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บทคัดย่อ
การศึก ษาการโพลาไรเซชัน ของแสงและกฎของมาลุ ส โดยใช้ชุ ด ทดลองการโพลาไรเซชัน ของแสงโดยใช้ส มาร์ท โฟน
(Smartphone) ที่สามารถติดตัง้ ได้ง่ายและมีราคาถูก มีอุปรณ์การทดลองประกอบด้วย ตัวโพลาไรเซอร์ท่ไี ด้จากฟิ ล์มโพลาไรซ์ของ
สมาร์ทโฟนรุ่นเก่า แหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบพกพา อุปกรณ์สาํ หรับจับและหมุนสมาร์ทโฟน และสมาร์ทโฟน
ในระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ (Android) โดยสมาร์ทโฟนทีเ่ ลือกใช้ตอ้ งมีเซ็นเซอร์ (Sensor) ทีจ่ าํ เป็ นสองส่วนประกอบด้วยเซ็นเซอร์
ตรวจวัดแสง (Light Sensor) กับเซ็นเซอร์ตรวจวัดการหมุน (Orientation Sensor) และใช้แอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite
ในการวิเคราะห์ จากการศึกษาคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ จึงได้เลือกใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ รุ่น Vivo
V5s Samsung Galaxy S5 และ Oppo A37 ในการทดลองได้วางสมาร์ทโฟนห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์ทร่ี ะยะ 2 5 10 15 และ 20
เซนติเมตร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของการโพลาไรซ์กบั ค่าความเข้มแสงโพลาไรซ์ตงั ้ แต่ มุม 0 องศา ถึง 90 องศา มีความ
สอดคล้องกับกฎของมาลุส ทีร่ ะยะ 15 เซนติเมตร เมื่อทดลองกับสมาร์ทโฟนทัง้ 3 รุ่น คือ Vivo V5s Samsung Galaxy S5 และ Oppo A37
ผลการทดลองมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับกฏของมาลุส เท่ากับ 1.19 ± 0.01 1.32 ± 0.01 และ 1.62 ± 0.01 และ
มีค่า R-Squared (R2) เป็ น 0.9978 0.9978 และ 0.9985 ตามลําดับ
คําสําคัญ: โพลาไรเซชันของแสง, กฎของมาลุส, สมาร์ทโฟน, โพลาไรเซอร์, แอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite
บทนํา
การศึกษาเป็ นเครื่องมือสําคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็ นกลไกหลัก ในการพัฒนากําลังคนให้มคี ุณภาพ
สามารถดํารงชีวติ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็ นสุขในกระแสการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก
การศึกษามีบทบาทสําคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ [1] ดังนัน้ การศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จึงจําเป็ นต้อง
เน้นเด็กและเยาวชนไทยให้มที กั ษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม หรือ 3R และ 8C [2] และ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึง่ เป็ นเครื่องมือ
สื่อสารประเภทหนึ่งทีก่ ําลังได้รบั ความนิยมอย่างสูงจากผู้ใช้งานเนื่องจากเป็ นโทรศัพท์เคลื่อนที่ทม่ี คี วามสามารถเพิม่ เติมเหนือจาก
โทรศัพท์เคลื่อนทีท่ วไป
ั ่ สมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนเป็ นคอมพิวเตอร์พกพาทีส่ ามารถเชื่อมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มอื ถือเข้า
กับโปรแกรมประยุกต์ในโทรศัพท์ [3] และมีเซ็นเซอร์วดั ความเข้มแสงกับเซ็นเซอร์วดั การเปลี่ยนแปลงของมุม ผู้วจิ ยั จึงได้ศึกษา
งานวิจยั ของมาร์ตนิ มอนเทียโร และคณะ [4] ซึ่งทําการศึกษาการโพลาไรเซชันของแสงและกฎของมาลุสโดยใช้สมาร์ทโฟน ซึง่ เป็ น
การทดลองทีต่ ดิ ตัง้ ง่ายและราคาถูก
ดัง นั น้ ผู้ว ิจ ยั จึง มีค วามสนใจที่จ ะพัฒ นาและสร้า งชุด การทดลองการโพลาไรเซชัน ของแสง โดยนํ า ความสามารถของ
สมาร์ท โฟนซึ่ง มีล ัก ษณะเฉพาะตัว มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการศึก ษาการโพลาไรเซชัน ของแสง และเลือ กใช้โ พลาไรซ์เ ซอร์ท่ีไ ด้จ าก
ฟิลม์ โพลาไรซ์จากสมาร์ทโฟนรุ่นเก่ามาใช้ในการทดลอง
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ทฤษฎี (Theory)
แสง (Light) เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเป็ นคลื่นตามขวางประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กทีส่ นตั
ั ่ ง้ ฉากกันในระนาบ
้ า [5]
ทีต่ งั ้ ฉากกับทิศการเคลื่อนทีข่ องคลื่นและทิศการสันของสนามไฟฟ
่
โพลาไรเซชันของแสง (Polarization of Light) คือ การทีค่ ลื่นแสงมีระนาบการสันของสนามแม่
่
เหล็กหรือสนามไฟฟ้าเพียง
ระนาบเดียว
แสงโพลาไรซ์ (Polarized Light) คือ แสงซึง่ ประกอบด้วยสนามไฟฟ้า ที่มกี ารสันในแนวใดแนวหนึ
่
่งเท่านัน้ เช่น ในแนวดิง่
แนวราบ หรือในแนวทํามุม 30 องศากับแกน x เป็ นต้น
แสงไม่โพลาไรซ์ (Unpolarized Light) ประกอบด้วยเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าทีส่ นในทุ
ั่
กทิศทาง และอยู่บนระนาบทีต่ งั ้ ฉากกับ
ทิศทางการเคลื่อนทีข่ องคลื่น เช่น ต้นกําเนิดแสงตามธรรมชาติจากหลอดไฟและจากดวงอาทิตย์
โพลาไรซ์เซอร์ (Polarizer) หรือ ตัวทําแสงโพลาไรซ์ คือ แผ่นวัสดุท่สี ามารถทําให้แสงธรรมดาเป็ นแสงโพลาไรซ์ได้ เช่น
แผ่นโพลารอยด์ แว่นกันแดดโพลาไรซ์ ฟิลม์ โพลาไรซ์ เป็ นต้น
กฎของมาลุส (Malus’ Law) คือ กฎที่บอกปริมาณความเข้มของแสงทีผ่ ่านไปได้ เมื่อโพลาไรซ์เซอร์ทงั ้ สองทีท่ ํามุมต่างๆ กัน
โดยเมื่อแสงโพลาไรซ์ทผ่ี ่านโพลาไรซ์เซอร์ออกมาจะเป็ นแสงโพลาไรซ์ [6] โดยมีแนวแกนโพลาไรซ์เดียวกับแนวแกนโพลาไรซ์ของ
โพลาไรซ์เซอร์แต่จะมีความเข้มแสง (I) เป็ นไปตามกฎของมาลุส (Malus’ Law)
I=I0 cos 2θ

