
เรามักได้ยินเสียงดังแตกต่างกันไปใช่หรือไม่

ตัวเรามีผลต่อความดังของเสียงหรือไม่

เราต้องท�าอย่างไรเพื่อให้เกิดเสียงดังที่สุด
หรือเบาที่สุด

รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน

ตั้งค�าถามกบัสิ่งที่มี 
อยู่ในธรรมชาติ

การทดลอง

เราท�าให้เกดิเสยีงบางอย่างได้ ทัง้เสยีงดงัและเสยีงเบา แม้ว่า
เราจะใช้สิ่งของชนิดเดียวกันท�าให้เกิดเสียง แต่ระดับความ
สูงต�่าของเสียงจะแตกต่างกัน

เราอาจตีกลอง เคาะประตู หรือเป่าขลุ่ยให้ดังหรือเบาก็ได้

ให้เด็ก  ๆ   ลองนึกดูว่ายังมีสิ่งของใดอีกบ้างที่ท�าให้เกิดเสียง
เบาหรือเสียงดังได้

ให้ครกูบัเดก็ช่วยกนัคดิว่าต้องเคาะ ต ีหรอืเป่าอย่างไรเพือ่ให้ 
เกดิเสยีงเบาทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ และให้เดก็เลอืกสิง่ของต่าง  ๆ  
เองเพื่อใช้ในการทดลอง

ให้ครูกับเด็ก  ๆ   ช่วยกันเลือกสิ่งของที่ท�าให้เกิดเสียงได้ด้วย 
วิธีการต่าง  ๆ   เช่น  เป่า ตี หรือเคาะ (อาจเป็นกลอง ขลุ่ย หรือ 
ท่อนไม้)  ให้เด็ก  ๆ   ทดลองดูว่าจะใช้วิธีใดท�าให้ส่ิงของแต่ละ
ชนิดเกิดเสียง

จากนั้นให้เด็ก  ๆ   ลองใช้วิธีใดวิธีหนึ่งพยายามท�าให้เกิดเสียง
เบาที่สุด  เช่น  เคาะ แล้วทดลองต่อด้วยวิธีเดียวกันนั้นท�าให้
เกิดเสียงดังด้วยได้หรือไม่

ให้ครูกับเด็ก  ๆ   ลองใช้วิธีอื่นท�าให้เกิดเสียง  เช่น  เป่า ขั้นแรก
ให้เด็ก  ๆ   พยายามท�าให้เกิดเสียง จากนั้นให้ทดลองว่าต้อง
เป่าอย่างไรจึงเกิดเสียงดัง

ปรากฏการณ์: ความดงัของเสียง

พลงังานน้อยท�าให้เกิดเสยีงเบา
เสยีงและเสยีงรบกวน
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วสัดอุปุกรณ์:
สิ่งของชนิดต่าง  ๆ   ที่ท�าให้เกิดเสียงดัง-เบาด้วยวิธีที่แตกต่างกันได้  เช่น

• กลองที่ตีแล้วท�ำให้เกิดเสียงดัง-เบำ
• ขลุ่ยที่เป่ำแล้วท�ำให้เกิดเสียงดัง-เบำ
• ท่อนไม้ที่ตีพื้นเบำ  ๆ   หรือแรงก็ได้ 

การสงัเกต
และการบรรยาย

บนัทึกผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง

• ให้เด็กบรรยายสิ่งที่ตนเองทดลอง เช่น  เคาะวัตถุและได้ยิน 
  เสียงที่เกิดขึ้น

• เสียงที่เกิดขึ้นดังหรือเบา เด็ก  ๆ   เคาะเบาหรือเคาะแรง
• ให้เด็กเปรียบเทียบเอง  เช่น ต้องเคาะอย่างไรจึงเกิดเสียง 
  เบา และหากใช้วิธีเดิมต้องท�าอย่างไรจึงไม่เกิดเสียงดัง

• ให้เด็ก  ๆ   เปรียบเทียบวิธีที่ท�าให้เกิดเสียงแตกต่างกันด้วย 
  เช่น จะต้องเคาะ ตี หรือเป่าอย่างไรจึงเกิดเสียงเบา และ 
  สิ่งที่ต้องท�าเหมือนกันหรือคล้ายกันคืออะไร

ให้เด็กรายงานผลการทดลอง  เช่น ต้องท�าอย่างไรเพื่อให้
สิ่งของเกิดเสียงดังหรือเสียงเบา  ให้ครูจดสิ่งที่เด็กรายงาน 
ลงไปด้วย

อาจใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึกเสียงที่เบาหรือดังมากเป็น
พิเศษเอาไว้  โดยต้องใช้แหล่งก�าเนิดเสียงเดียวกันและวิธี
ทดลองเหมือนกัน แต่ให้ท�าเสียงเบาครั้งหนึ่งและท�าให้เสียง
ดังอีกครั้งหนึ่ง

ให้ครูรวบรวมข้อมูลร่วมกับเด็กว่าเราใช้สิ่งของทุกชนิดท�า
เสียงเบาได้หรือไม่ กิจกรรมใดเหมาะสมที่สุดในการท�าให้เกิด
เสียงเบา และกิจกรรมใดท�าให้เกิดเสียงเบาได้ยากที่สุด

ให้ครูน�าเสียงที่อัดเอาไว้มาเปิดให้เด็กฟังและช่วยกันหา 
ค�าตอบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงสิ่งของชิ้นใดและใช้วิธีใด
ท�าให้เกิดเสียง แล้วให้ครูหยุดเทปไว้ก่อน  เพื่อให้เด็กช่วยกัน
หาค�าตอบว่าต้องท�าอย่างไรจึงท�าให้เกิดเสียงเบา

หลังจากนั้นให้ครูและเด็กช่วยกันคิดว่าต้องเคาะ ตี หรือเป่า
อย่างไรเพื่อให้เกิดเสียงเบา

ในทางกลับกันครูกับเด็ก  ๆ   อาจช่วยกันคิดหาค�าตอบว่าต้อง
ท�าอย่างไรจึงท�าให้เกิดเสียงดังและต้องท�าเหมือนกันทุกครั้ง
หรือไม่

© Haus der kleinen Forscher, Germany Thai translation supported by 



เรามักได้ยินเสียงที่มีความดัง 
แตกต่างกันไปใช่หรือไม่

ความดังของเสียงขึ้นอยู่กับระยะห่าง 
ของผู้ฟังกับแหล่งก�าเนิดเสียงหรือไม่

รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน

ตั้งค�าถามกบัสิ่งที่มี 
อยู่ในธรรมชาติ

การทดลอง

ให้ครูและเด็กช่วยกันคิดว่าหากแหล่งก�าเนิดเสียงอยู่ห่างจาก
เราออกไปจะเป็นอย่างไร  เช่น  เสียงนกที่ร้องจิ๊บ  ๆ   แล้วบิน
ห่างออกไป  เสียงเครื่องบินที่เรายังได้ยินทั้ง  ๆ   ที่มองไม่เห็น
เคร่ืองบินแล้ว  เสียงเปล่ียนแปลงอย่างไร หากแหล่งก�าเนิด
เสียงมีระยะห่างจากเรามากข้ึน และจะเกิดอะไรข้ึนหากฝ่าย
ที่เคลื่อนที่ห่างออกไปไม่ใช่แหล่งก�าเนิดเสียง แต่เป็นตัวเรา 
ให้ครูกับเด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นในกรณีต่าง  ๆ   เช่น 
เปรียบเทียบว่าเสียงเครื่องเจาะในเขตก่อสร้างที่เราได้ยิน
ขณะเดินผ่านพอดีกับเสียงเครื่องเจาะหินที่ได้ยินเมื่อเราเดิน
เลยไประยะหนึ่งแตกต่างกันอย่างไร  เสียงดนตรีจากล�าโพงที่
อยู่ใกล้เราต่างจากเสียงดนตรีที่อยู่ไกลอย่างไร

ให้ครูกับเด็กช่วยกันคิดวิธีทดลองและหาค�าตอบว่า  เสียงที่
อยู ่ในระดับที่เราได้ยินได้อยู ่ในระยะห่างเท่าใด และต้อง
ท�าการทดลองกับแหล่งก�าเนิดเสียงใดบ้าง

ให้ครแูละเดก็ช่วยกนัหาแหล่งก�าเนดิเสยีงทีม่คีวามดงัค่อนข้าง 
สม�า่เสมอ เช่น เสยีงขย�ากระดาษ เสยีงปรบมอื เสยีงเป่าแตร

ให้เด็กคนหนึ่งท�าเสียงที่มีระดับเสียงสม�่าเสมอ  เริ่มจากเสียง
ขย�ากระดาษก่อน  (อาจต้องซ้อมขย�ากระดาษให้เกิดเสียงดัง
สม�่าเสมอก่อน) และให้เด็กคนอื่น  ๆ   เดินออกห่างจากแหล่ง
ก�าเนิดเสียงไปเรื่อย  ๆ

ให้ครูและเด็กก้าวถอยหลังอย่างสม�่าเสมอ แล้วลองฟังเสียง
ขย�ากระดาษจากระยะห่างที่แตกต่างกัน  เช่น จากระยะห่าง 
5 ก้าว 10 ก้าว 20 ก้าว หรือมากกว่านั้น

ปรากฏการณ์: ความดงัของเสียง

ยิ่งคลื่นเสยีงอยู่ไกลเสยีงที่ได้ยินก็จะยิ่งเบา
เสยีงและเสยีงรบกวน
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วสัดอุปุกรณ์:
สิ่งของหรือวัสดุชนิดต่าง  ๆ   ที่ให้เสียงที่มีระดับเสียงสม�่าเสมอได้และต้องเป็นเสียงที่แตกต่างกัน  เช่น

• เสียงขย�ำกระดำษ เสียงปรบมือ และเสียงเป่ำแตร
• สติ๊กเกอร์ที่ตัดเป็นรูปวงกลม สีเขียว สีเหลือง และสีแดง
ควรท�าการทดลองในโรงยิมหรือกลางแจ้ง

การสงัเกต
และการบรรยาย

บนัทึกผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง

• หากยนือยูใ่กล้เสยีงขย�ากระดาษ เสยีงทีไ่ด้ยนิจะดงัแค่ไหน 
  และหากถอยห่างออกไป 5 ก้าว เสยีงทีไ่ด้ยนิเปลีย่นแปลง 
  หรือไม่

• เสียงขย�ากระดาษจะเบาลงอย่างชัดเจนในระยะห่างกี่ก้าว 
  ระหว่าง 10 ก้าว 20 ก้าว และ 30 ก้าว

• เด็กแต่ละคนได้ยนิเสยีงแตกต่างกนัหรอืไม่ เช่น เด็กคนหนึง่ 
  อาจได้ยินเสียงขย�ากระดาษ แต่เด็กอีกคนไม่ได้ยิน

• กรณีที่ท�าการทดลองกลางแจ้ง ลมมีผลต่อการได้ยินเสียง 
  ขย�ากระดาษเมื่ออยู่ไกลออกไปหรือไม่ 

• ให้เด็ก  ๆ   จดบันทึกระยะห่างที่เสียงเริ่มเบาลงโดยให้ติด 
  สติ๊กเกอร์ไว้ที่พื้น  ให้เลือกใช้สีตามสัญญาณไฟจราจร 
  เช่น สีเขียว หมายถึง  “ได้ยินเสียงชัด” สีเหลือง หมายถึง 
  “เสียงเริ่มเบาลง” และสีแดง หมายถึง “ไม่ได้ยินเสียงเลย” 
  หากเป็นเด็กเล็กให้มีแค่  2 ทางเลือกเท่านั้นคือ  “ได้ยิน” 
  กับ “ไม่ได้ยิน”

• ทดลองต่อโดยใช้แหล่งก�าเนิดเสียงอ่ืน  เช่น  เสียงปรบมือ 
  หรือเสียงเป่าแตร แหล่งก�าเนิดเสียงที่ต่างกันจะให้ผลลัพธ ์
  แตกต่างกันหรือไม่

ให้เด็กใช้สายวัดวัดจุดที่ติดสติ๊กเกอร์เอาไว้ว่าระยะห่างที่ยัง
ได้ยินเสียงขย�ากระดาษ เสียงปรบมือ และเสียงเป่าแตรเป็น
เท่าไร และระยะห่างที่ไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้น แล้วบันทึกผล 
หากไม่มีสายวัดอาจใช้เชือกแทนได้

จากนั้นให้เด็กเขียนระยะทางที่ไม่ได้ยินเสียงของสิ่งของ
แต่ละชนิดลงบนกระดานด�า นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกผล
การทดลองด้วยการวาดหรือถ่ายรูปแหล่งก�าเนิดเสียงไว ้
ครูอาจแนะน�าให้เด็กวาดรูปรอยเท้าตามจ�านวนก้าวที่นับได้
ลงไปด้วย

ให้เด็กอธิบายอีกครั้งว ่าสังเกตเห็นอะไร  และได้ข้อสรุป
อย่างไรจากการทดลอง  ระดับเสียงที่ได้ยินเปล่ียนแปลงไป
ตามระยะห่างหรือไม่ และเปลี่ยนแปลงอย่างไร  ระยะห่าง
ระหว่างตัวเรากับแหล่งก�าเนิดเสียงมีความส�าคัญอย่างไร 
และมีผลต่อการได้ยินอย่างไร

หากทดลองในทางกลับกัน ถ้าเรายิ่งเดินเข้าใกล้แหล่งก�าเนดิ
เสียง  เราจะได้ยินเสียงดังขึ้นหรือไม่  เด็ก  ๆ   มีความคิดเห็น
อย่างไร

จากนั้นให้ครูและเด็กช่วยกันคิดหาข้อสรุปว่าแหล่งก�าเนิด 
เสียงทุกประเภทให้เสียงดังเท่ากันหรือต่างกัน  เสียงอะไรที่เรา
ยงัได้ยนิแม้อยูไ่กล และเสยีงอะไรทีเ่บาจนไม่ได้ยนิแม้อยูใ่กล้ 
(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่แผ่นข้อมูล: ความดังของเสียง-พลังงาน
น้อยท�าให้เสียงเบา)
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เสียงที่ได้ยินอาจเป็นเสียงดังหรือเบาก็ได้

