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1. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 (มฐ.	ว	2.3	ป.5/1)
2. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูง เสียงต�่า
 (มฐ.	ว	2.3	ป.5/2)
3. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย
 (มฐ.	ว	2.3	ป.5/3)
4. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (มฐ.	ว	2.3	ป.5/4)
5. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการ
 หลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง (มฐ.	ว	2.3	ป.5/5)

¡ÒÃ¿˜§à¾Å§àÊÕÂ§´Ñ§¹Ò¹ æ
 ÁÕ¼ÅàÊÕÂËÃ×ÍäÁ‹ ÍÂ‹Ò§äÃ

àÃÒä´ŒÂÔ¹àÊÕÂ§ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ



àÊÕÂ§¡Ñº¡ÒÃä´ŒÂÔ¹
à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
 อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางได้
 ทดลองและอธิบายลักษณะการเกิดเสียงสูง เสียงต�่าได้
 ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะการเกิดเสียงดัง เสียงค่อยได้
 วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงได้
 เสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียงได้

àÃ×èÍ§·Õè 1

ชวนอ่านชวนคดิ

เสียง	
 (ซาวนด) 

ระดับเสียง		 
  (ซาวนด เล็ฟวึล)

มลพิษทางเสียง	 
  (นอยซ พะ ลูชัน)

เครื่องวัดระดับเสียง		 
   (ซาวนด เล็ฟวึล มีเทอ)

ศัพท์น่ารู้

เพ่ือน	ๆ 	รู้หรือไม่ว่า	
 อวัยวะใดที่ทําใหเราไดยินเสียง

àÊÕÂ§¾ÅØ´Ñ§¨Ñ§àÅÂ
·íÒäÁàÃÒ¶Ö§ä´ŒÂÔ¹
àÊÕÂ§¾ÅØ´Ñ§¨Ñ§
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1  µÑÇ¡ÅÒ§¢Í§àÊÕÂ§
 เสียง	 เกิดจากการสั่นสะเทือน

ของวัตถุที่ท�าให้เกิดเสียงได้ เรียกว่า 

แหล่งก�าเนดิเสยีง เสยีงจะเคลือ่นทีอ่อก

จากแหล่งก�าเนิดเสียงทุกทิศทาง และ

การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลางของ

เสียง โดยเสียงจะส่งผ่านตัวกลางของ

เสียงมายังอวัยวะรับเสียง (หู) ของเรา

ดูภาพ แล้วขีด ✓ ลงใน  ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งก�าเนิดเสียง

กจิกรรม ลองท�าดู

แหลงกําเนดิเสียง
·Õè¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ñ¡ÁÕÍÐäÃºŒÒ§

1.

3.

2.

4.ºÙ�ÇÇ
Ç

  แหล่งก�าเนิดเสียง
ตามธรรมชาติ

  แหล่งก�าเนิดเสียง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น

  แหล่งก�าเนิดเสียง
ตามธรรมชาติ

  แหล่งก�าเนิดเสียง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น

  แหล่งก�าเนิดเสียง
ตามธรรมชาติ

  แหล่งก�าเนิดเสียง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น

  แหล่งก�าเนิดเสียง
ตามธรรมชาติ

  แหล่งก�าเนิดเสียง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น
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จุดประสงค์	:  ทดลองและอธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลาง

ของเสียงได้

ระบุปัญหา	 :	เสียงเคลื่อนที่ได้อย่างไร

สมมติฐาน	 :	 ...............................................................................................................................................................................................................................................................

ÍØ»¡Ã³Ÿµé Í§ãªé

1
	 กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี

àÊÕÂ§à´Ô¹·Ò§¼‹Ò¹µÑÇ¡ÅÒ§ÍÂ‹Ò§äÃ การสังเกต

การทดลอง

การตั้งสมมติฐาน

การลงความเห็นจากข้อมูล

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป

ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้

 1. กรรไกร 1 เล่ม
 2. เชือก 1 เส้น ยาวประมาณ 5 เมตร
 3. แก้วกระดาษที่เจาะรูบริเวณกลางก้นแก้ว 2 ใบ (ครูเตรียมให้)

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ·íÒ
 1.  จับคู่ จากนั้นช่วยกันมัดปมที่ปลายเชือก แล้วสอดปลาย

เชือกอีกด้านหนึ่งเข้าไปในรูที่ก้นแก้วกระดาษ จากนั้นดึง
จนกระท่ังปมท่ีมัดไว้ติดก้นแก้วกระดาษ แล้วน�าปลาย
เชือกอีกด้านหนึ่งสอดเข้าไปในรูที่ก้นแก้วกระดาษใบที่ 2 
จากนั้นมัดปมที่ปลายเชือก

 เสียงต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นรอบตัว บางครั้งแหล่งก�าเนิดเสียงอยู่ห่างจากตัวเรา 
แต่ท�าไมเราจงึสามารถได้ยนิเสยีงเหล่านัน้ แสดงว่าเสยีงทีเ่กดิขึน้จะต้องเดนิทาง

ตัวกลางของเสียง
¤×ÍÍÐäÃ

จากแหล่งก�าเนดิเสยีงผ่านตวักลางของ
เสียงมายังหูของเราได้ นักเรียนคิดว่า
เสียงเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไร
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…………………………………………………….….…………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

…………………………………………………….….…………….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

…………………………………………………….….…………….……………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….

