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	 จากกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง	 แสงเลเซอร์สอง
กจิกรรมแรก	 ทีไ่ด้น�าเสนอไปแล้วนัน้	 เป็นการให้ผูเ้รยีนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับสมบัติของแสงเลเซอร์และหลักการของการก�าเนิด
แสงเลเซอร์	 ผ่านการอภิปราย	 การคิดวิเคราะห์	 และลงมือ
ปฏิบัติเพื่อส�ารวจ	 บันทึกผล	 และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จากหลักฐานที่ได้	ส�าหรับในกิจกรรมที่	3	นี้	จะเป็นการน�าเสนอ
แนวทางการจดักจิกรรมการเรียนรู้เกีย่วกบัการน�าแสงเลเซอร์ 
มาใช้ประโยชน์	 ซึง่จะเป็นการปิดท้ายของชดุกจิกรรมการเรยีนรู้
เรือ่ง	แสงเลเซอร์	ทีผู่เ้ขยีนได้น�าเสนอต่อเนือ่งมา	ตัง้แต่ช่วงเร่ิมปี	
พ.ศ.	2558	ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ผู้สอนที่ได้น�ากิจกรรม
การเรียนรู้ไปจัดให้กับผู ้เรียน	 ไม่ว่าจะเป็นในชั่วโมงเรียน	 
ชั่วโมงกิจกรรม	 หรือค่ายวิทยาศาสตร์	 จะสามารถสร้างความรู้
ความเข ้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแสงเลเซอร ์ ที่คงทนให ้กับ 
ผูเ้รยีนได้เป็นอย่างด	ี พร้อมทัง้สร้างแรงบนัดาลใจในการค้นคว้า
เพิม่เตมิส�าหรับการเรียนต่อในระดับสงู	 และสร้างความตระหนกั
กับผู้เรียนให้ได้เห็นคุณค่าของบทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยเีกีย่วกับแสงในการพฒันาคุณภาพชวีติ	 ตามเป้าหมาย
ของวาระที่องค์การสหประชาชาติ	หรือ	UN	(United	Nations)	
ทีไ่ด้ประกาศให้ปี	พ.ศ.	2558	นี	้เป็นปีสากลแห่งแสงและเทคโนโลยแีสง	
(International	Year	of	Light	and	Light-Based	Technology)	
(ผูส้นใจเกีย่วกับกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของการรณรงค์ครั้งนี้	 สามารถ
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์	 http://www.light2015.org/
Home.html)

กจิกรรมการเรยีนรูท้ี ่3	แสงเลเซอร์น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
เวลา	90	–	120	นาที
จุดประสงค์การเรียนรู ้
	 1)	อธิบายหลักการและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการน�า
														แสงเลเซอร์ไปประยุกต์ใช้
	 2)	ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีด้านแสงเลเซอร	์
														ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วัสดุอุปกรณ์
	 1)	เลเซอร์พอยเตอร์	Class	II		
	 2)	แบตเตอรี่ส�าหรับใช้กับเลเซอร์พอยเตอร์
	 3)	เทปกาว	
	 4)	กระดาษแข็งหนาหรือกระดาษลัง
	 5)	สปรงิจากปากกาแบบกด		
	 6)	กระดาษสขีาวขนาด	A4	1		แผ่น	
	 7)	หนังสือหรือกล่องที่มีรูปทรงแข็งแรง	 																													
	 8)	ไม้บรรทัด		
	 9)	ไม้เมตร	

ต้อนรับปีแห่งแสง พ.ศ. 2558 
กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง

แสงเลเซอร์ (3)

รักษพล ธนานุวงศ์
นักวิชาการ สาขาฟิสิกส์ สสวท. / e-mail rthan@ipst.ac.th

สแกนโค้ดนี้เพื่อ
ชมภาพเคลื่อนไหว

3

ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 



นิตยสาร สสวท.

