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บทคัดย่อ 

      การดัดแปลงชุดอุปกรณ์ศึกษาสเปกตรัมเพื่อการบันทึกด้วยสมาร์ทโฟน เป็นการช่วย
สนับสนุนการทดลองศึกษาสเปกตรัมของธาตุในรายวิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ด้วยการเลือกใช้วัสดุท่ีมีราคาถูกและหาได้ง่ายเพื่อดัดแปลงชุดศึกษาสเปกตรัมท่ีผลิตโดย
บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ลักษณะเดิมเป็นกล่องไม้สีด า ใช้ใส่แหล่งแสงซ่ึงเป็น
หลอดบรรจุก๊าซชนิดต่างๆท่ีจะถูกจุดประกายแล้วให้สเปกตรัม มีฟิวส์และปล๊ักต่อกับไฟฟ้า 220 
V, AC 50 Hz เพื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าแก่หลอดบรรจุก๊าซ ผู้วิจัยได้ออกแบบกล่องไม้จากไม้
อัดท่ีใหญ่กว่ารูปทรงเดิมเล็กน้อยเพื่อบรรจุกล่องเดิมลงไปได้ จึงช่วยแก้ไขเรื่องแสงรบกวนจาก
ภายนอก แล้วประดิษฐ์กล้องสเปกโตรสโคปอย่างง่าย จากกระดาษแข็งม้วนเป็นท่อทรงกระบอก
ติดกับแผ่น CD ท าหน้าท่ีแยกแสงแทนแผ่นเกรตติง และใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนในการรับ
แสงพร้อมกับบันทึกภาพสเปกตรัม ชุดอุปกรณ์ ท่ีดัดแปลงแล้วสามารถใช้ศึกษา Visible 
spectrum จากแหล่งแสงดวงอาทิตย์ และ หลอดฟลูออเรสเซนต์ และ ศึกษา Emission 
spectrum ท่ีได้จากหลอดบรรจุก๊าซไฮโดรเจน ฮีเลียม ไอปรอท และนีออน โดยไม่ต้องท าการ
ทดลองในห้องมืด โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนท่ีเก็บภาพไว้สามารถน าไปเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์
เพื่อแสดงภาพสเปกตรัมบนหน้าจอในห้องเรียน และชุดอุปกรณ์ท่ีดัดแปลงสามารถน าไปใช้
ศึกษานอกห้องเรียนได้อีกด้วย 

ค าส าคัญ : ชุดศึกษาสเปกตรัม  แผ่น CD  กล้องสเปกโตรสโคป  สมาร์ทโฟน การดัดแปลง 
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ABSTRACT 

     Modification of spectrum demonstration device for recording with 
smartphone was applied to support study of elemental spectra in chemistry 
laboratory at high school levels. Cheap and easy available materials were used 
to modify the spectrum demonstration devices produced by Gammaco 
(Thailand) Co., Ltd. The original device is a black wooden box for fixing a lamp 
source which is a gas containing glass tube, with fuse and plug for operation 
with 220 V, 50 Hz.  Various spectra are obtained by using different lamp sources 
sparked by high voltage generators.  The new wooden box was made from 
plywood to form a bit larger box so that it can cover the original box and 
prevent interference from the outside stray light. The simple spectroscope was 
made from a hard paper roll as a cylindrical tube glued with a diffraction grating 
cut from a CD disc and a smartphone as the spectrum recorder. The fabricated 
spectroscope can take pictures of visible light from the sun and fluorescent 
lamps. Emission spectrum of tubes containing hydrogen, helium, mercury vapor, 
and neon, can be observed by the modified spectroscope without darkroom 
requirement. Photographs of spectra are easily taken with smartphones which 
can be connected to a projector in order to show the spectra images on screen 
in the classroom. The modified device is also applicable outside the classroom.  