โดย θ คือ มุมระหว่างแกนโพลาไรซ์ของแสงและของโพลาไรซ์เซอร์
จากกฎของมาลุส จะเห็นได้ว่าหากมุมระหว่างแกนโพลาไรซ์ของแสงและของโพลาไรซ์เซอร์มคี ่าเท่ากับ 90 องศา จะทําให้
ความเข้มของแสงทีผ่ ่านออกมาจากโพลาไรซ์เซอร์มคี ่าเท่ากับ 0 หรืออาจกล่าวได้อกี อย่างหนึ่งว่า แสงโพลาไรซ์ทม่ี แี กนโพลาไรซ์
วางตัวตัง้ ฉากกับแกนโพลาไรซ์โพลาไรซ์เซอร์จะไม่สามารถผ่านโพลาไรซ์เซอร์ออกมาได้
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
1. การศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตัวของสมาร์ทโฟน
สืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์จากเว็บไซต์ siamphone.com เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะตัวของสมาร์ทโฟน เกี่ยวกับเซ็นเซอร์
ของสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ท่จี ําเป็ นสองส่วนประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดการหมุน
ซึง่ ได้เลือกศึกษาสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ ยีห่ อ้ Vivo Samsung และ Oppo
นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการสืบค้นบันทึกลงในตารางและแสดงข้อมูลเกีย่ วกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดการหมุน ของ
สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ทงั ้ 3 ยีห่ อ้ คือ Vivo Samsung และ Oppo วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
คุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของสมาร์ทโฟนทัง้ 3 ยีห่ อ้
2. การพัฒนาชุดทดลองการโพลาไรเซชันของแสงโดยใช้สมาร์ทโฟน
วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาชุดทดลองการโพลาไรเซชันของแสง มีดงั นี้
- โพลาไรเซอร์ คือ แผ่นวัสดุทเ่ี ป็ นตัวกรองแสงซึง่ สามารถทําให้แสงซึง่ มีโพลาไรซ์ตามแนวทีก่ ําหนดหรือแบบทีต่ ้องการผ่านได้
โพลาไรเซอร์ทน่ี ํ ามาใช้ในการสร้างชุดทดลอง คือ ฟิ ลม์ โพลาไรซ์ทไ่ี ด้จากหน้าจอสมาร์ทโฟนรุ่นเก่า หนา 0.17 มิลลิเมตร กว้าง 1.5
เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1
- แหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์ทไ่ี ด้จากคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยเลือกใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา Acer Aspire 4752G ขนาด
หน้าจอ 14 นิ้ว โดยแหล่ ง กํา เนิ ด แสงมีค วามยาวคลื่ น คงที่อ ยู่ ใ นช่ ว งแสงที่ต ามองเห็น ได้ (Visible Light) 350-780
นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2
2
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- สมาร์ท โฟนที่มีเ ซ็น เซอร์ ท่ีจํ า เป็ น สองส่ ว นประกอบด้ว ยเซ็น เซอร์ ต รวจวัด แสงกับ เซ็น เซอร์ ต รวจวัด การหมุ น และมี
แอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite ในการวิเคราะห์ โดยสามารถนํามาใช้ในการวัดความเข้มแสงในหน่ วยลักซ์ (Lux) และ
วัดการเปลีย่ นแปลงของมุม ซึง่ เลือกใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ Vivo V5s Samsung Galaxy S5 และ Oppo A37
