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แอพพลิเคชันเร่ืองเสียง 
แนะน ำแอพพลิเคชัน 

1. แอพพลิเคชันเรื่องเสียง ของสาขาฟิสิกส์ สสวท. 
ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยทั้งหมด 3 โปรแกรม คือ  
- โปรแกรมเครื่องมือวัดความถี่เสียง 
- โปรแกรมเล่นเสียงเครื่องดนตรี 
- โปรแกรมเล่นเสียงตามความถี่ 

2. แอพพลิเคชันนี้ถูกออกแบบให้มาใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ (Android) ตั้งแต่รุ่น 2.2 เป็นต้นไป 

3. แอพพลิเคชันเรื่องเสียงออกแบบมาเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
การทดลองเรื่องเสียงอย่างง่าย ที่เปิดโอกาสให้ครูและ
นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน 

4. ประสิทธิภาพการท างานและการประมวลผลของแอพพลิเค
ชันเรื่องเสียงจะข้ึนอยู่กับทรัพยากรของสมาร์ทโฟนหรือแทป
เล็ตของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็น ซีพียูหรือหน่วยประมวลผล 
เซนเซอร์เสียง และล าโพง ด้วยเหตุนี้ แอพพลิเคชั่นเรื่องเสียง
จึงอาจจะไม่สามารถใช้แทนเครื่องมือวัดประสิทธิภาพสูงใน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ได้ 
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1. โปรแกรมเครื่องมือวัดควำมถี่เสียง 
1.1  โปรแกรมเครื่องมือวัดความถี่เสียงของสาขาฟิสิกส์ 

ท างานเสมือนการตรวจจับคลื่นเสียงผ่านเครื่อง
ออสซิลโลสโคป โดยมีการท างานดังนี้ 
- การแสดงรูปคลื่น (Wave Form) พร้อมแสดง

ค่าความถ่ีสูงที่สุด (Highest Frequency) เพ่ือใช้
ส าหรับการวิเคราะห์คุณภาพของเสียง และ
ความถี่ของเสียง (ส าหรบัการประมวลค่าความถี่
สูงทีสุ่ดนั้น ผู้ใช้ สามารถเลือกช่วงความถีส่ าหรบั
การประมวลผลได้โดยการกดปุม่ Settings) 

- การแสดงการกระจายความถี่ (Frequency 
distribution) ใช้ส าหรับการอ่านค่าพลังงานของ
คลื่นเสียงที่ความถี่ต่างๆ 

- การหยุดหน้าจอ (Freeze) ใช้ส าหรับหยุดการรับ
ข้อมูลชั่วคราวเพื่อน าข้อมูลที่แสดงผลในปัจจุบัน
มาวิเคราะห์ข้อมูล 

- การถ่ายภาพ (Camera) ใช้ส าหรับการเก็บการ
แสดงผลเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลภายหลัง 

- การปรับขนาดการแสดงผล (Resize) สามารถท า
ได้โดยการคลิกท่ีรูปแว่นขยาย หรือใช้นิ้วมือสอง
นิ้วเคลื่อนที่ขนานกัน (ขยายการแสดงผลโดยการ
เคลื่อนนิ้วมือแยกออกจากกัน, ย่อการแสดงผล
โดยการเคลื่อนที่นิ้วมือเข้าหากัน) 

1.2 การแสดงผลของโปรแกรมวัดความถ่ีเสียงได้ถูก
ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงผลได้ ทั้งการ
แสดงรูปคลื่นเพียงอย่างเดียว การแสดงการกระจาย
ความถีเ่พียงอย่างเดียว และการแสดงทั้งรูปคลื่น
และการกระจายความถี่ 
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2. โปรแกรมเล่นเสียงเครื่องดนตรี 
2.1  โปรแกรมเล่นเสียงเครื่องดนตรี ถูกออกแบบมาเพ่ือผลิตคลื่นเสียงดนตรีเป็นตัวโน้ตต่างๆ จากเครื่อง

ดนตรีชนิดต่างๆ ได้  

 
 

2.2 การแสดงในโปรแกรมเล่นเสียงเครื่องดนตรีสามารถแสดงความถี่ของตัวโน้ตได้โดยการกดปุ่ม 
Show/Hide Freq.  

