
แผนการสอน 
เรื่อง  คุณภาพของเสียง                 เวลา  3.15  ช่ัวโมง 
หลักสูตรท่ี  1                    สาระท่ี  5  งาน  พลังงาน                 ชวงช้ันท่ี  4  

         
 
 

  แนวความคิดหลัก 

 เสียงท่ีเกิดข้ึนจากแหลงกําเนิดเสียงนั้น จะประกอบไปดวยเสียงท่ีมีความถ่ีมากมายผสมกันความถ่ี
ต่ําสุดของเสียงท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียงเรียกวาความถี่มูลฐาน สวนความถ่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนพรอมกันนั้น จะ

เปนความถ่ีท่ีเปนจํานวนเทาของความถ่ีมูลฐานซ่ึงเราเรียกวาความถี่ฮารมอนิก 

 แหลงกําเนิดเสียงชนิดเดียวกันขณะท่ีสั่นอยูนั้น  ถึงแมวาจะใหเสียงซ่ึงมีท้ังความถ่ีมูลฐานและความถ่ี
ฮารมอนิก แตสําหรับแหลงกําเนิดเสียงท่ีแตกตางกัน จํานวนฮารมอนิก และความเขมเสียงของมันจะแตกตาง
กัน  ( ความเขมเสียง หมายถึง ปริมาณของพลังงานตอหนึ่งหนวยเวลาตอหนึ่งหนวยพ้ืนท่ี ) สงผลใหคลื่นเสียง
แตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาลักษณะคลื่นเสียงท่ีแตกตางกันนี้ เราเรียกกันวา  คุณภาพเสียง  ซ่ึงจะแตกตางกัน
ไปตามประเภทของแหลงกําเนิดเสียง 

 

วัตถุประสงค 
1. สังเกต ทดลอง และอธิบายคุณภาพของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงตางๆได 
2. ยกตัวอยางการนําความรูเรื่องคุณภาพของเสียงมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 

 

วิธีการจัดกิจกรรม : ตามกระบวนการ  5 Es  ดังนี้ 
1. ข้ันสรางความสนใจ ( Engagement : E1 ) 
   ผูสอนใหผูเรียนฟงเทปท่ีเปนเสียงจากเครื่องดนตรีตางๆท่ีเลนดวยโนตตัวเดียวกันและ ทายวาเสียงท่ี
ไดยินนั้นเปนเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดใด และผูสอนใหผูเรียนลองอภิปรายกันในประเด็นท่ีวา   เหตุใดหูของ
เราจึงสามารถรับรูและบอกไดวาแหลงกําเนิดเสียงเปนชนิดใด  
 

2.  ข้ันสํารวจและคนหา ( Exploration : E2 ) 

 2.1  คลื่นเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดตางๆ  
         -  ใหผู เรียนออกมาเปาขลุยท่ีหนาไมโครโฟนท่ีตอกับเครื่องขยายสัญญาณและเครื่อง
ออสซิลโลสโคป  เพ่ือดูรูปคลื่นของเสียงขลุย (แตถาสถานศึกษาใดไมมี  ผูสอนสามารถใหผูเรียนดูรูปภาพของ
คลื่นเสียงจากเครื่องดนตรีแบบตางๆ ในหนังสือเรียนฟสิกสพ้ืนฐานและฟสิกสสาระเพ่ิมเติม  เลม 2  เรื่องคลื่น
เสียง ได ) 
         -   เปลี่ยนจากขลุยเปนแหลงกําเนิดเสียงอ่ืน  เชน หลอดกาแฟ ตรวจสอบดูรูปคลื่น 

 ( สามารถใชเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนหรือของทองถ่ินเพ่ิมเติมได ) 
 2.2  เขียนลักษณะของรูปคลื่น (ท่ีเห็นจากเครื่องออสซิลโลสโคป หรือ จากหนังสือเรียนรูป 12.12)  
รวมท้ังเสียงขลุย  หลอดกาแฟ หรือ  ปและเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบกัน 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