4 4

ปีที่ 43 ฉบับที่ 194 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 

 ข้อควรระวงั	แสงเลเซอร์เป็นแสงทีม่คีวามเข้มสูง	การมอง
แสงเลเซอร์โดยตรงด้วยตาเปล่า	 สามารถก่อให้เกดิความเสียหาย
แก่ดวงตาและท�าให้ดวงตาเสื่อมสภาพอย่างที่ไม่สามารถรักษา
ให้เหมือนเดิมได้	 ถึงแม้จะเป็นการมองแสงเลเซอร์ที่สะท้อน 
จากวัสดุต่าง	ๆ	แต่ถ้าเป็นการมองด้วยเวลานาน	สามารถท�าให้
ตาพร่าและเกดิอาการวงิเวยีนได้	 ดงันัน้	 การท�ากจิกรรมเกีย่วกับ
แสงเลเซอร์ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง	 ผู ้ท�ากิจกรรม	
ควรปฏิบัติดังนี้
	 ด�าเนินการตามข้ันตอนแต่ละข้ันตอนของกิจกรรม 
											ในลกัษณะนัง่	และไม่ให้แนวของสายตาทีใ่ช้สงัเกตอยูใ่น
											ระดับเดียวกับแหล่งก�าเนิดแสงเลเซอร์ที่วางอยู่บนโต๊ะ
	 วางแหล่งก�าเนิดแสงเลเซอร์บนโต๊ะ	และหันให้แสงชี้
											ไปในแนวระดับหรือชี้ลงด้านล่าง

	 ผู ้สอนน�าเข้าสู ่กิจกรรมโดยการกล่าวถึงการสืบสวน
คดีที่ต้องเก่ียวข้องกับการเก็บหลักฐานที่ผู ้ร ้ายได้ทิ้งไว้ในท่ี
เกิดเหตุ	 โดยเฉพาะเส้นผม	 หรือเส้นใยจากเครื่องแต่งกาย 
ของผู้ร้ายที่หลุดล่วงได้ง่าย	โดยท่ีเส้นผมหรือเส้นใยที่อยู่ในที่
เกิดเหตุจะสามารถน�าไปสู่การจับกุมผู ้ร้ายได้ก็ต่อเมื่อ	 ได้มี
การบ่งชี้ว่า	 เส้นผมหรือเส้นใยนั้นเป็นของผู้ร้ายด้วยวิธีการใด 
วิธีการหนึ่ง	ซึ่งโดยท่ัวไปแล้ว	วิธีการท่ีใช้คือการวัดขนาดของ
เส้นผมทีเ่กบ็ได้จากทีเ่กดิเหตดุ้วยไมโครมเิตอร์	หรอื	กล้องจุลทรรศน์	
แต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ท้ังสอง	นักสืบจะสามารถวัดขนาด
ของเส้นผมได้อย่างไร

	 ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม	 กลุ่มละ	 4	 –	 5	คน	จากนั้น	
ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม	(5	นาที	)	เพื่อพิจารณาว่า	
ถ้าจะใช้แสงเลเซอร์วดัขนาดของเส้นผม	 จะสามารถท�าได้หรอืไม่	
อย่างไร	 และเมื่อครบก�าหนดเวลา	 ผู้สอนท�าการสุ่มเลือก	 2	 -3	
กลุม่ให้น�าเสนอผลการอภปิราย	และแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพื่อน	ๆ	
ในช้ันเรียน	 จากน้ัน	 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท�ากิจกรรม 
วัดขนาดของเส้นผมด้วยแสงเลเซอร์	 (45	 นาที)	 โดยเริ่มจาก 
ให้แต่ละกลุม่ได้น�าอปุกรณ์ทีผู่ส้อนจดัเตรยีมไว้มาไว้ทีโ่ต๊ะของกลุ่ม	
ถัดมา	 ให้ผู้เรียนน�ากระดาษลังมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกว้าง
และยาวประมาณ	 6	 -	 7	 cm	 และกรีดให้มีช่องยาว 
ตรงกลางประมาณ	 4	 –	 5	 cm	 กว้างประมาณ	 1	 cm	 จากนั้น	 
ให ้น� า เส ้นผมของสมาชิกในกลุ ่มคนใดคนหนึ่ งมาแนบ 
ไว้บริเวณตรงกลางของช่อง	 ดึงเส้นผมให้ตึง	 แล้วใช้เทปกาวติด
เส้นผมให้ยึดกับกรอบกระดาษ	ดังภาพที่	1