 
 

2.3 ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของเครื่องดนตรีได้ 5 ชนิด ซึ่งประกอบด้วย Piano, Guitar, Saxophone, 
Organ, Bass นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถบันทึกเสียงเอง (User-defined) เพ่ือน ามาศึกษาคลื่นเสียง
เพ่ิมได้อีก 3 ชนิดของแหล่งก าเนิดเสียง โดยตัวโปรแกรมจะบันทึกเสียงเป็นเสียง A แล้วจะท าการ
สร้างคลื่นเสียงเลียนแบบเสียงต้นฉบับที่ความถี่อ่ืนๆ อีก 16 ความถี่ 
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3. โปรแกรมเล่นเสียงตำมควำมถี่ 
3.1  โปรแกรมเล่นเสียงตามความถี่ถูกออกแบบมาให้ผลิตคลื่นรูปไซน์ (Sine Wave) ในลักษณะเดียวกับ

การปล่อยคลื่นของส้อมเสียง โดยโปรแกรมนี้ จะผลิตคลื่นรูปไซน์ตามความถี่ที่ผู้ใช้ต้องการ  
3.2 การเลือกความถ่ีที่ผลิตออกมาสามารถท าได้สามแบบคือ การเลือกความถี่โดยใช้แถบปรับความถี่

เสียง, การกดปุ่มเพ่ิมลดที่บริเวณขอบทั้งสองข้างของแถบปรับความถ่ีเสียง, และการใส่ตัวเลขความถี่
ที่ต้องการด้วยตนเองที่ปุ่ม Edit 

3.3  ผู้ใช้สามารถให้โปรแรมเริ่มการผลิตคลื่นเสียงได้โดยการกดไปที่รูปส้อมเสียง เมื่อส้อมเสียงท างานจะ
มีรูปการสั่นของส้มเสียงปรากฏขึ้น เมื่อกดอีกครั้งโปรแกรมก็จะหยุดการผลิตคลื่นเสียง 

3.4  ผู้ใช้สามารถให้โปรแรมเริ่มการผลิตคลื่นเสียงได้โดยการกดไปที่รูปส้อมเสียง เมื่อส้อมเสียงท างานจะ
มีรูปการสั่นของส้อมเสียงปรากฏขึ้น เมื่อกดอีกครั้งโปรแกรมก็จะหยุดการผลิตคลื่นเสียง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5  เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถท าการทดลองท่ีเกี่ยวข้องกับความยาวคลื่นเสียงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
โปรแกรมเล่นเสียงตามความถี่จึงได้ออกแบบมาให้แสดงความยาวคลื่นของเสียงในอากาศในหน่วย
เมตรและเซนติเมตร ซึ่งมาจากการใส่ค่าความถี่เสียงและอุณหภูมิห้องที่ผู้ใช้กรอกให้กับตัวโปรแกรม 
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ตัวอยำ่งกำรจดักิจกรรมโดยใช้แอพพลิเคชันเรื่องเสียง 
 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษำธรรมชำติของเสียง 
กิจกรรมที่ 1.1 ระดับเสียง 
จุดประสงค์ 

1. ศึกษาความถี่ของเสียงที่มาจากแหล่งก าเนิดต่างๆ 
2. ศึกษาความถี่ของเสียงที่มีระดบัเสียงที่แตกต่างกัน 

แนวการจัดกิจกรรม 
- ใช้แอพพลิเคชัน “เครื่องมือวัดความถี่เสียง” เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของเสียงที่มาจากการพูด “กอ....” 

(ประมาณ 10 วินาท)ี ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
- ใช้แอพพลิเคชัน “เครื่องมือวัดความถี่เสียง” เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของเสียงที่มาจากการพูด 

“โด…….” โด่…….” โด…้….” 
- ใช้แอพพลิเคชัน “เครื่องมือวัดความถี่เสียง” เพื่อเปรียบเทียบความถี่ของเสียงที่มาจากตัวโน้ตของเคร่ือง

ดนตีต่างๆ เช่น ความถี่ของเสียงระหว่างตัวโน้ต “ โด - C” และ “ โด- C” 
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กิจกรรมที่ 1.2 คุณภำพเสียง  
จุดประสงค์ 

- ศึกษาคุณภาพของเสียงจากแหล่งก าเนิดตา่งๆ กัน 
แนวการจัดกิจกรรม 

1. ใช้แอพพลิเคชัน “เครื่องมือวัดความถี่เสียง” ศึกษาลักษณะของคลื่นเสียงที่เกิดจากเคร่ืองดนตรชีนิด
ต่างๆ ที่ตัวโน้ตเดียวกนั (ความถีเ่ท่ากัน) 