เสียงจะเบาหรือดังขึ้นอยู่กับว่ามีสิ่งที่ท�า 
ด้วยผ้า (เช่น ผ้าม่าน หมวก) กั้นระหว่าง 
ตัวเรากับแหล่งก�าเนิดเสียงหรือไม่

รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน

ตั้งค�าถามกบัสิ่งที่มี 
อยู่ในธรรมชาติ

การทดลอง

เด็กมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้างหรือยัง  ให้ครูและ 
เด็กช่วยกันคิดว่าการได้ยินของเราจะเปล่ียนแปลงอย่างไร
หากสวมหมวกหนา  ๆ   ปิดหูไว้ หรือจะเกิดอะไรข้ึนหากอุดหู
ตัวเองไว้  หรือหากมีเสียงดังจากถนนหน้าบ้านขณะที่เปิด
หน้าต่างอยู่แตกต่างจากขณะปิดหน้าต่างอย่างไร

ให้ครูอภิปรายกับเด็ก  ๆ   โดยเริ่มจากตัวอย่างข้างต้นนี้เพื่อ 
ศึกษาว่าวิธีใดท�าให้ได้ยินเสียงเบาลง

ให้ครูน�าภาชนะต่าง  ๆ   เช่น กระป๋องโลหะ แก้วใบใหญ่ กล่อง
กระดาษ หรือกล่องไม้ มาให้เด็ก และบอกให้เด็กรวบรวม
วัสดุชนิดต่าง  ๆ   มาใส่ลงในภาชนะเหล่านั้นให้เต็ม  จากนั้น
ให้จดสมมติฐานของเด็กเอาไว้ และช่วยกันคิดว่าวิธีใดช่วย
ลดทอนความดงัของเสียงได้ดทีีสุ่ด และจะทดสอบสมมติฐาน
อย่างไร

ให้เด็กทดลองหาสมบัติในการดูดซับเสียงของภาชนะต่าง  ๆ  
และวัสดุบางอย่าง  เช่น  ให้เด็กน�านาฬิกาจับเวลามาเปรียบ
เทยีบความดงัของเสยีงนาฬิกาโดยห่อนาฬิกาเรอืนหนึ่งไว้ ส่วน
อีกเรือนไม่ต้องห่อ

น�านาฬิกาทั้งสองเรือนไปให้เด็กเปรียบเทียบกัน แต่อย่าลืม
ตั้งเวลาให้นาฬิกาเดินด้วย

ปรากฏการณ์: ความดงัของเสียง

ผ้า ดดูซบัและลดความดงัของเสียงได้
เสยีงและเสยีงรบกวน
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วสัดอุปุกรณ์:
• นำฬิกำจับเวลำ/นำฬิกำแบบเข็ม หรือแหล่งก�ำเนิดเสียงอื่นที่ห่อได้
• กล่องชนิดต่ำง  ๆ  ซองพลำสติก กระป๋องโลหะ ไม้ กระดำษแข็ง โหลแก้ว
• วัสดุที่ใช้ดูดซับเสียง  เช่น ผ้ำขนสัตว์ ผ้ำฝ้ำย ฟองน�้ำ ผ้ำขนหนู ผ้ำพันคอและหมวก พลำสติกกันกระแทก กล่อง โฟม 
  และวัสดุอื่นที่ดูดซับเสียงได้ไม่ดี  เช่น ลูกแก้ว กรวด หนังสือพิมพ์

การสงัเกต
และการบรรยาย

บนัทึกผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง

• ให้ครูและเด็กลองฟังเสียง แล้วให้เด็กบอกว่าสังเกตเห็น 
  และได้ยินอะไรบ้าง

• เสียงนาฬิกาจับเวลาแตกต่างกันหรือไม่  เรือนหนึ่งเสียงดัง 
  อีกเรือนเสียงเบาหรือไม่ และเรือนไหนเสียงเบากว่า

• ภาชนะใดท�าให้เสียงของนาฬิกาเบาลง ภาชนะหรือวัสด ุ
  ท่ีใช้ห่อชนิดใดดูดซับเสียงได้ไม่ดี  และภาชนะใดท�าให ้
  เสียงนาฬิกาดังขึ้นกว่าเดิม

• เด็กคนไหนมีวิธีห่อนาฬิกาจนไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเลย 
  บ้าง แล้วถ้าเป็นเสียงนาฬิกาปลุกจะยังได้ยินอยู่หรือไม่

ให้ครูถ่ายรูปวัสดุและภาชนะชนิดต่าง  ๆ   ที่เด็กใช้ห่อนาฬิกา 
แล้วช่วยกันสรุปโดยดูจากรูปถ่ายว่าวัสดุใดดูดซับเสียง
นาฬิกาได้ดี และวัสดุใดดูดซับเสียงนาฬิกาได้ไม่ดี

จากนัน้ให้ครูจดัท�ารายการรูปภาพทีเ่ดก็   ๆ    ได้เขียนค�าบรรยาย 
เอาไว้และร่วมกนัท�าโปสเตอร์ขึน้มา 2 ชดุ ชดุหนึง่เป็นรายการ 
ของวัสดุและภาชนะที่ดูดซับเสียงได้ดี  ส่วนอีกชุดหนึ่งเป็น
รายการวัสดุและภาชนะที่ดูดซับเสียงได้ไม่ดี

เม่ือครูน�าโปสเตอร์ไปแขวนไว้  เด็กคนอ่ืน  ๆ   รวมทั้งผู้ปกครอง
ก็จะได้ทราบผลการทดลองนี้ด้วย

ให้ครูกับเด็กช่วยกันคิดว่าได้ค้นพบอะไรจากการทดลอง 
บ้าง  เมื่อน�าวัสดุชนิดต่าง  ๆ   และผ้าไปพันรอบนาฬิกามากขึ้น
จะยิ่งท�าให้เสียงนาฬิกาเบาลงหรือไม่ สมมติฐานที่ตั้งไว้ใน 
ตอนแรกถูกต้องหรือไม่

ภาชนะและวัสดุต่าง  ๆ   มีสมบัติในการดูดซับเสียงเท่ากัน 
หรือไม่  และภาชนะใดที่เม่ือน�านาฬิกาไปใส่ไว้แล้วท�าให้
เสียงนาฬิกาดังยิ่งขึ้น

จากนั้นให้ครูกับเด็กร่วมกันคิดว่ามีวิธีใดอีกบ้างที่ท�าให้เสียง
นาฬิกาเดินเบาลง การห่อแหล่งก�าเนิดเสียงขัดขวางการรับ
เสียงของผู้รับเสียงได้หรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนกันหรือไม ่
เด็ก  ๆ   คิดว่าอย่างไร

ให้เด็กสวมหมวกปิดหูหลาย  ๆ   แบบ หรือช่วยกันประดิษฐ์
อุปกรณ์ปิดหูจากวัสดุที่ดูดซับเสียงได้ดี อาจให้เด็ก  ๆ   ใช้มือ
อุดหูก็ได้  ตอนนี้ได้ยินเสียงนาฬิกาเบาลงพอ  ๆ   กับตอนที่มี
วัสดุห่อนาฬิกาหรือไม่
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เสยีงและเสยีงรบกวน ปรากฏการณ์: เสยีงเกิดจากการสั่น

รบัรู้การสั่น

ภาพ 1: ฟังและรู้สึกถึงเสียงร้องครางของแมว ภาพ 3: รู้สึกถึงการสั่นภาพ 2: ความรู้สึกเมื่อสัมผัสส้อมเสียง

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
บ่อยครั้งที่เราได้ยินและรับรู้การสั่นของเสียงพร้อมกัน 
เช่น ถ้าใครเคยลูบตัวแมวที่ก�าลังครางอยู่ นอกจาก 
จะได้ยินเสียงครางของแมว เรายังรู้สึกได้ถึงการสั่น 
ที่มือขณะลูบที่หลังของแมวอีกด้วย

การทดลอง 
เด็ก  ๆ   ยืนยันได้หรือไม่ว่า นอกจากได้ยินเสียงแล้วยังรู้สึก
ถึงการสั่นของเสียงอีกด้วย ให้เด็ก  ๆ   เปรียบเทียบว่ารู้สึก
อย่างไรเมื่อเราตีกิ๋งสามเหลี่ยม ส้อมเสียง และกลอง 
เสียงใดที่ท�าให้เรารู้สึกว่าช่องท้องสั่น หรือเสียงใดท�าให้
รู้สึกว่าเส้นเสียงในล�าคอสั่น

วสัดอุปุกรณ์ 

• เครื่องดนตรีกิ๋งสามเหลี่ยม ส้อมเสียง และกลอง 
• ฆ้อง ขันโลหะ เช่น ทองเหลือง กีต้าร์หรือสิ่งที ่
  คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ท�าให้เกิดเสียงได้

เมื่อเกิดเสยีงก็มบีางสิ่งสั่น (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
ให้เด็ก  ๆ   นั่งล้อมวงกันแล้วส่งต่อกิ๋งสามเหลี่ยม ส้อมเสียง และกลองไปรอบวง โดยให้เด็กคนหนึ่งตีอุปกรณ์ที่ได้รับ 1 ครั้ง 
และให้อีกคนใช้ปลายนิ้วแตะที่อุปกรณ์นั้นว่ารู้สึกอย่างไร รู้สึกถึงการสั่นจากอุปกรณ์ทั้งสามบ้างไหม รู้สึกเหมือนมีบางอย่าง
จิ้มที่ปลายนิ้วหรือไม่  เรารู้สึกอย่างไรเมื่อตีส้อมเสียงหรือกิ๋งสามเหลี่ยมแล้วน�าไปแตะไว้บริเวณริมฝีปาก 

ให้เด็ก  ๆ   เปรียบเทียบว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อไม่ได้ตีกลอง ส้อมเสียง และกิ๋งสามเหลี่ยม ได้ยินเสียงอะไรบ้างให้ร่วมกันคิดว่า 
ท�าไมต้องจับที่แขวนของกิ๋งสามเหลี่ยมให้แน่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช้กิ๋งสามเหลี่ยม แต่ใช้แท่งโลหะชนิดหนึ่งแทน 
แล้วตีโลหะนั้น ลองฟังเสียง  เราสามารถท�าให้เสียงจากกิ๋งสามเหลี่ยมหยุดดังได้อย่างไร

สั่นในช่องท้อง 
ใช้ฆ้องท�าการทดลอง ขณะที่ตีฆ้อง  เด็กที่ไปยืนอยู่ด้านหลังฆ้องจะรู้สึกถึงการสั่นในช่องท้อง หากรับรู้การสั่นในท้องได ้
ไม่ชัดเจน ให้ลองยื่นมือไปใกล้  ๆ  แต่ไม่สัมผัสกับตัวฆ้องจะรู้สึกว่าฝ่ามือสั่น  เรารับรู้การสั่นนี้ได้เช่นกันเมื่ออยู่ด้านหน้าล�าโพง
ขยายเสียงขนาดใหญ่ ใครเคยไปดูคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกถึงเสียงเบสที่ท�าให้ภายในท้องสั่นหรือไม่  (ข้อควรระวัง: ห้ามฟังเสียงที่
ดังเกินไป) ให้พิจารณาว่าคนหูหนวกรับรู้เสียงดนตรีได้อย่างไร  เด็ก  ๆ   สามารถรู้สึกถึงการสั่นของตัวกีต้าร์ขณะที่ก�าลังเล่น
ดนตรีได้ ลองดีดกีต้าร์แล้วใช้ปลายนิ้วแตะเบา  ๆ   บนสายแล้วจะรู้สึกถึงการสั่นได้ และถ้าสังเกตดี  ๆ   จะมองเห็นการสั่นด้วย
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เสยีงและเสยีงรบกวน

สั่นในล�าคอ
เส้นเสียงของเราท�าหน้าที่เหมือนสายกีต้าร์  เมื่อเราพูด อากาศจะเคลื่อนที่ท�าให้เส้นเสียง 
เกิดการสั่น  เด็ก  ๆ   รู้สึกถึงการสั่นของเส้นเสียงในคอหรือไม่ ให้ลองจับที่ล�าคอหรือทรวงอก
ขณะเปล่งเสียงสูงต�่าแตกต่างกัน แล้วรู้สึกอย่างไร

ท�าเสียงค�ารามเหมือนหมี ซึ่งเป็น “เสียงต�่า” และท�าเสียงคล้ายยุงบิน ซึ่งเป็น “เสียงสูง”   
การสั่นที่เกิดขึ้นบริเวณล�าคอและทรวงอกเป็นอย่างไรเมื่อเปล่งเสียงสูงและเสียงต�่า 

ให้ลองท�าเสียงหนูตัวเล็ก  ๆ   เสียงนกหวีด  เสียงวัว หรือเสียงแตร เราจะรู้สึกถึงแรงสั่นในล�าคอ 
และทรวงอกพร้อมกัน  เด็ก  ๆ   นึกถึงเสียงสูงและเสียงต�่าแบบไหนนะ ท�าไมเสียงของเราจึง
เพี้ยนไปเมื่อเป็นหวัด 

เมื่อท�าเสียงสูงแล้วปิดจมูกทันทีให้เหมือนเป็นหวัดจะเกิดอะไรขึ้น ให้เด็กทุกคนออกเสียง 
ตัวอักษรขณะที่ยังปิดจมูก “วววว” “ฟฟฟฟ” “ซซซซ” “มมมม” และ “นนนน” เด็ก  ๆ   สังเกต 
อะไรได้บ้าง 

ฟังซิฟัง
เราท�าเสียงมากมายได้ด้วยเสียงของตนเอง โดยได้ยินและรู้สึกถึงเสียงนั้นพร้อมกัน   
การสั่นขณะออกเสียงต�่ารู้สึกได้บริเวณทรวงอก ขณะที่การออกเสียงสูงจะรู้สึกได ้
บริเวณล�าคอ ไม่ว่าเราจะพูด ฮัมเพลง หรือร้องเพลงจะมีอากาศไหลออกมาทางปาก 
หรือจมูก  เมื่อเราปิดปากและจมูกพร้อมกันจะไม่มีเสียงใดออกมา

เรื่องน่ารู้ 

เมื่อเกิดเสียงแล้วมีบางสิ่งส
ั่น  เราคาดเดา

แหล่งก�าเนิดเสียงได้  เราแท
นการสั่นด้วย 

การดีดสายกีต้าร์ การเคาะส
้อมเสียง หรือ 

การตีหนังกลอง  เสีียงเดินท
างผ่านตัวกลาง 

ที่อยู่รอบ  ๆ   (ตัวกลางส่วนให
ญ่ คือ อากาศ)   

