เรื่อง คุณภาพของเสียง
หลักสูตรที่ 1

แผนการสอน
สาระที่ 5 งาน พลังงาน

เวลา 3.15 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 4

แนวความคิดหลัก
เสียงที่เกิดขึ้นจากแหลงกําเนิดเสียงนั้น จะประกอบไปดวยเสียงที่มีความถี่มากมายผสมกันความถี่
ต่ําสุดของเสียงที่ออกจากแหลงกําเนิดเสียงเรียกวาความถี่มูลฐาน สวนความถี่อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นพรอมกันนั้น จะ
เปนความถี่ที่เปนจํานวนเทาของความถี่มูลฐานซึ่งเราเรียกวาความถี่ฮารมอนิก
แหลงกําเนิดเสียงชนิดเดียวกันขณะที่สั่นอยูนั้น ถึงแมวาจะใหเสียงซึ่งมีทั้งความถี่มูลฐานและความถี่
ฮารมอนิก แตสําหรับแหลงกําเนิดเสียงที่แตกตางกัน จํานวนฮารมอนิก และความเขมเสียงของมันจะแตกตาง
กัน ( ความเขมเสียง หมายถึง ปริมาณของพลังงานตอหนึ่งหนวยเวลาตอหนึ่งหนวยพื้นที่ ) สงผลใหคลื่นเสียง
แตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาลักษณะคลื่นเสียงที่แตกตางกันนี้ เราเรียกกันวา คุณภาพเสียง ซึ่งจะแตกตางกัน
ไปตามประเภทของแหลงกําเนิดเสียง
วัตถุประสงค
1. สังเกต ทดลอง และอธิบายคุณภาพของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตางๆได
2. ยกตัวอยางการนําความรูเรื่องคุณภาพของเสียงมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
วิธีการจัดกิจกรรม : ตามกระบวนการ 5 Es ดังนี้
1. ขั้นสรางความสนใจ ( Engagement : E1 )
ผูสอนใหผูเรียนฟงเทปที่เปนเสียงจากเครื่องดนตรีตางๆที่เลนดวยโนตตัวเดียวกันและ ทายวาเสียงที่
ไดยินนั้นเปนเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดใด และผูสอนใหผูเรียนลองอภิปรายกันในประเด็นที่วา เหตุใดหูของ
เราจึงสามารถรับรูและบอกไดวาแหลงกําเนิดเสียงเปนชนิดใด
2. ขั้นสํารวจและคนหา ( Exploration : E2 )
2.1 คลื่นเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดตางๆ
- ให ผู เ รี ย นออกมาเป า ขลุ ย ที่ ห น า ไมโครโฟนที่ ต อ กั บ เครื่ อ งขยายสั ญ ญาณและเครื่ อ ง
ออสซิลโลสโคป เพื่อดูรูปคลื่นของเสียงขลุย (แตถาสถานศึกษาใดไมมี ผูสอนสามารถใหผูเรียนดูรูปภาพของ
คลื่นเสียงจากเครื่องดนตรีแบบตางๆ ในหนังสือเรียนฟสิกสพื้นฐานและฟสิกสสาระเพิ่มเติม เลม 2 เรื่องคลื่น
เสียง ได )
- เปลี่ยนจากขลุยเปนแหลงกําเนิดเสียงอื่น เชน หลอดกาแฟ ตรวจสอบดูรูปคลื่น
( สามารถใชเครื่องดนตรีชนิดอื่นหรือของทองถิ่นเพิ่มเติมได )
2.2 เขียนลักษณะของรูปคลื่น (ที่เห็นจากเครื่องออสซิลโลสโคป หรือ จากหนังสือเรียนรูป 12.12)
รวมทั้งเสียงขลุย หลอดกาแฟ หรือ ปและเครื่องดนตรีชนิดอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน

ป

ขลุย

รูปตัวอยางคลื่นของเสียงปกับเสียงขลุยที่เห็นจากเครื่อง ออสซิลโลสโคป

2.3 ผูสอนใหผูเรียนที่เ หลือในหองรวมทํากิจกรรมโดยการปดตาและฟงเสียงจากปและ ขลุยโดย
ผูเรียนสามารถบอกไดถูกตองวาเปนเครื่องดนตรีชนิดใด
3. ขั้นอธิบายและลงขอสรุป ( Explanation : E3 )
3.1 ผูสอนและผูเรียนนําผลที่ไดจากการสํารวจคนหา มารวมกันอภิปราย ถึงลักษณะของรูปคลื่นของ
เสียงจากเครื่องดนตรีตางๆ เชน ไวโอลินและ ซอดวง และปจจัยใดที่ทําใหรูปคลื่นของเสียงตางกันทั้ง ๆ ที่เลน
ดวยโนตเดียวกัน ซึ่งผูสอนอาจใหความรูเพิ่มเสริมในการอภิปรายวา แตละคลื่นเสียงมีคาแอมพลิจูดเปน
อยางไร ซึ่งตองใชเครื่องมือที่มี FFT หรือ Fast Fourier Transform ชวยทําการวิเคราะห
สําหรับสาเหตุที่ทําใหเครื่องดนตรีทั้งสองชนิดใหคุณภาพเสียงที่ตางกันก็อาจเปนไปไดดังนี้คือ

กลองเสียง
ปริมาตรกลอง
สาย
หยอง

ไวโอลิน
ทําดวยไม
มาก
โลหะ
ขนาดใหญ

ซอดวง
แผนหนังขึงบนกระบอกไม
นอย
สายไหม
ขนาดเล็ก

คัน ชักนั้ น ไมมีผ ลมากนัก เพราะทั้ งคูทําจากหางมาทาดวยยางสนเชน เดีย วกัน การวิเคราะหส รุป
สามารถทําไดจากลักษณะทางกายภาพภายนอก และจากคุณภาพเสียงที่ออกมาจากเครื่องดนตรี
ถาจะพิจารณาอยางลึกซึ้งตอไป ในกลุมของไวโอลินเองก็มีคุณภาพเสียงแตกตางกันเล็กนอย ทําใหมี
ไวโอลินตั้งแตราคาไมกี่พันบาทจนถึงรอยลานบาท (เปนไวโอลินของ Stradivarius ในกลุมชางชาวอิตาเลียน)
สําหรับซอดวงก็เชนกันมีตั้งแตราคาประมาณหารอยบาทจนถึงหาพันบาท ถาตัวซอและกระบอกเสียงทําดวย
งาลวนจะยิ่งแพงขึ้น
กลุมขลุยนั้น ใชวัสดุหลายชนิดตั้งแตไมรวก ไมชิงชัน ไมสัก พลาสติก โลหะ ทําให คุณภาพเสียง
แตกตางกันเล็กนอย เพราะวาเรายังสามารถฟงออกวาเปนเสียงขลุย แตถาเปนคนละกลุมคุณภาพเสียงจะ
ตางกันมาก เชน เสียงขลุยกับเสียงป เสียงไวโอลินกับเสียงกีตาร
ทางดนตรีสากลไดแบงประเภทเครื่องดนตรีเปน 4 ประเภท คือ เครื่องสาย (String) เครื่องลมไม
(Woodwind) เครื่องลมทองเหลือง (Brass) เครื่องตีกระทบ (Percussion)