2. เปรียบเทียบรูปคลืน่เสียงของเสยีงที่เกิดจากเครื่องดนตรีชนิดตา่งๆ ที่ตัวโน้ตเดียวกัน (ความถี่เท่ากัน) 
3. ในกรณีที่ไม่มีเคร่ืองดนตรีให้ใช้จริง สามารถเล่นดนตรีไดจ้ากโปรแกรม “เล่นเสียงเครื่องดนตรี” แล้ว

เลือกชนิดของเคร่ืองดนตรีตามที่ต้องการ 
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กิจกรรมที่ 2 กำรสั่นพ้อง 
กิจกรรมที่ 2.1 ควำมถี่ธรรมชำติ 
จุดประสงค์ 

ศึกษาความถี่ธรรมชาติของแก้วไวน ์
แนวการจัดกิจกรรม 

ใช้แอพพลิเคชัน “เครื่องมือวัดความถี่เสียง” วัดความถี่ของเสียงที่เกิดจากการเคาะแก้วไวน์เพื่อ
เปรียบเทียบวา่ความถี่ของเสียงเคาะความสัมพันธ์กบัความแรงในการเคาะหรือไม่ อย่างไร 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2.2 กำรสั่นพ้องจำกกำรใช้นิ้วถูท่ีปำกแก้วไวน์  
จุดประสงค์ 

ศึกษาการสั่นพ้องจากการใช้นิ้วถูที่ปากแก้วไวน์ 
แนวการจัดกิจกรรม 

1. ใช้แอพพลิเคชัน “เครื่องมือวัดความถี่เสียง”  วัดความถี่ของเสียงที่เกิดจากการใช้นิ้วเปียกถูปากแก้วไวน์ 
2. เปรียบเทียบความถี่ของเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้นิ้วเปยีกถูที่ปากของแก้วไวน์กับความถี่ของเสียงที่ได้

จากการเคาะแก้วไวน์ (จากกิจกรรมที่ 2.1) 
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กิจกรรมที่ 2.3 กำรสั่นพ้องจำกกำรปล่อยคลื่นเสียงท่ีปำกแก้วไวน์  
จุดประสงค์ 

ศึกษาการสั่นพ้องที่เกิดจากการน าแหล่งก าเนดิเสียงมาไว้ทีป่ากแก้วไวน์ 
แนวการจัดกิจกรรม 

1. ใช้แอพพลิเคชัน “เล่นเสียงตามความถี่” โดยปรับความถี่ของเสียงให้เท่ากับความถี่ธรรมชาติของแก้ว
ไวน์ (ที่ได้จากกิจกรรมที่ 2.1 หรือ 2.2) แล้วน าคลื่นเสียงมาจ่อที่ปากแก้วไวน์ สังเกตความดังของเสียงที่
เกิดขึ้น 

2. ทดลองน าคลื่นเสียงความถี่ตา่งๆ มาทดสอบ และสงัเกตความดงัของเสียง 
 

 
 

กิจกรรมที่ 3 กำรสั่นพ้องของคลื่นเสียงในหลอดเรโซแนนซ์ 
 

กิจกรรมที่ 3.1 การสั่นพ้องของหลอดเรโซแนนซ์ (ท่อปลายปดิ) 
จุดประสงค์ 

ศึกษาการสั่นพ้องของหลอดเรโซแนนซ์ (ท่อปลายปิด) 
แนวการจัดกิจกรรม 

1. ใช้โปรแกรม “เล่นเสียงตามความถี่” ผลิตเสียงความถี่ 1000 Hz  
2. น าคลืน่เสียงความที่ความถี่ที่ต้องการมาจ่อที่ปลายข้างหนึ่งของหลอดเรโซแนนซ์ (โดยให้แหล่งก าเนิด

เสียงห่างจากปลายของหลอดประมาณ 0.5 cm) 
3. เลื่อนลูกสูบมาชิดกับปากหลอดเรโซแนนซ์ที่อยู่ใกล้กับล าโพง แล้วเลื่อนลูกสบูออกช้าๆ จนได้ยนิเสียงดัง

