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บทที 10 เสี ยง
10.1 ธรรมชาติของเสี ยง
. การเกิดขึ นของเสี ยง คือ เสี ยงเกิดจากการสั นสะเทือนของวั ตถุต่าง ๆ
. การสั นของวั ตถุ เช่น การสั นของสายกีตาร์ จะมีการถ่ายโอนพลั งงาน การสั นจากต้ นกํ าเนิดเสี ยงมายั งหู
คนฟั ง (ถ้ าไม่มีอากาศจะไม่เกิดเสี ยง)
. แหล่งกํ าเนิดของเสี ยงสั นครบ รอบ จะได้ ลูกคลืน เท่ากั บ 
. ความถีของแหล่งกํ าเนิดเสี ยงเท่ากั บความถีเสี ยง
. การจะเกิดเสี ยงได้ ต้ องมีองค์ประกอบ อย่าง
5. มีแหล่งกํ าเนิดเสี ยง
5.2 มีการสั นของแหล่งกํ าเนิดเสี ยง
5. มีต ั วกลางให้คลืนเสี ยงเคลือนทีผ่าน
. ถ้ าไม่มีอากาศเสี ยงวิ งไม่ได้ เช่น เสี ยงวิ งผ่านอวกาศไม่ได้
. เสี ยงเป็ นคลืนกล คือ เสี ยงเป็ นคลืนกล เพราะต้ องมีต ั วกลางถึงจะเกิดเสี ยงได้
. เสี ยงเป็ นคลืนตามยาว คือ เสี ยงเป็ นคลืนตามยาว เพราะเวลาคลืนเสี ยงเคลือนที ทิศคลืน ทิศ
ตั วกลางขนานกั น
แบบฝึ ดหัด . ธรรมชาติและสมบัติของเสี ยง
.1 ในเวลากลางคืนอากาศบริ เวณพื นดินเย็นกว่าอากาศบริ เวณทีอยู่สูงขึ นไป ถ้ านั กเรี ยนเป่ าขลุ่ยเสี ยงในขลุ่ยจะมี
การหั กเหอย่างไร จงอธิ บายและวาดภาพประกอบ
2.1 (O-NET49) คลืนใดต่อไปนี เป็ นคลืนทีต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที
. คลืนแสง
. คลืนเสี ยง
. คลืนผิวนํ า
คํ าตอบทีถูกต้ องคือ
1. ทั ง1 , 2 และ 3
2. ข้ อ 2 และ 3 3. ข้ อ 1 เท่านั น 4. ผิดทุกข้ อ
2.2 (O-NET52) ข้ อใดต่อไปนี ถูกต้ องเกียวกั บคลืนตามยาว
. เป็ นคลืนทีของตั วกลางมีการสั นในแนวเดียวกั บการเคลือนทีของคลืน
. เป็ นคลืนทีเคลือนทีไปตามแนวยาวของตั วกลาง
. เป็ นคลืนทีไม่ต้ องอาศั ยตั วกลางในการเคลือนที
. เป็ นคลืนทีอนุภาคของตั วกลางมีการสั นได้ หลายแนว

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิ สิกส์ เรื อง เสี ยง เรี ยบเรี ยงโดยครู บุญเกิ ด ยศรุ่ งเรื อง www.krookird.com หน้า 2

10.2 การเคลือนทีของคลืนเสี ยงผ่ านตัวกลาง
ถ้ าวั ตถุสั น เช่น การสั นของสายกีตาร์ จะไปสั นโมเลกุลอากาศโดยรอบและมีการถ่ายโอนพลั งงานคลืน
เสี ยงกั บอากาศจะอยู่ในแนวเดียวกั น

ความรู ้ ประกอบการเคลือนทีของเสี ยงผ่ านตัวกลาง
. คลืนเสี ยงเคลือนทีโดยโมเลกุลของตั วกลางไม่ได้ เคลือนทีไปพร้ อมกั บคลืนเสี ยง แต่จะเคลือนทีแบบสั น
กลั บไปกลั บมา
. เมือคลืนเสี ยงวิ งผ่านไป โมเลกุลอากาศจะสั นไปมาและอยู่ในทีเดิม
. การสั นของเสี ยงพลั งงานจะถูกถ่ายโอนจากแหล่งกํ าเนิดไปยั งหูผู ้ ฟัง
. ความถีของแหล่งกํ าเนิดเท่ากั บความถีเสี ยง
. ความเร็ วเสี ยงจะเคลือนทีด้ วยความเร็ วคงที ถ้ าอุณหภูมิคงที
รู ปแสดงโมเลกุลของคลืนเสี ยงเคลือนทีผ่ านอากาศ

A. กราฟระหว่างความดั นกั บระยะทางของแนวการเคลือนทีของคลืนเสี ยง
B. กราฟระหว่างการกระจั ดกั บระยะทางของแนวการเคลือนทีของคลืนเสี ยง
ความรู ้ ประกอบการเคลือนทีของคลืนเสี ยงผ่ านตัวกลาง
. ขณะทียั งไม่มีคลืนเสี ยงเคลือนทีผ่านโมเลกุลอากาศ ระยะห่างของโมเลกุลอากาศจะห่างเท่ากั น
. ตอนทีอากาศมีคลืนเสี ยงเคลือนทีผ่านทํ าให้เกิดความดั นอากาศเปลียนไป ทํใาห้คนได้ ยินเสี ยง
. ความถีของผู ้ ฟัง = ความถีของแหล่งกํ าเนิดเสี ยง
.บริ เวณทีอากาศอั ดตั วสู งกว่าปกติจะเกิดเสี ยงดั งมากบริ เวณทีอากาศอั ดตัวน้อยกว่าปกติจะเกิดเสี ยงดั งค่อย
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. กราฟระหว่างความดั นกั บระยะทางและการกระจั ดกั บระยะทางมีเฟสต่างกั น
6. ระยะห่างจากช่วงอากาศอั ดตั วเท่ากั บ และอั ดถึงขยายตั วเท่ากั บ /

o

แบบฝึ ดหัด .2 การเคลือนทีของคลืนเสี ยงผ่ านตัวกลาง
1.1 ถ้ ายานอวกาศAและยานอวกาศ B อยู่ในบริ เวณทีเป็ นสุ ญญากาศ เมือยานอวกาศ A เกิดระเบิด คนในยาน
อวกาศ B จะได้ ยินเสี ยงหรื อไม่เพราะเหตุใด
10.2 อัตราเร็ วของเสี ยง
1. ตั วกลาง เสี ยงจะเคลือนทีเร็ วทีสุ ดเมือตั วกลางเป็ นของแข็ ง รองลงมาคือของเหลว และเคลือนทีผ่าน
แก๊สได้ ช้ าทีสุ ด
ความหนาแน่นของของแข็ ง > ความหนาแน่งของของเหลว > ความหนาแน่นของแก๊ส