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3.1 สืบหาคนร้ายด้วยแสงเลเซอร์ (60 นาที)

	 น�ากรอบกระดาษที่มีเส้นผมมาแนบกับสันของหนังสือ
หรือกล่องที่มีรูปทรงแข็งแรง	โดยให้ด้านล่างของกรอบกระดาษ
แนบกับสนัหนงัสอื	แล้วใช้เทปกาวติดส่วนล่างของกรอบกระดาษ
กับหนังสือ	ดังภาพที่	2
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ภาพที่ 1 การน�าเส้นผมมาติดไว้กับกระดาษแข็งที่ตัดให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม

ที่มีช่องตรงกลาง

ภาพที่ 2 น�ากรอบกระดาษที่มีเส้นผมมาจัดวางให้อยู่ในแนวตั้งบนหนังสือ

หรือกล่องที่มีรูปทรงแข็งแรง

-

-
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	 ให้ผู้เรียนน�าเลเซอร์พอยเตอร์ไปวางไว้บนหนังสือ	หรือ	
กล่องที่มีรูปทรงแข็งแรงอีกอันหนึ่ง	 จากนั้นใช้เทปกาวเป็น
วสัดยุดึตดิแท่งเลเซอร์พอยเตอร์กบัหนังสอื	 โดยให้เทปกาวคาดผ่าน
บริเวณปุ่มของเลเซอร์พอยเตอร์พอดี	 ให้พยายามออกแรงดึงให้
เทปกาวกดทีปุ่ม่ของเลเซอร์พอยเตอร์	 เพือ่ให้มกีารปล่อยแสงเลเซอร์
ออกมาอย่างต่อเนื่อง	ดังแสดงในภาพที่	3

ภาพที่ 3 การใช้เทปกาวติดเลเซอร์พอยเตอร์กับหนังสือหรือกล่อง

ภาพที่ 4 การจัดวางอุปกรณ์ให้แสงเลเซอร์ผ่านเส้นผม 

ภาพที่ 5 ลักษณะของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉาก เมื่อผ่านเส้นผม

	 น�ากระดาษ	 A4	 สีขาว	 1	 แผ่น	 ไปติดไว้ที่ผนัง	 หรือ	
บริเวณที่จะให้แสงเลเซอร์ตกกระทบ	 โดยให้ระดับความสูงของ
กระดาษ	A4	อยูต่�า่กว่าระดบัสายตาของผูเ้รยีน	เพือ่ความปลอดภัย	
จากนั้นให้ผู้เรียนน�าหนังสือที่มีเส้นผมไปวางไว้ที่ต�าแหน่งห่าง
จากฉากท่ีเตรียมไว้เป็นระยะประมาณ	 1	 –	 2	 เมตร	 และ	 
น�าหนังสือที่มีเลเซอร์พอยเตอร์ไปวางไว้ที่ต�าแหน่งห่างจาก 
เส ้นผมในระยะห ่ างและระดับสู งต�่ าที่พอดีกับการให  ้
แสงเลเซอร์ฉายลงไปบนเส้นผมแล้วท�าให้เกิดลวดลายของ 
แสงเลเซอร์บนฉาก	ดังภาพที่	4	 	 ถ ้าลักษณะของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉากไม่มี