3.2 นักเรียนสรุปผลการศึกษาคลื่นเสียงจากเครื่องดนตรีตางๆ
4. ขั้นขยายความรู ( Elaboration : E4 )
ผูสอนใหความรูเกี่ยวกับความถี่มูลฐานและฮารมอนิก ซึ่งเปนสาเหตุใหหูของเรารับรูเสียงและแยกได
วาเสียงที่ฟงนั้นมาจากแหลงกําเนิดชนิดใด ซึ่งเรียกวา คุณภาพเสียง ดังรายละเอียดดังนี้
ผูสอนใหความรูวาเสียงของเครื่องดนตรี มักประกอบจากคลื่นเสียงหลาย ๆ ความถี่มารวมกัน โดย
แตละความถี่จะมีความถี่ที่สูงเปนจํานวนเทาของคลื่นเสียงความถี่ต่ําสุด ความถี่ต่ําสุดเรียกวา ความถี่มูลฐาน
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ฮารมอนิกที่ 1 สวนความถี่อื่นๆ ซึ่งเปนจํานวนเทาของความถี่มูลฐานจะเปนฮารมอ
นิกที่ 2, 3… ตามลําดับ ( ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน สสวท.เรื่องคลื่นเสียง ) ขณะที่ตัวกอกําเนิดเสียงสั่น
จะใหเสียงซึ่งมีความถี่มูลฐานและฮารมอนิกตางๆ ออกมาพรอมกัน จํ า นวนฮาร ม อนิ ก และความเข ม เสี ย ง
ของแต ล ะฮาร ม อนิ ก แตกต า งกั น ทํ า ให ลั ก ษณะของคลื่ น เสี ย งแตกต า งกั น ผู ส อนให ค วามรู เ พิ่ ม เติ ม ว า
เสียงดนตรีโดยทั่วไปคลื่นเสียงความถี่มูลฐาน จะมีความเขมมากที่สุด ดังนั้นเมื่อรวมกันหลายๆความถี่ เสียงที่
ไดยินจะมีระดับเสียงเทากับระดับเสียงของคลื่นเสียงความถี่มูลฐาน ใหผูเรียนพิจารณากราฟระหวางความดัน
กับตําแหนงของเสียงไวโอลินและเสียงซอดวง ดังรูป 12.19 หนา 170 ในหนังสือเรียนฟสิกสสาระเพิ่มเติม เลม
2 ซึ่งมีรูปรางตางกัน ดังนั้นเสียงไวโอลินและซอดวงแมจะมีระดับเสียงเดียวกันแตจะมีความแตกตางกัน
สาเหตุที่รูปรางของกราฟระหวางความดันกับตําแหนงของเสียงไวโอลินและซอดวงแตกตางกันนั้น
เนื่องมาจากความเขมเสียงในแตละฮารมอนิกที่รวมกันเปนเสียงไวโอลินและซอดวงนั้น แตกตางกัน
เมื่อพิจารณาจากกราฟระหวางความดันกับตําแหนงของคลื่นเสียงสองเสียงซึ่งมีระดับเสียงเดียวกันแต
รูปรางไมเหมือนกันนี้ ทําใหเราไดยินเสียงทั้งสองนั้นแตกตางกัน ลักษณะรูปคลื่นที่ตางกันของเสียงที่กลาวมานี้
เราเรียกวา คุณภาพเสียง แตกตางกัน ใหผูเรียนสังเกตรูปคลื่นของเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ( ถามีเพิ่มเติม )
นอกเหนือจากเสียงปและเสียงขลุย
ในขณะที่สายไวโอลินมีการสั่น จะเกิดเสียงซึ่งประกอบดวยความถี่ f, 2f, 3f, …, nf มาพรอม ๆ กัน
โดยแตละความถี่จะมีความเขมเสียงแตกตางกัน เสียงจากขลุยก็เชนกัน จะประกอบ ดวยความถี่ f, 2f, 3f, …, nf
ออกมาพรอม ๆ กัน โดยความเขมเสียงแตละความถี่จะแตกตางกัน
คลื่นเสียงจากขลุยจะมีความสัมพันธ

f

f

f

2f

2f

2f

คลื่นรวม

คลื่นรวม

3f
คลื่นรวม

ก. การซอนทับระหวางคลื่น
เสียงจากแหลงกําเนิดที่
ความถี่ f และ 2f โดยมี
คาแอมพลิจูดเทากัน

ข. การซัอนทับระหวางคลื่น
เสียงจากแหลงกําเนิดที่ความถี่
f และ 2f โดยมีคาแอมพลิ
จูดไมเทากัน

ค. การซัอนทับระหวางคลื่น
เสียงจากแหลงกําเนิดที่ความถี่
f , 2f และ 3f โดยมีคาแอม
พลิ-จูด ไมเทากัน