Dของแข็ง > Dของเหลว > Dแก๊ ส
2. ความหนาแน่นของตั วกลาง ความหนาแน่นมากความเร็ วมาก ความหนาแน่นน้ อยความเร็ วน้ อย

Vของแข็ง > Vของเหลว > Vแก๊ ส
3. อุณหภูมิของตั วกลาง อั ตราเร็ วของเสี ยงเป็ นปฏิภาคโดยตรงกั บรากทีสองของอุณหภูมิสมบูรณ์
ขณะนั น
ถ้ าให้ v แทน ความเร็ วของเสี ยงในอากาศ
T แทน อุณหภูมิสมบูรณ์ ( t + 273 ) T เป็ น อุณหภูมิเคลวิ น t เป็ นอุณหภูมิเป็ นเซลเซี ยส
v  T
สู ตรเปรี ยบเทียบ

V1
=
V2

T1
………………………..(10.1 )
T2

ถ้ าแปลงอุณหภูมิเป็ นเซลเซียส
จากการทดลองพบว่าทีอุณหภูมิ t = 0 oC เสี ยงจะมีความเร็ วเท่ากั บ
แทนในสมการ 0.1
จะได้
หรื อ

V t C
V 0 C

=

m/s

t + 273
0 + 273

v t = v0 + 0.6 t ..………………..(10.2)
v t = 331 + 0.6 t …………..………(10.3)

เมือ v t แทน อั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที t ๐C v0 แทน อั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที 0 ๐C
อั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที 0 ๐C ประมาณ 331 m / s และถ้ าอุณหภูมเิ ปลียนไป 1 ๐C อั ตราเร็ วของ
เสี ยงจะเปลียนเป็ น 0.6 m / s
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ความสั มพันธ์ ระหว่างความยาวคลืน (  ) ความถี ( f ) และอัตราเร็ วเสี ยง ( v )

ยั งคงเป็ นไปตามคุณสมบัติพื นฐานทั วไปคือ
v =  f …………………………………….( 10.4 )
เมือ

v แทน ความเร็ วของคลืนเสี ยง
f แทน ความถีของคลืนเสี ยง
 แทน ความยาวคลืนของคลืนเสี ยง

เพิมเติม
1. อัตราเร็ วของเสี ยงในของแข็ง
v

เมือ

Y
ρ

…………………………(10.5)

Y = ค่ามอดูล ั สของยั ง ( N/m 2 )
v = อั ตราเร็ วของเสียงในของแข็ ง ( m/s)


= ความหนาแน่นของของแข็ง ( kg/m 3 )

2. อัตราเร็ วของเสี ยงในของเหลว
v

เมือ

B
ρ

………………………….(10.6)

B = ค่า Bulk modulus ( N/m 2 )
v = อั ตราเร็ วของเสี ยงในของแข็ ง( m/s)


= ความหนาแน่นของของแข็ง ( kg/m 3 )

การสะท้ อนและการหักเหของเสี ยง
การสะท้ อนของเสี ยง
เมือคลืนเสี ยงเดินทางจากตั วกลางหนึ งไปยั งอีกตั วกลางหนึ งทีมีความหนาแน่นต่างกั น เสี ยงจะเกิดการ
สะท้ อน เช่น เสี ยงเดินทางจากอากาศไปยั งฝาผนั ง
. เสี ยงเดินทางจากตั วกลางทีหนาแน่นมากไปยั งตัวกลางทีหนาแน่นน้อยกว่า จะทํ าให้เสี ยงสะท้ อน
เพียงบางส่ วนเท่านั น โดยทีคลืนสะท้ อนจะกลั บเฟส180 องศา ส่ วนทีเหลือจะเคลือนทีต่อไป
2. เสี ยงเดินทางจากตั วกลางทีหนาแน่นน้อยกว่าไปยั งตั วกลางทีมีความหนาแน่นมากกว่า จะทํ าให้เสี ยง
สะท้ อนกลั บมีเฟสเหมือนเดิม
3. การสะท้ อนของคลืนเสี ยง มีหลั กการเดียวกั บคลืนทั ว ๆ ไป คือ
- ทิศทางของคลืนตกกระทบ เส้นปกติ ทิศทางคลืนสะท้ อนต้ องอยู่ในระนาบเดียวกั น
- มุมตกกระทบเท่ากั บมุมสะท้ อน
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4. เสี ยงก้อง ( Echo Sound ) เป็ นเสี ยง ๆ เดียวกั นทีเราได้ ยินซํ า ๆ กั นหลายครั ง งเป็
ซึ นผลเนืองจากเสี ยง
สะท้ อนจากสิ งกีดขวาง เข้ าสู่ หูเราในเวลาทีแตกต่างกั นมากกว่ า