ดังแสดงในรูปที่ 3
- ชุดอุปกรณ์สาํ หรับจับและหมุนสมาร์ทโฟนโดยเลือกใช้ไม้เซลฟี่ ของสมาร์ทโฟนซึง่ เป็ นอุปกรณ์ทห่ี าง่ายและมีฐานไม้ในการตัง้
เพื่อจับและหมุนสมาร์ทโฟน ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 1 ฟิลม์ โพลาไรซ์ทไ่ี ด้จาก รูปที่ 2 แสงโพลาไรซ์ทไ่ี ด้จาก รูปที่ 3 แอปพลิเคชัน Physics รูปที่ 4 ชุดอุปกรณ์สาํ หรับจับและ
หมุนสมาร์ทโฟน สมาร์ทโฟน
Toolbox Sensor Suite และ
หน้าจอคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟนรุ่นเก่า
เซ็นเซอร์ทอ่ี ยู่ในสมาร์ทโฟน
แบบพกพา
วิ ธีการทดลอง
1. เตรียมอุปกรณ์ชุดทดลองการโพลาไรเซชันของแสงแล้วนําโพลาไรเซอร์ฟิล์มโพลาไรซ์ท่ไี ด้จากหน้าจอสมาร์ทโฟนรุ่นเก่า
ตัดให้มขี นาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร มาติดบนเซ็นเซอร์ของสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ Vivo V5s
ดังแสดงในรูปที่ 5
2. ทําการเปิ ดแอปพลิเคชัน Physics Toolbox Sensor Suite ขึน้ เพื่อหมุนให้โพลาไรเซอร์ฟิลม์ โพลาไรซ์ท่ไี ด้จากหน้าจอ
สมาร์ทโฟนเก่า มีแนวแกนการโพลาไรซ์ตงั ้ ฉากกับแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์จากคอมพิวเตอร์แบบพกพาทําให้วดั ความสว่างของแสง
ออกมาได้น้อยทีส่ ดุ และทําการหมุนสมาร์ทโฟนเพื่อหาความสว่างของแสงทีม่ ากทีส่ ดุ แล้วบันทึกผลการทดลอง ดังแสดงในรูปที่ 6
3. วางสมาร์ทโฟนที่ติดโพลาไรเซอร์ฟิล์มโพลาไรซ์ท่ไี ด้จากหน้าจอสมาร์ทโฟนรุ่นเก่า ตัดให้มขี นาดกว้าง 1.5 เซนติเมตร
ยาว 1.5 เซนติเมตร ทีม่ แี นวแกนการโพลาไรซ์ตงั ้ ฉากกับแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์ห่างจากคอมพิวเตอร์แบบพกพาในแนวเดียวกัน
เป็ นระยะ 2 เซนติเมตร และชุดอุปกรณ์ สําหรับจับและหมุนสมาร์ทโฟนในการจับและหมุนสมาร์ทโฟน ทําการเปิ ดแอปพลิเคชัน
Physics Toolbox Sensor Suite โดยไปทีแ่ ถบเครื่องมือ Multi Record และเลือก Light Meter กับ Inclinometer เพื่อทําการบันทึก
ข้อมูล เมื่อเริม่ ทําการบันทึกแล้วเริม่ หมุนสมาร์ทโฟนเป็ นมุมต่างๆ จากมุม Pitch=θ=-90o เป็ น θ=0o ดังแสดงในรูปที่ 7 และส่ง
ข้อมูลทีบ่ นั ทึกได้เป็ นไฟล์ .csv จากสมาร์ทโฟนไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อทําการวิเคราะห์ผลการทดลอง
4. เปลีย่ นระยะห่างของสมาร์ทโฟนกับแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์จากคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็ น 5 10 15 และ 20 เซนติเมตร
ตามลําดับ และทําการทดลองเช่นเดียวกับข้อที่ 3 นําข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ผลการทดลอง
5. เปลีย่ นสมาร์ทโฟนเป็ นระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ Samsung Galaxy S5 และทําการทดลอง เช่นเดียวกับข้อ 1-4 ตามลําดับ
6. เปลีย่ นสมาร์ทโฟนเป็ นระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ Oppo A37 และทําการทดลอง เช่นเดียวกับข้อ 1-4 ตามลําดับ
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รูปที่ 5 ฟิลม์ โพลาไรซ์ตดิ บน
เซ็นเซอร์ของสมาร์ทโฟน Vivo V5s

