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เนือ้หา 
• แสง – คลื่น/อนุภาค 

• คุณสมบัตพิืน้ฐานของแสง 

• เทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องกับแสง 
– แหล่งก าเนิด(ที่ส าคัญ) – แสงซินโครตรอน และ เลเซอร์ 

– ระบบล าเลียงแสง & ระบบวัด 

– การใช้ประโยชน์ 

• LED 

• เลเซอร์ 
 

 

 



แสงสว่าง – LED Light Technology 

LED = Light-Emitting Diode 



HID = high-intensity discharge 



แสงสว่าง – LED Light Technology 

CFL = compact fluorescent lamp หรือ หลอดประหยดัพลงังาน 
(WIKIPEDIA) 



แสงสว่าง – LED Light Technology 





• High Efficiency: มีความสวา่งกวา่หลอดไฟแบบไส้ธรรมดา และไม่เหมือนหลอดฟลูออ
เรสเซนซ์ท่ีประสิทธิภาพไม่ข้ึนกบัรูปร่างและ 

• Color: ไม่ตอ้งใชฟิ้ลเตอร์เพ่ือสร้างสี ท าใหต้น้ทุนลดลง 
• Small Size: มีขนาดเลก็ ง่ายต่อการประยกุตใ์ช ้
• Fast On/Off time: สวา่งจา้หลงัเปิดภายในเรือนมิลลิวนิาที และสามารปิดไดท้นัทีทนัใด  
• Dimming: สามารลดความสวา่งจา้ได ้โดยการลดกระแสหรือใชห้ลกัการทาง PULSE-

WIDTH MODULATION 
• Cool light: ความร้อนท่ีเกิดข้ึนมีนอ้ยมาก 
• Long Lifetime: สามารถใชง้านไดย้าวนานถึง 35,000 to 50,000 ชัว่โมง   โดยปกติ

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ใชง้านไดป้ระมาณ 10,000 ถึง 15,000 ชัว่โมง และหลอดกลม
แบบใชไ้ส้ใชง้านได1้,000 ถึง 2,000 ชัว่โมง  

• Shock resistance: ทนต่อการกระแทก หรือการสั่นสะเทือน 
• Focus: เป็นแหล่งก าเนิดแสงท่ีมีขนาดเลก็ จึงง่ายต่อการท่ีออกแบบใหมี้การโฟกสัแสง 

LED - ข้อด ี



• High Initial Price: มีราคาเร่ิมตน้ท่ีแพง 
• Temperature dependence: ประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ/ไม่ชอบอุณหภูมิสูง-ต ่า

เกินไป 
• Distorted Color: สเปกตรัมแสงสีขาวอาจจะเพ้ียนไปจากแสงธรรมชาติอยูบ่า้ง  
• Voltage sensitivity: ความสวา่งจา้มีความอ่อนไหวต่อความต่างศกัยไ์ฟฟ้าท่ีใช ้
• Electrical polarity: ใชไ้ฟกระแสตรง และตอ้งต่อขั้ว +/- ใหถู้กตอ้ง 
• ... 
• ... 

LED - ข้อเสีย 



เลเซอร์ 
 

LASER = Light Amplification Stimulated 
Emission of Radiation 



เลเซอร์ 
• อันตรกริิยาระหว่างแสงกับอะตอม 

• เงื่อนไขส าคัญที่ท าให้เกิดการแสงเลเซอร์ 

• ระบบมาตราฐานที่ท าให้เกิดแสงเลเซอร์ 

• Resonant Cavity/Optical Resonator 

• คุณสมบัตขิองแสงเลเซอร์ 

• ชนิดของแสงเลเซอร์ 

• การใช้ประโยชน์ 



เลเซอร์ – อันตรกริิยาระหว่างแสงกับอะตอม 

• Stimulated absorption 

 

 

• Spontaneous emission 

 

 

• Stimulated emission 

Stimulus 

absorption 

Stimulated 

emission 



เลเซอร์ – อนัตรกริิยาระหว่างแสงกบัอะตอม 

ลูกโซ่ของการเพิ่มจ านวนโฟตอน 



เลเซอร์ – ระบบมาตราฐานที่ท าให้เกดิแสงเลเซอร์ 

ตัวอย่างเช่น Ruby laser ซ่ึงใช้ Cr++ ions 
ข้อเสียของระบบนีคื้อการทีแ่สงเลเซอร์ถูกดูดกลืนพลงังานโดยอะตอมใน
ระบบ ท าให้แสงเลเซอร์ทีไ่ด้มีความเข็มลดลง 