โดยเราจะได้ยินเมื่อคลื่นเสีย
งเดินทางมายัง 

หูของเรา

อย่างไรกต็าม นาน  ๆ   ครัง้เรา
จงึจะเหน็การสัน่ 

ของแหล่งก�าเนิดเสียง  เช่น 
ในเครื่องดนตรี

ประเภทเครื่องสาย การสั่นน
ั้นเร็วและถี ่

มากจนเราสังเกตด้วยตาเปล
่าไม่เห็น หูของ

มนษุย์รบัเสยีงทีค่วามถี ่16-2
0,000 เฮร์ิตซ์ 

1  เฮิร์ตซ์ คือ การสั่น 1 รอบ
ต่อวินาที   

เราจะได้ยินเสียง  เมื่อวัตถุส
ั่นอย่างน้อย 

16 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วเกิน
กว่าที่ดวงตา 

จะมองเห็น

ภาพ 4: รับรู้การสั่นที่ล�าคอ

ภาพ 5: รับรู้การสั่นที่ทรวงอก ภาพ 6: การสั่นของสายกีต้าร์
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ปรากฏการณ์: สมบตัิทางเสยีงของวัตถุ

การค้นพบเสยีงจากวตัถุ

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
เรานิยามสิ่งต่าง  ๆ   จากการสังเกต เช่น ขนาด รูปทรง   
หรือสี  (ตัวอย่าง “มีขนาดใหญ่  เป็นทรงกลม และ 
มีสีเขียว”) โดยผ่านประสบการณ์จากการฟังด้วย 
และอธิบายออกมาในรูปแบบของเสียง

การทดลอง 
ให้เด็ก  ๆ   ทดลองว่าจะสร้างเสียงที่แตกต่างกันได้มาก 
น้อยเพียงใด จากวัสดุหลายชนิดซึ่งมีลักษณะเฉพาะ  
เราจะค้นพบว่าสามารถฟังเสียงที่เกิดจากกระดาษ  
โดยน�าไปเปรียบเทียบกับแก้ว โลหะ หรือน�้า แล้ว 
จับคู่เสียงกับวัตถุ

ฉนัได้ยินบางสิ่งที่เธอมองไม่เห็น (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
เล่มเกม “ฉันได้ยินบางสิ่งที่เธอมองไม่เห็น” กับเด็ก  ๆ   โดยให้เด็กคนหนึ่งอธิบายเสียงที่มีลักษณะเฉพาะโดยให้เพื่อน  ๆ    
ทายว่าเป็นเสียงของวัตถุใด เช่น “เสียงของมันดังและได้ยินมาจากที่ไกล มันส่งเสียงในตอนเช้า ตอนค�่า และตอนเที่ยง 
ในบางครั้ง  เริ่มด้วยเสียงดังและเบาลง มักจะได้ยินเสียงนั้นบ่อย ในทุกเช้าวันอาทิตย์  เสียงทั้งหมดส่งผ่านสิ่งต่าง  ๆ    
บ้างก็สูง บ้างก็ต�่า แต่ก็ประสานกันได้อย่างลงตัว” มันคือเสียงอะไร (ดูภาพ 1)

รวบรวมประสบการณ์การฟัง 
พิจารณาร่วมกับเด็ก  ๆ   ว่าจดจ�าเสียงได้หรือไม่  เสียงนั้นมาจากวัตถุใด หรือสิ่งใดก�าลังเคลื่อนไหวอยู่  เมื่อฟังวัตถุตัวอย่าง   
เช่น กระดาษ แล้วน�าไปเปรียบเทียบกับน�้า แก้ว ไม้ หรือโลหะว่ามีเสียงแตกต่างกันอย่างไร

เด็ก  ๆ   มีโอกาสใดบ้างที่จะได้ยินเสียงซึ่งเกิดจากกระดาษ เสียงพลิกหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เป็นอย่างไร  เมื่อเปรียบเทียบ 
กับการพลิกหนังสือทั่วไป ประสบการณ์การฟังใดที่เด็ก  ๆ   มี  เด็ก  ๆ   จ�าเสียงน�้าไหลในล�าธาร เสียงหยดน�้าจากก๊อก หรือ 
เสียงฝนกระทบบานหน้าต่างได้หรือไม่ ครูอาจให้เด็กคนหนึ่งที่เคยไปน�้าตกหรือทะเลมาเล่าประสบการณ์นั้นให้เพื่อน  ๆ   ฟัง

เรารู้จักเสียงต่าง  ๆ   ที่เกิดจากกระดาษหรือน�้าผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวันของเรา

วสัดอุปุกรณ์ 

• กระดาษหลายชนิด  เช่น กระดาษห่อขนม    
  กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษวาดเขียน กระดาษลัง

• แก้วหลายใบใช้ส�าหรับฟังเสียงของน�้า  เหยือกน�้า   
  ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถังใส่น�้า

• สิ่งของที่ท�าด้วยไม้และโลหะ เช่น กระดานไม้   
  ไม้เคาะจังหวะ หม้อ ช้อน พวงกุญแจ

ภาพ 1: ไขปริศนา:  เสียงจากระฆังโบสถ์ ภาพ 3: หยดฝนมีเสียงอย่างไรภาพ 2:  กระดาษมีเสียงอย่างไร
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ลองฟังเสยีง
เมื่อเทน�้าลงไปในภาชนะทรงกว้างกับทรงสูง น�้ามีเสียงอย่างไร ถ้าเทน�้าจากขวดหรือเทจาก 
เหยือก เสียงใดเกิดขึ้นในขณะที่กวนน�้าไปมาหรือตักน�้าด้วยช้อน เราได้ยินเสียงอย่างไร   
เมื่อเด็ก  ๆ   เป่าหลอดในน�้าหรือโยนก้อนหินลงในน�้า

การฟังเสยีง การจ�าได้ และการเปรยีบเทยีบ
ฟังเสียงพร้อมกับเด็ก  ๆ   ซึ่งรับรู้ถึงเสียงจากวัตถุที่แตกต่างกัน  เรารับรู้ได้ดีแม้จะไม่ได้หลับตา   
เช่น ขณะที่เด็กคนหนึ่งสร้างเสียงอยู่หลังผ้าม่านอีกด้วย เพื่อน  ๆ   จดจ�าได้หรือไม่ว่ามีสิ่งใด 
ซ่อนอยู่หลังผ้าม่าน  เด็ก  ๆ   เห็นว่าเสียงแต่ละเสียงมีวิธีการอธิบายแตกต่างกันอย่างไร   
มีค�าจ�ากัดความคล้ายกันหรือไม่ ถ้าซ่อนวัสดุชนิดเดียวกันหรือสิ่งของเหมือนกันไว้ภายใต ้
เสียงที่สร้างขึ้น  เด็ก  ๆ   ค้นพบความเหมือนและแตกต่างใดบ้าง 

บ่อยครั้งที่เราจ�าเสียงได้ไม่ว่าจะขยับกระดาษหรือท�าให้น�้าเคลื่อนไหว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 
วิธีสร้างเสียง อันที่จริงเสียงใด  ๆ   จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งของที่เป็นวัสดุที่แตกต่างกันเคลื่อนไหว   
แล้วจึงจะสามารถเปรียบเทียบความคล้ายของเสียงได้

เรื่องน่ารู้ 

สมบัติทางเสียงของวัตถุขึ้นอ
ยู่กับคุณสมบัต ิ

โดยรวมของวัตถุนั้น  ๆ   เราจ
ับคู่เสียงกับวัตถ ุ

ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับประสบก
ารณ์ในการฟัง   

สมองของเราคาดเดาสิ่งที่ได
้ยิน โดยจับคู ่

กับภาพที่มีในใจและเปรียบ
เทียบกับเสียง 

ที่อยู่ในความคิด  เมื่อเราได้ย
ินเสียงระฆัง 

หรือเสียงนกร้อง  เราไม่ต้อง
ใช้เวลานาน 

ในการคิดว่าเสียงนั้นเป็นเสีย
งอะไร

แต่เมื่อฟังเสียงน�้าที่กระเซ็น
ออกจากขวด 

ที่แตกต่างกัน  เราอาจจะยัง
ไม่รู้แน่ชัด   

จึงยังไม่สามารถจับคู่เสียงก
ับวัตถุได้ทันที   

เช่นเดียวกับเด็กเล็กที่จดจ�า
ความแตกต่าง 

ของเสียงได้ แต่ยังไม่มีภาพ
หรือถ้อยค�า 

ในสมอง ท�าให้เด็ก  ๆ   บอกไม
่ได้ว่าได้ยิน 

เสียงอะไร ผู้ใหญ่สามารถฝ
ึกฝนกับเด็ก  ๆ    

ได้โดยคอยอธิบายความหม
ายของสิ่งที ่

ได้ยินนั้น

“รปูแห่งความทรงจ�า” ทางโสตประสาท 
“รูปแห่งความทรงจ�าทางโสตประสาท” ให้เด็ก  ๆ   ทุกคนสร้างเสียงขึ้นอีกหนึ่งครั้งจากวัตถุใด 
วัตถุหนึ่งด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน  เด็ก  ๆ   บันทึกเสียงประกอบฉากนั้นด้วยเครื่องบันทึกเสียง 
จัดท�าเอกสารเกี่ยวกับเสียงต่าง  ๆ   ที่ค้นพบ ซึ่งเด็กจะรู้สึกสนุกเป็นพิเศษ

เมื่อเปิดฟังเสียงซ�้าภายหลังให้วางวัสดุต่าง  ๆ   ที่ใช้สร้างเสียง (หรือบัตรภาพวัตถุต่าง  ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง) ไว้บนโต๊ะ  เด็ก  ๆ   พิจารณาได้อีกว่าเสียงใดเกิดจากวัตถุใด

ภาพ 4:  ไอน�้าจากกาน�้ามีเสียงอย่างไร

ภาพ 5:  เสียงเคาะบนไม้เป็นอย่างไร
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ปรากฏการณ์: ความเข้มของเสียง

เสยีงดงัและเสยีงเบา

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
ในฤดูหนาวเมื่อเราสวมหมวกหนาและมีที่ปิดหู  เราจะ
ได้ยินเสียงรอบตัวเบาลงและอู้อี้มากขึ้น  แม้รอบตัวเรา 
จะมีเสียงต่าง  ๆ   มากมาย

การทดลอง 
เด็ก  ๆ   จะค้นพบว่ามีเสียงดังและเสียงเบา และได้ค้นพบ
วิธีการควบคุมระดับเสียงด้วยตนเอง ท�าให้เราได้ยินเสียง
ดังขึ้นหรือเบาลง

แยกเสยีงดงัและเสยีงเบาดสูิ (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
เคาะแทมบูรีนหรือตีกลองเป็นจังหวะให้เป็นเสียงดังสลับเสียงเบา  ให้เด็ก  ๆ   ทุกคนเข้ามารวมกลุ่มกันเป็นวงกลม เมื่อตีกลอง 
เสียงดังให้เด็ก  ๆ   ก้าวเท้ากว้างและย�่าเท้า จะได้ยินเสียงดังจริง  ๆ   ในขณะที่ตีกลองเสียงเบาให้เด็ก  ๆ   ก้าวเท้าเล็กน้อย โดยย่อง 
เข้ามาในวงกลม

การดดูเสยีง 
เสียงจะยิ่งเบาลงถ้ามีตัวกั้นเสียงเพิ่มขึ้นระหว่างแหล่งก�าเนิดเสียงกับตัวเรา วิธีที่ง่ายที่สุดในการกั้นเสียง คือ ปิดหู  วัสดุหรือ 
สิ่งของใดบ้างที่อยู่ในห้องสามารถกั้นเสียงได้  เช่น ต้นไม้ ประตู ผ้าม่าน พรม ผนังไม้ก๊อก ผนังชานอ้อย ที่นอนฟองน�้า 
เราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ท�าอะไรได้บ้าง

ทดลองร่วมกับเด็ก ตัวอย่างเช่น น�ากล่องใบใหญ่ที่ท�าด้วยวัสดุชนิดต่าง  ๆ   มาครอบตัวเด็ก 1 หรือ 2 คนไว้ หรือให้เด็กเข้าไป 
อยู่ใต้โต๊ะที่มีผ้าหรือพลาสติกคลุม แล้วให้ตั้งใจฟังเสียงต่าง  ๆ   ในห้อง (เช่น  เสียงหัวเราะของเพื่อน) ว่าได้ยินเบาลงหรือไม่

ช่วยกันคิดกับเด็ก  ๆ   ว่าสามารถเปลี่ยนเสียงที่เกิดในห้องได้อย่างไร ด้วยการกั้นเสียงอึกทึกที่ดังมากให้เบาลง วัสดุชนิดใด 
พิสูจน์ได้ว่าเป็น “ตัวจับเสียง” ชั้นดี ทดลองต่อเนื่องด้วยแผ่นทดลอง “ผ้าดูดซับและลดความดังของเสียงได้”

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ได้ยินเสียงเบาลง เราสามารถสร้างพลังของเสียงได้หลากหลาย และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยู่ห่างจาก 
แหล่งก�าเนิดเสียงมากขึ้น ดูที่แผ่นข้อมูล “พลังน้อยท�าให้เกิดเสียงเบา” และ “ยิ่งคลื่นเสียงอยู่ไกลเสียงที่ได้ยินก็จะยิ่งเบา”

วสัดอุปุกรณ์ 

• แทมบูรีนหรือกลอง
• สิ่งของชนิดต่าง  ๆ   หลายชิ้น หรือวัสดุที่ใช้เก็บเสียง
• กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่ครอบตัวเด็กได้
• แกนกระดาษทิชชู ท่ออ่อนของเครื่องซักผ้า   
  กระดาษแข็งและเทปกาวอเนกประสงค์

