10

บทที่ 1
ความสาคัญของพลังคลืน่ เสียงต่ อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และฟื้ นฟูสุขภาพ

แนวคิดเกีย่ วกับคลืน่ เสี ยง (อริยะ สุ พรรรณเภษัช:2545,35-39)
คลื่นเสี ยง คือ คลื่นความดันที่เคลื่อนที่ไปในอากาศ และมีคุณสมบัติเป็ นคลื่นตามยาว
การเคลื่อนที่ของเสี ยงไปในอากาศเคลื่อนที่ได้โดยที่อากาศไม่ได้เคลื่อนที่ตามไปด้วย
อากาศ
เพียงแต่สนั่ ไปมาเมื่อมีเสี ยงเดินทางผ่านไปเท่านั้นเสี ยงอาจเคลื่อนที่ไปในของเหลว เช่น น้ า หรื อ
ของแข็ง เช่น เหล็ก ได้เช่นเดียวกับเมื่อเคลื่อนที่ไปในอากาศ คลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ไปในเหล็กได้เร็ ว
กว่าเคลื่อนที่ไปในอากาศถึงสิ บห้าเท่า และเคลื่อนที่ไปในน้ าเร็ วกว่าเคลื่อนที่ในอากาศสี่ เท่า
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คลื่นเสี ยงแบ่งออกได้เป็ นสองชนิด คือ คลื่นเสี ยงธรรมดา และ คลื่นเสี ยงรบกวน คลื่น
เสี ยงธรรมดาเป็ นคลื่นเสี ยงที่มีความยาวคลื่นเป็ นระเบียบจึงทาให้รื่นหูผฟู้ ัง หรื อเสี ยงที่เราต้องการ
สื่ อสารกัน แต่คลื่นเสี ยงรบกวนทาให้เราเดือดร้อนราคาญ เช่น เมื่อโยนหนังสื อลงบนพื้นขณะที่
หนังสื อตกกระทบพื้น จะทาให้อากาศสั่นสะเทือนอย่างไม่เป็ นระเบียบ ทาให้ตกใจหรื อดังเกินไป
จนเรารู ้สึกไม่ชอบ คลื่นเสี ยงรบกวนอาจเป็ นเสี ยงดังหรื อเสี ยงค่อยก็ได้ เสี ยงพลุเป็ นเสี ยงรบกวน
ชนิดเสี ยงดัง ส่ วนเสี ยงน้ าหยดดังติ๋ง ๆ จากก๊อกเป็ นเสี ยงรบกวนชนิดค่อย ซึ่ งแม้จะค่อยมากแต่ก็อาจ
ทาให้เราเดือดร้อนราคาญได้มากเช่นกัน
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คลืน่ เสี ยงเป็ นคลืน่ ตามยาว เกิดจากการสั่ นของวัตถุมนุษย์ ได้ ยนิ เสี ยงในคลืน่ ความถี่ 2020,000 Hz เสี ยงทีต่ ่ากว่า 20 Hz เรียกว่ า คลืน่ เสี ยงอินฟราโซนิก และคลืน่ เสี ยงทีม่ ีความถี่สูงกว่ า
20,000 Hz เรียกว่ าคลืน่ เสี ยงอุลตราโซนิกเรารับฟังไม่ ได้
เงื่อนไขในการเกิดคลื่น

เงื่อนไขที่สาคัญของการเกิดคลื่น ได้แก่
ข้อที่หนึ่ง คลื่นเกิดขึ้นเมื่อมีการรบกวนกระทาต่อบริ เวณใดบริ เวณหนึ่ง การรบกวนดัง
กล่าวคือ การกระตุน้ ด้วยแรงต่อวัตถุหรื อมวลซึ่ งทาให้เกิดมีการขจัดผ่านตาแหน่งหยุดนิ่งไปมา
ข้อที่สอง การรบกวนเดินไปด้วยอัตราเร็ วที่ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของตัวกลาง จากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่งในระยะเวลาอันจากัด