                          ป                     ขลุย                                                                          
           

                                    รูปตัวอยางคลื่นของเสียงปกับเสียงขลุยท่ีเห็นจากเครื่อง ออสซิลโลสโคป 
 

          2.3  ผูสอนใหผูเรียนท่ีเหลือในหองรวมทํากิจกรรมโดยการปดตาและฟงเสียงจากปและ ขลุยโดย
ผูเรียนสามารถบอกไดถูกตองวาเปนเครื่องดนตรีชนิดใด 

 

3.   ข้ันอธิบายและลงขอสรุป ( Explanation :  E3 ) 
 3.1  ผูสอนและผูเรียนนําผลท่ีไดจากการสํารวจคนหา มารวมกันอภิปราย ถึงลักษณะของรูปคลื่นของ
เสียงจากเครื่องดนตรีตางๆ เชน ไวโอลินและ ซอดวง และปจจัยใดท่ีทําใหรูปคลื่นของเสียงตางกันท้ัง ๆ  ท่ีเลน
ดวยโนตเดียวกัน  ซ่ึงผูสอนอาจใหความรูเพ่ิมเสริมในการอภิปรายวา แตละคลื่นเสียงมีคาแอมพลิจูดเปน
อยางไร  ซ่ึงตองใชเครื่องมือท่ีมี  FFT หรือ Fast Fourier Transform  ชวยทําการวิเคราะห  

สําหรับสาเหตุท่ีทําใหเครื่องดนตรีท้ังสองชนิดใหคุณภาพเสียงท่ีตางกันก็อาจเปนไปไดดังนี้คือ 

 
 

 ไวโอลิน ซอดวง 

กลองเสียง ทําดวยไม แผนหนังขึงบนกระบอกไม 
ปริมาตรกลอง มาก นอย 

สาย โลหะ สายไหม 

หยอง ขนาดใหญ ขนาดเล็ก 

 
 

คันชักนั้นไมมีผลมากนัก เพราะท้ังคูทําจากหางมาทาดวยยางสนเชนเดียวกัน การวิเคราะหสรุป
สามารถทําไดจากลักษณะทางกายภาพภายนอก และจากคุณภาพเสียงท่ีออกมาจากเครื่องดนตรี 

ถาจะพิจารณาอยางลึกซ้ึงตอไป ในกลุมของไวโอลินเองก็มีคุณภาพเสียงแตกตางกันเล็กนอย ทําใหมี
ไวโอลินตั้งแตราคาไมก่ีพันบาทจนถึงรอยลานบาท (เปนไวโอลินของ Stradivarius ในกลุมชางชาวอิตาเลียน) 

สําหรับซอดวงก็เชนกันมีตั้งแตราคาประมาณหารอยบาทจนถึงหาพันบาท   ถาตัวซอและกระบอกเสียงทําดวย
งาลวนจะยิ่งแพงข้ึน         
  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.   ข้ันขยายความรู  ( Elaboration : E4 ) 
           ผูสอนใหความรูเก่ียวกับความถ่ีมูลฐานและฮารมอนิก ซ่ึงเปนสาเหตุใหหูของเรารับรูเสียงและแยกได
วาเสียงท่ีฟงนั้นมาจากแหลงกําเนิดชนิดใด ซ่ึงเรียกวา คุณภาพเสียง  ดังรายละเอียดดังนี้ 

ผูสอนใหความรูวาเสียงของเครื่องดนตรี   มักประกอบจากคลื่นเสียงหลาย ๆ ความถ่ีมารวมกัน  โดย
แตละความถ่ีจะมีความถ่ีท่ีสูงเปนจํานวนเทาของคลื่นเสียงความถ่ีต่ําสุด  ความถ่ีต่ําสุดเรียกวา  ความถ่ีมูลฐาน 

หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ฮารมอนิกท่ี 1  สวนความถ่ีอ่ืนๆ ซ่ึงเปนจํานวนเทาของความถ่ีมูลฐานจะเปนฮารมอ
นิกท่ี 2, 3… ตามลําดับ ( ตามรายละเอียดในหนังสือเรียน สสวท.เรื่องคลื่นเสียง ) ขณะท่ีตัวกอกําเนิดเสียงสั่น 
จะใหเสียงซ่ึงมีความถ่ีมูลฐานและฮารมอนิกตางๆ ออกมาพรอมกัน   จํานวนฮารมอนิกและความเขมเสียง
ของแตละฮารมอนิกแตกตางกัน ทําใหลักษณะของคลื่นเสียงแตกตางกัน  ผูสอนใหความรู เพ่ิมเติมวา 
เสียงดนตรีโดยท่ัวไปคลื่นเสียงความถ่ีมูลฐาน จะมีความเขมมากท่ีสุด ดังนั้นเม่ือรวมกันหลายๆความถ่ี เสียงท่ี
ไดยินจะมีระดับเสียงเทากับระดับเสียงของคลื่นเสียงความถ่ีมูลฐาน  ใหผูเรียนพิจารณากราฟระหวางความดัน
กับตําแหนงของเสียงไวโอลินและเสียงซอดวง  ดังรูป 12.19  หนา 170 ในหนังสือเรียนฟสิกสสาระเพ่ิมเติม เลม 
2   ซ่ึงมีรูปรางตางกัน  ดังนั้นเสียงไวโอลินและซอดวงแมจะมีระดับเสียงเดียวกันแตจะมีความแตกตางกัน  

สาเหตุท่ีรูปรางของกราฟระหวางความดันกับตําแหนงของเสียงไวโอลินและซอดวงแตกตางกันนั้น 
เนื่องมาจากความเขมเสียงในแตละฮารมอนิกท่ีรวมกันเปนเสียงไวโอลินและซอดวงนั้น แตกตางกัน   

 
 
 

เม่ือพิจารณาจากกราฟระหวางความดันกับตําแหนงของคลื่นเสียงสองเสียงซ่ึงมีระดับเสียงเดียวกันแต
รูปรางไมเหมือนกันนี้  ทําใหเราไดยินเสียงท้ังสองนั้นแตกตางกัน ลักษณะรูปคลื่นท่ีตางกันของเสียงท่ีกลาวมานี้  
เราเรียกวา คุณภาพเสียง แตกตางกัน ใหผูเรียนสังเกตรูปคลื่นของเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ( ถามีเพ่ิมเติม ) 
นอกเหนือจากเสียงปและเสียงขลุย  
 ในขณะท่ีสายไวโอลินมีการสั่น จะเกิดเสียงซ่ึงประกอบดวยความถ่ี    f, 2f, 3f, …, nf    มาพรอม ๆ กัน 
โดยแตละความถ่ีจะมีความเขมเสียงแตกตางกัน เสียงจากขลุยก็เชนกัน จะประกอบ ดวยความถ่ี f, 2f, 3f, …, nf  
ออกมาพรอม ๆ กัน โดยความเขมเสียงแตละความถ่ีจะแตกตางกัน  
คลื่นเสียงจากขลุยจะมีความสัมพันธ 



 
           

 ผูสอนอาจสรุปใหผูเรียนฟงอีกครั้งวาความถ่ีของเสียงต่ําสุดท่ีออกจากแหลงกําเนิดเสียง 

ใด ๆ เราเรียกวา ความถี่มูลฐาน ของแหลงกําเนิดนั้น สําหรับความถ่ีอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนพรอม ๆ กับความถ่ีมูล
ฐานแตมีความถ่ีเปนจํานวนเต็มเทาของความถ่ีมูลฐาน สําหรับแตละแหลงกําเนิดท่ีตางกัน จะมีลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีตางกันของสัญญาณคลื่นเสียง หรือท่ีเราเรียกวามี   คุณภาพเสียง ตางกันนั่นเอง คุณภาพเสียงจะ
ชวยใหเราสามารถแยกประเภทของแหลงกําเนิดเสียงท่ีแตกตางกันได 
 

5.   ข้ันประเมิน ( Evaluation : E5 ) 
 5.1   ใหผูเรียนเพศชายออกมาพูดประโยคหนึ่งและ  ใหผูเรียนเพศหญิงออกมาพูดประโยคเดียวกัน  
ผูเรียนในหอง (ท่ีปดตา) สามารถแยกแยะไดวาเปนเสียงของเพศชายหรือเปนเสียงของ  เพศหญิง 