• ยางรัดของ กล่องพลาสติกเปล่าที่ใส่เนยเทียม 
  หรือไอศกรีม

ภาพ 1:  เคาะแรง  ๆ   และเคาะเบา  ๆ ภาพ 3: ประดิษฐ์กีตาร์กระป๋องภาพ 2: ที่นอนช่วยกั้นเสียง
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หใูหญ่
ในนิทานเรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง” หมาป่าพูดกับหนูน้อยหมวกแดงว่า “หูขนาดใหญ่ 
ท�าให้ได้ยินเสียงดีกว่า”  ความจริงแล้วการมีใบหูขนาดใหญ่มีผลดีกว่าหรือไม่ ทดลองกับ 
เด็ก  ๆ   ด้วยการเอามือไว้หลังใบหูทั้งสองข้างให้มีรูปร่างเหมือนใบหูเพื่อเพิ่มพื้นที่รับสัญญาณ 
ให้ใบหูเพื่อรับเสียงที่เข้ามากระทบให้ได้มากขึ้น ทดสอบว่าได้ยินเสียงกระซิบของคนหนึ่ง 
ได้ไกลเท่าไร

เช่นเดียวกับการท�ากระดาษแข็งหนึ่งชิ้นเป็นรูปเขาสัตว์เพื่อใช้เป็นแตรขยายเสียง เมื่อพูด 
เข้าไปในอุปกรณ์นี้จะให้เสียงแบบโทรโข่งและเสียงของเราจะดังขึ้น 

เมื่อพูดผ่านกรวยกระดาษ เราจะได้ยินเสียงดังขึ้นมาก

เรื่องน่ารู้ 

อาคารบางแห่งได้ติดตั้งวัสด
ุกั้นเสียง และวัสดุ 

อื่น  ๆ   เช่น โฟม พลาสติก แ
ละผ้าหนา  ๆ   วัสดุ 

เหล่านี้มีรูพรุนจึงช่วยดูดซับ
เสียงได้มาก เมื่อ 

เสียงกระทบวัสดุเหล่านี้ พล
ังงานเสียงจะถูก

เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อ
น ดังนั้นคนที่อยู่ 

อีกด้านของวัตถุจึงแทบไม่ไ
ด้ยินเสียงเลย  

ตรงข้ามกับประตูเหล็กที่สูญ
เสียพลังงาน 

เสียงน้อยมาก  ดังนั้นจึงป้อ
งกันเสียง 

รบกวนได้ไม่ดีเท่าพลาสติก 
เสียงอาจดัง 

เพิ่มขึ้นเมื่อเสียงกระจายออ
กไปทุกทิศทาง   

ยิ่งเรามีพื้นที่รับเสียงมากเท
่าไร  เราก็ยิ่ง 

จับสัญญาณเสียงได้มากขึ้น
 ด้วยเหตุนี้ 

กล้ามเนื้อหูจึงซับซ้อน อากา
ศในอุปกรณ ์

ลักษณะกลวงได้รับการกระ
ตุ้นจากแหล่ง 

ก�าเนิดเสียงในระยะใกล้จึงท
�าให้เกิด 

แรงสะท้อน และท�าให้เสียง
ดังขึ้น  (เช่น   

เสียงกีต้าร์)  หลักการนี้ยังใ
ช้ได้กับ 

ของแข็งอีกด้วย เสียงนาฬิก
าข้อมือ 

จะดังมากขึ้น และเกิดเสียง
สะท้อน 

เมื่อวางนาฬิกาไว้บนโต๊ะ

อปุกรณ์ที่มลีกัษณะกลวง 
เด็ก  ๆ   สามารถได้ยินเสียงผ่านกรวยกระดาษหรือท่อที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน นอกจากนี้ 
เด็ก  ๆ   สามารถฟังเสียงหัวใจหรือเสียงในช่องท้องของเพื่อนได้อีกด้วย

กีตาร์กระป๋อง (ดูภาพ 3) ก็มีหลักการท�างานคล้ายกัน  ทดลองโดยให้เด็ก  ๆ   ร้อยยางรัดของ 
ขนาดต่าง  ๆ   ไว้ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ แล้วดึงยางและฟังเสียง ได้ยินเสียงหรือไม่ พลังเสียง
เปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากร้อยยางรัดของไว้บนกล่องไอศกรีม

อุปกรณ์ที่มีลักษณะกลวงซึ่งมีอากาศอยู่ภายใน เช่น กรวยกระดาษ หรือกล่องไอศกรีม 
สามารถขยายให้เสียงดังขึ้นได้ ท�าให้เราได้ยินเสียงที่ปกติจะไม่ได้ยิน

ภาพ 4: การท�าให้หูกว้างขึ้น

ภาพ 5: ฟังเสียงหัวใจของเพื่อน

เสยีงและเสยีงรบกวน 
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ปรากฏการณ์: การกระจายตวั

การฟังทิศทาง

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
เราหันหลังกลับเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานจาก 
ด้านหลัง แต่เรากลับใช้วิธีการมองเพื่อหลบจักรยาน 
เพราะหูรับสัมผัสและรู้ทิศทางได้ก่อนดวงตา เช่น 
เราไม่สามารถมองเห็นด้านหลังมุมตึกได้ แต่สามารถ
ได้ยินเสียงจากหลังมุมตึกได้

การทดลอง 
ให้เด็ก  ๆ   ทดลองฟังด้วยท่อว่าได้ยินเสียงอย่างไร ถ้าเรา   
“สับเปลี่ยน” กับหูของเรา แล้วฝึก “การฟังทิศทาง”   
เราจะได้รับประสบการณ์ว่า ความเงียบส�าคัญอย่างไร 
ส�าหรบัสมาธิ และได้รู้ว่าสมองของเราสามารถกรองเสยีง 
ทีม่ลีกัษณะเฉพาะและสงัเกตความแตกต่างจากสิง่อืน่ได้

ท�าตวัให้เหมอืนนกัสบื (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
นั่งรวมกับเด็ก  ๆ   เป็นวงกลมขนาดใหญ่ ทุกคนหลับตาเหลือเพียงเด็ก 1 คนที่ยังลืมตาอยู่  โดยให้เด็กคนนี้กลิ้งลูกบอลไม้หรือ
ลูกบอลที่มีน�้าหนักมากไปยังเด็กคนหนึ่ง ให้ทุกคนตั้งใจฟัง   ลูกบอลนั้นกลิ้งมาตรงกับใครให้คนนั้นลืมตาได้ และกลิ้งลูกบอล 
ต่อไปยังเพื่อน หรืออาจซ่อนนาฬิกาปลุกที่ส่งเสียงดังไว้ในห้องในขณะที่ให้เด็ก  ๆ   รออยู่นอกห้อง แล้วให้เด็ก  ๆ   ค้นหานาฬิกา

ท�าไมเราจึงมสีองห ู
เล่นเกมกลิ้งลูกบอลกับเด็ก  ๆ   อีกครั้ง  เสียงเป็นอย่างไรเมื่อเราปิดหูข้างหนึ่งไว้ ทุกคนยังรับรู้ได้ดีอยู่หรือไม่ว่าลูกบอลกลิ้งไป 
ในทิศทางใด เด็ก  ๆ   ยืนยันความแตกต่างได้หรือไม่เมื่อฟังเสียงด้วยหูทั้งสองข้าง หรือฟังเสียงด้วยหูเพียงข้างเดียว

ทดลองว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา “สับเปลี่ยน” หู น�าท่อที่ยืดหยุ่นได้ 2 อันมายึดไว้ด้วยเทปกาวให้แน่น โดยไขว้ท่อทั้งสอง 
ไว้บนหมวกกันน็อกส�าหรับปั่นจักรยาน แล้วเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ (ภาพ 3)  เรายังจับคู่เสียงที่เกิดในห้องกับทิศทางได้ถูกต้อง 
หรือไม่ การจับคู่เสียงนี้เป็นอย่างไรเมื่อไม่ได้สวมหมวกกันน็อกที่ติดท่อเอาไว้  เด็ก  ๆ   ยืนยันความแตกต่างได้หรือไม่   
เราสามารถทดลองด้วยท่อ 1 อันได้เช่นกันว่าได้ยินแบบเดียวกับการฟังด้วยหูทั้งสองข้างแล้วแยกแยะว่าเสียงมาจาก 
ทิศทางใด ให้เด็กคนหนึ่งถือปลายท่อไว้แนบหู  เด็กอีกคนหนึ่งเคาะด้านหลังของเด็กที่สวมท่อไว้ที่หู  เสียงเคาะนั้นมาจาก 
ที่ใด หูข้างใดที่อยู่ใกล้เสียงนั้นมากกว่า

เราสามารถจับคู่เสียงที่ได้ยินด้วยหูทั้งสองข้างกับทิศทางของแหล่งก�าเนิดเสียงต่าง  ๆ

วสัดอุปุกรณ์ 

• ลูกบอลไม้ หรือลูกแก้ว
• นาฬิกาปลุก
• ท่อที่มีความยืดหยุ่น  (เช่น ท่อเครื่องซักผ้า)
• หมวกกันน็อกส�าหรับปั่นจักรยาน  
• เทปกาวชนิดที่ใช้ห่อพัสดุ

ภาพ 1: ลูกบอลกลิ้งไปไหน ภาพ 3: การสับเปลี่ยนหูภาพ 2:  ใครพบนาฬิกาปลุกบ้าง

เสยีงและเสยีงรบกวน
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ความเงยีบเป็นสิ่งส�าคญั
ถ้าเราอยู่ท่ามกลางเสียงต่าง  ๆ   และทุกเสียงกระทบกัน การฟังของเราสามารถแยกแยะเสียง 
ที่พิเศษออกจากเสียงรอบข้างได้ แต่เราต้องมีสมาธิในการท�าเช่นนั้น

ในขณะที่อ่านรายการซื้อของจ�านวนหนึ่งให้เด็ก  ๆ   ฟังซึ่งควรเป็นรายการที่เด็ก  ๆ   จ�าได้   
ให้เด็กสองสามคนสร้าง “เสียงรบกวน” เช่น  เสียงขลุ่ย  เสียงกลอง หรือร้องเพลงเด็กคนอื่น  ๆ    
ยังสามารถฟังรายการซื้อของที่ก�าลังอ่านอยู่ได้หรือไม่  เด็กสามารถจ�าสิ่งที่อยู่ในรายการ 
ซื้อของได้กี่ค�า ให้ทดลองอ่านรายการแบบเดียวกันอีกครั้ง  โดยปราศจาก “เสียงรบกวน”   
แล้วเปรียบเทียบจ�านวนค�าที่เด็ก  ๆ   จ�าได้กับรายการซื้อของรอบที่ 2 อภิปรายร่วมกับเด็ก  ๆ  
ว่าความเงียบส�าคัญอย่างไรส�าหรับเรา และท�าไมเสียงดังแบบคงที่จึงรบกวนเรามากขึ้น 

เมื่ออยู่ในความเงียบเราจะมีสมาธิดีขึ้นและสามารถแยกแยะแหล่งก�าเนิดเสียงที่มีลักษณะ 
เฉพาะได้จากเสียงอึกทึกต่าง  ๆ   ได้

เรื่องน่ารู้ 

เรารับรู้ทิศทางของเสียงได้อ
ย่างแม่นย�า 

จากการฟังด้วยหูทั้งสองข้าง
 สมองจะรับรู้ 

ถึงความแตกต่างระหว่างเว
ลากับเสียงที่มา 

กระทบหูของเราแล้วแปลงส
ัญญาณเป็น 

ทิศทางของเสียงได้ นอกจา
กนี้เราสามารถ 

เลือกฟังด้วยการมีสมาธิกับ
เสียงเฉพาะ 

ท่ามกลางเสียงอึกทึก ตัวอย
่างเช่น   

เราสามารถพูดคุยกับผู้คนม
ากมายใน 

งานเทศกาลสักแห่งโดยเข้า
ใจค�าพูด 

ของคนเหล่านั้นได้แม้อยู่ใน
ความวุ่นวาย

ภาพ 4:  เสียงเคาะมาจากทิศทางใด

ภาพ 4:  เด็ก  ๆ   สร้าง “เสียงรบกวน” ภาพ 5:  เสียงดังท�าอะไรกับเรา

เสยีงและเสยีงรบกวน 
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ปรากฏการณ์: การขยายตวัของเสยีง

การฟังเสยีงผ่านของแข็งและน�้า

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
เสียงเกิดจากคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศมายังหูของเรา 
นอกจากเดนิทางผ่านอากาศ คลืน่เสยีงยงัสามารถเดินทาง
ผ่านตวักลางอืน่  ๆ   ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นน�า้หรอืของแขง็ เช่น 
ไม้  โลหะ  สังเกตจากเวลามีใครเคาะท่อในอาคาร คนทั้ง
อาคารก็จะได้ยินเสียงนั้น  เพราะเสียงกระจายไปทั่ว

การทดลอง 
เด็ก  ๆ   ส่วนใหญ่คิดว่าของแข็งเป็นสิ่งที่ใช้กั้นเสียงดัง   
เมื่อเด็ก  ๆ   ลองแนบหูฟังเสียงจากพื้น ใช้โทรศัพท์กระป๋อง 
หรือฟังเสียงใต้น�้า  เด็ก  ๆ   จะพบว่าเสียงไม่เพียงเดินทาง
ผ่านอากาศได้เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ทดลองต่อไปอีก 
ว่าเสียงส่งผ่านโครงกระดูกได้อย่างไร

จงเป็นเหมอืนอินเดยีนแดง (การปรบัตวัให้เข้ากบัเสยีง) 
เล่นเกม “ตะวันตกแดนเถื่อน” (Wild West) โดยอาจให้เด็ก  ๆ   แต่งตัวตามสถานการณ์ จากนั้นให้ทุกคนนอนคว�่าเอาหูแนบ 
กับพื้นแบบชาวอินเดียนแดงแล้วฟังเสียง  ให้เด็กคนหนึ่งกระโดดไปมาในห้อง ขูดข่วนพื้น หรือทิ้งสิ่งของต่าง  ๆ   ลงบนพื้น 
เสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไร ถ้าเอาหูขึ้นจากพื้นแล้วได้ยินเสียงอย่างไร และถ้าแนบหูฟังที่พรมจะได้ยินเสียงอย่างไร