ลักษณะคล้ายกับที่แสดงในภาพที่	 5	 ให้ผู้เรียนปรับแก้การจัด
วางอุปกรณ์	โดยผู้สอนอาจช่วยให้ค�าแนะน�า	เพื่อให้แสงเลเซอร์
ส่องผ่านเส้นผมแล้วท�าให้เกิดภาพที่ปรากฏบนฉากดังภาพที่	5		

 ข้อควรระวัง	 ไม่ควรจ้องแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉาก
นานเกินไป	เพราะอาจท�าให้เกิดอาการระคายเคืองของตา	และ
เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้
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ภาพที่ 6 แผนภาพเชิงเรขาคณิตแสดงการหาความสัมพันธ์ของปริมาณ 

ต่าง ๆ จากการให้แสงเลเซอร์ผ่านเส้นผม

	 ให้ผู้เรียนสังเกตและบันทึกผลการสังเกต	 จากนั้นให้
อภิปรายร่วมกับสมาชิกในกลุ่มถึงสาเหตุที่ท�าให้แสงเลเซอร์มี
ลักษณะเป็นแถบมืดและสว่าง	และบันทึกผลการอภิปรายลงใน
ใบกิจกรรม	
	 ผู ้สอนร่วมสรุปกับผู ้เรียนเกี่ยวกับลักษณะของแสง
เลเซอร์เมือ่ผ่านเส้นผม	ซึง่ควรสรปุได้ว่า	เมือ่ผ่านเส้นผม	แสงเลเซอร์
จะเกิด	“การเลี้ยวเบน”	ก่อนจะไป	“แทรกสอด”	กัน	ท�าให้เกิด
เป็นแถบมืดและแถบสว่าง	 คล้ายกับปรากฏการณ์ที่เกิดจาก
การให้ล�าแสงผ่านสลิตเดี่ยว	
	 ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการหาขนาดของ
เส้นผม	โดยอาศยัหลกัการของการเลีย้วเบนของแสง	(diffraction)	
ผ่านช่องสลิต	 และเมื่อแต่ละกลุ่มได้ข้อสรุปจากการอภิปราย
แล้ว	 ให้ผู้สอนสุ่มเลือกกลุ่ม	 2	 –	 3	 กลุ่ม	 ส�าหรับการน�าเสนอ
แนวคิด	 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มอื่น	 ๆ	 ได้ซักถาม	 ให้
ข้อคิดเห็น	และ	วิพากษ์วิจารณ์	ก่อนจะสรุปผลการอภิปราย	ซึ่ง
ควรสรุปได้ว่า	ขนาดของเส้นผม	สามารถหาได้จากการวิเคราะห์
แผนภาพเชิงเรขาคณิตของการจัดวางอุปกรณ์และลักษณะของ
แสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉาก	ดังแสดงในภาพที่	6

 จากภาพ จะได้ว่า
 
 
	 โดยที่						เป็นขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม
	 	 	 เป็นจ�านวนเต็มบวก	 	 	 	 เป็นความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์	
และเมื่อ							มีขนาดเล็ก	จะประมาณได้ว่า

 
	 โดยถ้า 			=1		จะได้ว่า					เป็นระยะจากจดุกึง่กลางของ
แถบมืดแถบแรกที่อยู่ด้านซ้ายหรือขวาถึงจุดกึ่งกลางของแถบ
สว่างที่อยู่ตรงกลาง		และ						เป็นระยะจากเส้นผมถึงฉาก
	 ผู้สอนให้ผู้เรียนหาเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม	 โดย 
ผู้เรียนอาจวัดระยะระหว่างจุดกึ่งกลางของแถบมืด	 2	 แถบแรก	
จากนั้น	 ท�าการวัดระยะห่างจากเส้นผมถึงฉาก	 และน�าค่าที่ได้
มาค�านวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผม	ตามสมการ	