             5.2   ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายการใชประโยชนจากการศึกษาคุณภาพเสียง  ซ่ึงแนวอภิปรายอาจ
ออกมาในลักษณะนี้คือ    คุณภาพของเสียงชวยใหเราสามารถแยกประเภทของแหลงกําเนิดเสียง  ความรูเรื่อง
นี้สามารถนําไปสรางเครื่องวิเคราะหเสียงวาเสียงพูดนั้นเปนเสียงของใคร ซ่ึงเครื่องมือชนิดนี้ มีใชใน
กระบวนการสอบสวนของตํารวจ ผูเรียนอาจไดขอสรุปรวมดวยวา การสรางเสียงสังเคราะหจาก วงจร
อิเล็กทรอนิกสไดใชความรูเรื่องคุณภาพของเสียงเชนเดียวกัน เชน เสียงจากออรแกนไฟฟา หรือ เครื่องดนตรี
อิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถผลิตเสียงท่ีเกือบเหมือนเครื่องดนตรีชนิดตางๆได    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.  การซอนทับระหวางคลื่น
เสียงจากแหลงกําเนิดท่ี
ความถี่  f  และ  2f  โดยมี
คาแอมพลิจูดเทากัน  

f 

2f 

คลื่นรวม 

f f 

2f 2f 

คลื่นรวม 

คลื่นรวม 3f 

ข.  การซัอนทับระหวางคลื่น
เสียงจากแหลงกําเนิดท่ีความถี ่
f  และ  2f  โดยมีคาแอมพลิ
จูดไมเทากัน 

ค.  การซัอนทับระหวางคลื่น
เสียงจากแหลงกําเนิดท่ีความถี ่
f , 2f และ 3f  โดยมีคาแอม
พล-ิจูด  ไมเทากัน 



  5.3   ผูสอนใหผูเรียนสังเกตรูปกราฟแสดงการรวมคลื่น ดังรูป 12.9 เรื่องคลื่นเสียงจากหนังสือเรียน 
เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาวา  เม่ือมีคลื่นเสียงฮารมอนิกหลายๆ คลื่นเสียงมารวมกัน ซ่ึงถาหากวาแอมพลิจูดของ
คลื่นความถ่ีมูลฐานมีคามากท่ีสุดแลว  คลื่นรวมจะมีความถ่ีเทากับความถ่ีมูลฐาน 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

   รูปกราฟความดันของอากาศและตําแหนงท่ีมีคล่ืนท่ีเสียงความถี่ f1 และ f2 ผาน 
  

จากการรวมคลื่นควรไดคลื่นรวมเปนดังรูป 

 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 

รูปการรวมกันของคลืน่ท่ีเปนฮารมอนิก 
 

จากกราฟรูป  จะพบวาแมคลื่นรวมจะมีรูปรางตางไปจากคลื่นความถ่ีมูลฐาน 1f แตความยาวคลื่นของ
คลื่นรวมจะเทากับความยาวคลื่นของคลื่นความถ่ีมูลฐาน  แสดงวาความถ่ีของคลื่นรวมจะเทากับความถ่ีมูลฐาน
นั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตําแหน

ตําแหนง 

ความดัน 
เสียงความถ่ี f1 

เสียงความถ่ี f2 



การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตความรวมมือในการทํากิจกรรม  การตอบคําถาม  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

2. ประเมินความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุมและผลจากการทํากิจกรรม 

3. ประเมินเจตคติ  คุณธรรม ท่ีผูเรียนแสดงออกในขณะท่ีมีการเรียนรู 
 

วัสดุอุปกรณ  ส่ือและแหลงการเรียนรู 
 

      วัสดุอุปกกรณ  
1. เครื่องดนตรีในโรงเรียนและเครื่องดนตรีในทองถ่ิน 

2. เครื่องดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส เชน ออรแกนไฟฟา หรือ อิเล็กโทน 

3. เครื่องออสซิลโลสโคป 

4. ไมโครโฟน 

5. ปรีแอมป ขนาดเล็ก 

 

           สื่อและแหลงการเรียนรู 
1. นักดนตรี  ผูสอนดนตรี ผูปกครองนักเรียน 

2. ผูเรียนท่ีเปนนักดนตรี 
3. เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของและการคนหาขอมูลจากอินเตอรเนต 

 
 
 


	ขนาดใหญ่

