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เลเซอรคืออะไร
ลําแสงเลเซอรคือ คลื่นแม"เหล็กไฟฟ&าในช"วงความถี่แคบๆ (คลื่นแสงที่มีความถี่ค"าเดียว) หรืออาจกล"าว
ได0ว"า “ลําแสงเลเซอรเป3นแสงบริสุทธิ์ที่สุด เท"าที่นักวิทยาศาสตรจะผลิตขึ้นมาได0” การผลิตแสงเลเซอรเกิดขึ้น
จากกระบวนการทางฟ<สิกสที่มีชื่อว"า “Light Amplification by Stimulated Emission Radiation” เรียก
ย"อว"า LASER ซึ่งมีความหมายคือ การเพิ่มปริมาณคลื่นแสงโดยการกระตุ0นให0ปลดปล"อยคลื่นแสงออกมา
เลเซอร ในทางฟ<สิกส คือ อุปกรณที่ให0กําเนิดลําแสง ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป3นเทคโนโลยีที่รวมกัน
ระหว"างกลศาสตรควอนตัมกับอุณหพลศาสตร ซึ่งพลังงานแสงเลเซอร สามารถมีคุณสมบัติได0หลากหลาย
ขึ้นอยู"กับจุดประสงคในการออกแบบ
การค0นพบ
การค0นพบลําแสงเลเซอร (Laser Beam) เกิดขึ้นในป\ ค.ศ.1954 โดย ซี.เอช.ทาวนส (C.H. Townes)
ได0เสนอเป3นหลักการหรือทฤษฎีเกี่ยวกับลําแสงเลเซอรเอาไว0 ซึ่งผลงานในครั้งนั้นทําให0เขาได0รับการประกาศ
เกียรติคุณให0ได0รับรางวัลโนเบลสาขาฟ<สิกสในป\ ค.ศ.1964 หลักการของ ซี.เอช.ทาวนส (C.H. Townes)
ก"อให0เกิดแรงผลักดันให0มีการศึกษาและสานต"อเรื่องเทคโนโลยีเลเซอรจนมีวิวัฒนาการที่ก0าวหน0ามาเป3นลําดับ
โดยในเดือนพฤษภาคม ป\ ค.ศ.1960 ทีโอดอร ไมแมน (Theodore Maiman) ได0ทําการศึกษาค0นคว0าวิจัย
เกี่ยวกับลําแสงเลเซอรขึ้นที่สถาบันวิจัย ฮิวจ (Hughes Research Laboratories) เขาไค0นําหลักการของซี.
เอช.ทาวนสมาประดิษฐเลเซอรเครื่องแรกของโลกขึ้นโดยเป3นเลเซอรทําจากทับทิม (Ruby Laser) และในป\
เดียวกันนั้นเองจาแวน (Javan) ก็ได0ประดิษฐเลเซอรที่ทําจากกoาซฮีเลียม-นีออน (Helium-Neon Laser) ได0
เป3นผลสําเร็จ จากนั้นเทคโนโลยีเลเซอรก็พัฒนาต"อไปอย"างต"อเนื่อง มีการผลิตเลเซอรชนิดต"างๆ ออกมา
มากมาย ซึ่งมีทั้งที่ทําจาก ของแข็ง ของเหลว กoาซ และสารกึ่งตัวนํา
ชนิดของเลเซอร
สามารถแบ"งชนิดของเลเซอรตามลักษณะของตัวกลางเลเซอรได0ดังนี้
เลเซอรกoาซ (Gas Laser) สารตัวกลางเลเซอรมีลักษณะเป3นกoาซ เช"น เลเซอรคารบอนไดออกไซด
(Carbon Dioxide Laser), เลเซอรอารกอน (Argon Laser), เลเซอรซีนอน (Xenon Laser), เลเซอรฮีเลียมนีออน
เลเซอรของแข็ง (Solid State Laser) ใช0สารตัวกลางเลเซอรที่เป3นแท"งผลึกแข็ง เช"น เลเซอร
นีโอดิเมียมแย็ก (Nd:YAG Laser), เลเซอรทับทิม
เลเซอรของเหลว (Dye Laser) สารตัวกลางมีลักษณะเป3นของเหลว เช"น เลเซอรโรดามีน 6 จี
(Rhodamin 6G Laser)
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เลเซอรสารกึ่งตัวนํา (Semiconductor Laser) เป3นเลเซอรที่ใช0สารตัวกลางเลเซอรเป3นสารกึ่งตัวนํา
เช"น เลเซอรไดโอด (Diode Laser) ชนิดต"าง ๆ
โครงสร0างและส"วนประกอบของเลเซอร
เลเซอรทับทิมเป3นเลเซอรชนิดแรกที่ถูกสร0างขึ้น โดย ทีโอดอร ไมแมน ในป\ ค.ศ. 1960 เป3นเลเซอร
ชนิดของแข็ง (ภาพที่ 1.ก) มีลักษณะที่สําคัญคือ ตัวกลางเลเซอรที่ใช0จะเป3นแท"งผลึกของฉนวนซึ่งทําหน0าที่เป3น