	 (ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์หาได้จากตัวเลขที่ระบุ
บนเลเซอร์พอยเตอร์ทีใ่ช้ในการท�ากจิกรรม	 ถ้าไม่มข้ีอมลูดงักล่าว	
ให ้ใช ้ค ่าเฉล่ียของความยาวคล่ืนของแสงเลเซอร ์สีแดง	 
650	นาโนเมตร	ส�าหรับแสงเลเซอร์สีเขียว	ให้ใช้ค่าเฉลี่ย	ซึ่งมีค่า
ประมาณ	532	นาโนเมตร)
	 เมือ่ผู้เรียนค�านวณได้ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผม
แล้ว	ให้บันทึกผลการค�านวณในตารางบันทึกผล	จากนั้นเปลี่ยน
เส้นผมเป็นเส้นผมของสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม	 หรือ	 เส้นใยผ้า	 
อีก	 2	 –	 3	 เส้น	 แล้วลงมือปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน	 เพื่อหา
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมหรือเส้นใยที่น�ามาส่องผ่าน
ด้วยแสงเลเซอร์	
	 เมือ่ได้ค่าเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผมหรอืเส้นใย	 3	 –	 4	
เส้นแล้ว	 ให้ผู้เรียนอภิปรายเพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท�า
กิจกรรม	 และอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลักการเดียวกับ
ที่ใช้ในการท�ากิจกรรม	มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น	ๆ	
(10	นาที)

นิตยสาร สสวท.
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ปีที่ 43 ฉบับที่ 195 กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 

	 ผู้สอนบรรยายให้ความรู้กับผู้เรียนถึง	 ภาพ51	 หรือ	
Photo	 51	 ว่าเป็นภาพที่ส�าคัญที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์
ของวงการวิทยาศาสตร์	 เพราะเป็นหลักฐานชิ้นส�าคัญที่ช่วยให้
นักวิทยาศาสตร์สามารถสรุปได้ว่า	 DNA	 มีโครงสร้างเป็น
ลักษณะเกลียวคู่	 (double	 helix)	 ซึ่งได้น�าไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม	 (genetic	 engineering)	 และ 
การพัฒนาการทางด้านการแพทย์	การเกษตร	นิติวิทยาศาสตร์	
และด้านอืน่	ๆ 	ทีช่่วยยกระดบัคณุภาพชวิีตของผูค้นได้อย่างมากมาย
มหาศาล	 โดยนักวิทยาศาสตร์ท้ัง	 3	 คน	 ซึ่งได้แก่	 
เจมส์	วัตสัน		(James	Watson)	ฟรานซิส	คริก	(Francis	Crick)	
และ	มอริส	วิลกินส์	(Maurice	Wilkins)	ผู้ได้สรุปผลการศึกษา
วิจัยที่ด�าเนินมากว่า	 2	 ทศวรรษเกี่ยวกับสมบัติและรูปร่าง 
ของ	DNA	จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์
ในปี	ค.ศ.	1962	

	 •	เพราะเหตุใด	นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช้แสงเลเซอร์ใน
													การศึกษาโครงสร้างโมเลกุล
	 •		ถ้าจะจ�าลองการใช้รังสีเอกซ์ศกึษาโครงสร้างของ	DNA		
	 	 	 	 	 	 	 ที่มีขนาด	 1	 –	 5	 nm	 ด้วยการใช้แสงเลเซอร์แทน 
													รังสีเอกซ์	จะสามารถท�าได้หรือไม่	อย่างไร
 
	 หลังจากการอภิปราย	 ผู้สอนน�าเสนอ	 ภาพ51	 หรือ	
Photo	 51	 ที่โรซาลินด์	 แฟรงคลิน	 (Rosalind	 Franklin)	 
นกัเคมแีละผลกึวทิยาชาวอังกฤษ	บนัทกึได้จากการศกึษาโครงสร้าง
ของ	DNA	ด้วยเทคนคิการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซ์	(X-ray	Diffraction)	
ดังแสดงในภาพที่	9

	 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาแผนภาพของ	 DNA	 ที่มีลักษณะ
เป็นเกลียวคู่	(double	helix)	