1
10

วินาที เช่น เสี ยงในอากาศมีความเร็ วเป็ น 340

เมตรต่อวินาที เราจะต้ องยืนห่างจากสิ งสะท้ อนเสี ยงเป็ นระยะทางสั นทีสุ ดเท่าใดจึงจะได้ ยินเสี ยงสะท้ อนได
้
ประโยชน์ ของเสี ยงสะท้ อนกับมนุษย์ และสั ตว์
. ใช้ในการหาอาหารของสัตว์ บางชนิด เช่น ค้ างคาว ปลาโลมา
. ใช้ผลิตเครื องโซน่า ( SONAR ) ซึ งสามารถผลิตคลืนเสี ยงอั ลตราโซนิกขึ นได้ ซึ งคลืนนี เมือส่ งไป
กระทบกั บสิ งกีดขวางจะสะท้ อนกลั บเข้ าเครื อง ทํ าให้ทราบลั กษณะทิศ ระยะทางของสิ งกีดขวาง
. ใช้ตรวจรอยร้าวในเนื อโลหะ
. ใช้ในทางการแพทย์ เพือตรวจดูความผิดปกติของเนื อเยือภายใน เช่น นั ยน์ตา ตั บ มดลูก มะเร็ งใน
สมอง และทารกในครรภ์ ทีใช้ในวงการแพทย์มีช่วงความถี ระหว่าง 1,000,000 - 4,000,000 Hz
. ใช้ในการฆ่าเชื อโรค และทํ าความสะอาดเสื อผ้ า
การหักเหของคลืนเสี ยง
เมือเสี ยงเคลือนทีผ่านตั วกลางต่างชนิดกั นหรื อแม้ แต่ต ั วกลางชนิดเดียวกั นแต่มีอุณหภูมิต่างกั น จะมีผลใ
ห้
อั ตราเร็ วของคลืนเสี ยงเปลียนไป เช่น ขณะทีพายุฝนฟ้าคะนอง ในบางครั งปรากฏว่าห็เ นฟ้าแลบ แต่ไม่ได้ ยินเสี ยง
เนืองจากเสี ยงทีเกิดขึ น เกิดการหั กเหในชั นบรรยากาศกลั บไปหมด จึงไม่มีคลืนเสี ยงส่ งมายั งหูเรา
กฎการหักเห มี 2 ข้ อ คือ
1. ทิศทางของคลืนตกกระทบ เส้นปกติ ทิศทางคลืนสะท้ อนต้ องอยู่ในระนาบเดียวกั น
2. อั ตราส่ วนระหว่าง sin ของมุมตกกระทบกั บ sin ของมุมหั กเหมีค่าคงที ค่าคงทีนี คือ ดรรชนีของ
ตั วกลางทีสองเทียบกั บตั วกลางแรก
ตั วกลางที 1

1
2

ตั วกลางที 2

เมือตั วกลางเคลือนทีผ่านตั วกลางต่างชนิดกั น หรื อแม้ แต่ต ั วกลางชนิดเดียวกั นแต่มีอุณหภูมิต่างกั น จะม
ี
ผลให้อ ั ตราเร็ วของคลืนเสี ยงเปลียนไป และทิศทางของเสี ยงเปลียนไปซึ งเป็ น
ไปตามกฎของสเนล ( Snell ’ s Law )
sinθ1 v1 λ1
n

 1n2  2
sinθ2 v2 λ2
n1

เมือ

1

แทน มุมตกกระทบ

2

แทน มุมหั กเห

………………………( 10.7 )
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1

แทน ความยาวคลืนในตั วกลางที 1

2

แทน ความยาวคลืนในตั วกลางที 2

v1 แทน ความเร็ วของคลืนเสี ยงในตั วกลางที1
v2 แทน ความเร็ วของคลืนเสี ยงในตั วกลางที2
1n2

แทน ดรรชนีหั กเหสัมพั ทธ์ ของตั วกลางที2 เทียบกั บตั วกลางที1

อากาศทีอุณหภูมิสูง จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศทีมีอุณหภูมติ ํ า ดั งนั นเสี ยงเคลือนทีผ่านอากาศทีมี
อุณหภูมิต่างกั นจะเกิดการหั กเห และทิศทางของคลืนเสี ยงจะเปลียนไป
- คลืนเสี ยงทีเคลือนทีจากความเร็ วตํ าสู่ ความเร็ วสู ง จะหั กเหออกจากเส้นปกติ
- คลืนเสี ยงทีเคลือนทีจากความเร็วสู งสู่ ความเร็ วตํ า จะหั กเหเข้ าหาเส้นปกติ
เราพอจะยกตั วอย่างทีพบเห็นในชีวิตประจํ าวั นได้ ด ั งนี การเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ ยินเสี ฟ้ยงาร้ องเพราะขณะ
เกิ ดฟ้ าแลบอากาศเบื องบนอุณ หภู มิต ํ ากว่า อากาศเบื องล่ าง ฉะนั นอั ตราเร็ วของคลื นเสี ยงทีเกิ ด จะเปลียนจาก
อั ตราเร็ วตํ าไปสู่ อ ั ตราเร็ วสู ง ทํ าให้เกิดคลืนเสี ยงเบนออกจากเส้นปกติ ถ้ าอุณหภูมส่ิ วนบนและส่ วนล่างต่างกั นมาก
ๆ จะทํ าให้เกิดการสะท้ อนกลั บหมด ทํ าให้ไม่ได้ ยินเสี ยงฟ้าร้ อง

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

แบบฝึ กหัด 10.3 อัตราเร็ วของเสี ยง
จงหาอั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส และ 30 องศาเซลเซี ยส
จงหาอั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศทีอุณหภูมิ 30 C กํ าหนดให้อ ั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที 0 C เท่ากั บ
331 m / s
จงหาอั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศทีอุณหภูมิ 323 K กํ าหนดให้อ ั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที 0 C เท่ากั บ
331 m / s
ทีอุณหภูมิ 20 C กั บ 40 C อั ตราเร็ วของเสี ยงจะต่างกั นเท่าใด
ทีอุณหภูมิ 283 K กั บ 313 K อั ตราเร็ วของเสี ยงจะต่างกั นเท่าใด
ทีอุณหภูมิ 35 C คลืนเสี ยงทีมีความถี 1 กิโลเฮิร์ตซ์ จะมีความยาวคลืนเท่าใด
ถ้ าเสี ยงมีความเร็ ว 300 เมตรต่อวินาที ระยะห่างระหว่างส่ วนอั ดทีอยู่ติดกั นห่างกั น1.5 เมตร ความถีของ
คลืนเสี ยงเป็ นเท่าใด
ถ้ าเสี ยงมีความเร็ ว 400 เมตรต่อวินาที ระยะห่างระหว่างส่ วนขยายทีอยู่ติดกั นห่างกั น 2 เมตร ความถีของ
คลืนเสี ยงเป็ นเท่าใด
ค้ างคาวส่ งคลืนอั ลตราโซนิก ความยาวคลืนสั นทีสุ ด0.3 มิลลิเมตร ออกมาถ้ าอั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศ
ขณะนั นเท่ากั บ 330 เมตรต่อวิ นาที ความถีของคลืนทีมากทีสุ ดทีค้ างคาวส่ งออกมามีค่าเท่าใด