โฮส (host) และมีการฉาบ (dope) โครเมียม (Chromium; Cr) (เป3น impurity) เข0าไป ทําให0บางครั้งนิยม
เรียกว"า เลเซอรโดพอินซูเลเตอร (Doped Insulator Laser) และมีตัวอย"างเลเซอรหลักๆ 2 ชนิดที่ใช0เทคนิคนี้
คือ เลเซอรทับทิม และ เลเซอรนีโอดิเมียมแย็ก สารตัวกลางเลเซอรคือโครเมียมชนิดไตรวาเล0นท: อะลูมิเนียม
ออกไซด (Trivalent Chromium; Cr3+ : Aluminium Oxide; Al2O3) เป3นการฉาบโครเมียมชนิดไตรวาเล0นท
ลงไปในอะลูมิเนียมออกไซด ซึ่งคือทับทิมสังเคราะหนั่นเอง ในภาพที่ 3.ข แสดงโครงสร0างของเลเซอรทับทิม
ในการป~•มพลังงานต0องใช0วิธีการทางแสงคือใช0หลอดไฟซีนอน (Xenon) หรือหลอดไฟฉาย โดยมีตัวสะท0อนแสง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการป~•มพลังงาน ตัวสะท0อนแสงนี้มีลักษณะเป3นกระบอกที่มีทังสเตน (Tungsten; W)
พื้นที่หน0าตัดเป3นรูปวงรี และมีการวางหลอดไฟและตัวกลางเลเซอรไว0ที่ตําแหน"งของจุดโฟกัสของวงรี

(ก) ที่มา: http://www.sc.mahidol.ac.th
(ข) ที่มา: http://dekphysics.com
ภาพที่ 1 (ก) แสดงเลเซอรทับทิมเครื่องแรก (ข) ลักษณะโครงสร0างของเลเซอรทับทิม
แหล"งกําเนิดลําแสงเลเซอร
แหล"งกําเนิดลําแสงเลเซอรเป3นแหล"งกําเนิดแสงที่มีคุณสมบัติเด"น คือ เป3นคลื่นแสงที่มีระเบียบ มี
ลักษณะเป3นลําแสง ความเข0มแสงสูง จึงมีศักยภาพในการประยุกตในงานด0านต"างๆ เช"นในด0านอุตสาหกรรม
เลเซอรที่นิยมใช0ในป~จจุบันมีหลายชนิด ได0แก" เลเซอรคารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide Laser), เลเซอร
สารกึ่งตัวนํา (Semiconductor Laser), ฯลฯ แต"ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้
เลเซอรคารบอนไดออกไซด (ภาพที่ 2.ก) เป3นเลเซอรชนิดกoาซ ประกอบด0วยกoาซคารบอนไดออกไซด
กoาซไนโตรเจน และกoาซฮีเลียม ในอัตราส"วนประมาณ 1:1:10 เพื่อช"วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของเลเซอร
เลเซอรคารบอนไดออกไซดโดยทั่วไปจะมีกําลังเฉลี่ยประมาณ 10-2,000 วัตต ถ0าประยุกตใช0ในงานการตัด
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กระดาษหรือผ0า หรือในงานแกะสลักพลาสติกและไม0 จะใช0กําลังอยู"ที่ประมาณ 10-50 วัตต แต"ถ0าใช0ในการตัด
หรือเจาะโลหะหรือวัสดุที่มีความแข็งสูงมาก ต0องใช0กําลังอยู"ที่ประมาณ 100 วัตต ขึ้นไป ทําให0เลเซอรชนิดนี้ไม"
เหมาะในการนํามาประยุกตใช0ในงานการแกะสลักหรือเจาะวัสดุที่มีความแข็งสูง โดยส"วนใหญ"แล0วมักใช0กับวัสดุ
จําพวกอโลหะ เนื่องจากระบบคารบอนไดออกไซดแบบชนิดที่มีกําลังสูงจะมีขนาดใหญ" และมีอุปกรณเสริมต"อ
พ"วง เช"น ถังกoาซ ป~•มสุญญากาศ และอุปกรณควบคุมความดัน รวมถึงแหล"งจ"ายกําลังแรงดันสูงประมาณ 1025 กิโลโวลต
เลเซอรสารกึ่งตัวนํา เลเซอรชนิดนี้คือเลเซอรไดโอด ชนิดต"างๆ (ภาพที่ 2.ข) เป3นเลเซอรที่ใช0สารกึ่ง
ตัวนําเป3นตัวกลาง และเป3นเลเซอรที่มีจํานวนมากที่สุด มีลักษณะคล0ายกับ แอลอีดี (light emitting diode ;