 ตารางบันทึกผลกิจกรรมที่ 3.1
ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์	 =	………………………........	เมตร
ระยะจากเส้นผมหรอืเส้นใยถงึฉาก	=	………………………………	เมตร

	 จากนั้น	ให้ผู้เรียนอภิปรายกับสมาชิกในกลุ่ม	 (5	นาที)	
เพื่อตอบค�าถามต่อไปนี้	 และเตรียมแลกเปลี่ยนผลการอภิปราย
กับเพื่อน	ๆ	ในชั้นเรียน

กิจกรรมท่ี 3.2 จ�าลองการค้นพบโครงสร้าง DNA ด้วย 
แสงเลเซอร์  (เวลา 60 นาที)
	 ผูส้อนน�าเข้าสูก่จิกรรมโดยการกล่าวถึง	การศกึษาโครงสร้าง
ของสิ่งที่มีขนาดเล็ก	เช่น	โครงสร้างของโมเลกุล	หรือ	โครงสร้าง
ของโปรตนี	 นกัวทิยาศาสตร์ได้ใช้วิธกีารท่ีคล้ายกบัการหาขนาดของ
เส้นผมที่ผู้เรียนได้ท�าในกิจกรรมที่	 3.1	 แต่แสงที่ใช้ส�าหรับ 
การศึกษาโมเลกุล	หรือ	สิ่งที่มีขนาดเล็กมาก	ที่นักวิทยาศาสตร์ 
ใช้ไม่ใช่แสงเลเซอร์	แต่เป็นแสงชนิดอื่น	

ภาพที่ 7 ตัวอย่างตารางบันทึกผลกิจกรรมที่ 3.1 

ภาพที่  8 DNA ในเซลล ์ของสิ่ งมีชี วิตมีโครงสร ้างเป ็นเกลียวคู ่  

(ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Eukaryote_DNA-en.svg)

ภาพที่ 9 เป็นภาพที่มีชื่อเรียกว่า “ภาพ 51” หรือ “Photo 51” ซึ่งเป็นภาพ

ทีบ่นัทกึได้จากการใช้เทคนคิการเลีย้วเบนของรงัสีเอกซ์ศึกษาโครงสร้างของ DNA 

โดยโรซาลินด์ แฟรงคลิน  (Nature 171, 740 – 741, 1953)
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	 ผู ้ สอนให ้ผู ้ เรียนท�า กิจกรรมการจ�าลองค ้นพบ 
โครงสร้างของ	DNA	ด้วยการใช้เทคนคิการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์
ของโรซาลินด์	 แฟรงคลิน	 (30	 นาที)	 โดยเริ่มจากให้ผู้เรียน 
น�าอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ส�าหรับแต่ละกลุ่มมาไว้ท่ีโต๊ะ	 จากน้ัน	 
ให้น�าสปริงที่หาได้จากปากกาแบบกดท่ัวไปมาวางไว้บนหนังสือ	
หรือ	 กล่องที่มีรูปทรงแข็งแรง	 โดยให้สปริงอยู ่ในแนวต้ัง	 
ใช้เทปกาว	2	หน้าเป็นวัสดุยึดติดสปริงกับหนังสือ	ดังภาพที่	10

	 ให้ผูเ้รยีนสงัเกตลักษณะของแสงเลเซอร์ทีป่รากฏบนฉาก	
และอภิปรายกับสมาชิกในกลุ่มถึงสาเหตุท่ีท�าให้แสงเลเซอร ์
มีลักษณะเช่นนั้น		จากนั้น	ให้ผู้เรียนวาดภาพและเขียนบรรยาย	
เกี่ยวกับลักษณะของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏ	 และบันทึกผล 
การอภิปรายลงในใบกิจกรรม	