ข้อที่สาม คลื่นต้องอาศัยตัวกลางในการเผยแผ่ออกไป ตัวกลางอาจเป็ นของแข็งหรื อของ
ไหลก็ได้
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ก่อนเกิดคลื่น สภาพของตัวกลางอาจอยูน่ ิ่ง ๆ หรื ออยูใ่ นสภาพไม่สมดุล เช่น การกระจาย
ของคลื่นน้ าเมื่อโยนก้อนหิ นลงในสระที่ราบเรี ยบ ก็เป็ นการรบกวนที่เกิดเป็ นคลื่น ตรงกันข้ามกับ
คลื่นในมหาสมุทร ซึ่ งสภาพก่อนเกิดคลื่น พื้นน้ ามีการกระเพื่อมอยูแ่ ล้ว หรื อการกระจายคลื่นเสี ยง
ในอากาศก็เป็ นตัวอย่างคล้ายคลื่นในมหาสมุทร กล่าวคือ อนุ ภาคอากาศเคลื่อนที่สับสนอยูแ่ ล้ว
บางครั้งยังมีลมพัดหรื อมีอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่ งทั้งนี้ก็เป็ นสถานะก่อนเกิดคลื่นเสี ยง ใน
การยิงปื น ก๊าซที่ดนั ออกมาจากปากกระบอกปื นทาความรบกวนต่ออากาศ เกิดคลื่นเสี ยงกระจาย
ออกไปซ้อนกับการเคลื่อนที่ของอนุ ภาคอากาศซึ่ งมีอยูแ่ ล้วในทิศทางต่างๆ กัน
ความยืดหยุน่ เป็ นสมบัติของตัวกลางที่จะสร้างแรงคืนตัวให้กบั อนุภาคที่ถูกขจัดออกไป
กลับคืนสู่ ตาแหน่งสมดุลของมัน ส่ วนความเฉื่ อยนั้นสัมพันธ์กบั มวลของตัวกลางในสองลักษณะที่
สาคัญ ข้อแรกคือ อนุภาคของตัวกลางซึ่ งมีมวลจะต่อต้านการเปลี่ยนสภาพ (ปกติ) และทิศทางการ
เคลื่อนที่ของมันเพราะมีแรงกระทา ข้อที่สอง คือ ความสามารถที่อนุภาคส่ งถ่ายโมเมนตัมและ
พลังงานให้กบั อนุภาคมวลตัวอื่น
ความเฉื่ อยและความยืดหยุน่ มีปฏิสัมพันธ์กนั อย่างไร จึงเกิดเป็ นคลื่นส่ งกระจายออกมา เริ่ ม
ด้วยเมื่อมีการรบกวนเกิดขึ้น และส่ งโมเมนตัมให้กบั อนุภาคซึ่ งมีมวล จากนั้นการเคลื่อนที่จาก
ตาแหน่งสมดุลก็จะเกิดขึ้นด้วยอัตราเร็ วค่าหนึ่ง ซึ่ งแล้วแต่วา่ จะเป็ นตัวกลางชนิ ดใด เนื่ องจาก
อนุภาคมีความเฉื่ อยมันจึงยังคงเคลื่อนที่ต่อไปในทิศเดิม
ด้วยความเร็ วเดิมจนกระทัง่ ไปกระทบ
อนุภาคอีกตัวหนึ่งซึ่ งถ้าคิดว่าการชนเป็ นแบบยืดหยุน่ โมเมนตัมของอนุภาคตัวแรกจะถูกถ่ายทอด
ให้กบั อนุภาคตัวที่สองทาให้อนุภาคแรกหยุดอนุภาคที่สองจะวิง่ ต่อไปในทิศเดิมเหมือนอนุภาคแรก
ด้วยอัตราเร็ วเท่าเดิมตามธรรมชาติของความยืดหยุน่ (ทั้งนี้โดยสมมติวา่ มวลของอนุภาคทั้งสองมีค่า
เท่ากัน) อนุภาคแรกกระทาตัวคล้ายกับเป็ นระบบของมวลและสปริ งที่ถูกกระทบให้เริ่ มมีการกระจัด
ดังนั้นหลังจากอนุภาคแรกหยุดนิ่งอาการ