.10 ค่ามอดูล ั สของยั งของเหล็กกล้าเท่ากั บ 3.2  10 12 N/m 2 และมีความหนาแน่น 8000 kg/m 3 อั ตราเร็ ว
ของคลืนเสี ยงในเหล็กกล้ ามีค่าเท่าใด
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.11 ชายคนหนึ งตะโกนด้ วยเสี ยงทีมีความถี 1,000 Hz โดยหั นหน้าเข้ าหาหน้ าผาซึ งอยู่ห่างออกไป680 เมตร
ปรากฏว่าเขาได้ ยินเสี ยงสะท้ อนกลั บมาภายหลั งเขาตะโกนไปแล้ ว วินาที จงหาว่าอั ตราเร็ วเสี ยงและความ
ยาวคลืนเสี ยงทีเขาตะโกนมีค่าเท่าใด
.12 เรื อลํ าหนึ งลอยนิ งอยู่ ณ ความลึก 600 เมตร ถ้ าส่ งคลืนดลลงไปตรง ๆ และสามารถรับคลืนสะท้ อนกลั บมา
ได้ ในเวลา 0.8 วินาที อั ตราเร็ วของคลืนนํ ามีค่าเท่าใด
.13 ยิงปื นห่างจากหน้าผาแห่งหนึ งปรากฏว่ าได้ ยินเสี ยงสะท้ อนในเวลา5 วินาที ถ้ าขณะนั นอุณหภูมิเท่ากั บ25 C
หน้าผาอยู่ห่างจากจุดทียิงเท่าใด
.14 ชายคนหนึ งทิ งก้ อนหินลงไปในหลุมลึก 250 เมตร ทีอุณหภูมิ 5 C เขาจะได้ ยินเสี ยงสะท้ อนกลั บในเวลา
เท่าใด
.1 คนทีมีบ้ านพั กริ มทางรถไฟมั กตรวจสอบว่าจะมีขบวนรถไฟผ่านหรื อไม่ โดยใช้หูแนบกั บรางรถไฟ เพราะเหตุ
ใดจึงทํ าเช่นนั น
.2 จะมีวิธีทดสอบได้ อย่างไรว่า อั ตราเร็ วเสี ยงในอากาศทีอุณหภูมิหนึงๆมีค่าคงตั วโดยไม่ขึ นอยู่ก ั บความถี
3.1 ถ้ ายิงปื นระหว่างหน้าผาสองแห่ง ปรากฏว่าได้ ยินเสี ยงสะท้ อน ครั ง หลั งจากยิงปื นเป็ นเวลา วินาที และ
วินาทีตามลํ าดั บ จงหาระยะระหว่างหน้าผาทั งสอง กํ าหนดอุณหภูมิของอากาศขณะนั นเป็ น องศาเซลเซี ยส
อั ตราเร็ วของเสี ยงทีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยสเท่ากั บ เมตรต่อวินาที และเพิ มขึ น . เมตร ต่อวินาที ทุก
องศาเซลเซียส (887.5 m)
3.2 จงหาความยาวคลืนของเสี ยงซึ งมีความถี
เฮริ ตซ์ ขณะคลืนเสี ยงผ่านอากาศนํ าและเหล็ กทีมีอุณหภูมิ
องศาเซลเซียสเท่ากั น กํ าหนดให้อ ั ตราเร็ วขิงเสี ยงในอากาศ นํ า และเหล็ ก ทีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส มีค่า
เป็ น
และ
เมตรต่อวินาที ตามลํ าดั บ(0.34 m, 1.48 m, 5.94 m)
3.3 เครื องโซนาร์ บนเรื อลํ าหนึ งส่ งคลืนดลของเสี ยงลงไปใต้ ท้ องทะเล และรับเสี ยงสะท้ อนได้ ในเวลา วินาที
ถ้ าอั ตราเร็ วของเสี ยงในนํ าทะเลเท่ากั บ
เมตรต่อวินาที ท้ องทะเลนั นลึกเท่าใด
(3,625 m)
4.1 (O-NET49) ชาวประมงส่ งคลืนโซนาร์ ไปยั งฝูงปลาพบว่าช่วงเวลาทีคลืนออกไปจากเครื องส่ งจนกลั บ
มาถึงเครื องเป็ น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยู่ห่างจากเรื อเท่าใด กํ าหนดให้อ ั ตราเร็ วของคลืนในนํ าเป็ น
1,540 เมตร/วิ นาที
1. 260 m
2. 520 m
3. 770 m
4. 1,540 m
4.2 (O-NET50) ข้ อใดต่อไปนี เป็ นวั ตถุประสงค์ของการบุผนั งของโรงงานภาพยนตร์ ด้ วยวั สดุกลืนยง
เสี
. ลดความถีของเสี ยง
. ลดความดั งของเสี ยง
. ลดการสะท้ อนของเสี ยง
. ลดการหั กเหของเสี ยง
4.3 (O-NET52) ข้ อใดไม่ถูกต้ อง
1. ค้ างคาวอาศั ยคลืนเสี ยงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจั บเหยือ
. สุ น ั ขสามารถได้ ยินเสี ยงทีมีความถีในย่านอั ตราโซนิกได้
. เสี ยงทีมีความถีในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถีตํ ากว่าความถีทีมนุษย์สามารถได้ ยิน