 2.  ให้คนที่ 1 และคนที่ 2 ยืนอยู่ห่างกันจนสุดความยาวของเชือกที่ขึงตึง แล้วให้คนที่ 1 น�า

แก้วกระดาษมาครอบหู และให้คนที่ 2 พูดเข้าไปในแก้วกระดาษ สังเกตและบันทึกผล

 3.  ให้คนที่ 1 เอาแก้วกระดาษที่ครอบหูออก แล้วให้คนที่ 2 พูดเสียงปกติผ่านอากาศ จากนั้น

เปรียบเทียบความดังของเสียงที่ได้ยินทั้ง 2 ครั้ง แล้วบันทึกผล

 4. ท�าการทดลองในข้อ 2.-3. ซ�้า โดยให้คนที่ 1 และคนที่ 2 สลับหน้าที่กัน

 5. น�าเสนอผลการท�ากิจกรรมหน้าชั้นเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการท�ากิจกรรม

ºÑ¹·Ö¡¼Å
การฟงเสียงผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งและอากาศ

การทดลอง ลักษณะเสียงที่ได้ยิน

1. คนที่ 1 ใช้แก้วกระดาษครอบหู ขณะที่คนที่ 2 พูด ........................................................................................................

2. คนที ่1 เอาแก้วกระดาษทีค่รอบหอูอก ขณะทีค่นที ่2 พดู ........................................................................................................

3. คนที่ 2 ใช้แก้วกระดาษครอบหู ขณะที่คนที่ 1 พูด ........................................................................................................

4. คนที่ 2 เอาแก้วกระดาษทีค่รอบหูออก ขณะทีค่นที ่1 พดู ........................................................................................................

 จากการท�ากิจกรรม ท�าให้ทราบว่า การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลาง 
ของเสียง โดยตัวกลางของเสียงในการทดลองนี้ คือ เชือก และอากาศ ดังนั้น  
เมื่อฟงเสียงเพื่อนพูดผ่านแก้วกระดาษที่มีเชือกขึงตึงระหว่างแก้วกระดาษ 2 ใบ 
จะท�าให้ได้ยินเสียงเพื่อนพูดชัดเจน เนื่องจากเสียงเดินทางผ่านตัวกลางท่ีเป็น 
เชือกมาถึงหูของเราได้ดีกว่าการพูดผ่านตัวกลางของเสียงที่เป็นอากาศ
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มนุษย์สามารถได้ยินเสียงท่ีมีความถี่ระหว่าง 20-20 000 
เฮิรตซ์ ส่วนสัตว์บางชนิดจะได้ยินเสียงที่มีความถี่ต�่ากว่า 20 
เฮิรตซ์ เช่น ช้างใช้คลื่นเสียงท่ีมีความถี่ต�่ากว่า 20 เฮิรตซ์
ในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในโขลง

 เสียง เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือน ( ) ของวัตถุ
ท่ีเป็นแหล่งก�าเนดิเสยีง มทีัง้แหล่งก�าเนดิเสยีงตามธรรมชาตแิละทีม่นุษย์สร้างขึน้
เสยีงจะเคลือ่นท่ีออกจากแหล่งก�าเนดิเสยีงและแผ่กระจายไปทุกทศิทาง โดยอาศยั
ตัวกลางของเสียง 

 ตัวกลางของเสียง คือ
วัตถุหรือสิ่งต่าง  ที่เสียงนั้น
เดินทางผ่านได้ แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ ของแข็ง 
ของเหลว และอากาศ เสียง
ต่าง  เดินทางผ่านตัวกลาง
ท่ีเป็นของแข็งได้ดีมากกว่า
ตัวกลางที่เป็นของเหลว และ
อากาศ โดยในบริเวณที่ไม่มี
อากาศ (สุญญากาศ) เช่น
ในอวกาศเราจะไม่ได้ยินเสียง
เกิดขึ้น เพราะไม่มีอากาศ
เป็นตัวกลาง จึงท�าให้เสียง
ไม่สามารถเดินทางมาถึงหู
ของเราได้

  ช้าง
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 เสียงต่าง  ต้องอาศัยตัวกลางจึงจะเดินทางผ่านมาถึงหูของผู้ฟงได้ 
ดังน้ัน การที่ผู ้ฟงจะได้ยินเสียงต้องมีองค์ประกอบครบ 3 อย่าง ได้แก่
แหล่งก�าเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง และอวัยวะรับเสียง (หู)

ขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์

แหล่งก�าเนิดเสียง

ตัวกลางของเสียง
(อากาศ)

อวัยวะรับเสียง(หู)

ใบหูรบัและสะท้อนคลืน่
เสียงเข้าไปในรหู ูท�าให้
เยื่อแก้วหูสั่น

3โมเลกุลของตัวกลางเริ่ม
สั่นสะเทือนต่อกันจนมา
ถึงหูของผู้ฟง

2เมือ่แหล่งก�าเนดิเสยีงสัน่
สะเทือนจะส่งพลังงาน
ผ่านตัวกลางของเสียง 
(ในที่นี้ คือ อากาศ)

1

พลังงานจากการสั่นจะส่ง
คลื่นเสียงผ่านเส้นประสาท
เข้าสู่สมอง ท�าให้ผู้ฟงได้ยิน
เสียง

5กระดกูค้อน กระดกูทัง่ และกระดูกโกลน
สั่นตามเย่ือแก้วหู ท�าให้เส้นประสาท
ภายในคอเคลียสั่น

4
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