รูปที่ 6 หมุนฟิลม์ โพลาไรซ์ ให้ มี
แนวแกนการโพลาไรซ์ตงั ้ ฉากกับ
แหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์

รูปที่ 7 เริม่ หมุนสมาร์ทโฟนเป็ นมุมต่างๆ
จากมุม Pitch=θ=-90o เป็ น θ=0o

ผลและอภิ ปรายผล
จากการศึก ษาคุ ณ สมบัติเ ฉพาะตัว ของสมาร์ท โฟนโดยการสืบ ค้น ข้อ มูล ในระบบออนไลน์ จ ากเว็บ ไซต์ siamphone.com
เรื่องคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของสมาร์ทโฟนเกีย่ วกับเซ็นเซอร์ทม่ี อี ยู่ในสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ทม่ี เี ซ็นเซอร์ทจ่ี ําเป็ นสอง
ส่วนประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดการหมุน ซึง่ ได้เลือกศึกษาสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
ยีห่ อ้ Vivo Samsung และ Oppo
โดยผูว้ จิ ยั ได้นําผลการศึกษานํามาเลือกใช้สมาร์ทโฟน 3 รุ่น คือ Vivo V5s Samsung Galaxy S5 และ Oppo A37 ซึง่ มีเซ็นเซอร์
ดังกล่าวมาใช้ในการทดลอง และผลทีไ่ ด้จากการทดลองเพื่อศึกษากฎของมาลุสและการโพลาไรเซชันของแสง พบว่า สมาร์ทโฟนทีว่ าง
ห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์ 15 เซนติเมตร มีการโพลาไรเซชันของแสงทีส่ อดคล้องกับกฎของมาลุส I=I0cos 2θ ทีด่ แี ละ
เหมาะสมทีส่ ดุ