Keywords: spectrum demonstration device, compact disk (CD), spectroscope, 
smartphone, modification  
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บทน า  
       การสังเกตสเปกตรัม (spectrum) เป็น
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนส าหรับการศึกษาเรื่องของ
แสงและสี ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการศึกษาสเปก
โตรสโคปี(spectroscopy) [1] มีการเผยแพร่
วิธีการประดิษฐ์กล้องสเปกโตรสโคปอย่างง่าย
และสาธิตวิธีใช้เพื่อศึกษาสเปกตรัมส าหรับ
การทดลองในชั้นเรียน การประดิษฐ์กล้อง 
สเปกโตรสโคปจากแผ่น CD สามารถท าได้
ง่าย เพราะเป็นวัสดุราคาถูก สามารถเห็น
สเปกตรัมเป็นท่ีน่าพอใจ [2], [3], [4], [5], 
[6] และ [7] โดยแผ่น CD ถูกใช้แทนแผ่น
เกรตติง เมื่อมีล าแสงตกกระทบแสงจะเกิด
การเลี้ยวเบน (diffraction) แยกออกเป็น
แถบสีต่างๆกันท่ีเรียกว่าสเปกตรัมได้ ลักษณะ
ของเกรตติงมีร่องเป็นเส้นขนานเรียงอยู่ชิดกัน
มาก โดย ท่ั วไปมีประมาณ  600 เส้ นต่ อ
มิลลิ เมตร ขณ ะท่ี ในแผ่น  CD มีร่อ งการ
บันทึกเสียงความกว้าง 1.6 ไมโครเมตร มี
จ านวนร่องเป็น 625 เส้นต่อมิลลิเมตร ดังน้ัน
เมื่อใช้แผ่น CD ในการรับแสง ก็สามารถเห็น
เส้นสเปกตรัมปรากฏบนผิวของแผ่น CD ได้
เช่น เดียวกับการใช้แผ่น เกรตติง ในการ
ทดลองถ้าให้แสงอาทิตย์หรือแสงขาวจาก
หลอดไฟส่องผ่านเกรตติงจะเห็นสเปกตรัม
ของแสงอาทิตย์หรือแสงขาวปรากฏเป็นสีรุ้ง 
7 สี ท่ีมีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 400-700 
นาโน เมตร ซ่ึ งเป็ นสเปกตรัมของแสงท่ี
มองเห็นได้(visible spectrum) และสามารถ
ใช้ศึกษาการคายพลังงานแสงของธาตุต่างๆท่ี
จะปรากฏเป็นเส้นสเปกตรัมสีต่าง ๆ ท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละธาตุได้ [8], [9] และ 
[10]  
 การทดลองศึกษาเส้นสเปกตรัมของ
ธาตุตามหนังสือเรียนรายวิชา เคมี เล่ม 1 ช้ัน 

 
มัธยมศึกษาปี ท่ี  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิท ย าศาสตร์  ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 
จั ด ท า โด ย ส ถ า บั น ส่ ง เส ริ ม ก า ร ส อ น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
กระทรวงศึกษาธิการ[11] มีการใช้ชุดศึกษา
ส เป ก ต รั ม ข อ งธ าตุ  ซ่ึ ง เมื่ อ น าม าใช้ ใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของแสงสว่างจากภายนอกรบกวน เน่ืองจาก
สภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อการควบคุมแสง ท า
ให้เห็นสเปกตรัมของธาตุไม่ชัดเจน และไม่
สามารถบันทึกภาพสเปกตรัมของธาตุได้ 
ส าหรับองค์ประกอบของชุดศึกษาสเปกตรัม
ข อ ง ธ า ตุ ท่ี มี จ า ห น่ า ย  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าความต่างศักย์สูง (high 
voltage source) ห ลอ ดบรรจุ ก๊ าซ  (gas 
discharge tube) ชนิดต่างๆ  และแผ่นเกรต
ติง หรือ กล้องสเปกโตรสโคป ตัวกล้องมีสเกล
บอกความยาวคลื่น สามารถใช้กับแสงความ
ยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร และใช้ในการ
ส่องสเปกตรัมจากแหล่งก าเนิดแสงต่างๆได้  
แต่เน่ืองจากแผ่นแกรตติงซ่ึงเป็นแผ่นปริซึม
แก้วมีอายุการใช้งานจ ากัด แตกหักง่าย ส่วน
กล้องสเปกโตรสโคปท่ีใช้บันทึกสเปกตรัมมี
ราคาแพงและไม่ได้มีใช้ในทุกห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ผู้เขียนจึงมีแนวคิดท่ีจะท าการ
ดัดแปลงอุปกรณ์ชุดสเปกตรัมท่ีใช้งานร่วมกับ
สมาร์ทโฟนได้ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประดิษฐ์กล้องสเปกโตรสโคปท่ีใช้แผ่น 
CD มาเป็นส่วนประกอบของกล้องสเปกโตรส
โคป แทนแผ่นเกรตติง เพราะมีราคาถูก หาได้
ง่ายและบันทึกภาพ สเปกตรัมของธาตุต่างๆ 
โดยใช้สมาร์ทโฟน ซ่ึงเป็นเครื่องมือสื่อสาร ท่ี
ในปัจจุบันนักเรียนแทบทุกคนมีเป็นของใช้
ประจ าตัว  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
.    1. เพื่อดัดแปลงอุปกรณ์ชุดศึกษา
สเปกตรัมใหส้ามารถบันทึกภาพสเปกตรัม
ด้วยสมาร์ทโฟนได้                                                                  
.    2. เพื่อศึกษาสเปกตรัมจากแหล่งก าเนิด
แสงต่างๆ ท่ีได้จากการใช้อุปกรณ์ชุดศึกษา
สเปกตรัมท่ีดัดแปลงแล้ว 