การฟังผ่านเส้นเชอืก 
ประดิษฐ์โทรศัพท์กระป๋องร่วมกับเด็ก  ๆ   ท�าได้ง่าย  ๆ   โดยร้อยเส้นเชือกผ่านก้นถ้วยโยเกิร์ต 2 ใบที่เจาะรู ผูกปมที่ปลายเส้นเชือก
ด้านในถ้วยเพือ่ยดึเส้นเชือกกบัถ้วย ให้เดก็คนหนึง่เอาถ้วยด้านหนึง่แนบห ูและให้เดก็อกีคนพดูเบา  ๆ   ผ่านถ้วยอกีใบหนึง่  เด็กที่
ฟังได้ยินเสียงอะไรไหม

ให้ครูสังเกตร่วมกับเด็ก  ๆ   ว่าเส้นเชือกต้องมีลักษณะอย่างไรจึงท�าให้ได้ยินเสียง  เชือกทุกประเภทใช้ได้หรือไม่ และเกิดอะไรขึ้น
เมื่อมีคนสัมผัสเส้นเชือก ต้องใช้เชือกยาวเท่าไรจึงได้ยินเสียงชัดเจน เราใช้โทรศัพท์แบบนี้สนทนากันมากกว่าหนึ่งค�าได้หรือไม่

เสียงเดินทางผ่านเชือกมายังหูของผู้ฟัง ผู้ฟังจึงได้ยินเสียงที่อีกคนพูดใส่ถ้วยที่อยู่อีกด้าน

วสัดอุปุกรณ์ 

• ไหมพรมหรือเชือกชนิดเดียวกัน แต่ยาวไม่เท่ากัน
• ถ้วยโยเกิร์ต
• ส้อมเสียง 
• กรรไกร

ภาพ 1: แนบหูฟังเสียงจากพื้น ภาพ 3:  เกิดอะไรขึ้นเมื่อสัมผัสเส้นเชือกภาพ 2:  โทรศัพท์กระป๋อง

เสยีงและเสยีงรบกวน
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การฟังผ่านกระดกูของตนเอง 
ให้เดก็  ๆ   ทดลองว่าจะได้ยนิเสยีงอะไรถ้าเอาส้อมเสยีงทีส่ัน่แตะเบา  ๆ   ทีฟั่นหน้า   
หรืออาจให้เด็กคนหนึ่งเอานิ้วชี้อุดหู แล้วให้เด็กอีกคนหนึ่งเอาด้ามส้อมเสียง 
ซึ่งสั่นอยู่จิ้มที่บริเวณข้อศอกของเด็กคนแรกได้ยินเสียงในหูหรือไม่ อาจทดลอง 
ได้อีกอย่างโดยเอาหูแนบกับหัวเข่าและวางส้อมเสียงไว้ที่กระดูกเท้า  ขณะที ่
เราพูด  เสียงจะเดินทางผ่านกระดูก ลองฮัมเพลงในขณะเอามือปิดหูไว้  เราจะ 
ได้ยินเสียงจากภายในร่างกายเท่านั้น ซึ่งต่างจากเสียงที่เดินทางผ่านอากาศ 
ภายนอก เหมือนกับการบันทึกเสียงลงในเทป เราจะรู้สึกว่าเสียงของเราที ่
บันทึกไว้แปลกไป แต่นั่นเป็นเสียงของเราที่คนอื่นได้ยิน

เสียงเดินทางผ่านกระดูกของเราได้เช่นกัน  เราจึงได้ยินเสียงแม้ว่าจะอุดหู  เสียง 
ที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย เช่น  เสียงพูดหรือเสียงเคี้ยว จะเดินทางผ่านกระดูก   
(กะโหลกศีรษะ)  เราจึงได้ยินเสียงนั้นดังกว่าคนอื่น  ครูร่วมกันคิดกับเด็ก  ๆ   ว่า   
เสยีงขณะกนิแครอตดังแค่ไหน เสยีงดังเท่ากบัทีเ่ราได้ยนิคนอืน่กนิแครอตหรือไม่

การฟังเสยีงใต้น�้า
เราได้ยินเสียงเมื่ออยู่ใต้น�้าหรือไม่   ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็ก  ๆ   ด้วยค�าถาม เช่น   
ใครเคยเล่นน�้าในสระว่ายน�้า ทะเลสาบ หรือทะเลบ้าง ใครเคยด�าน�้าบ้าง  เสียงใดบ้างที ่
ได้ยินใต้น�้า  เสียงหัวเราะที่ได้ยินในน�้าเป็นอย่างไร  เหมือนเสียงที่ได้ยินขณะที่ไม่ได้อยู่ในน�้า 
หรือไม่  เมื่ออยู่ใต้น�้าเรายังได้ยินเสียงต่าง  ๆ   ได้หรือไม่

การทดลองนี้สามารถท�าในอ่างอาบน�้าได้  เสียงขูดข่วนอ่างอาบน�้าเป็นอย่างไร  เมื่อฟังขณะ 
อยู่เหนือน�้าและใต้น�้า 

ขณะอยู่ใต้น�้าเราก็สามารถได้ยินเสียงได้เช่นกัน แต่เสียงที่ได้ยินจะเบาและอู้อี้

เรื่องน่ารู้ 

เสยีงเดนิทางผ่านแก๊ส ของเห
ลว และของแขง็ 

ด้วยความเร็วแตกต่างกัน 
เสียงเดินทางผ่าน

อากาศมายังหูได้เท่ากับ 34
0 เมตรต่อวินาที

ความเรว็ของเสยีงในน�า้เท่าก
บั 1,480 เมตรต่อ 

วินาที และเสียงที่เดินทางผ
่านไม้มีความเร็ว 

เท่ากบั 5,550 เมตรต่อวนิาท
 ี ในอวกาศไม่มี

ตัวกลางให้เสียงเดินทางผ่าน
จึงเงียบสนิท 

ซึ่งต่างกับในภาพยนตร์แนว
วิทยาศาสตร ์

ที่ในอวกาศยังมีเสียงต่าง  ๆ

ภาพ 4:  เราได้ยินเสียงใต้น�้าได้อย่างไร

ภาพ 5:  เสียงจากส้อมที่ใช้ทดลองเรื่องเสียงส่งผ่านกระดูก

เสยีงและเสยีงรบกวน
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ปรากฏการณ์: ชนดิของเสยีง

การรวบรวมและค้นพบเสยีง

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
เราอยู่ท่ามกลางเสียงที่ซับซ้อนและเสียงอึกทึกต่าง  ๆ   
บางเสียงบอกสัญญาณส�าคัญต่าง  ๆ   เช่น  เสียงไซเรนของ 
รถพยาบาล หรือเสียงนาฬิกาปลุก  เมื่อเราได้ยินเสียงนั้น 
ขณะที่นอนหลับ เราจะรู้ว่าถึงเวลาตื่นนอนแล้ว แต่มี 
เสียงจ�านวนมากที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อน เราจะรับรู้ 
เสียงเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจฟังเสียงนั้นจริง  ๆ

การทดลอง 
เด็ก  ๆ   เข้าร่วมฝึกความสงบเพื่อการฟังอย่างมีสติ  โดย 
ร่วมกัน “ตามล่าหาเสียง” ให้เด็ก  ๆ   พิจารณาว่าได้ยิน
เสยีงต่าง  ๆ   ทีม่ลีกัษณะเฉพาะจากสถานทีใ่ดและเวลาใด 
โดยให้เด็ก  ๆ   ทายจากการแสดง “ละครเสียง”

การไร้เสยีงอย่างสิ้นเชิงไม่ง่ายเลย (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
หาที่นั่งสบาย  ๆ  แล้วให้เวลาเด็กเข้าสู่ความสงบ จากนั้นให้ทุกคนหลับตา แล้วฟังเสียงอย่างมีสมาธิ  ให้เด็ก  ๆ   เล่าว่ารับรู้เสียง
อะไรบ้าง  เด็ก  ๆ   จะประหลาดใจว่าเกิดเสียงมากมาย  แม้ทุกคนจะเงียบก็ตาม

เรามารวบรวมเสยีงกนัเถอะ 
ที่โรงเรียนมีเสียงอะไรเกิดขึ้นบ้าง และที่บ้านมีเสียงอะไรบ้าง ให้ครูรวบรวมเสียงที่มีลักษณะเฉพาะร่วมกับเด็ก  ๆ   โดยให้เด็ก 
น�าอุปกรณ์ก�าเนิดเสียงมาจากบ้านและแนะน�าเสียงนี้ให้เพื่อน  ๆ   รู้จัก

ออกไปนอกสถานที่พร้อมเด็ก  ๆ   เพื่อฟังเสียงอื่น  ๆ   เช่น  เสียงที่เกิดขึ้นในเมือง  เตรียมสิ่งของหรือวัตถุที่สามารถท�าให้เกิดเสียง 
ที่น่าสนใจเป็นพิเศษได้ และอุปกรณ์ส�าหรับระบายสีหรือถ่ายรูป จากนั้นให้ทุกคนร่วมกันคิดว่าเสียงที่มีลักษณะเฉพาะนั้น  ๆ
สามารถได้ยินจากที่ใด ให้ติดรูปทั้งหลายบนแผนผังเมืองหรือแผนผังของโรงเรียน  แผนผังนี้ช่วยให้เด็ก  ๆ   ร่วมกันสร้างเสียง 
ขึ้นใหม่เช่นเดียวกับเสียงที่ได้ยินในเมืองหรือในโรงเรียน  ให้เด็ก  ๆ   ลองบันทึกเสียงต่าง  ๆ   ด้วยเครื่องบันทึกเทป หรือรวบรวม 
เสียงต่าง  ๆ   จากสิ่งของและวัสดุหลายชนิดซึ่งน�ามาใช้ฟังเพื่อความบันเทิง โดยประดิษฐ์  “ก�าแพงเสียง” ขึ้นอันหนึ่ง ให้เด็ก  ๆ    
ช่วยกันคิดว่าเสียงใดที่เราได้ยินเฉพาะในตอนเช้า และเสียงใดที่เราได้ยินเฉพาะในตอนค�่า และให้ติดรูปหรือวาดรูปไว้บน  
“นาฬิกาเสียง” 

เสียงเฉพาะที่ได้ยินบ่อยตามสถานที่ต่าง  ๆ   ท�าให้เราจดจ�าได้ว่าเสียงประกอบฉากนั้นเป็นเสียงที่มาจากที่ใด

วสัดอุปุกรณ์ 

• หมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าผืนใหญ่ และไม้หนีบผ้า 
  หลาย  ๆ   อัน

• สิ่งของที่แตกต่างกันหลายชิ้น  (ท�าด้วยวัสดุต่างกัน) 
  เพื่อสร้างเสียง

• เครื่องบันทึกเสียง

ภาพ 1: วัสดุที่ต่างกันท�าให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน
ภาพ 3: น�าวัสดุที่แตกต่างกันมาร้อยกับเชือก 
  แล้วสร้าง “ก�าแพงเสียง”ภาพ 2: ล้อมวงตั้งใจฟังเสียง

เสยีงและเสยีงรบกวน
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เรามาเล่น “ละครเสยีง” กนัเถอะ 
จัดฉาก “ละครเสียง” ให้เด็ก  ๆ   เข้าไปสร้างเสียงเท่าที่จะท�าได้หลังม่านทีละคน แล้วให้ทุกคน
คาดเดาว่าเสยีงใดซ่อนอยูห่ลงัม่านนัน้  การละเล่นนีส้ามารถเพิม่เตมิการค้นพบร่วมกบัเดก็  ๆ   
ที่ว่าวัตถุสร้างเสียงด้วยวิธีใด และสร้างเสียงจากวัสดุใดได้บ้าง

หลายครั้งที่เราสามารถรู้ว่าวัตถุใดซ่อนอยู่หลังม่านได้แม้จะได้ยินแต่เสียง

เราค้นพบเสยีงต่าง  ๆ
ระดับเสียงต่าง  ๆ   ที่ซับซ้อนหรือเสียงอึกทึกเกิดขึ้นเมื่อเราเคลื่อนไหวหรือท�ากิจกรรมบางอย่าง 
ให้ส�ารวจแหล่งก�าเนิดเสียงที่แตกต่างร่วมกับเด็ก  ๆ   ว่า สิ่งใดที่ให้ก�าเนิดเสียงได้เอง และสิ่งใด 
ที่เกิดเสียงเมื่อเราตีหรือท�าให้มันเคลื่อนไหว

อธิบายให้เด็ก  ๆ   เข้าใจว่าควรตั้งใจฟังบางสิ่งอย่างไร  เด็กๆ สามารถค้นพบเสียงที่แตกต่างกัน 
ได้หรือไม่  เช่น  เสียงขูดขีด  เสียงรัวกลอง เสียงสั่นกระดิ่ง  เสียงเปิดขวด เสียงขัดถู พิจารณา 
ร่วมกันว่าเสียงใดสั้นหรือยาว เสียงใดดังหรือเบา

เด็ก  ๆ   รูส้กึว่าเสยีงใดไพเราะและน่าพงึพอใจ เดก็  ๆ   ไม่ชอบระดบัเสยีงทีซ่บัซ้อนหรอืเสยีงอกึทกึ 
แบบใด เสียงใดจัดว่าเป็นเสียงครึกโครม

เราแบ่งประเภทของเสียงได้ตามวิธีการเกิดเสียงหรือวิธีการฟัง  เรารู้สึกว่าเสียงแบบใด              
น่าพึงพอใจหรือไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้สึกและประสบการณ์ส่วนตัวที่เชื่อมโยง 
กับเสียงนั้น  ๆ

เรื่องน่ารู้ 

โดยทั่วไปมนุษย์เข้าใจเสียง
ได้จากการฟัง   

แต่สัตว์เข้าใจเสียงโดยใช้ปร
ะสาทสัมผัส   

เราแยกความแตกต่างทางก
ายภาพของ 

เสยีงได้ 4 ประเภท คือ น�า้เ
สยีง ระดับเสยีง 

เสียงอึกทึก และเสียงครึกโค
รม

น�้าเสียงหมายถึงการสั่นเท่า
  ๆ   กันอย่าง 

สมบูรณ์ ซึ่งเกิดขึ้น  เช่น ผ่า
นส้อมเสียง   

ระดับเสียงและเสียงอึกทึกเป
็นส่วนผสม 

จากน�้าเสียงที่แตกต่าง การ
เกิดระดับ 

เสียงซับซ้อนคือความกลมก
ลืน  เสียงอึกทึก 

ถือว่าเป็นน�้าเสียงที่เชื่อมโยง
กันอย่างไม่ม ี

ระบบ ส่วนเสียงครึกโครมเป
็นการสั่น 

อย่างรุนแรงฉับพลันด้วยกา
รสะท้อนเพียง 

ครั้งเดียวและเงียบหายไปอ
ย่างรวดเร็ว

ภาพ 4:  เมื่อถูแปรงบนลูกโป่งจะเกิดเสียงอย่างไร

เสยีงและเสยีงรบกวน

ภาพ 5:  เมื่อหลับตาจะท�าให้รับฟังเสียงได้ดีขึ้น
© Haus der kleinen Forscher, Germany Thai translation supported by 