สปริ งของตัวกลางจะออกแรงทาให้มนั ถอยกลับผ่าน
ตาแหน่งสมดุล ส่ วนอนุภาคที่สองเคลื่อนที่ต่อไปจนชนอนุภาคที่สามและสี่ ไปเรื่ อย ๆ หลังจากชน
แล้วอนุภาคตัวที่ชนจะสั่นไปมาผ่านตาแหน่งสมดุล เหมือนอนุภาคแรก และเกิดเป็ นแบบลูกโซ่ต่อ
กันไป การกระจายคลื่นเกิดขึ้นโดยไม่มี การย้ายที่ของอนุ ภาคใด ๆ ไปมากนัก เป็ นแต่เพียงการสั่น
ไปมาผ่านตาแหน่งสมดุลของมันเท่านั้น
คลื่นเสี ยงในอากาศเป็ นคลื่นตามยาวกล่าวคือ อนุภาคของอากาศที่กระจายคลื่นจะสัน่ ใน
ทิศทางที่คลื่นเคลื่อนไป ต่างไปจากคลื่นแสง คลื่นความร้อน คลื่นวิทยุ หรื อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าอื่น
ๆ ที่กระจายออกสู่ อากาศตรงที่คลื่นเหล่านี้เป็ นคลื่นตามขวาง เพราะสนาม ไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก
ในคลื่นสั่นในทิศตั้งฉากกับทิศของคลื่นเอง
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ระบบการได้ยนิ

หูเป็ นอวัยวะสาหรับฟังเสี ยง แบ่งเป็ น ๓ ส่ วนด้วยกันคือ หูช้ นั นอก หูช้ นั กลาง และหูช้ นั ใน

หูช้ นั นอก
ประกอบด้วยใบหู รู หู และเยือ่ แก้วหู เยื่อแก้วหูมีลกั ษณะเป็ นเนื้ อเยือ่ ประสานแผ่นบาง ๆ รู ปรี
ตั้งอยูร่ ะหว่างหูช้ นั นอกกับหู ช้ นั กลาง เมื่อมีคลื่นเสี ยงส่ งมาตามตัวกลาง เช่น อากาศถึงใบหู ใบหูจะ
รวบรวมคลื่นเสี ยง (หรื อคลื่นความดังนัน่ เอง) เข้าทางรู หูซ่ ึ งอยูต่ ิดกับอากศภายนอก เข้าไปถึงเยือ่
แก้วหู คลื่นเสี ยงนี้ทาให้เยื่อแก้วหูสั่น
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หูช้ นั กลาง
เป็ นส่ วนที่อยูต่ ่อจากหูช้ นั นอก มีลกั ษณะเป็ นโพรงตั้งอยูใ่ นกระดูกขมับ มีกระดูกเล็ก
ๆ ๓ ชิ้น ได้แก่ กระดูกรู ปค้อน ทัง่ และโกลน ต่อกันอยูด่ ว้ ยข้อต่อ ปลายด้านหนึ่งของกระดูกค้อนยึด
ติดอยูก่ บั เยื่อแก้วหู ส่ วนทางด้านกระดูกโก ลนมีฐานยึดติดกับช่องรู ปรี ทั้งนี้โดยอาศัยเอ็นของ
กล้ามเนื้อเป็ นตัวยึด หน้าต่าง รู ปรี เป็ นทางผ่านของการสั่นสะเทือนจากเยือ่ แก้วหู ซึ่ งถูกส่ งถ่ายทอด
มาตามกระดูกทั้งสามชิ้นไปยังช่องรู ปรี เข้าสู่ หูช้ นั ใน การทางานของกระดูก ๓ ชิ้น มีลกั ษณะคล้าย
ระบบของคาน ซึ่งมีการได้เปรี ยบเชิงกลประมาณ ๓ : ๑ ผลก็คือ ระยะทางการขยับตัวของเยือ่ แก้วหู
น้อย เมื่อส่ งผ่านเป็ นการสั่นไปสู่ ฐานของกระดูกโกลน แต่เกิดแรงกระตุน้ มากขึ้น บริ เวณด้านล่าง