. คลืนเสี ยงในย่ายอั ลตราโซนิกสามารถใช้ท ํ าความสะอาดเครื องมือแพทย์
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4.4 (O-NET52) ข้ อใดต่อไปนี ทีมีผลทํ าให้อ ั ตราเร็ วของคลืนเสียงในอากาศเปลียนแปลงได้
. ลดความถี
. เพิ มความยาวคลืน
. เพิ มแอมพลิจูด
. ลดอุณหภูมิ
4.5 (O-NET52) เครื องโซนาร์ ในเรื อประมงได้ รับสัญญาณสะท้ อนจากท้ องทะเล หลั งจากส่ งสัญญาณลงไป
เป็ นเวลา . วินาที ถ้ าอั ตราเร็ วเสี ยงในนํ าเป็น , เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากั บข้ อใด
.
เมตร
.
เมตร
.
เมตร
.
เมตร
4.6 (O-NET53) วั สดุทีใช้ในการบุผนั งโรงภาพยนตร์ มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสี ยง
1. การหั กเห
2. การสะท้ อน
3. การสั นพ้ อง
4. ดอพเพลอร์
4.7 (O-NET54) ปั จจั ยต่อไปนี มีผลต่อความเร็ วเสี ยงในอากาศ
1. ความถี
2. อุณหภูมิ
3. ความดั ง
4. ความเข้ มเสี ยง
4.8 (O-NET54) ห้องประชุมหรื อโรงภาพยนตร์ มั กบุเพดานห้องด้ วยกระดาษชานอ้ อย ติดผ้ าม่านทีผนั งห้อง
และปูพรมทีพืน ทั งนี เพือช่วยลดเสี ยงทีเกิดจากคุณสมบั ติข้ อใด
1. การสะท้ อนของเสี ยง
2. การหั กเหของเสี ยง
3. การแทรกสอดของเสี ยง
4. การเลี ยวเบนของเสี ยง
5.1 (มข. ) ชายคนหนึ งยืนตะโกนเข้ าใส่ หน้าผา เขาได้ ยินเสี ยงสะท้ อนกลั บมาหลั งจากตะโกนไป นาที
วิ ถ ้ า
ความเร็ วของเสี ยงในอากาศขณะนั นเท่ากั บ
เมตรต่อวินาที จงหาว่า หน้าผาอยู่ห่างจากชายคนนี เป็ น
ระยะทางเท่าไร
.
เมตร
.
เมตร
.
เมตร
.
เมตร
5.2 (มข. ) ข้ อใดต่อไปนี มีผลต่ออั ตราเร็ วของเสี ยง
ก. อุณหภูมิ
ข. ความถี
ค. ความยาวคลืน
คํ าตอบทีถูกต้ องคือ
. ข้ อ ก. เท่านั น
. ข้ อ ก. และ ข้ อ ข.
. ข้ อ ก. และ ข้ อ ค.
. ข้ อ ข. และ ข้ อ ค.
5.3 (มข. ) เปิ ดเสี ยงความถี
เฮิรตซ์ ให้เคลือนทีกระจายไปในอากาศทีมีอุณหภูมิ ๐C จงหาค่าความยาว
คลืนเสี ยง
.
เมตร
.
เมตร
. . เมตร
. . เมตร
5.4 (มข. 4) ถ้ าอากาศมีอุณหภูมิ 0 ๐C ความเร็ วเสี ยงในอากาศมีค่าเท่าไร
1. 330 เมตร/วินาที
2. 331 เมตร/วินาที
3. 340 เมตร/วินาที
4. 343 เมตร/วินาที
5.5 กํ าหนดให้ อั ตราเร็ วเสี ยงในนํ าทะเลเป็ น1500 m/s และในอากาศปกติเป็ น 300 m/s ส่ งคลืนเสี ยงทีมีความ
ยาวคลืนในอากาศเป็ น 0.5 m ลงไปทีผิวนํ าทะเลในแนวดิ งในช่วงเวลาสั นๆ หลั งจากนั6นs ได้ยินเสี ยง
สะท้ อนกลั บ จงหาความลึกของนํ าทีตํ าแหน่งนั น และความถีของคลืนเสี ยงทีใช้
(มข. 6)
1. ทะเลลึก 4500 m เสี ยงมีความถี 600 Hz
2. ทะเลลึก 9000 m เสี ยงมีความถี 600 Hz
3. ทะเลลึก 4500 m เสี ยงมีความถี 3000 Hz
4. ทะเลลึก 9000 m เสี ยงมีความถี 3000 Hz
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0. ความเข้ มเสี ยงและการได้ ยิน
0. . ความเข้ มเสี ยง
แหล่งกํ าเนิดทีมีช่วงกว้ างของการสั น( amplitude ) กว้ างมาก จะเกิดเสี ยงดั งกว่าเสี ยงทีมีamplitude น้อย
ในทางวิทยาศาสตร์ เรี ยกความดั งของเสี ยงว่าความเข้ มของเสียง การวั ดความเข้ มของเสี ยงวั ดได้ จากพลั งงานของ
เสี ยงทีตกตั งฉากบน1 หน่วยพื นทีใน 1 หน่วยเวลา มีหน่วยเป็ นวั ตต์ต่อตารางเมตร( watt/m2 ) และหาได้ จาก
สมการดั งต่อไปนี
เมือ