วัสดุอุปกรณ์ 
       1. ชุดศึกษาสเปกตรัมของบริษัทแกมมา
โก้  
       2. หลอดบรรจุก๊าซไฮโดรเจน (H2) ก๊าซ
อีเลียม (He) ก๊าซนีออน (Ne) ไอปรอท (Hg) 
และหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
      3. แผ่นซีดี 
      4. กรรไกร 
      5. คัตเตอร์  
      6. กาวลาเท็กซ์ 
      7. เทปใส 
      8. กระดาษแข็ง 
      9. กล่องไม้อัดดัดแปลง ท่ีมีความหนา 
10 มิลลิเมตร 
     10. สีส าหรับทาไม้ 
     11. ไม้บรรทัด 

วิธีการดัดแปลงและการประดิษฐ์ 
         การดัดแปลงกล่องอุปกรณ์ชุดศึกษา
สเปกตรัมพร้อมหลอดบรรจุก๊าซ 
 1. ชุดศึกษาสเปกตรัมของบริษัท
แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ผลิต
และจ าหน่าย มี ลักษณะเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยม
สีด าขนาด 13.7x14x35 เซนติเมตร ภายในมี
วงจรก าเนิดไฟฟ้าความต่างศักย์สูง ส่วนหน้า
มีขั้วส าหรับใส่หลอดบรรจุก๊าซ มีฟิวส์และ
ปลั๊ กต่ อกั บ ไฟฟ้ า  220 V, AC 50 Hz  ซ่ึ ง
ผู้เขียนน ามาดัดแปลงด้วยการออกแบบกล่อง
ไม้ท าจากไม้อั ดให้ เป็ นกล่องสี่ เหลี่ ยมขนาด 
18x40x40 เซนติเมตร ท่ีใหญ่กว่ารูปทรงเดิม จึง
ใส่กล่องชุดศึกษาสเปกตรัมของธาตุเดิมได้พอดี 
แ ล ะ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น แ ส งส ว่ า งภ า ย น อ ก
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้                                                  
 2. ทาสีภายในกล่องไม้อัดด้วยสีด า
และเจาะรูด้านหน้าบริเวณกลางกล่องเป็น
วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร 
เพื่อใช้ส่องสเปกตรัมของธาตุ เจาะรูด้านหลัง
ให้ตรงกับสวิตซ์ ปิด-เปดิ 
 3. ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์
ชุดศึกษาสเปกตรัม แสดงดังรูปท่ี 1 
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รูปที ่1 ขั้นตอนการดัดแปลงอุปกรณ์ชุดศึกษาสเปกตรัม 