รูปที่ 8 ให้สมาร์ทโฟนแทน S ฟิ ลม์ โพลาไรซ์ทต่ี ดิ บนเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง โดยมองจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ เริม่ แรก (รูปซ้าย) ให้
สมาร์ทโฟนเป็ นแกน Y เมื่อเทียบกับทิศทางในแนวราบ มุม Pitch=θ=-90o และแกนของฟิ ลม์ โพลาไรซ์จะตัง้ ฉากกับสนามไฟฟ้า
E กับ แสงโพลาไรซ์จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในขณะที่หมุนสมาร์ทโฟน (รูปขวา) ผลที่เกิดขึน้ ทําให้สนามไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านฟิ ล์ม
โพลาไรซ์มคี ่าเป็ น E=E 0cosθ
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างมุม Pitch=θ(o ) กับความสว่าง (Lux) ของสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ าร แอนดรอยด์ Vivo V5s ที่
วางห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์ 15 เซนติเมตร

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างมุม Pitch=θ(o ) กับความสว่าง (Lux) ของสมาร์ทโฟนในะบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ Samsung
Galaxy S5 ทีว่ างห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์ 15 เซนติเมตร
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างมุม Pitch=θ(o ) กับความสว่าง (Lux) ของสมาร์ทโฟน ในะบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ Oppo A37 ที่
วางห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์ 15 เซนติเมตร

รูปที่ 9 ความสัมพันธ์อตั ราส่วนของความเข้มแสงกับมุมระหว่างแกนโพลาไรซ์ของแสงและของฟิ ลม์ โพลาไรซ์โดยกราฟเส้นสีฟ้าเป็ น
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลอง และ กราฟเส้นสีแดงเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการคํานวณจากกฎของมาลุส ซึง่ ใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ Vivo V5s โดยวางห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์เป็ นระยะ15 เซนติเมตร
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รูปที่ 10 ความสัมพันธ์อตั ราส่วนของความเข้มแสงกับมุมระหว่างแกนโพลาไรซ์ของแสงและของฟิ ลม์ โพลาไรซ์ โดยกราฟเส้นสีฟ้าเป็ น
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลอง และ กราฟเส้นสีแดงเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการคํานวณจากกฎของมาลุส ซึง่ ใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ Samsung Galaxy S5 โดยวางห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์เป็ นระยะ 15 เซนติเมตร

รูปที่ 11 ความสัมพันธ์อตั ราส่วนของความเข้มแสงกับมุมระหว่างแกนโพลาไรซ์ของแสงและของฟิ ลม์ โพลาไรซ์ โดยกราฟเส้นสีฟ้าเป็ น
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลอง และ กราฟเส้นสีแดงเป็ นข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการคํานวณจากกฎของมาลุส ซึง่ ใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ Oppo A37 โดยวางห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์เป็ นระยะ 15 เซนติเมตร
สรุปผลการวิ จยั
การศึกษาคุณสมบัติเฉพาะตัวของสมาร์ทโฟน
จากการศึก ษาคุ ณ สมบัติเ ฉพาะตัว ของสมาร์ท โฟนโดยการสืบ ค้น ข้อ มูล ในระบบออนไลน์ จ ากเว็บ ไซต์ siamphone.com
เรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัว ของสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับ เซ็น เซอร์ท่มี ีอยู่ในสมาร์ทโฟน พบว่า สมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิก ารแอนดรอยด์
ยีห่ อ้ Vivo Samsung และ Oppo ทีเ่ ลือกใช้ต้องมีเซ็นเซอร์ทจ่ี ําเป็ นสองส่วนประกอบด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงกับเซ็นเซอร์ตรวจวัด
การหมุน คือ Vivo V5s Samsung Galaxy S5 และ Oppo A37 ตามลําดับ ซึง่ สอดคล้องผลการทดลองของ เจ เอ ซานส์ และ คณะ [7]
พบว่า สามารถใช้เซ็นเซอร์ท่มี ีอยู่ใ นสมาร์ทโฟน เช่น เซ็นเซอร์ความเร่ง เซ็นเซอร์แสง และเซ็นเซอร์สนามแม่เหล็ก แล้วนํ ามา
ประยุกต์ใช้กบั แอปพลิเคชัน AndroidTM และ AppleTM เพื่อทําทดลองทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิ สกิ ส์พ้นื ฐานเป็ นการกระตุ้น
ความสนใจกับนักเรียนในชัน้ เรียน
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การศึกษาการโพลาไรเซชันของแสงและกฎของมาลุสโดยใช้สมาร์ทโฟน
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมของการโพลาไรซ์กบั ค่าความเข้มแสงของการโพลาไรซ์ทใ่ี ช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ รุ่น Vivo V5s Samsung Galaxy S5 และ Oppo A37 ทีว่ างสมาร์ทโฟนห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์เป็ นระยะ 2 5
10 15 และ 20 เซนติเมตร ตามลําดับ มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับกฎของมาลุสและค่า R-Squared (R2)
ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนทีไ่ ด้จากการทดลองเมื่อเทียบกับกฏของมาลุส และค่า R-Squared ของสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ รุ่น Vivo V5s Samsung Galaxy S5 และ Android Oppo A37
ระยะห่างของ
สมาร์ทโฟนจาก
แหล่งกําเนิ ดแสง(cm)
2
5
10
15
20