LED) แต"มีลักษณะพิเศษบางประการ ทําให0แสงที่ออกมาเป3นเลเซอร โดย แสงในเลเซอรชนิดนี้เกิดจากการ
รวมตัว (recombination) ของอิเล็กตรอน (Electron) กับ "หลุม" (hole) ที่บริเวณรอยต"อ พี-เอ็น (P-N
Junction) ของสารกึ่งตัวนํา เช"น แกลเลียมอารเซนายด (Gallium Arsenide; GaAs), แกลเลียมฟอสไฟต
(Gallium Phosphide; GaP) และแกลเลียมอะลูมิเนียมอารเซนายค (Gallium Aliminium Arsenide;
GaAlAs) ความยาวคลื่นของแสงขึ้นกับชนิดของสารกึ่งตัวนําที่ใช0เป3นตัวกลาง โดยความยาวคลื่นหลัก ๆ คือ
650, 770, 809, 1100 และ 1500 นาโนเมตร

(ก) ที่มา: http://lasercutstore.blogspot.com
(ข) ที่มา: http://th.aliexpress.com
ภาพที่ 2 แสดงหลอดเลเซอร (ก) เลเซอรคารบอนไดออกไซด, (ข) เลเซอรไดโอด
ประโยชนของเลเซอร
เลเซอรนํามาประยุกตใช0ในงานต"างๆ มากมาย เช"น ทางด0านการแพทย, ทางด0านอุตสาหกรรม, การ
วิจัยทางวิทยาศาสตร, และด0านอื่นๆ
การใช0เลเซอรด0านการแพทย เลเซอรถูกนํามาใช0ในการผ"าตัดและรักษาทางด0านการแพทยและจักษุ
แพทย เช"น การผ"าตั ดที่มีขนาดเล็ ก การผ" าตัด ต0อ เป3 นต0น เลเซอรที่ใช0 ได0แก" เลเซอรคารบอนไดออกไซด
เลเซอรอารกอน
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การใช0เลเซอรด0านสื่อสารโทรคมนาคม เลเซอรไดโอดถูกนํามาใช0เป3นตัวส"งสัญญาณผ"านเส0นใยแก0วนํา
แสง เพื่อใช0ถ"ายทอดสัญญาณโทรทัศน โทรศัพท ข0อมูลคอมพิวเตอร อย"างกว0างขวาง สื่อสารโทรคมนาคมด0วย
แสงเลเซอรนี้มีจุดเด"นที่จะไม"มีสัญญาณรบกวนเพราะเป3นคลื่นแสง มีความจุข0อมูลสูงมาก เพราะมีความถี่สูง
กว"าคลื่นวิทยุ ทําให0เส0นใยแก0วนําแสงเส0นหนึ่งสามารถจุคู"สายโทรศัพทได0เป3นจํานวนมาก
การใช0 เ ลเซอรในการวั ด เลเซอรมี ค"า ความยาวคลื่ น คงที่ และเป3 น ลํ า แสงขนานจึ งถู กนํ า มาใช0 เ ป3 น
มาตรฐานการวัดที่ละเอียดแม"นยํา เช"น การวัดขนาดของสิ่งของการวัดระยะทางทั้งใกล0และไกลโดยอาศัย
หลักการของการสอดแทรก เช"น อินเทอเฟโรเมตรี (Interferometry) หลักการสะท0อนของคลื่นแสงที่เป3นพัลส
(Pulse) และหลักการเกิดการเคลื่อนของเฟส (Phase) ของคลื่นแสงที่ถูกโมดูเลต (Modulated) แล0ว
การใช0เลเซอรในอุปกรณสํานักงานและใช0ในบ0าน เลเซอรไดโอดเป3นเลเซอรที่มีขนาดเล็กจิ๋วไม"กินไฟ
จึงเหมาะนํ ามาประยุกตกับ อุป กรณสํ านั กงานและใช0 ในบ0 าน ได0 แก" การใช0เ ลเซอรเป3น เลเซอรพอยนเตอร
(Pointer Laser) ใช0ในเครื่องถ"ายเอกสาร และเครื่องพิมพเอกสารแบบเลเซอรพรินเตอร (Laser printer) ใช0ใน
เครื่องเสียงคอมแพกดิสก (Compact disc) ใช0ในเครื่องวิดีโอเลเซอรดิสก (Video disc) ฯลฯ
การใช0เลเซอรในงานด0านนิทรรศการ แสงเลเซอรมีลักษณะเด"น คือ มีลําแสงที่ระยิบระยับเนื่องจาก
การเกิ ด การสอดแทรกของแสงเลเซอรเมื่ อฉายกระทบฝุŠ น ละอองในอากาศที่ แ ขวนลอยทํ า ให0 ก ารแสดง
นิทรรศการมีชีวิตชีวาเราจึงเห็นการนําเลเซอรไปใช0ในงานโฆษณา งานแสดงละคร งานบนเวทีคอนเสิรต เป3น
ต0น
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