แผ่นสรปุข้อมลู

เราอยูท่่ามกลางเสยีงทีซ่บัซ้อนและเสยีงอกึทกึ  เดก็  ๆ   มุง่สนใจเสยีงที่แตกต่าง
กันซึ่งเด็ก  ๆ   สร้างขึ้นเองหรือสามารถรับรู้ได้ในสภาพแวดล้อมของตนเอง

เรามีตัวอย่างชุดแผ่นสรุปข้อมูลที่ครูน�าไปใช้ค้นคว้าปรากฏการณ์เกี่ยว 
กับเสียงได้  โดยมีแผ่นสรุปข้อมูล  6  แผ่น  ซึ่งให้ความรู ้เรื่องการค้นพบ
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียงที่แตกต่าง แนะแนวคิดเพื่อสร้างประสบการณ์
พื้นฐานให้แก่เด็ก  ๆ   และแสดงถึงวิธีที่หลากหลายในการเรียนรู้ปรากฏการณ์
เกี่ยวกับเสียงและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง  ไม่จ�าเป็นต้องมีล�าดับขั้นตอน 
เพียงเริ่มต้นด้วยแผ่นข้อมูล “การรวบรวมและค้นพบเสียง”

เรายังได้น�าเสนอแผ่นสรุปข้อมูลเพ่ิมเติมอีก 3 แผ่นเพื่อช่วยสร้างประสบ- 
การณ์การเรียนรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประสบการณ์ของเด็ก  ๆ   ด้านปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวกับเสียงได้รับการเสริมสร้างด้วยวิธี  “วงจรแห่งการค้นคว้า”  โดยอาศัย
ค�าถามในการวิจัยเป็นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้เด็ก  ๆ   เข้าใจปรากฏการณ์เสียงได้
โดยง่ายซึ่งน�าไปสู่ความเข้าใจประเด็นส�าคัญ ยิ่งไปกว่านั้นเด็ก  ๆ   ยังได้เรียนรู้
วธิกีารทางวทิยาศาสตร์อกีด้วย เดก็  ๆ   จะได้ฝึกฝนจนเกดิความเข้าใจทีถ่กูต้อง 
การสังเกตและการอธบิาย ซึง่เปรยีบเทยีบได้กบัการคาดคะเน การตรวจสอบ 
และการน�าไปสู่บทสรุปเบื้องต้น

จงอภิปรายเรื่องข้อควรระวังในขณะท�าการทดลองร่วมกับเด็ก  ๆ   หูเป็น
อวัยวะที่บอบบางมาก จึงไม่ควรรับฟังเสียงดังมาก  ๆ   โดยตรง ให้ระบุสาเหตุ
และวิธีป้องกันของอันตรายในการฟัง

ครูสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลพื้นฐานที่น่าสนใจในหัวข้อ 
“เสยีงและเสยีงรบกวน” จากเอกสารให้ความรูฉ้บบันีแ้ละจากเวบ็ไซต์ของเรา

นี่คือแผ่นสรุปข้อมูลแต่ละฉบับแบบย่อ

แผ่นข้อมูล
การรวบรวมและค้นพบเสยีง
เด็ก  ๆ   ค้นพบระดับเสียงที่ซับซ้อนและเสียงอึกทึกได้ทุกที่ตาม 
สภาพแวดล้อม โดยต้องฟังเสียงอย่างตั้งใจ รวบรวมแหล่งก�าเนิดเสียง 
ทีแ่ตกต่างกนัเพือ่สร้างชนดิของเสยีงด้วยวธิกีารทีห่ลากหลายด้วยตนเอง 
และอธิบายได้ว่าตนเองได้ยินเสียงอะไร

แผ่นข้อมูล
การฟังเสยีงผ่านของแข็งและน�้า
เด็ก  ๆ   ได้รับประสบการณ์การฟังบนพื้นดิน ใต้น�้า และภายใน 
โทรศัพท์กระป๋องที่ไม่ได้มีเพียงอากาศเป็นตัวกลางเท่านั้น   
แต่ยังค้นพบอีกว่าเสียงสามารถเดินทางผ่านโครงกระดูกได้

แผ่นข้อมูล
การค้นพบเสยีงจากวตัถ ุ

เด็ก  ๆ   ทดลองสร้างเสียงที่แตกต่างจ�านวนมาก ทั้งจากวัสด ุ
ที่มีลักษณะเฉพาะ เด็ก  ๆ   จะค้นพบว่ากระดาษมีเสียงอย่างไร 

เมื่อเปรียบเทียบกับแก้ว ไม้ หรือโลหะ เช่นเดียวกับ 
การฟังเสียงน�้าว่าเป็นอย่างไรและจับคู่เสียงกับวัสดุ

เสยีงและเสยีงรบกวน

ปรากฏการณ์: ชนดิของเสยีง

การรวบรวมและค้นพบเสยีง

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
เราอยู่ท่ามกลางเสียงที่ซับซ้อนและเสียงอึกทึกต่าง  ๆ   
บางเสียงบอกสัญญาณส�าคัญต่าง  ๆ   เช่น  เสียงไซเรนของ 
รถพยาบาล หรือเสียงนาฬิกาปลุก  เมื่อเราได้ยินเสียงนั้น 
ขณะที่นอนหลับ เราจะรู้ว่าถึงเวลาตื่นนอนแล้ว แต่มี 
เสียงจ�านวนมากที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อน เราจะรับรู้ 
เสียงเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจฟังเสียงนั้นจริง  ๆ

การทดลอง 
เด็ก  ๆ   เข้าร่วมฝึกความสงบเพื่อการฟังอย่างมีสติ  โดย 
ร่วมกัน “ตามล่าหาเสียง” ให้เด็ก  ๆ   พิจารณาว่าได้ยิน
เสยีงต่าง  ๆ   ทีม่ลีกัษณะเฉพาะจากสถานทีใ่ดและเวลาใด 
โดยให้เด็ก  ๆ   ทายจากการแสดง “ละครเสียง”

การไร้เสยีงอย่างสิ้นเชิงไม่ง่ายเลย (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
หาที่นั่งสบาย  ๆ  แล้วให้เวลาเด็กเข้าสู่ความสงบ จากนั้นให้ทุกคนหลับตา แล้วฟังเสียงอย่างมีสมาธิ  ให้เด็ก  ๆ   เล่าว่ารับรู้เสียง
อะไรบ้าง  เด็ก  ๆ   จะประหลาดใจว่าเกิดเสียงมากมาย  แม้ทุกคนจะเงียบก็ตาม

เรามารวบรวมเสยีงกนัเถอะ 
ที่โรงเรียนมีเสียงอะไรเกิดขึ้นบ้าง และที่บ้านมีเสียงอะไรบ้าง ให้ครูรวบรวมเสียงที่มีลักษณะเฉพาะร่วมกับเด็ก  ๆ   โดยให้เด็ก 
น�าอุปกรณ์ก�าเนิดเสียงมาจากบ้านและแนะน�าเสียงนี้ให้เพื่อน  ๆ   รู้จัก

ออกไปนอกสถานที่พร้อมเด็ก  ๆ   เพื่อฟังเสียงอื่น  ๆ   เช่น  เสียงที่เกิดขึ้นในเมือง  เตรียมสิ่งของหรือวัตถุที่สามารถท�าให้เกิดเสียง 
ที่น่าสนใจเป็นพิเศษได้ และอุปกรณ์ส�าหรับระบายสีหรือถ่ายรูป จากนั้นให้ทุกคนร่วมกันคิดว่าเสียงที่มีลักษณะเฉพาะนั้น  ๆ
สามารถได้ยินจากที่ใด ให้ติดรูปทั้งหลายบนแผนผังเมืองหรือแผนผังของโรงเรียน  แผนผังนี้ช่วยให้เด็ก  ๆ   ร่วมกันสร้างเสียง 
ขึ้นใหม่เช่นเดียวกับเสียงที่ได้ยินในเมืองหรือในโรงเรียน  ให้เด็ก  ๆ   ลองบันทึกเสียงต่าง  ๆ   ด้วยเครื่องบันทึกเทป หรือรวบรวม 
เสียงต่าง  ๆ   จากสิ่งของและวัสดุหลายชนิดซึ่งน�ามาใช้ฟังเพื่อความบันเทิง โดยประดิษฐ์  “ก�าแพงเสียง” ขึ้นอันหนึ่ง ให้เด็ก  ๆ    
ช่วยกันคิดว่าเสียงใดที่เราได้ยินเฉพาะในตอนเช้า และเสียงใดที่เราได้ยินเฉพาะในตอนค�่า และให้ติดรูปหรือวาดรูปไว้บน  
“นาฬิกาเสียง” 

เสียงเฉพาะที่ได้ยินบ่อยตามสถานที่ต่าง  ๆ   ท�าให้เราจดจ�าได้ว่าเสียงประกอบฉากนั้นเป็นเสียงที่มาจากที่ใด

วสัดอุปุกรณ์ 

• หมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าผืนใหญ่ และไม้หนีบผ้า 
  หลาย  ๆ   อัน

• สิ่งของที่แตกต่างกันหลายชิ้น  (ท�าด้วยวัสดุต่างกัน) 
  เพื่อสร้างเสียง

• เครื่องบันทึกเสียง

ภาพ 1: วัสดุที่ต่างกันท�าให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน
ภาพ 3: น�าวัสดุที่แตกต่างกันมาร้อยกับเชือก 
  แล้วสร้าง “ก�าแพงเสียง”ภาพ 2: ล้อมวงตั้งใจฟังเสียง

เสยีงและเสยีงรบกวน
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ปรากฏการณ์: การขยายตวัของเสยีง

การฟังเสยีงผ่านของแข็งและน�้า

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
เสียงเกิดจากคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศมายังหูของเรา 
นอกจากเดนิทางผ่านอากาศ คลืน่เสยีงยงัสามารถเดนิทาง
ผ่านตวักลางอืน่  ๆ   ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นน�า้หรอืของแขง็ เช่น 
ไม้  โลหะ  สังเกตจากเวลามีใครเคาะท่อในอาคาร คนทั้ง
อาคารก็จะได้ยินเสียงนั้น  เพราะเสียงกระจายไปทั่ว

การทดลอง 
เด็ก  ๆ   ส่วนใหญ่คิดว่าของแข็งเป็นสิ่งที่ใช้กั้นเสียงดัง   
เมื่อเด็ก  ๆ   ลองแนบหูฟังเสียงจากพื้น ใช้โทรศัพท์กระป๋อง 
หรือฟังเสียงใต้น�้า  เด็ก  ๆ   จะพบว่าเสียงไม่เพียงเดินทาง
ผ่านอากาศได้เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ทดลองต่อไปอีก 
ว่าเสียงส่งผ่านโครงกระดูกได้อย่างไร

จงเป็นเหมอืนอินเดยีนแดง (การปรบัตวัให้เข้ากบัเสยีง) 
เล่นเกม “ตะวันตกแดนเถื่อน” (Wild West) โดยอาจให้เด็ก  ๆ   แต่งตัวตามสถานการณ์ จากนั้นให้ทุกคนนอนคว�่าเอาหูแนบ 
กับพื้นแบบชาวอินเดียนแดงแล้วฟังเสียง  ให้เด็กคนหนึ่งกระโดดไปมาในห้อง ขูดข่วนพื้น หรือทิ้งสิ่งของต่าง  ๆ   ลงบนพื้น 
เสียงที่ได้ยินเป็นอย่างไร ถ้าเอาหูขึ้นจากพื้นแล้วได้ยินเสียงอย่างไร และถ้าแนบหูฟังที่พรมจะได้ยินเสียงอย่างไร

การฟังผ่านเส้นเชอืก 
ประดิษฐ์โทรศัพท์กระป๋องร่วมกับเด็ก  ๆ   ท�าได้ง่าย  ๆ   โดยร้อยเส้นเชือกผ่านก้นถ้วยโยเกิร์ต 2 ใบที่เจาะรู ผูกปมที่ปลายเส้นเชือก
ด้านในถ้วยเพือ่ยดึเส้นเชือกกบัถ้วย ให้เดก็คนหนึง่เอาถ้วยด้านหนึง่แนบห ูและให้เดก็อกีคนพดูเบา  ๆ   ผ่านถ้วยอกีใบหนึง่  เด็กที่
ฟังได้ยินเสียงอะไรไหม

ให้ครูสังเกตร่วมกับเด็ก  ๆ   ว่าเส้นเชือกต้องมีลักษณะอย่างไรจึงท�าให้ได้ยินเสียง  เชือกทุกประเภทใช้ได้หรือไม่ และเกิดอะไรขึ้น
เมื่อมีคนสัมผัสเส้นเชือก ต้องใช้เชือกยาวเท่าไรจึงได้ยินเสียงชัดเจน เราใช้โทรศัพท์แบบนี้สนทนากันมากกว่าหนึ่งค�าได้หรือไม่

เสียงเดินทางผ่านเชือกมายังหูของผู้ฟัง ผู้ฟังจึงได้ยินเสียงที่อีกคนพูดใส่ถ้วยที่อยู่อีกด้าน

วสัดอุปุกรณ์ 

• ไหมพรมหรือเชือกชนิดเดียวกัน แต่ยาวไม่เท่ากัน
• ถ้วยโยเกิร์ต
• ส้อมเสียง 
• กรรไกร

ภาพ 1: แนบหูฟังเสียงจากพื้น ภาพ 3:  เกิดอะไรขึ้นเมื่อสัมผัสเส้นเชือกภาพ 2:  โทรศัพท์กระป๋อง

เสยีงและเสยีงรบกวน
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ปรากฏการณ์: สมบตัิทางเสยีงของวัตถุ

