับ

เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน  

−   เพราะเหตุใด นักวิทยาศาสตรไมใชแสงเลเซอรในการศึกษาโครงสรางโมเลกุล 

−   ถาจะจําลองการใชรังสีเอกซศึกษาโครงสรางของ DNA ท่ีมีขนาด 1 – 5 nm ดวยการใชแสง

เลเซอรแทนรังสีเอกซ จะสามารถทําไดหรือไม อยางไร 

 

2. ภาพท่ีเห็นดานลาง เปนภาพท่ี Rosalind Franklin ไดจากการศึกษาโครงสรางของ DNA ดวยเทคนิค

การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ (X-ray Diffraction)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ภาพจากการใชเทคนิคการ
เลี้ยวเบนของรังสีเอกซศึกษาโครงสรางของ 
DNA โดย Rosalind Franklin (Nature 

171, 740 – 741,  1953) 
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ภาพท่ี 7 เปนภาพสําคัญภาพหนึ่งในประวัติศาสตร เพราะเปนหลักฐานชิ้นสําคัญท่ีไดนําไปสูการ

สรุปวา DNA มีโครงสรางเปนเกลียวคู (double helix) ซ่ึงชวยใหนักวิทยาศาสตรท้ัง 3 คน ซ่ึงไดแก 

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

Wilkins) สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยท่ีดําเนินมากกวา 2 ทศวรรษเก่ียวกับสมบัติและรูปรางของ 

DNA ลงได  

กอนท่ีจะมีภาพดานบน ในวงการวิทยาศาสตรยังไมทราบถึงลักษณะของรูปรางท่ีแนนอนของ 

DNA การทราบถึงรูปรางของ DNA นําไปสูความเขาใจถึงสมบัติและอันตรกิริยาของ DNA กับโมเลกุล

อ่ืน ๆ 

 

3. ทํากิจกรรมเพ่ือจําลองการใชเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ ในการศึกษาโครงสรางของ DNA โดย

นําสปริงท่ีอยูในปากกาแบบกดแทน DNA และใชแสงเลเซอรแทนรังสีเอกซ 

4. นํากระดาษ A4 สีขาว 1 แผน ไปติดไวท่ีผนัง หรือ บริเวณท่ีจะจัดตั้งฉากใหแสงเลเซอรตกกระทบ 

โดยระดับความสูงของฉากท่ีติดตั้งนี้ ตองอยูต่ํากวาระดับสายตาของผูทํากิจกรรม เพ่ือความปลอดภัย 

5. นําสปริงของปากกาไปวางไวบนหนังสือ หรือ กลองท่ีมีรูปทรงแข็งแรง โดยใหสปริงอยูในแนวตั้ง ใช

เทปกาว 2 หนาเปนวัสดุยึดติดสปริงกับหนังสือ ดังภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

6. นําเลเซอรพอยเตอรไปวางไวบนหนังสือ หรือ กลองท่ีมีรูปทรงแข็งแรง ใชเทปกาวเปนวัสดุท่ีทําให

เลเซอรพอยเตอรยึดติดกับหนังสือหรือกลอง โดยติดเทปกาวท่ีบริเวณปุมของเลเซอรพอยเตอร เพ่ือให

มีการปลอยแสงเลเซอรออกมาอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาการทํากิจกรรม ดังภาพท่ี 9 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 การติดสปริงปากกากับ
หนังสือหรือกลอง 

ภาพท่ี 9 การใชเทปกาวติดเลเซอรพอย
เตอรกับหนังสือหรือกลอง 

เทปกาว 

เลเซอรพอยเตอร 

เทปกาว 2 หนา 

สปริงปากกา 
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7. จัดวางหนังสือหรือกลองท่ีติดกับสปริงปากกาใหหางจากฉากท่ีเตรียมไวในระยะ 1 – 2 เมตร และ ใน

แนวเดียวกัน จัดวางหนังสือหรือกลองท่ีติดกับเลเซอรพอยเตอรใหหางจากสปริงปากกาในระยะและ

ระดับท่ีพอดีกับการใหแสงเลเซอรฉายลงไปบนสปริงปากกาแลวทําใหเกิดลวดลายของแสงเลเซอรบน

ฉาก ดังภาพท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. สังเกต วาดภาพ และเขียนบรรยายลักษณะของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉาก  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 การจัดวางอุปกรณของการจําลองการใชเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซในการศึกษาโครงสราง DNA  

เทปกาว 
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ลักษณะของแสงเลเซอรท่ีปรากฏบนฉาก 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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9. อภิปรายกับสมาชิกในกลุม จากคําถามตอไปนี้ 

− การนําแสงเลเซอรมาสองผานสปริงปากกา มีความคลายกับการใชรังสีเอกซสองผานโมเลกุล

อยางไร 

− ถาเรามองไมเห็นหรือไมสามารถสัมผัสสปริงปากกาได ภาพท่ีปรากฏบนฉาก ชวยใหเราทราบ

ขอมูลอะไรบางเก่ียวกับสปริง  

 

 อภิปรายและสรุปกิจกรรมท่ี 3.2 
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