การประดิษฐ์กล้องสเปกโตรสโคปอย่างง่าย
จากแผ่น CD…..………………………………….                                                                          
………งานของ Wakabayashi และคณะ[12] 
ได้ออกแบบกล้องสเปกโตรสโคปจากแผ่น 
CD-ROM ในลักษณะกล่องสี่ เหลี่ยมซ่ึงใช้
กล่องรองเท้ าหรือกล่องทิชชู ท่ีมี ขนาด 
คล้าย ๆ กันได้  แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของ
การเจาะช่องแสงเข้า (entrance slit) ท่ีต้อง
เจาะให้มีความกว้าง 2 มิลลิเมตรและความ
ยาว 1 มิลลิเมตร โดยมีขอบเรียบชัดเจน  ซ่ึง
ต้องใช้อุปกรณ์ตัดท่ีมีความคมมาก จึงต้อง
ระมัดระวัง เป็นพิ เศษเพราะจะมีผลต่อ
คุณภาพของสเปกตรัมท่ีส่องได้  ถ้าหาก
นักเรียนท าเอง อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุจาก
การใช้ของมีคม ดังน้ันผู้เขียนจึงดัดแปลง
และประยุกต์การประดิษฐ์กล้องสเปกโตรส

โคปจากแผ่น CD ท่ีนักเรียนสามารถท าขึ้น
เองได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้    .                                            

1. ตั ด ก ร ะ ด าษ แ ข็ ง ข น าด  15x12 
เซนติเมตร ระบายสีด้านในด้วยสีด าเพื่อ
ป้องกันการสะท้อนแสงภายในของกล้อง
สเปกตรัม 

2. ม้ ว น ก ร ะ ด า ษ ท่ี ตั ด ได้ ให้ เป็ น
ทรงกระบอกความยาว 15 เซนติเมตร แล้ว
ติดด้วยกาวให้แน่น ให้ได้ทรงกระบอกท่ีมี
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3 เซนติเมตร 

3. น าแผ่น CD มากรีดด้วยคัตเตอร์ด้าน
ท่ีมีตัวอักษรระบุยี่ห้อ จากน้ันใช้เทปใสช่วย
ดึงและลอกแผ่นพลาสติกออกแล้วตัดแผ่น 
CD ใสท่ีได้ด้วยกรรไกรให้ได้แผ่นวงกลม
เส้ นผ่ า ศูนย์ ก ลางขนาด  3 เซนติ เมตร 
(ต าแหน่งแผ่น CD ท่ีตัดได้จะเป็นบริเวณ
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เดียวกันเพื่อใช้ท าหน้าเป็นแกรตติงเมื่อวัด
จากเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่น CD) น าไปติด
เข้ากับปลายเปิดด้านหน่ึงของม้วนกระดาษ
แข็งข้างต้นด้วยกาวลาเท็กซ์ ปลายเปิดอีก
ด้ า น ข อ ง ท ร ง ก ร ะ บ อ ก ปิ ด ทั บ ด้ ว ย
แผ่นกระดาษแข็ งท่ี เจาะรูตรงกลางให้มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง   2-3 มิลลิเมตร ใช้เป็น
ช่องส าหรับการส่องมอง                                                                          

4. ตกแต่งลวดลายกล้องสเปกตรัม
ตามท่ีนักเรียนชื่นชอบให้สวยงาม ดังรูปท่ี 2  

 

 

รูปที่ 2 กล้องสเปกโตรสโคปอย่างง่ายจาก
แผ่น CD 

การใช้ อุ ปกรณ์ ชุ ดศึ กษ าส เปกตรั มที่
ดัดแปลงให้บันทึกภาพด้วยสมาร์ทโฟน  
 1. น าชุดอุปกรณ์ ศึกษาสเปกตรัมท่ี
ดัดแปลงมาตรวจสอบความพร้อมในการใช้
งานกับแหล่งแสงต่างๆ โดยใส่หลอดบรรจุ
ก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซไฮโดรเจน (H2) ก๊าซ
ฮีเลียม (He) ก๊าซนีออน (Ne) ไอปรอท (Hg) 
และหลอดฟลูออเรสเซนต์ เข้ากับขั้วไฟฟ้า
ในกล่อง เสียบปลั๊กไฟฟ้าและเปิดสวิทช์ ดัง
รูปท่ี 3 
        2. สอดปลายกล้องสเปกตรัมด้านท่ีมี
แผ่น CD เข้าในช่องด้านหน้าของกล่องไม้
และขยับหาต าแหน่งท่ีจะเห็นสเปกตรัมซ่ึง
เป็นลักษณะเฉพาะของแหล่งก าเนิดแสงแต่