	 ผู ้เรียนควรได้ภาพของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉาก	 
มีลักษณะคล้ายกับภาพท่ี	13	ถ้าผู ้เรียนได้ภาพที่แตกต่าง 
จากภาพที่	 13	 ให้ตรวจสอบการจัดวางอุปกรณ์และพยายาม 
จัดให้มีลักษณะคล้ายกับภาพที่	12

	 น�ากระดาษ	 A4	 สีขาว	 1	 แผ่น	 ไปติดไว้ที่ผนังส�าหรับ
เป็นฉากให้แสงเลเซอร์ตกกระทบ	 โดยให้ตดิกระดาษอยูใ่นระดับ 
ทีต่�า่กว่าระดับสายตาของผูท้�ากจิกรรม	เพือ่ความปลอดภยั	จากนั้น	
จัดวางหนังสือที่ติดกับสปริงปากกาให้ห่างจากฉากที่เตรียมไว้
ในระยะ	1	–	2	เมตร	และ	ในแนวเดียวกัน	จัดวางหนังสือที่ติด
กับเลเซอร์พอยเตอร์ให้ห่างจากสปริงปากกาในระยะและ 
ระดับที่พอดีกับการให้แสงเลเซอร์ส ่องผ่านสปริงปากกา 
แล้วท�าให้เกิดลวดลายของแสงเลเซอร์บนฉาก	ดังภาพที่	12

	 น�าเลเซอร์พอยเตอร์ไปวางไว้บนหนังสืออีกเล่มหนึ่ง	
คาดเทปกาวบนตัวเลเซอร์พอยเตอร์	 โดยให้เทปกาวกดลงที่ปุ่ม
ของเลเซอร์พอยเตอร์พอดี	 เพื่อให้ปล่อยแสงเลเซอร์ออกมา
อย่างต่อเนื่อง	ดังแสดงในภาพที่	11

	 ผู ้สอนให้ผู ้ เรียนอภิปรายเพิ่มเติมเพื่อตอบค�าถาม 
ต่อไปนี้	(10	นาที)
	 •	การน�าแสงเลเซอร์มาส่องผ่านสปรงิปากกา	มคีวามคล้าย
													กบัการใช้รังสีเอกซ์ส่องผ่านโมเลกลุของ	DNA	อย่างไร
	 •	ถ้าเรามองไม่เหน็หรอืไม่สามารถสมัผสัสปรงิปากกาได้	
													ภาพทีป่รากฏบนฉาก	ช่วยให้เราทราบข้อมูลอะไรบ้าง
														เกีย่วกบัสปริง	

ภาพที่ 10 การติดสปริงปากกากับหนังสือหรือกล่อง

นิตยสาร สสวท.
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ภาพท่ี 12 การจัดวางอุปกรณ์ของการจ�าลองการใช้เทคนิคการเลี้ยวเบน 

รังสีเอกซ์ในการศึกษาโครงสร้าง DNA 

ภาพที่ 13 ลักษณะของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉากเมื่อผ่านสปริงปากกา 

ภาพที่ 11 การใช้เทปกาวติดเลเซอร์พอยเตอร์กับหนังสือหรือกล่อง
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	 หลงัจากทีผู่เ้รยีนได้อภิปรายเพ่ือตอบค�าถามแล้ว	ผูส้อนสุ่ม
กลุ่มของผู้เรียน	 2	 –	 3	 กลุ่ม	 ส�าหรับการให้น�าเสนอผล 
การอภิปรายของกลุม่และแลกเปลีย่นเรยีนรู้กบัเพือ่นในชัน้เรียน	
จากนั้น	 ผู้สอนน�าผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากกจิกรรมที	่ 3.2	 (10	นาท)ี	ซึง่ควรสรปุได้ว่า	การทีแ่สงเลเซอร ์
มีลักษณะดังภาพที่	 13	 เนื่องจากแสงเลเซอร์มีการเลี้ยวเบน
ผ่านเกลียวของสปริงก่อนจะมีการแทรกสอดกันที่บริเวณฉาก	
ท�าให้เกิดภาพดังลักษณะที่ปรากฏ	 ซึ่งเม่ือพิจารณาแล้ว	 
การเลี้ยวเบนของแสงเลเซอร์ผ่านเกลียวสปริงมีลักษณะเหมือน
กับการเลี้ยวเบนผ่านเส้นลวด	 2	 เส้นที่วางพาดกันในลักษณะ
ของตัวอักษร	 X	 ดังนั้น	 ภาพของแสงเลเซอร์ที่ปรากฏบนฉาก	 
จึงมีลักษณะเป ็นแนวยาวของแถบมืดสลับกับแถบสว ่าง	 
พาดกันในลักษณะตัวอักษร	 X	 โดยที่ตรงกลางมีความสว่าง 
และมีความยาวมากที่สุด