I คือ ความเข้ มของเสี ยงทีจุดใดจุดหนึ ง ( watt/m2 )
P คือ กํ าลั งของเสี ยงจากแหล่งกํ าเนิด
( watt )
R คือ ระยะระหว่างแหล่งกํ าเนิดเสี ยงกั บจุดทีพิจารณา ( m )
A คือ พื นทีของเสี ยงทีตกตั งฉากกั บแหล่งกํ าเนิด( m2 )
S คือ จุดกํ าเนิดคลืนเสี ยงทีมีหน้าคลืนเป็ นรู ปทรงกลม

R A
S

 พื นที ๆ เสี ยงตกตั งฉากก็คือ พื นทีผิวทรงกลม ซึ งมีพื นที= 4R2
I =



I



=

P
A

………………………...……(10.8)

P
4π R 2

1
R2

ความเข้ มเสี ยงสู งสุ ดทีมนุษย์ได้ ยิน ( เสี ยงดั ง ) 1 watt / m2
ความเข้ มเสี ยงตํ าสุ ดทีมนุษย์ได้ ยิน ( เสี ยงเบา ) 10- 12 watt/m2
0. . ระดับความเข้ มของเสี ยง
เมือหาอั ตราส่ วนระหว่างความเข้ มเสี ยงทีดั งทีสุ ดทีมนุษย์ทนฟั งได้ ก ั บความเข้ มเสี ยงเบาทีสุ ดทีมนุษย์ด้ไยิน
มีค่ามากถึง 1012 ดั งนั นเพือความสะดวกในทางปฏิบ ั ติ จึงนิยมใช้ระดับความเข้ มเสี ยงเป็ นปริ มาณทีบอกความดั ง
ของเสี ยงแทน ความเข้ มเสี ยง และเป็ นเกียรติแก่ อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบล ระดั บความเข้มของเสี ยงและมีหน่ วย
เรี ยกว่า เบล แต่เนืองจากเบลเป็ นหน่วยทีใหญ่เกินไป ไม่สามารถบอกความละเอียดทีจะบอกค่าความดั งของเสี ยง
ต่าง ๆ ได้ จึงแบ่งเป็ นหน่วยย่อยลงไป เรี ยกว่า เดซิ เบล ( dB )
มนุ ษย์สามารถได้ยินเสี ยงทีมีความดั งทีระดั บความเข้มของเสี ยงตั งแต่0 – 120 เดซิ เบล เสี ยงทีดั งมาก
เกินไปอาจทํ าให้หูหนวกได้ เช่น เสี ยงฟ้าผ่าใกล้ ๆตั ว ทีมีค่าความดั งเกิน120 dB เป็ นต้ น เสี ยงทีมีความดั งไม่มากแต่
ได้ ยินเป็ นเวลานานหลายชั วโมงก็อาจเป็ นอั นตรายได้ เช่น เสี ยงเครื องจั กรในโรงงานอุตสาหกรรม( มลภาวะทาง
เสี ยง ) องค์การอนามั ยโลกจึงกํ าหนดว่าเสี ยงทีปลอดภั ยต้ องมีความเข้ มไม่เกิน85 dB เมือต้ องได้ ยินติดต่อกั นวั นละ
8 ชั วโมงขึ นไป เสี ย งที ดัง ไม่ ถึง ขั นเป็ นอัน ตรายกับหู แต่ อ าจมีผ ลกระทบทางด้า นจิ ตใจได้ เช่ น ทํา ให้เ กิ ด
ความเครี ยด ไม่มีสมาธิ เป็ นต้ น
เราสามารถหาระดั บความเข้ มของเสี ยง ได้ ด ั งนี


= 10 log

I
I0

…………………( 0.9)
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เมือ



คือ ระดั บความเข้ มของเสี ยงทีจุดพิจารณา ( dB , เดซิ เบล )

I คือ ความเข้ มของเสี ยงขณะใดขณะหนึ งทีจุดพิจารณา ( watt/m2 )
I0 คือ ความเข้ มของเสี ยงตํ าสุ ดทีมนุษย์ได้ ยิน = 10- 12 watt/m2
ตาราง แสดงระดั บความเข้ มเสี ยงจากแหล่งกํ าเนิดต่าง ๆ
แหล่ งกําเนิด
การหายใจปกติ
การกระซิ บแผ่วเบา
สํานั กงานทีเงียบ
การพูดคุยธรรมดา
เครื องดูดฝุ ่ น
โรงงานทั วไป, ถนนทีมีการจราจรหนาแน่น
เครื องเสี ยงสเตอริ โอในห้อง , เครื องเจาะถนน
แบบอั ดลม
เครื องตั ดหญ้ า
ดิสโก้ เธค การแสดงดนตรี ประเภทร็ อค
ฟ้าผ่าระยะใกล้
เครื องบินไอพ่นกํ าลั งขึ นทีระยะใกล้
จรวดขนาดใหญ่ก ํ าลั งขึ นทีระยะใกล้

ระดับความเข้ มเสี ยง (dB)
10
30
50
60
75
80
90
100
120
130
150
180

ผลการรั บฟัง
แทบจะไม่ได้ ยิน
เงียบมาก
เงียบ
ปานกลาง
ดั ง
ดั ง
รับฟั งบ่อย ๆ
การได้ ยนิ จะ
เสื อมอย่างถาวร
ไม่สบายหู
เจ็บปวดในหู
แก้วหูช ํ ารุ ดทั นที