ของหูช้ นั กลางมีท่อซึ่ งติดต่อกับอากาศภายนอกทางด้านหลังของจมูกเรี ยกว่า ท่อยูสเตเชี่ยน ทา
หน้าที่ปรับความดันอากาศภายในหูช้ นั กลางให้เท่ากับความดันบรรยากาศอยูเ่ สมอ
หูช้ นั ใน
อยูภ่ ายในส่ วนลึกของกระดูกขมับ ประกอบด้วยอวัยวะที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยนิ และ
อวัยวะที่ใช้ในการทรงตัว มีชื่อว่า โคเคลีย (cochlea) เป็ นอวัยวะที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยนิ เสี ยง
ลักษณะเป็ นท่อยาวประมาณ ๓๐ มม. ขดเป็ นวงซ้อนขึ้นรู ปกันหอยประมาณ ๒ ๑/๒ รอบ โคเคลีย
ถูกแบ่งออกเป็ น ๒ ส่ วน ตามความยาวโดยแผ่นเยือ่ เบซิลาร์ เมมเบรน (Basilar membrane) ช่องบน
เรี ยก สกาลา เวสติบุไล (Scala vestibuli) และช่องล่างเรี ยกว่า สกาลา ทิมปาไน (Scala tympani) ช่อง
ทั้งสองติดต่อกันที่บริ เวณยอดของโคเคลีย เป็ นรู เปิ ดเล็ก ๆ เรี ยกว่า เฮลิโคทริ มา (Helicotrema)
ภายในช่องทั้งสองมีของเหลวบรรจุอยู่
บนเบซิลาร์ เมมเบรน มีอวัยวะรับเสี ยงคือ ออร์ แกนออฟคอร์ ติ (Organ of corti)
ประกอบด้วยเซลล์ขน (Tectorian membrane) และเซลล์อื่น ๆ เมื่อคลื่นความสั่นสะเทือนจาก
ภายนอกถูกส่ งมาถึงของรู ปรี คลื่นจะถูกส่ งผ่านของเหลวในหูส่วนในไปตามช่องบน ผ่านรู เปิ ดลงสู่
ช่องล่าง สุ ดท้ายจะไปถึงช่องรู ปวงกลม ระหว่างที่มีคลื่นรบกวนเดินผ่านตามเส้นทางดังกล่าว เบซิ
ลาร์ เมมเบรนจะ ถูกกระตุน้ ให้สั่น เซลล์ขนซึ่ งมีความไวสู งจานวนมากจะเปลี่ยนความสั่นสะเทือน
ให้เป็ นศักย์ไฟฟ้ า กลายเป็ นกระแสประสาทสู่ สมองทางเส้นประสาทเสี ยงเพื่อแปลเป็ นความรู ้สึก
ของเสี ยงออกเป็ นเสี ยงให้เราได้ยนิ อัตราการผลิตกระแสประสาทของเซลล์ขนขึ้นอยูก่ บั ความเข้ม
และความถื่ของคลื่นเสี ยง นอกจากนี้คลื่นนี้ยงั ถูกส่ งไปตามส่ วนอื่น ๆ ของร่ างกายด้วย ซี่ งถึงจะ
ไม่มีการไม่มีการได้ยนิ เหมือนหู แต่ก็จะเกิดแรงอัดและแรงขยายเป็ นจังหวะในระดับที่ไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่า
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ความสั มพันธ์ ของคลืน่ เสี ยงกับดนตรี
เราพบว่าดนตรี เกิดขึ้นจากการประสานเรี ยงร้อยของคลื่นเสี ยงที่อาจผลิตมาจาก
แหล่งกาเนิดคลื่นเสี ยงซึ่ งได้แก่เครื่ องดนตรี ชิ้นเดียวหรื อหลายชิ้นมาประสานเสี ยงกัน หรื ออาจผลิต
จากแหล่งกาเนิดคลื่นเสี ยงอื่นที่ไม่ใช่เครื่ องดนตรี ก็ได้ ภายใต้การประพันธ์ร้อยเรี ยงของมนุษย์