	 ส�าหรบัค�าตอบของค�าถามท่ีว่า	 “จากภาพท่ีปรากฏบนฉาก	
ช่วยให้เราทราบข้อมลูอะไรบ้างเกีย่วกบัสปริง”	ผูเ้รยีนอาจตอบว่า	
สามารถหาขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดสปริงได้	 
ซึ่งเป็นค�าตอบที่ถูกต้องและเพียงพอส�าหรับความรู ้พื้นฐาน 
ในระดบัมธัยมปลาย	 แต่ทัง้นี	้ ผูส้อนอาจให้ความรูเ้พิม่เตมิว่า	 
จากลกัษณะของแสงเลเซอร์ท่ีคล้ายกบัภาพ51	 ผูเ้รยีนยงัสามารถ 
หาระยะห่างระหว่างเกลยีวของสปรงิทีอ่ยูต่ดิกบัรศัมขีองเกลียว	
และมุมที่เกลียวของสปริงท�ากับแนวระนาบได้อกีด้วย	 ซึง่เป็น
ข้อมลูทางกายภาพของ	 DNA	 ทีน่กัวทิยาศาสตร์หาได้จากภาพ51	
แต่การทีผู่เ้รยีนจะวเิคราะห์เพ่ือหาปรมิาณดงักล่าว	อาจต้องใช้เวลา	
เพราะเป็นการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน	 และจ�าเป็นต้องใช้ความรู้
ท่ีมากกว่าความรู้ในระดับมัธยมปลาย	

	 ในช่วงท้ายของการท�ากิจกรรม	 ผู้สอนอาจกระตุ้น
ความอยากรูอ้ยากเหน็ของผูเ้รยีน	โดยเสนอแนะให้ผูเ้รยีนใช้เวลาว่าง	
ในการลองน�าวัสดุที่มีลักษณะอื่น	 ๆ	 มาให้แสงเลเซอร์ส่องผ่าน	
แล ้วให ้ท�านายลักษณะการแทรกสอดของแสงเลเซอร ์ 
ที่จะปรากฏบนฉาก	 และวิเคราะห์ว่า	 จะสามารถทราบข้อมูล
อะไรได้บ้างจากภาพที่เกิดขึ้น		นอกจากนี้	ผู้สอนอาจให้ความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการน�าแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น	 ๆ	
(5	 นาที)	 เช่น	 การสื่อสาร	 การแพทย์	 ศิลปะ	 อุตสาหกรรม	 
เพือ่เป็นการเชือ่มโยงสูก่ารน�าความรูไ้ปใช้ในการประกอบอาชีพ	
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู ้เรียนในการศึกษาค้นคว้า 
ในระดับสูงต่อไป

	 ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง	
แสงเลเซอร์	ทัง้	3	ตอน	สามารถดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้
และใบกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์สาขาฟิสิกส์	สสวท.	ตามที่อยู	่ 
http://physics.ipst.ac.th	 โดยเลอืกทีห่วัข้อ	 “การจดัการเรียน
การสอน”	จากนั้นเลือก	“แผนการสอน”	และ	เลือกหัวข้อย่อย
ที่เมนูด้านซ้ายมือ	“ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์”
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