ข้ อสั งเกต
1. I รวมกั นตรง ๆ ได้ คือ I รวม = I1 + I2 + I3 2.  รวมกั นตรง ๆ ไม่ได้ คือ รวม  1 + 2 + 3
0. . มลภาวะของเสี ยง
เมือเราอยู่ใกล้ บริ เวณทีกํ าลั งมีการตอกเสาเข็มหรื อมีการขุดเจาะถนนด้ วยเครื องเจาะหรื อบริ เวณโรงงาน
อุตสาหกรรมทีมีเครื องจั กรขนาดใหญ่ หรื อแม้ แต่ในบริ เวณสนามบิน เสี ยงทีเกิดขึ นในบริ เวณเหล่านี จะเป็ นเสี ยงที
มีระดั บความเข้ มเสี ยงสู ง ถ้ าหูรับฟั งเสี ยงเหล่านี ติดต่อกั นนาน ๆ จํ าทํ าให้สภาพหูและสภาพจิตใจของผู ้ ฟผิัดง ปกติ
ได้ ดั งนั นผู ้ ทีทํ างานในบริ เวณทีมีระดั บความเข้ มสู ง จึงต้ องมีจุกอุดหูรืหอทีครอบหูหรื อวั สดุเก็บเสี ยงอืนๆ เพือช่วย
ลดระดั บความเข้ มเสี ยงให้หูปลอดภั ย
เนืองจากเสี ยงทีมีระดั บความเข้ มเสี ยงสู ง เป็ นอั นตรายต่อผู ้ ฟังทีอยู่ใกล้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ ออก
ประกาศเกียวกั บความปลอดภั ยในการทํ างานในบริ เวณทีมีเสี ยงดั งโดยมีเกณฑ์ ดั งแสดงในตารา
ง
ตาราง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื องความปลอดภั ยเกียวกั บเสี ยง
เวลาในการทํางานต่ อวัน ( ชัวโมง ) ระดับความเข้ มเสี ยงทีคนทํางานได้ รับอย่ างต่ อเนื องต้ องไม่ เกิน (เดซิ เบล)
น้อยกว่ า 7
91
7–8
90
มากกว่า 8
80
เสี ยงทีมีระดั บความเข้ มเสี ยงสู ง และเสี ยงทีทํ าความรําคาญแก่หูผู ้ ฟัง คือ มลภาวะของเสี ยง
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การปรับปรุ งหรื อแก้ไข แหล่งกํ าเนิดเสี ยงให้มีก ํ าลั งเสี ยงลดลง จะทํ าให้ระดั บความเข้ มของเสี ยงลดลงด้ วย
จึงจั ดเป็ นการลดมลภาวะของเสี ยงวิธีหนึ ง ในกรณี ทีเราไม่สามารถแก้ไขความดั งของเสี ยงทีแหล่งกํ าเนิดเสี ยได้
ง
การป้องกั นโดยวิธีอืน ๆ เช่น การใช้จุกอุดหู หรื อทีครอบหู หรื อการติดตั งวั สดุเก็บเสี ยง จะสามารถช่วยลดมลภาวะ
ของเสี ยงได้
0. . หูกับการได้ ยิน
หูเป็ นอวั ยวะสําคั ญในการรับเสี ยง แบ่งออกเป็ น3 ส่ วนคือ
1. หู ส่วนนอก ( external ear ) ประกอบด้วยใบหู รู หูหรื อช่ องหู จนถึงแก้วหู ทํ าหน้าทีรับเสี ยงจาก
ภายนอก คลืนเสี ยงเดินทางไปทางรู หู โดยมีช่องหูท ํ าหน้าทีรวมเสี ยงไปสู่ แก้วหู
2. หูส่วนกลาง ( middle ear ) อยู่ถ ั ดจากแก้วหู เข้าไป มีล ั กษณะเป็ นโพรงอากาศ ภายในมีกระดูก 3 ชิ น
ได้ แก่กระดูกค้ อน อยู่ชิดแนบกั บแก้วหู กระดูกโกลนมีฐานวางปิ ดช่องทีต่อไปยั งหูชั นใน และกระดูกทั งทํ าหน้าทีส่ ง
ต่อแรงสั นสะเทือนของเสี ยงไปยั งหูส่วนใน และหูส่วนกลาง นอกจากนี ยั งทํ าหน้าทีปรับความดั นอากาศภายในให้
เท่ากั บความดั นอากาศภายนอก โดยอาศั ยท่อทีติดต่อกับโพรงอากาศ หากความดั นไม่เท่ากันจะทํ าให้หูอื อ ได้นยิ
เสี ยงไม่ช ั ดเจน
3. หูส่วนใน ( inner ear ) ประกอบด้ วยส่ วนสําคั ญ2 ส่ วน
ส่ วนแรก คือ คอเคลีย ( cochlea ) เป็ นท่อขดคล้ายรู ปหอยโข่ง ภายในมีของเหลว มีเซลล์รับความ
สั นสะเทือนของของเหลวภายในคอเคลีย ทํ าหน้าทีรับคลืนเสี ยง และแปลงเป็ นคลืนไฟฟ้าไปตามประสาทได้ยินไป
ยั งสมอง เพือรับรูก้ ารได้ ยินและแปลความหมายโดยสมอง
ส่ วนทีสอง คือ ท่อครึ งวงกลม 3 ท่อ ตั งฉากซึ งกั นและกั น ทํ าหน้าทีรั บการทรงตั วของร่างกายและการ
เคลือนไหวของศีรษะ

ใบหู

ท่อครึ งวงกลม
กระดูกค้อน

เส้นประสาทหู

เสียง
คอเคลีย
ท่อยูสเตเชียนทิวป์
แบบทดสอบ 10.4 ความเข้ มเสี ยงและการได้ ยิน
1.1 ชายคนหนึ งขณะอยู่ห่างจากแหล่งกํ าเนิด3 เมตรจะได้ ยินเสี ยงมีความเข้ ม 10- 8 W / m2 แหล่งกํ าเนิดเสี ยงมีก ํ าลั ง
เสี ยงกีวั ตต์ (36  10- 8  วั ตต์)
1.2 ความเข้ มของเสี ยงทีน้อยทีสุ ดทีมนุษย์ รับฟั ง ได้ มีค่า 10 – 12 วั ตต์ต่อตารางเมตรเสี ยงทีมีความเข้ ม 10 – 10 วั ตต์
ต่อตารางเมตรจะมีระดั บความเข้ มเสี ยงเป็ นเท่าใด
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1.3 แมลงตั วหนึ งบินหนีไปในแนวเส้นตรงด้ วยความเร็ ว 0.1 m/s จากคนคนหนึ งซึ งยืนอยู่นิ งในทีโล่งอยากทราบ
ว่าคนนั นจะได้ ยินเสี ยงจากการบินของแมลงนานเท่าใด ถ้ ากํ าหนดให้อ ั ตราของพลั งงานเสี ยงทีแมลงนั นส่ งออก
1.4
2.1
2.2
2.3

มาเท่ากั บ 4  10 – 12 วั ตต์ เมือเสี ยงทีเบาทีสุ ดทีมนุษย์ สามารถได้ ยินได้ มีความเข้ ม10– 12 วั ตต์/ตารางเมตร
สี ไวโอลินหนึ งตั วมีระดั บความเข้ มเสี ยง10 เดซิเบล ถ้ าจะให้ระดั บความเข้ มเสี ยงเป็ น 30 เดซิ เบล จะต้อง
สี ไวโอลินพร้ อมกั นกีตั ว
ระดั บเสี ยงทากทีสุ ดกีเดซิ เบล ทีมนุษย์ ไม่ควรฟั งติดต่อกั นเกิน ชั วโมง ตามกฎหมายแรงงาน
ในบางครั งเราอาจเรี ยกสุ น ั ขด้ วยการเป่ านกหวีดชนิดทีคนไม่ได้ ยินเสี ยง นกหวีดชนิดนี ควรให้เสี ยงความถี็ เป
น
อย่างไร
หวูดรถไฟมีก ํ าลั งเสี ยง วั ตต์ ถ้ าคลืนเสี ยงจากหวูดรถไฟแผ่หน้าคลืนออกไปเป็ นรู ปทรงกลม จงหาความเข้ ม