ผูสอนอาจสรุปใหผูเรียนฟงอีกครั้งวาความถี่ของเสียงต่ําสุดที่ออกจากแหลงกําเนิดเสียง
ใด ๆ เราเรียกวา ความถี่มูลฐาน ของแหลงกําเนิดนั้น สําหรับความถี่อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นพรอม ๆ กับความถี่มูล
สําหรับแตละแหลงกําเนิดที่ตางกัน จะมีลักษณะ
ฐานแตมีความถี่เปนจํานวนเต็มเทาของความถี่มูลฐาน
เฉพาะตัวที่ตางกันของสัญญาณคลื่นเสียง หรือที่เราเรียกวามี คุณภาพเสียง ตางกันนั่นเอง คุณภาพเสียงจะ
ชวยใหเราสามารถแยกประเภทของแหลงกําเนิดเสียงที่แตกตางกันได
5. ขั้นประเมิน ( Evaluation : E5 )
5.1 ใหผูเรียนเพศชายออกมาพูดประโยคหนึ่งและ ใหผูเรียนเพศหญิงออกมาพูดประโยคเดียวกัน
ผูเรียนในหอง (ที่ปดตา) สามารถแยกแยะไดวาเปนเสียงของเพศชายหรือเปนเสียงของ เพศหญิง
5.2 ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายการใชประโยชนจากการศึกษาคุณภาพเสียง ซึ่งแนวอภิปรายอาจ
ออกมาในลักษณะนี้คือ คุณภาพของเสียงชวยใหเราสามารถแยกประเภทของแหลงกําเนิดเสียง ความรูเรื่อง
นี้ ส ามารถนํ า ไปสร า งเครื่ อ งวิ เ คราะห เ สี ย งว า เสี ย งพู ด นั้ น เป น เสี ย งของใคร ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ ชนิ ด นี้ มี ใ ช ใ น
กระบวนการสอบสวนของตํ า รวจ ผู เ รี ย นอาจไดขอ สรุป รว มดว ยวา การสร างเสีย งสัง เคราะหจ าก วงจร
อิเล็กทรอนิกสไดใชความรูเรื่องคุณภาพของเสียงเชนเดียวกัน เชน เสียงจากออรแกนไฟฟา หรือ เครื่องดนตรี
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถผลิตเสียงที่เกือบเหมือนเครื่องดนตรีชนิดตางๆได

5.3 ผูสอนใหผูเรียนสังเกตรูปกราฟแสดงการรวมคลื่น ดังรูป 12.9 เรื่องคลื่นเสียงจากหนังสือเรียน
เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาวา เมื่อมีคลื่นเสียงฮารมอนิกหลายๆ คลื่นเสียงมารวมกัน ซึ่งถาหากวาแอมพลิจูดของ
คลื่นความถี่มูลฐานมีคามากที่สุดแลว คลื่นรวมจะมีความถี่เทากับความถี่มูลฐาน

เสียงความถี่ f1

ความดัน
ตําแหน

เสียงความถี่ f2
ตําแหนง

รูปกราฟความดันของอากาศและตําแหนงที่มีคลื่นที่เสียงความถี่ f1 และ f2 ผาน
จากการรวมคลื่นควรไดคลื่นรวมเปนดังรูป

รูปการรวมกันของคลืน่ ที่เปนฮารมอนิก

จากกราฟรูป จะพบวาแมคลื่นรวมจะมีรูปรางตางไปจากคลื่นความถี่มูลฐาน f 1 แตความยาวคลื่นของ
คลื่นรวมจะเทากับความยาวคลื่นของคลื่นความถี่มูลฐาน แสดงวาความถี่ของคลื่นรวมจะเทากับความถี่มูลฐาน
นั่นเอง

การวัดและประเมินผล
1. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรม การตอบคําถาม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2. ประเมินความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมและผลจากการทํากิจกรรม
3. ประเมินเจตคติ คุณธรรม ที่ผูเรียนแสดงออกในขณะที่มีการเรียนรู
วัสดุอุปกรณ สื่อและแหลงการเรียนรู
วัสดุอุปกกรณ
1. เครื่องดนตรีในโรงเรียนและเครื่องดนตรีในทองถิ่น
2. เครื่องดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส เชน ออรแกนไฟฟา หรือ อิเล็กโทน
3. เครื่องออสซิลโลสโคป
4. ไมโครโฟน
5. ปรีแอมป ขนาดเล็ก
สื่อและแหลงการเรียนรู
1. นักดนตรี ผูสอนดนตรี ผูปกครองนักเรียน
2. ผูเรียนที่เปนนักดนตรี
3. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของและการคนหาขอมูลจากอินเตอรเนต