การค้นพบเสยีงจากวตัถุ

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
เรานิยามสิ่งต่าง  ๆ   จากการสังเกต เช่น ขนาด รูปทรง   
หรือสี  (ตัวอย่าง “มีขนาดใหญ่  เป็นทรงกลม และ 
มีสีเขียว”) โดยผ่านประสบการณ์จากการฟังด้วย 
และอธิบายออกมาในรูปแบบของเสียง

การทดลอง 
ให้เด็ก  ๆ   ทดลองว่าจะสร้างเสียงที่แตกต่างกันได้มาก 
น้อยเพียงใด จากวัสดุหลายชนิดซึ่งมีลักษณะเฉพาะ  
เราจะค้นพบว่าสามารถฟังเสียงที่เกิดจากกระดาษ  
โดยน�าไปเปรียบเทียบกับแก้ว โลหะ หรือน�้า แล้ว 
จับคู่เสียงกับวัตถุ

ฉนัได้ยินบางสิ่งที่เธอมองไม่เห็น (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
เล่มเกม “ฉันได้ยินบางสิ่งที่เธอมองไม่เห็น” กับเด็ก  ๆ   โดยให้เด็กคนหนึ่งอธิบายเสียงที่มีลักษณะเฉพาะโดยให้เพื่อน  ๆ    
ทายว่าเป็นเสียงของวัตถุใด เช่น “เสียงของมันดังและได้ยินมาจากที่ไกล มันส่งเสียงในตอนเช้า ตอนค�่า และตอนเที่ยง 
ในบางครั้ง  เริ่มด้วยเสียงดังและเบาลง มักจะได้ยินเสียงนั้นบ่อย ในทุกเช้าวันอาทิตย์  เสียงทั้งหมดส่งผ่านสิ่งต่าง  ๆ    
บ้างก็สูง บ้างก็ต�่า แต่ก็ประสานกันได้อย่างลงตัว” มันคือเสียงอะไร (ดูภาพ 1)

รวบรวมประสบการณ์การฟัง 
พิจารณาร่วมกับเด็ก  ๆ   ว่าจดจ�าเสียงได้หรือไม่  เสียงนั้นมาจากวัตถุใด หรือสิ่งใดก�าลังเคลื่อนไหวอยู่  เมื่อฟังวัตถุตัวอย่าง   
เช่น กระดาษ แล้วน�าไปเปรียบเทียบกับน�้า แก้ว ไม้ หรือโลหะว่ามีเสียงแตกต่างกันอย่างไร

เด็ก  ๆ   มีโอกาสใดบ้างที่จะได้ยินเสียงซึ่งเกิดจากกระดาษ เสียงพลิกหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์เป็นอย่างไร  เมื่อเปรียบเทียบ 
กับการพลิกหนังสือทั่วไป ประสบการณ์การฟังใดที่เด็ก  ๆ   มี  เด็ก  ๆ   จ�าเสียงน�้าไหลในล�าธาร เสียงหยดน�้าจากก๊อก หรือ 
เสียงฝนกระทบบานหน้าต่างได้หรือไม่ ครูอาจให้เด็กคนหนึ่งที่เคยไปน�้าตกหรือทะเลมาเล่าประสบการณ์นั้นให้เพื่อน  ๆ   ฟัง

เรารู้จักเสียงต่าง  ๆ   ที่เกิดจากกระดาษหรือน�้าผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวันของเรา

วสัดอุปุกรณ์ 

• กระดาษหลายชนิด  เช่น กระดาษห่อขนม    
  กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษวาดเขียน กระดาษลัง

• แก้วหลายใบใช้ส�าหรับฟังเสียงของน�้า  เหยือกน�้า   
  ขวดแก้ว และขวดพลาสติก ถังใส่น�้า

• สิ่งของที่ท�าด้วยไม้และโลหะ เช่น กระดานไม้   
  ไม้เคาะจังหวะ หม้อ ช้อน พวงกุญแจ

ภาพ 1: ไขปริศนา:  เสียงจากระฆังโบสถ์ ภาพ 3: หยดฝนมีเสียงอย่างไรภาพ 2:  กระดาษมีเสียงอย่างไร

เสยีงและเสยีงรบกวน
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แผ่นข้อมูล
เสยีงดงัและเสยีงเบา
เด็ก  ๆ   ค้นพบว่าเสียงมีทั้งดังและเบา และได้รับประสบการณ์ 
เกี่ยวกับความดังของเสียงว่ามีผลอย่างไร

แผ่นข้อมูล
รบัรู้การสั่น
เด็ก  ๆ   สามารถยืนยันได้ว่านอกจากเราจะได้ยินเสียงแล้ว  เรายังรู้สึกได้อีกด้วย   
และเปรียบเทียบว่ารู้สึกอย่างไร ถ้าเราตีกิ๋งสามเหลี่ยม ส้อมเสียง และกลอง 
เราจะรู้สึกถึงเสียงแบบใดในช่องท้องของเรา หรือรับรู้การสั่นของเส้นเสียง

แผ่นข้อมูล
ผ้าดดูซบัและลดความดงัของเสียงได้
เด็ก  ๆ   ได้ศึกษาอิทธิพลของวัสดุรับแรงสั่นของเสียง 
ที่มีต่อความดังของแหล่งก�าเนิดเสียงที่พบ

แผ่นข้อมูล
พลงังานน้อยท�าให้เกิดเสยีงเบา 
เด็ก  ๆ   ได้ศึกษาผลของพลังงานเบื้องต้น 

โดยรับรู้พลังเสียงผ่านกลอง ท่อนไม้ และขลุ่ย

แผ่นข้อมูล
ยิ่งคลื่นเสยีงอยู่ไกล

เสยีงที่ได้ยินก็จะยิ่งเบา 
เด็ก  ๆ   ได้ศึกษาผลของระยะห่างจากแหล่งก�าเนิดเสียง 

ที่มีต่อความดังของเสียง

แผ่นข้อมูล
การฟังทิศทาง 

เด็ก  ๆ   ทดลองว่าจะได้ยินเสียงอย่างไร ถ้าเรา “สับเปลี่ยน” หูและฝึกฝน “การฟังทิศทาง” 
จะพบว่าความเงียบส�าคัญต่อสมาธิอย่างไรและค้นพบว่า สมองของเรา 

สามารถกรองเสียงและรับรู้อย่างมีสติมากกว่าสิ่งอื่น

ปรากฏการณ์: ความเข้มของเสียง

เสยีงดงัและเสยีงเบา

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
ในฤดูหนาวเมื่อเราสวมหมวกหนาและมีที่ปิดหู  เราจะ
ได้ยินเสียงรอบตัวเบาลงและอู้อี้มากขึ้น  แม้รอบตัวเรา 
จะมีเสียงต่าง  ๆ   มากมาย

การทดลอง 
เด็ก  ๆ   จะค้นพบว่ามีเสียงดังและเสียงเบา และได้ค้นพบ
วิธีการควบคุมระดับเสียงด้วยตนเอง ท�าให้เราได้ยินเสียง
ดังขึ้นหรือเบาลง

แยกเสยีงดงัและเสยีงเบาดสูิ (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
เคาะแทมบูรีนหรือตีกลองเป็นจังหวะให้เป็นเสียงดังสลับเสียงเบา  ให้เด็ก  ๆ   ทุกคนเข้ามารวมกลุ่มกันเป็นวงกลม เมื่อตีกลอง 
เสียงดังให้เด็ก  ๆ   ก้าวเท้ากว้างและย�่าเท้า จะได้ยินเสียงดังจริง  ๆ   ในขณะที่ตีกลองเสียงเบาให้เด็ก  ๆ   ก้าวเท้าเล็กน้อย โดยย่อง 
เข้ามาในวงกลม

การดดูเสยีง 
เสียงจะยิ่งเบาลงถ้ามีตัวกั้นเสียงเพิ่มขึ้นระหว่างแหล่งก�าเนิดเสียงกับตัวเรา วิธีที่ง่ายที่สุดในการกั้นเสียง คือ ปิดหู  วัสดุหรือ 
สิ่งของใดบ้างที่อยู่ในห้องสามารถกั้นเสียงได้  เช่น ต้นไม้ ประตู ผ้าม่าน พรม ผนังไม้ก๊อก ผนังชานอ้อย ที่นอนฟองน�้า 
เราสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ท�าอะไรได้บ้าง

ทดลองร่วมกับเด็ก ตัวอย่างเช่น น�ากล่องใบใหญ่ที่ท�าด้วยวัสดุชนิดต่าง  ๆ   มาครอบตัวเด็ก 1 หรือ 2 คนไว้ หรือให้เด็กเข้าไป 
อยู่ใต้โต๊ะที่มีผ้าหรือพลาสติกคลุม แล้วให้ตั้งใจฟังเสียงต่าง  ๆ   ในห้อง (เช่น  เสียงหัวเราะของเพื่อน) ว่าได้ยินเบาลงหรือไม่

ช่วยกันคิดกับเด็ก  ๆ   ว่าสามารถเปลี่ยนเสียงที่เกิดในห้องได้อย่างไร ด้วยการกั้นเสียงอึกทึกที่ดังมากให้เบาลง วัสดุชนิดใด 
พิสูจน์ได้ว่าเป็น “ตัวจับเสียง” ชั้นดี ทดลองต่อเนื่องด้วยแผ่นทดลอง “ผ้าดูดซับและลดความดังของเสียงได้”

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ได้ยินเสียงเบาลง เราสามารถสร้างพลังของเสียงได้หลากหลาย และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยู่ห่างจาก 
แหล่งก�าเนิดเสียงมากขึ้น ดูที่แผ่นข้อมูล “พลังน้อยท�าให้เกิดเสียงเบา” และ “ยิ่งคลื่นเสียงอยู่ไกลเสียงที่ได้ยินก็จะยิ่งเบา”

วสัดอุปุกรณ์ 

• แทมบูรีนหรือกลอง
• สิ่งของชนิดต่าง  ๆ   หลายชิ้น หรือวัสดุที่ใช้เก็บเสียง
• กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่ครอบตัวเด็กได้
• แกนกระดาษทิชชู ท่ออ่อนของเครื่องซักผ้า   
  กระดาษแข็งและเทปกาวอเนกประสงค์

• ยางรัดของ กล่องพลาสติกเปล่าที่ใส่เนยเทียม 
  หรือไอศกรีม

ภาพ 1:  เคาะแรง  ๆ   และเคาะเบา  ๆ ภาพ 3: ประดิษฐ์กีตาร์กระป๋องภาพ 2: ที่นอนช่วยกั้นเสียง

เสยีงและเสยีงรบกวน
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เรามักได้ยินเสียงดังแตกต่างกันไปใช่หรือไม่

ตัวเรามีผลต่อความดังของเสียงหรือไม่

เราต้องท�าอย่างไรเพื่อให้เกิดเสียงดังที่สุด
หรือเบาที่สุด

รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน

ตั้งค�าถามกบัสิ่งที่มี 
อยู่ในธรรมชาติ

การทดลอง

เราท�าให้เกดิเสียงบางอย่างได้ ทัง้เสียงดังและเสียงเบา แม้ว่า
เราจะใช้สิ่งของชนิดเดียวกันท�าให้เกิดเสียง แต่ระดับความ
สูงต�่าของเสียงจะแตกต่างกัน

เราอาจตีกลอง เคาะประตู หรือเป่าขลุ่ยให้ดังหรือเบาก็ได้

ให้เด็ก  ๆ   ลองนึกดูว่ายังมีสิ่งของใดอีกบ้างที่ท�าให้เกิดเสียง
เบาหรือเสียงดังได้

ให้ครูกบัเดก็ช่วยกนัคดิว่าต้องเคาะ ต ีหรือเป่าอย่างไรเพ่ือให้ 
เกดิเสยีงเบาทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ และให้เดก็เลอืกสิง่ของต่าง  ๆ  
เองเพื่อใช้ในการทดลอง

ให้ครูกับเด็ก  ๆ   ช่วยกันเลือกสิ่งของที่ท�าให้เกิดเสียงได้ด้วย 
วิธีการต่าง  ๆ   เช่น  เป่า ตี หรือเคาะ (อาจเป็นกลอง ขลุ่ย หรือ 
ท่อนไม้)  ให้เด็ก  ๆ   ทดลองดูว่าจะใช้วิธีใดท�าให้สิ่งของแต่ละ
ชนิดเกิดเสียง

จากนั้นให้เด็ก  ๆ   ลองใช้วิธีใดวิธีหนึ่งพยายามท�าให้เกิดเสียง
เบาที่สุด  เช่น  เคาะ แล้วทดลองต่อด้วยวิธีเดียวกันนั้นท�าให้
เกิดเสียงดังด้วยได้หรือไม่

ให้ครูกับเด็ก  ๆ   ลองใช้วิธีอื่นท�าให้เกิดเสียง  เช่น  เป่า ขั้นแรก
ให้เด็ก  ๆ   พยายามท�าให้เกิดเสียง จากนั้นให้ทดลองว่าต้อง
เป่าอย่างไรจึงเกิดเสียงดัง

ปรากฏการณ์: ความดงัของเสียง

พลงังานน้อยท�าให้เกิดเสยีงเบา
เสยีงและเสยีงรบกวน
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เรามักได้ยินเสียงที่มีความดัง 
แตกต่างกันไปใช่หรือไม่

ความดังของเสียงขึ้นอยู่กับระยะห่าง 
ของผู้ฟังกับแหล่งก�าเนิดเสียงหรือไม่

รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน

ตั้งค�าถามกบัสิ่งที่มี 
อยู่ในธรรมชาติ

การทดลอง

ให้ครูและเด็กช่วยกันคิดว่าหากแหล่งก�าเนิดเสียงอยู่ห่างจาก
เราออกไปจะเป็นอย่างไร  เช่น  เสียงนกที่ร้องจ๊ิบ  ๆ   แล้วบิน
ห่างออกไปเสียงเครื่องบินที่เรายังได้ยินทั้ง  ๆ   ที่มองไม่เห็น
เคร่ืองบินแล้วเสียงเปลี่ยนแปลงอย่างไร หากแหล่งก�าเนิด
เสียงมีระยะห่างจากเรามากขึ้น และจะเกิดอะไรขึ้นหากฝ่าย
ที่เคลื่อนที่ห่างออกไปไม่ใช่แหล่งก�าเนิดเสียง แต่เป็นตัวเรา 
ให้ครูกับเด็กร่วมกันแสดงความคิดเห็นในกรณีต่าง  ๆ   เช่น 
เปรียบเทียบว่าเสียงเคร่ืองเจาะในเขตก่อสร้างที่เราได้ยิน
ขณะเดินผ่านพอดีกับเสียงเคร่ืองเจาะหินที่ได้ยินเม่ือเราเดิน
เลยไประยะหนึ่งแตกต่างกันอย่างไร  เสียงดนตรีจากล�าโพงที่
อยู่ใกล้เราต่างจากเสียงดนตรีที่อยู่ไกลอย่างไร