Vivo V5s
เปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อน
1.62 ± 0.01
13.64 ± 0.05
12.17 ± 0.05
1.19 ± 0.01
6.77 ± 0.02

Samsung Galaxy S5
R-Squared
เปอร์เซ็นต์
R-Squared
2
(R )
ความคลาดเคลื่อน
(R2)
0.9945
4.35 ± 0.02
0.9955
0.9950
4.89 ± 0.02
0.9951
0.9871
8.94 ± 0.03
0.9942
0.9978
1.32 ± 0.01
0.9978
0.9879
14.15 ± 0.05
0.9511

Android Oppo A37
เปอร์เซ็นต์
R-Squared
ความคลาดเคลื่อน
(R2)
14.22 ± 0.05
0.9479
9.53 ± 0.04
0.9487
13.46 ± 0.05
0.9505
1.62 ± 0.01
0.9985
8.72 ± 0.03
0.9502

จากการศึก ษาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งมุ ม ของการโพลาไรซ์ก ับ ค่ า ความเข้ม แสงของการโพลาไรซ์ท่ีใ ช้ส มาร์ท โฟนใน
ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ รุ่น Vivo V5s Samsung Galaxy S5 และ Oppo A37 ตัง้ แต่มุม 0 องศา ถึง 90 องศา ทีว่ าง
สมาร์ทโฟนห่างจากแหล่งกําเนิดแสงโพลาไรซ์เป็ นระยะ 15 เซนติเมตร พบว่า เป็ นระยะทีค่ วามเข้มแสงมีความเหมาะสมกับการทดลอง
การโพลาไรซ์เ ซชัน ของแสง ซึ่ง ผลการทดลองมีค่ า เปอร์เ ซ็น ต์ ค วามคลาดเคลื่อ นเมื่อ เทีย บกับ กฏของมาลุ สเป็ น 1.19 ± 0.01
1.32 ± 0.01 และ 1.62 ± 0.01 และมีค่า R-Squared เป็ น 0.9978 0.9978 และ 0.9985 ตามลําดับ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของมาร์ตนิ
มอนเทียโร และคณะ [4] ทีไ่ ด้ศกึ ษาการโพลาไรเซชันของแสงโดยใช้สมาร์ทโฟนรุ่น LG-G3 และใช้ชน้ิ ส่วนจากเครื่องคิดเลขเก่ามาเป็ น
โพลาไรซ์เซอร์ซ่งึ ผลการทดลองมีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับกฏของมาลุสเป็ น 1.87 ± 0.02 และมีค่า R-Squared
เป็ น 0.99316 และสอดคล้องผลการทดลองของ ลาลิสซา เวอร์เคนโก และ เลฟ เวอร์เคนโก [8] พบว่า เมื่อนํ าวัสดุอุปกรณ์ท่หี าง่าย
เช่น กล้องดิจติ อล แสงโพลาไรซ์ทอ่ี อกจากสมาร์ทโฟน หน้าจอ LCD และ แล็ปท็อป มาใช้ในการทดลองในห้องปฏิบตั กิ ารทางเลือกเพื่อ
ตรวจสอบกฎของมาลุส
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