ระบบ/อะตอมทีป่ระกอบด้วย 3 ช้ันพลงังาน 



เลเซอร์ – ระบบมาตราฐานที่ท าให้เกดิแสงเลเซอร์ 
การผลิตแสงแลเซอร์เร่ิมจากการกระตุน้อะตอมให้
อยูใ่นสถานะท่ีมีพลงังานท่ีสูงข้ึนท่ีเป็น 
metastable state ซ่ึงเรียกวา่การ pumping โดย
อาศยัหลกัการของ stimulated absorption  
 
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากนั้นคือ stimulated 
emission 
 
ขบวนการการเกิดแสงเลเซอร์ถูกเพ่ิมปริมาณโดย
อาศยัการสะทอ้นกลบัของแสงท่ีถูกกกัโดยกระจก
สองอนั 

 
กระจกดา้นหน่ึงเป็นกระจกท่ีสามารถใหแ้สงผา่น
ไดเ้ป็นช่องเปิดใหแ้สงเลออกมา 



เลเซอร์ – ระบบมาตราฐานที่ท าให้เกดิแสงเลเซอร์ 

Ruby Laser 
• พฒันาขึน้คร้ังแรกโดย Theodore H. Maiman 
ในปี ค.ศ. 1960 

• ความยาวคล่ืน 694.3 nm (deep red) 
• ช่วงชีวติของ metastable state ประมาณ 3 ms 
• ประสิทธิภาพน้อยกว่า 1% แต่สามารถสร้างให้มี
ล าแสงทีม่ีขนาดตั้งแต่ 1 mm ถึง 25 mm 

 



เลเซอร์ – ระบบมาตราฐานที่ท าให้เกดิแสงเลเซอร์ 

ตัวอย่าง – HeNe laser  

ระบบ/อะตอมทีป่ระกอบด้วย 4 ช้ันพลงังาน 



เลเซอร์ – Resonant Cavity/Optical Resonator 



เลเซอร์ – Laser Diode 



เลเซอร์- คณุสมบตัิของแสงเลเซอร์ 
• มีความเป็นโคฮีเรนซ์ (coherence) 

• มีความยาวคล่ืนค่าเดียว (monochromatic) 

• มีความลู่คม (low divergence) 

• มีความสว่างจ้าสูง (high brightness) 



เลเซอร์- ชนิดของเลเซอร์ 
• Gaseous laser ได้แก่ HeNe laser, Ar laser และ CO2 

laser 

• Dye laser ส่วนใหญ่ใช้ organic dye ในสารละลาย 

• Solid state laser ได้แก่ Ruby laser, YAG (yttrium 
aluminium garnet) laser และ semiconductor laser 
(laser diode) 

• Free electron laser 



เลเซอร์- การประยกุต์ใช้ 
เลเซอร์มีคุณสมบัตทิี่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
สาขา ตัวอย่างการใช้งานเลเซอร์ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่เราใช้กันเกือบ
ทุกวันอาศัยเลเซอร์ ชนิดที่เรียกว่าเลเซอร์ไดโอด 

 

เลเซอร์ ถูกน าไปใช้ทัง้งานวจิัยชัน้สูงและงานทางด้าน
ความม่ันคง 

 



เลเซอร์ – การเจาะ ตัด และเช่ือม 

การใช้เลเซอร์เพ่ือเจาะ และตัด  โดยการโฟกสัล าแสงใหมี้
ขนาดเลก็และมีความหนาแน่นของก าลงัเพียงพอท่ีจะเจาะ ตดั 
หรือเช่ือม วสัดุต่าง ๆ ได ้รูปท่ีเจาะ รอยตดั หรือรอยเช่ือมจะมี
ขนาดเลก็และคมชดัมาก  ท าใหส้ามารถท างานท่ีมีความ
ละเอียดสูงได ้ 
เลเซอร์ทีใ่ช้งานต้องมกี าลงัสูง เชน่ เลเซอร ์
คาร์บอนไดออกไซด ์และเลเซอร์แยก็ 



เลเซอร์ – ทางการแพทย์ 
เลเซอร์ถูกน ามาใชใ้นการผา่ตดัและรักษาทางดา้นการแพทยแ์ละจกัษุแพทย ์เช่น การ
ผา่ตดัท่ีมีขนาดเลก็การผา่ตดัตอ้ เป็นตน้ เลเซอร์ท่ีใช ้ไดแ้ก่ เลเซอร์
คาร์บอนไดออกไซด ์เลเซอร์อาร์กอน 

Lasik = Laser-Assisted in-situ Keratomileusis 
 
เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่เป็นการผา่ตดัตาดว้ยเลเซอร์เพื่อแกไ้ขปัญหาสายตาสั้น 
(myopia)  สายตายาว (hyperopia) และสายตาเอียง (astigmatism) โดยการใช้
เลเซอร์ปรับแต่งความโคง้ของกระจกตา (cornea) 