ให้ครูกับเด็กช่วยกันคิดวิธีทดลองและหาค�าตอบว่า  เสียงที่
อยู ่ในระดับที่เราได้ยินได้อยู ่ในระยะห่างเท่าใด และต้อง
ท�าการทดลองกับแหล่งก�าเนิดเสียงใดบ้าง

ให้ครูและเด็กช่วยกนัหาแหล่งก�าเนดิเสียงทีมี่ความดังค่อนข้าง 
สม�า่เสมอ เช่น เสียงขย�ากระดาษ เสียงปรบมือ เสียงเป่าแตร

ให้เด็กคนหนึ่งท�าเสียงที่มีระดับเสียงสม�่าเสมอ  เร่ิมจากเสียง
ขย�ากระดาษก่อน  (อาจต้องซ้อมขย�ากระดาษให้เกิดเสียงดัง
สม�่าเสมอก่อน) และให้เด็กคนอ่ืน  ๆ   เดินออกห่างจากแหล่ง
ก�าเนิดเสียงไปเรื่อย  ๆ

ให้ครูและเด็กก้าวถอยหลังอย่างสม�่าเสมอ แล้วลองฟังเสียง
ขย�ากระดาษจากระยะห่างที่แตกต่างกัน  เช่น จากระยะห่าง 
5 ก้าว 10 ก้าว 20 ก้าว หรือมากกว่านั้น

ปรากฏการณ์: ความดงัของเสียง

ยิ่งคลื่นเสยีงอยู่ไกลเสยีงที่ได้ยินก็จะยิ่งเบา
เสยีงและเสยีงรบกวน
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ปรากฏการณ์: การกระจายตวั

การฟังทิศทาง

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
เราหันหลังกลับเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งจักรยานจาก 
ด้านหลัง แต่เรากลับใช้วิธีการมองเพื่อหลบจักรยาน 
เพราะหูรับสัมผัสและรู้ทิศทางได้ก่อนดวงตา เช่น 
เราไม่สามารถมองเห็นด้านหลังมุมตึกได้ แต่สามารถ
ได้ยินเสียงจากหลังมุมตึกได้

การทดลอง 
ให้เด็ก  ๆ   ทดลองฟังด้วยท่อว่าได้ยินเสียงอย่างไร ถ้าเรา   
“สับเปลี่ยน” กับหูของเรา แล้วฝึก “การฟังทิศทาง”   
เราจะได้รับประสบการณ์ว่าความเงียบส�าคัญอย่างไร 
ส�าหรับสมาธิและสามารถแน่ใจได้ว่าสมองของเรามี 
ความสามารถที่จะกรองเสียงที่มีลักษณะเฉพาะและ 
สังเกตถึงความแตกต่างจากสิ่งอื่นได้

ท�าตวัให้เหมอืนนกัสบื (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
นั่งรวมกับเด็ก  ๆ   เป็นวงกลมขนาดใหญ่ ทุกคนหลับตาเหลือเพียงเด็ก 1 คนที่ยังลืมตาอยู่  โดยให้เด็กคนนี้กลิ้งลูกบอลไม้หรือ
ลูกบอลที่มีน�้าหนักมากไปยังเด็กคนหนึ่ง ให้ทุกคนตั้งใจฟัง   ลูกบอลนั้นกลิ้งมาตรงกับใครให้คนนั้นลืมตาได้ และกลิ้งลูกบอล 
ต่อไปยังเพื่อน หรืออาจซ่อนนาฬิกาปลุกที่ส่งเสียงดังไว้ในห้องในขณะที่ให้เด็ก  ๆ   รออยู่นอกห้อง แล้วให้เด็ก  ๆ   ค้นหานาฬิกา

ท�าไมเราจึงมสีองห ู
เล่นเกมกลิ้งลูกบอลกับเด็ก  ๆ   อีกครั้ง  เสียงเป็นอย่างไรเมื่อเราปิดหูข้างหนึ่งไว้ ทุกคนยังรับรู้ได้ดีอยู่หรือไม่ว่าลูกบอลกลิ้งไป 
ในทิศทางใด เด็ก  ๆ   ยืนยันความแตกต่างได้หรือไม่เมื่อฟังเสียงด้วยหูทั้งสองข้าง หรือฟังเสียงด้วยหูเพียงข้างเดียว

ทดลองว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา “สับเปลี่ยน” หู น�าท่อที่ยืดหยุ่นได้ 2 อันมายึดไว้ด้วยเทปกาวให้แน่น โดยไขว้ท่อทั้งสอง 
ไว้บนหมวกกันน็อกส�าหรับปั่นจักรยาน แล้วเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ (ภาพ 3)  เรายังจับคู่เสียงที่เกิดในห้องกับทิศทางได้ถูกต้อง 
หรือไม่ การจับคู่เสียงนี้เป็นอย่างไรเมื่อไม่ได้สวมหมวกกันน็อกที่ติดท่อเอาไว้  เด็ก  ๆ   ยืนยันความแตกต่างได้หรือไม่   
เราสามารถทดลองด้วยท่อ 1 อันได้เช่นกันว่าได้ยินแบบเดียวกับการฟังด้วยหูทั้งสองข้างแล้วแยกแยะว่าเสียงมาจาก 
ทิศทางใด ให้เด็กคนหนึ่งถือปลายท่อไว้แนบหู  เด็กอีกคนหนึ่งเคาะด้านหลังของเด็กที่สวมท่อไว้ที่หู  เสียงเคาะนั้นมาจาก 
ที่ใด หูข้างใดที่อยู่ใกล้เสียงนั้นมากกว่า

เราสามารถจับคู่เสียงที่ได้ยินด้วยหูทั้งสองข้างกับทิศทางของแหล่งก�าเนิดเสียงต่าง  ๆ

วสัดอุปุกรณ์ 

• ลูกบอลไม้ หรือลูกแก้ว
• นาฬิกาปลุก
• ท่อที่มีความยืดหยุ่น  (เช่น ท่อเครื่องซักผ้า)
• หมวกกันน็อกส�าหรับปั่นจักรยาน   
• เทปกาวชนิดที่ใช้ห่อพัสดุ

ภาพ 1: ลูกบอลกลิ้งไปไหน ภาพ 3: การสับเปลี่ยนหูภาพ 2:  ใครพบนาฬิกาปลุกบ้าง

เสยีงและเสยีงรบกวน
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เสียงที่ได้ยินอาจเป็นเสียงดังหรือเบาก็ได้

เสียงจะเบาหรือดังขึ้นอยู่กับว่ามีสิ่งที่ท�า 
ด้วยผ้า (เช่น ผ้าม่าน หมวก) กั้นระหว่าง 
ตัวเรากับแหล่งก�าเนิดเสียงหรือไม่

รวบรวมความคิด
และตั้งสมมติฐาน

ตั้งค�าถามกบัสิ่งที่มี 
อยู่ในธรรมชาติ

การทดลอง

เด็กมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้างหรือยัง  ให้ครูและ 
เด็กช่วยกันคิดว่าการได้ยินของเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
หากสวมหมวกหนา  ๆ   ปิดหูไว้ หรือจะเกิดอะไรข้ึนหากอุดหู
ตัวเองไว้  หรือหากมีเสียงดังจากถนนหน้าบ้านขณะที่เปิด
หน้าต่างอยู่แตกต่างจากขณะปิดหน้าต่างอย่างไร

ให้ครูอภิปรายกับเด็ก  ๆ   โดยเริ่มจากตัวอย่างข้างต้นนี้เพื่อ 
ศึกษาว่าวิธีใดท�าให้ได้ยินเสียงเบาลง

ให้ครนู�าภาชนะต่าง  ๆ   เช่น กระป๋องโลหะ แก้วใบใหญ่ กล่อง
กระดาษ หรือกล่องไม้ มาให้เด็ก และบอกให้เด็กรวบรวม
วัสดุชนิดต่าง  ๆ   มาใส่ลงในภาชนะเหล่านั้นให้เต็ม  จากนั้น
ให้จดสมมติฐานของเด็กเอาไว้ และช่วยกันคิดว่าวิธีใดช่วย
ลดทอนความดงัของเสยีงได้ดทีีส่ดุ และจะทดสอบสมมติฐาน
อย่างไร

ให้เด็กทดลองหาสมบัติในการดูดซับเสียงของภาชนะต่าง  ๆ  
และวัสดุบางอย่าง  เช่น  ให้เด็กน�านาฬิกาจับเวลามาเปรียบ
เทยีบความดงัของเสยีงนาฬิกาโดยห่อนาฬิกาเรอืนหนึ่งไว้ ส่วน
อีกเรือนไม่ต้องห่อ

น�านาฬิกาทั้งสองเรือนไปให้เด็กเปรียบเทียบกัน แต่อย่าลืม
ตั้งเวลาให้นาฬิกาเดินด้วย

ปรากฏการณ์: ความดงัของเสียง

ผ้า ดดูซบัและลดความดงัของเสียงได้
เสยีงและเสยีงรบกวน
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เสยีงและเสยีงรบกวน ปรากฏการณ์: เสยีงเกิดจากการสั่น

รบัรู้การสั่น

ภาพ 1: ฟังและรู้สึกถึงเสียงร้องครางของแมว ภาพ 3: รู้สึกถึงการสั่นภาพ 2: ความรู้สึกเมื่อสัมผัสส้อมเสียง

รวบรวมความคิดและตั้งสมมติฐาน 
บ่อยครั้งที่เราได้ยินและรับรู้การสั่นของเสียงพร้อมกัน 
เช่น ถ้าใครเคยลูบตัวแมวที่ก�าลังครางอยู่ นอกจาก 
จะได้ยินเสียงครางของแมว เรายังรู้สึกได้ถึงการสั่น 
ที่มือขณะลูบที่หลังของแมวอีกด้วย

การทดลอง 
เด็ก  ๆ   ยืนยันได้หรือไม่ว่า นอกจากได้ยินเสียงแล้วยังรู้สึก
ถึงการสั่นของเสียงอีกด้วย ให้เด็ก  ๆ   เปรียบเทียบว่ารู้สึก
อย่างไรเมื่อเราตีกิ๋งสามเหลี่ยม ส้อมเสียง และกลอง 
เสียงใดที่ท�าให้เรารู้สึกว่าช่องท้องสั่น หรือเสียงใดท�าให้
รู้สึกว่าเส้นเสียงในล�าคอสั่น

วสัดอุปุกรณ์ 

• เครื่องดนตรีกิ๋งสามเหลี่ยม ส้อมเสียง และกลอง 
• ฆ้อง ขันโลหะ เช่น ทองเหลือง กีต้าร์หรือสิ่งที่ 
  คล้ายคลึงกันเพื่อใช้ท�าให้เกิดเสียงได้

เมื่อเกิดเสยีงก็มบีางสิ่งสั่น (การปรบัเสยีงให้เหมาะสม) 
ให้เด็ก  ๆ   นั่งล้อมวงกันแล้วส่งต่อกิ๋งสามเหลี่ยม ส้อมเสียง และกลองไปรอบวง โดยให้เด็กคนหนึ่งตีอุปกรณ์ที่ได้รับ 1 ครั้ง 
และให้อีกคนใช้ปลายนิ้วแตะที่อุปกรณ์นั้นว่ารู้สึกอย่างไร รู้สึกถึงการสั่นจากอุปกรณ์ทั้งสามบ้างไหม รู้สึกเหมือนมีบางอย่าง
จิ้มที่ปลายนิ้วหรือไม่  เรารู้สึกอย่างไรเมื่อตีส้อมเสียงหรือกิ๋งสามเหลี่ยมแล้วน�าไปแตะไว้บริเวณริมฝีปาก 

ให้เด็ก  ๆ   เปรียบเทียบว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อไม่ได้ตีกลอง ส้อมเสียง และกิ๋งสามเหลี่ยม ได้ยินเสียงอะไรบ้างให้ร่วมกันคิดว่า 
ท�าไมต้องจับที่แขวนของกิ๋งสามเหลี่ยมให้แน่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช้กิ๋งสามเหลี่ยม แต่ใช้แท่งโลหะชนิดหนึ่งแทน 
แล้วตีโลหะนั้น ลองฟังเสียง  เราสามารถท�าให้เสียงจากกิ๋งสามเหลี่ยมหยุดดังได้อย่างไร

สั่นในช่องท้อง 
ใช้ฆ้องท�าการทดลอง ขณะที่ตีฆ้อง  เด็กที่ไปยืนอยู่ด้านหลังฆ้องจะรู้สึกถึงการสั่นในช่องท้อง หากรับรู้การสั่นในท้องได้ 
ไม่ชัดเจน ให้ลองยื่นมือไปใกล้  ๆ  แต่ไม่สัมผัสกับตัวฆ้องจะรู้สึกว่าฝ่ามือสั่น  เรารับรู้การสั่นนี้ได้เช่นกันเมื่ออยู่ด้านหน้าล�าโพง
ขยายเสียงขนาดใหญ่ ใครเคยไปดูคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกถึงเสียงเบสที่ท�าให้ภายในท้องสั่นหรือไม่  (ข้อควรระวัง: ห้ามฟังเสียงที่
ดังเกินไป) ให้พิจารณาว่าคนหูหนวกรับรู้เสียงดนตรีได้อย่างไร  เด็ก  ๆ   สามารถรู้สึกถึงการสั่นของตัวกีต้าร์ขณะที่ก�าลังเล่น
ดนตรีได้ ลองดีดกีต้าร์แล้วใช้ปลายนิ้วแตะเบา  ๆ   บนสายแล้วจะรู้สึกถึงการสั่นได้ และถ้าสังเกตดี  ๆ   จะมองเห็นการสั่นด้วย
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