เพิม่มากที่สุด บนัทึกต าแหนง่ที่ได้ยินเสียงมากที่สุดนี้เป็นต าแหนง่ x1 
4. ค่อยๆ เลื่อนลูกสูบออกไปอีก จนกระทั่วได้ยนิเสียงดงัเพิ่มมากที่สุดเป็นคร้ังที่ 2, 3, 4, ... บันทึกต าแหน่ง 

x2, x3, x4, …   
5. หาระยะระหว่างต าแหน่งของลกูสูบที่ท าให้เกิดเสียงดังที่สุดสองต าแหน่งที่อยู่ถัดกัน เชน่ x2 – x1,  x3 – 

x2,     x4 – x3, ….  
6. เปรียบเทียบค่าที่ได้จากข้อ 6 กับความยาวคลื่นที่ปรากฏบนโปรแกรม 
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7. ท าการทดลองอีกครั้งโดยเปลี่ยนความถี่ของเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงเปน็ 2000 Hz และ 3000 Hz 
 

 
 

กิจกรรมที่ 3.2 กำรสั่นพ้องของท่อปลำยเปิด 

จุดประสงค์ 
ศึกษาการสั่นพ้องของท่อปลายเปิด 

แนวการจัดกิจกรรม 
1. ใช้โปรแกรม “เล่นเสียงตามความถี่” ผลิตเสียงความถี่ 640 Hz (ส าหรับท่อที่มีความยาวประมาณ 48 

เซนติเมตร) 
2. น าคลืน่เสียงความที่ความถี่ที่ต้องการมาจ่อที่ปลายข้างหนึ่งของท่อปลายเปดิ (โดยให้แหล่งก าเนิดเสียง

ห่างจากปลายของท่อประมาณ 0.5 cm) สังเกตความดังของเสยีงที่เกิดขึ้น 
3. ทดลองการสั่นพ้องของคลื่นเสียงความถี่ที่ใกล้เคียงเพื่อหาความถี่ที่ท าให้เกิดการสั่นพ้องเสียงดังที่สุด 

เช่น 620 Hz, 630 Hz, 650 Hz, 660 Hz 
4. ทดลองการสั้นพ้องของคลื่นเสียงความถี่อ่ืนๆ เช่น 440 Hz, 540 Hz, 740 Hz, 1280 Hz, ….   
5. เปรียบเทียบความยาวคลืน่เสียงกับความยาวของท่อที่ท าให้เกิดการสั่นพ้อง 
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กิจกรรมที่ 4 กำรบีตของเสียง 
 

กิจกรรมที่ 4.1 กำรบีตของเสียงจำกขลุ่ย 

จุดประสงค์ 
ศึกษาการบีตของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงสองแหล่ง 

แนวการจัดกิจกรรม 
1. ปรับความยาวของขลุ่ยปรบัความยาวได้จ านวนสองเลาให้มีความยาวแตกต่างกนัเล็กน้อย  
2. ใช้แอพพลิเคชัน “เครื่องมือวัดความถี่เสียง” วัดคลื่นเสยีงที่เกิดการรวมกันของเสียงที่มาจากขลุย่ทั้งสอง

เลาที่โน้ตเดียวกัน  พร้อมกัน  
 

 
 
กิจกรรมที่ 4.2 กำรบีตของเสียง 

จุดประสงค์ 
ศึกษาการบีตของเสียงจากแหล่งก าเนิดเสียงสองแหล่ง 

แนวการจัดกิจกรรม 
1. ใช้โปรแกรม “เล่นเสียงตามความถี่” จากโทรศัพท์หรือแท็ปเล็ตสองเคร่ือง ผลิตเสียงความถี่ที่แตกต่าง

กันประมาณ 8 Hz  เช่น 800 Hz และ 810 Hz 
2. น าแหล่งก าเนดิคลื่นเสียงทั้งสองมาอยู่ใกล้กัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่เกิดขึ้น 
3. ลองปรับความแตกตา่งระหว่างความถี่ของแหล่งก าเนิดคลื่นเสยีงทั้งสอง เชน่ ปรับความถี่ของ

แหล่งก าเนิดแรกให้เป็น 800 Hz และแหล่งที่สองให้เป็น 400 Hz, 405 Hz, 790 Hz, 798 Hz, 802 
Hz, 1600 Hz, 1620 เป็นต้น สงัเกตการเปลี่ยนแปลงของเสียงที่เกิดขึ้น   

 
 