เลเซอร์ – ทางการแพทย์ 
เลเซอร์แต่ละชนิดมีอ านาจทะลุทะลวงท่ีต่างกนั การเลือกใชเ้ลเซอร์ท่ี
ถูกตอ้งสามารถ ก าจดัรอยแผล รอยไหม ้หรือใฝบนผวิหนงัได ้



เลเซอร์ - การส่ือสารโทรคมนาคม 

การส่ือสารโทรคมนาคมดว้ยแสงเลเซอร์น้ีมีจุดเด่นท่ีจะไม่มี
สัญญาณรบกวนเพราะเป็นคล่ืนแสง  มีความจุขอ้มูลสูงมาก 
เพราะมีความถ่ีสูงกวา่คล่ืนวทิย ุ  ท าใหเ้ส้นใยแกว้น าแสงเส้น
หน่ึงสามารถจุคู่สายโทรศพัทไ์ดเ้ป็นพนั ๆ คู่สาย 

เลเซอร์ไดโอดถูกน ามาใชเ้ป็นตวัส่งสญัญาณผา่นเส้นใยแกว้น า
แสง เพื่อใชถ่้ายทอดสญัญาณโทรทศัน์ โทรศพัท ์
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ อยา่งกวา้งขวาง 



เลเซอร์ – การสร้างถาพ 3 มิติ (Holography) 

เลเซอร์ สามารถใชบ้นัทึกขอ้มูลของภาพ
สามมิติไดเ้พราะบนัทึกทั้งความเขม้แสง
และเฟสของแสงดว้ย  ภาพท่ีบนัทึกจึงมี
ขอ้มูลเก่ียวกบัความลึกของภาพดว้ย ท า
ใหไ้ดภ้าพสามมิติเรียกวา่ holograph 



เลเซอร์ – งานวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง  
เลเซอร์กบัอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เม่ือติดตั้งเลเซอร์
ไวบ้นกลอ้งทีโอโดไลตก์จ็ะสามารถก าหนดแนวราบ
และแนวตั้งของอาคารได ้ รวมไปถึงการก่อสร้าง การ
วางท่อน ้ามนั ท่อก๊าซ และอุโมงค ์



เลเซอร์ – เคร่ืองมือวดั/งานวิจยั 
การใช้เลเซอร์ในการวดั เลเซอร์มีค่าความยาวคล่ืนคงท่ี และเป็นล าแสงขนาน จึงถูกน ามาใชเ้ป็นมาตรฐานการวดั
ท่ีละเอียดแม่นย  า  เช่น  การวดัขนาดของส่ิงของการวดัระยะทางทั้งใกลแ้ละไกล โดยอาศยัหลกัการของการ
สอดแทรก เช่น อินเทอเฟโรเมตรี หลกัการสะทอ้นของ คล่ืน แสงท่ีเป็นพลัส์ และหลกัการเกิดการเคล่ือนของ
เฟสของคล่ืนแสงท่ีถูกโมดูเลตแลว้ หรือใชเ้ลเซอร์ในการช่วยปลูกฟิลม์บาง 



เลเซอร์ - งานดา้นนิทรรศการ 
ล าแสงท่ีระยบิระยบัเน่ืองจากการเกิดการ
สอดแทรกของแสงเลเซอร์  เม่ือฉายกระทบ
ฝุ่ นละอองในอากาศท่ีแขวนลอย ท าใหก้าร
แสดงนิทรรศการมีชีวติชีวาเราจึงเห็นการน า
เลเซอร์ไปใชใ้นงานโฆษณา งานแสดงละคร 
งานบนเวที คอนเสิร์ต ฯลฯ 



เลเซอร์ – อุปกรณ์/เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
อุปกรณ์ส านักงานและเคร่ืองใช้ในบ้าน
หลายชนิด ท างานโดยอาศยัเลเซอร์ชนิด
เลเซอร์ไดโอด ซ่ึงเป็นเลเซอร์ท่ีมีขนาด
เลก็จ๋ิวไม่กินไฟจึงเหมาะน ามาประยกุต์
กบัอุปกรณ์ส านกังานและใชใ้นบา้น เรา
พบเลเซอร์ไดโอดในอุปกรณ์เหล่าน้ี 

 
• เลเซอร์พอยน์เตอร์  
• เลเซอร์พรินเตอร์  
• เคร่ืองเสียงคอมแพกดิสก ์ใชใ้น 

• เคร่ืองวดีิโอเลเซอร์ดิสก ์ 
• เคร่ืองสแกนบาร์โคด๊   
• ฯลฯ 



Bar code scanning 



Color laser printer 

http://www.youtube.com/watch?v=hEj0SsCstIM 



CD, DVD & Blu-ray 



เลเซอร์ – แหล่งพลงังานในอนาคต 