ละชนิดด้ วยตาเปล่ าผ่ านช่อ งส่องมอง 
นักเรียนจะพบด้วยตนเองว่าต าแหน่งท่ีเอียง
ท ามุมประมาณ 60 องศา ไปทางซ้ายหรือ
ขวากับระนาบของหลอดบรรจุก๊าซเป็น
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด เมื่อได้ต าแหน่งท่ี
แน่นอน จึงใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนวางแนบ
กับช่องส่องมอง เพื่อบันทึกภาพสเปกตรัมท่ี
ได้ เก็บไว้ในสมาร์ทโฟน ดังรูปท่ี 4 จากภาพ
ท่ีได้สามารถน าไปสรุปและอภิปรายผลกับ
เพื่อนๆ ในห้องเรียนต่อไป  
 

 
 

รูปที่ 3 การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
แหล่งแสงต่างๆ เพื่อศึกษาสเปกตรัม
ของธาตุ 

 

 

รูปที่ 4 การศึกษาสเปกตรัมของกลุ่ม
นักเรียนโดยใช้ อุปกรณ์ชุดศึกษา
สเปกตรัมท่ีดัดแปลง 
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ผลการการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

การมองเห็นและการถ่ายรูปสเปกตรัมด้วย

สมาร์ทโฟน        

      นักเรียนสามารถมองเห็นสเปกตรัมของ
แสงจากแหล่งก าเนิดแสงได้ เมื่อใช้กล้องสเปก
โตรสโคปอย่างง่ายท่ีประดิษฐ์จากแผ่น CD 
เช่นเดียวกับผลการทดลองท่ีได้จากการ
ประดิษฐ์กล้องสเปกโตรสโคปด้วยแผ่น CD-
ROM ในงานของ Wakabayashi และคณะ
[12] แต่งานวิจัยของเขามีวิธีการท ากล้องท่ี
ยุ่งยากมากกว่า  ในการถ่ายภาพโดยใช้
สมาร์ทโฟนน้ัน สามารถท าได้ง่ายเน่ืองจาก
เมื่อได้ต าแหน่งท่ีแน่นอนของมุมกล้องแล้ว 
ให้ประกบช่องส่องมองเข้ากับสมาร์ทโฟน 
และปรับให้ชัดเจนได้อีกด้วยการปรับจุด
โฟกัสภาพท่ีปรากฎบนจอของสมาร์ทโฟน... 
.............................                                                                                                            
  สเปกตรัมท่ีได้จากการใช้อุปกรณ์ชุด
ศึกษาสเปกตรัมท่ีดัดแปลง                                   
 ผลจากการใช้อุปกรณ์ ชุดศึกษา
สเปกตรัมท่ีดัดแปลง นักเรียนได้เรียนรู้และ
สังเกตเห็นสเปกตรัมแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
ส เป ก ต รั ม แบ บ ต่ อ เ น่ื อ ง  (continuous 
spectrum) จากแสงจากดวงอาทิตย์ และ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ดังรูปท่ี 5 ท่ีสามารถ
มองเห็นสีม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง 
แสด และแดง เป็นแถบต่อเน่ืองกันไป และ 
สามารถเห็นสเปกตรัมแบบไม่ต่อ เน่ือง 
(discontinuous spectrum)  ข อ ง  ก๊ า ซ
ไฮโดรเจน (H2) ก๊าซอีเลียม (He)ไอปรอท 
(Hg) และ ก๊าซนีออน (Ne) ดังรูปท่ี 6  จึง
สรุปได้ว่าธาตุละชนิดให้สเปกตรัมท่ีเป็น
ลักษณ ะเฉพาะมีจ านวน เส้นสีและสี ท่ี
แตกต่างกัน ท้ังน้ีภาพถ่ายสเปกตรัมของธาตุ 

อาจมีลักษณะท่ีเป็นแถบตรงหรือโค้งต่างกัน 
เพราะร่องบนแผ่น CD เป็นร่องท่ีโค้งขนาน
กัน มุมตกกระทบของแสงบนแผ่น CD และ
มุมสะท้อนแสงจากแผ่น CD ในกล้องสเปกโต
รสโคปท่ีประดิษฐ์เอง เข้าสู่กล้องของสมาร์ท
โฟนท่ีแตกต่างกันไปเพี ยงเล็ก น้อยของ
นักเรียนแต่ละคน สามารถท าให้เห็นเป็นแถบ
สเปกตรัมท่ีตรงหรือโค้งได้ต่างกันไปด้วย  แต่
จ านวนเส้นและสีส าหรับแหล่งแสงชนิด
เดียวกันจะไม่ต่างกัน  
 

 

รูปที่ 5 ภาพถ่ายบันทึกโดยสมาร์ทโฟนของ 
Visible  spectrum ของแสงจากดวง
อาทิตย์  (A) และหลอดฟลูออเรส
เซนต์ (B) ท่ีส่องจากกล้องสเปกโตรส
โคปประดิษฐ์จากแผ่น CD  

 

 

รูปที่ 6 ภาพถ่ายบันทึกโดยสมาร์ทโฟน จาก 
Emission spectrum ข อ ง
หลอดบรรจุก๊าซ (A) ไฮโดรเจน, (B) 
ฮีเลียม, (C) ไอปรอท และ (D) นีออน 
เมื่อใช้อุปกรณ์ชุดศึกษาสเปกตรัมท่ี
ดัดแปลงและใช้กล้อง สเปกโตรส
โคปประดิษฐ์จากแผ่น CD  
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    จากผลการทดลอง พบว่าเส้นสเปกตรัม
ของไอปรอทและนีออน แยกออกจากกันไม่
ชั ด เจ น นั ก  เมื่ อ เป รี ย บ เที ย บ กั บ ง าน 
ของ Wakabayashi  และ Hamada [13] ท่ี
ประดิษฐ์กล้องสเปกโตรสโคปจากแผ่น DVD 
ท่ี ให้ความละเอียดและชัด เจนของเส้น
สเปกตรัมดังรูปท่ี 7 โดยเฉพาะการแยกเส้น
สเปกตรัมสีเหลืองท่ีความยาวคลื่น 577 และ 
579 นาโนเมตร ของไอปรอทจากหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ออกจากกันได้เน่ืองจาก
แผ่น DVD เป็นแถบบันทึกข้อมูลท่ีมีความ
กว้างของร่อง เพียง 0.74 ไมโครเมตร และมี
จ านวนเส้น 1,350 เส้นต่อมิลลิเมตร จึงเป็น
เก รตติ ง ท่ี มี ค วามละ เอี ยดม ากกว่ า  มี
ประสิทธิภาพในการแยกสเปกตรัมท่ีสูงกว่า
การใช้แผ่น CD แต่ท้ังน้ีงานท่ีเสนอโดยใช้
แผ่น CD น้ีก็ เพี ยงพอส าหรับการศึกษา
สเปกตรัมของนักเรียนในรายวิชาเคมี ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีจุดประสงค์
การเรียนรู้ ให้ นัก เรียนสามารถจ าแนก
สเปกตรัมของแสงขาวได้  การดัดแปลง
อุปกรณ์ ชุ ด ศึกษาส เปกตรัม เพื่ อ ใช้ กั บ 
สมาร์ทโฟนน้ี สามารถลดการรบกวนของ
แสงท่ีมาจากภายนอก ท าให้น าไปใช้นอก
ห้องเรียนได้ ซ่ึงต่างจากการใช้อุปกรณ์ชุด
ศึกษาสเปกตรัมเดิม ตามหลักสูตรท่ีสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีได้จัดท าวิดีโอ มีการสาธิตการใช้ท่ีต้องท า
ในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีมืด ต้องมี
ผ้ าม่ านกันแสง จึ งจะสามารถมองเห็ น
สเปกตรัมของธาตุได้เมื่อมองส่องผ่านแผ่น
เกรตติง ดังรูปท่ี 8 [14] และการใช้อุปกรณ์
ชุดศึกษาสเปกตรัมท่ีดัดแปลง ใช้ดูสเปกตรัม
จากแสงอาทิตย์ ได้ โดยไม่ เป็นอันตราย 
เพราะไม่ต้องใช้ตาส่องดูดวงอาทิตย์โดยตรง
ผ่านแผ่นเกรตติง สามารถน าไปใช้ในการจัด

กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ในการศึกษาสเปกตรัมจากแหล่งก าเนิดแสง
ต่าง ๆ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 
สรุปและเสนอแนะ 

1. สามารถประดิษฐ์กล้องสเปกโต
รสโคปจากแผ่น CD ได้ง่ายจากวัสดุท่ีมีอยู่ 
ราคาถูก และช่วยประหยัดงบประมาณ ใน
การจัดซ้ืออุปกรณ์การทดลองท่ีมีราคาแพง 
สามารถน าไปใช้งานได้อย่างดีในการทดลอง
ศึกษาสเปกตรัมในชั้นเรียน                                           2. การดัดแปลงอุปกรณ์ชุดศึกษาสเปกตรัมของธาตุ โดยการบรรจุกล่องแหล่งก าเนิดศักย  
.      2. การดัดแปลงอุปกรณ์ ชุดศึกษา
สเปกตรัมของธาตุ  โดยการบรรจุกล่อง
แหล่งก าเนิดศักย์ไฟฟ้าความต่างศักย์สูง
พร้อมหลอดบรรจุก๊าซในกล่องไม้อัดอีก
ชั้นหน่ึง ท าให้น า 

 

           AB                C         D 

รูปที่ 7 ภาพถ่ายบันทึกโดยกล้องถ่ายรูปของ 
Visible spectrum (A) หลอดฟลูออ
เรสเซนต์ และ Emission spectrum 
ของหลอดบรรจุก๊ าซของธาตุ  (B) 
ไฮ โด รเจน , (C) ฮี เลี ยม  และ  (D) 
นีออน ท่ีได้จากกล้องสเปกโตรสโคปป
ระดิษฐ์จากแผ่น DVD [13] 
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รูปที ่8 การศึกษาเส้นสเปกตรัมของธาตุ 
วิทยาศาสตร์ ม. 4-6 (เคมี) [14] 

ไปใช้นอกห้องเรียนหรือในภาคสนามได้ โดย
ท่ีสามารถลดการรบกวนของแสงจาก
ภายนอกได้ จึงเหมาะกับการจัดนิทรรศการ
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเดิมต้องท าในห้องท่ีมืด 
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องสีและ
สเปกตรัมนักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
 …   3. นักเรียนสามารถมองเห็นสเปกตรัม
ได้ ง่ า ย แล ะ เข้ า ใจ ค วามแ ตก ต่ า งขอ ง
ส เป ก ต รั ม ท่ี ได้ จ าก แ ห ล่ งก า เ นิ ด แ ส ง 
ต่าง ๆ นักเรียนสนุกกับการถ่ายภาพด้วย 
สมาร์ท โฟนของนัก เรียน เอง สามารถ
บั น ทึ ก ภ าพ  ลบ ภ าพ  แล ะ เก็ บ ไว้ เพื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นในการอภิปรายผล
การทดลอง นอกจากน้ียังสามารถเชื่อมต่อ
กับโปรเจคเตอร์เพื่อฉายภาพบนจอในชั้น
เรียนได ้
 4. ส าม ารถ ก ระ ตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย น เกิ ด
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหาโดยน าความรู้ทาง
ทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  
     5. เป็นแนวทางแก่ครูผู้สอนในการจัด
การศึกษา ท่ีให้ความส าคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่าง

แท้จริง ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาคนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
มีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
การเรียนการสอนเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ท่ี เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นส าคัญ  (Child –
Centered) โดยนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้
เอง (Construction of Knowledge) จาก
กระบวนการการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
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ภาคผนวก                 ว 

 

รูปที่ 9    การศึกษาสเปกตรัมจากการใช้
อุปกรณ์ชุดศึกษา สเปกตรัม
ดัดแปลงในห้องเรียนวิชาเคมี ม.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่10 การประดิษฐ์กล้องสเปกโตรสโค
ปจากแผ่น CD และศึกษาสเปกตรัม
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง อ. บ้าน
โป่ง จ. ราชบุรี 

 
 