เสี ยงทีผิวทรงกลม ซึ งอยู่ห่างออกไปจากหวูดรถไฟ เมตร (7.07  10 – 12 W/m2)
3.2 นาย ก. เห็นพลุแตกกลางอากาศเหนือศีรษะเขาขึ นไป เมตร ขณะเดียวกั นนาย ข. ซึ งอยู่ห่างจากนาย ก.
ตามแนวราบ เป็ นระยะทาง เมตร ก็เห็นพลุแตกเช่นกั น ความเข้ มของเสี ยงพลุทีนาย ข. ได้ รับเป็ นกีเท่า
ของความเข้ มเสี ยงพลุทีนาย ก. ได้ รับ (0.64)
3.3 รถยนต์ทีวิ งบนทางด่วนพิเศษสายหนึ ง ทํ าให้เกิดเสี ยงทีมีระดั บเสี ยง เดซิ เบล ทีระยะห่างจากถนน เมตร
นั กเรี ยนจะมีวิธีการอย่างไรทีจะทํ าให้ได้ ยินเสี ยงนี มีระดั บลดลง(-)
4.1 (O-NET49) เสี ยงผ่านหน้ าต่างในแนวตั งฉากมีค่าความเข้ มเสี ยงทีผ่านหน้าต่างเฉลีย 1.0  10 - 4 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร หน้าต่างกว้ าง80 เซนติเมตร สู ง 150 เซนติเมตร กํ าลั งเสี ยงทีผ่านหน้าต่างมีค่าเท่าใด
1. 0.8  10- 4 W
2. 1.2  10- 4 W
3. 1.5  10- 4 W
4. 8.0  10- 4 W
5.1 (มข. ) โรงงานแห่งหนึ งเปิ ดเครื องจั กรเครื องหนึ ง และวั ดระดั บความเข้ มเสี ยงทีเกิดจากการทํ างานของ
เครื องจั กรได้ เดซิ เบล ถ้ าโรงงานนี เปิ ดใช้เครื องจั กรทั งหมดทีมีอยู่ เครื อง จะวั ดระดั บความ
เข้ มเสี ยง
ได้ เท่าไร (สมมุติให้ความเข้ มเสี ยงทีออกมาจากเครื องจั กรแต่ละเครื องมีขนาดเท่ากั นทีตํ าแหน่งเครื องวัด)
(กํ าหนดให้ log 2 = 0.3)
. เดซิ เบล
. เดซิ เบล
.
เดซิ เบล
.
เดซิ เบล
5.2 (มข. ) ถ้ าลํ าโพงเครื องหนึ งมีก ํ าลั งลดลงจากเดิม % และผู ้ ฟังยืนห่างจากลํ าโพงเป็ น เท่าของระยะห่างเดิม
จงหาว่าผู ้ ฟังจะได้ ยินเสี ยงทีมีระดั บความเข้ มเสี ยงลดลงกีเดซิ เบล กําหนดให้ log 2 = 0.3 log 3 = 0.5
. .
. .
. .
. .
5.3 (มข. ) เมือยิงปื น นั ด ทํ าให้เกิดเสี ยงทีมีระดั บความเข้ มเสี ยง เดซิเบล ถ้ าต้ องการทํ าให้ิดเกเสี ยงทีมี
ระดั บความเข้ มเสี ยง เดซิ เบล จะต้ องยิงปื นพร้ อมกั นกีกระบอก
.
.
.
.
5.4 (มข. ) แดงเห็นดอกไม้ ไฟระเบิดอยู่เหนือศีรษะของเขาในระยะ 10 เมตรพอดี ในขณะเดียวกั น ถ้ าดํ ายืนห่าง
จากแดง บนพื นราบเดียวกั นไปตามแนวราบเป็ นระยะ24 เมตร เขาจะได้ ยินเสี ยง ดอกไม้ ไฟระเบิดด้ วยความเข้ ม
เสี ยงเป็ นกีเท่าทีแดงได้ ยิน
1. 25:169
2. 25:144
3. 5:13
4. 5:12
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5.5 (มข. ) เมือเรายืนห่างจากแหล่งกํ าเนิดเสี ยงคงตั ว เมตร เราได้ ยินเสี ยงด้ วยระดั บความเข้ ม เดซ
ิ เบล ถ้ า
เราเดินเข้ าหาแหล่งกํ าเนิดเสี ยงจนเหลือระยะห่าง เมตร จะได้ ยินเสี ยงดั งกีเดซิ เบล
.
2. 70
3. 500
4. 5000
5.6 (มข. ) ความเข้ มเสี ยง x วั ตต์ต่อตารางเมตร คิดเป็ นระดั บความเข้ มเสี ยงกีเดซิ เบล
(กํ าหนดให้ log = . และ log3 = 0.4771)
. .
.
. .
. .
5.7 (มข. 4) แดงยืนห่างจากลํ าโพง 40 เมตรจะพอดีได้ ยินเสียงจากลํ าโพง ถ้ าเขาเดินเข้ าไปยืนทีตํ าแหน่งห่าง
จากลํ าโพง 10 เมตร จะได้ ยินเสี ยงกีวั ตต์ /ตารางเมตร
1. 2  10-12
2. 4  10-12
3. 8  10-12
4. 16  10-12
5.8 มานีเห็นพลุแตกกลางอากาศเหนือศีรษะขึ นไป เมตร ขณะเดียวกั นกั บชูใจ ซึ งอยู่ห่างจากมานีตามแนว
ราบเป็ นระยะทาง เมตร ก็เห็นพลุแตกเช่นกั น ความเข้ มเสี ยงทีชูใจได้ ยินเป็ นกีเท่าของมานี(มข. 5)
1. 0.64 เท่า
. . เท่า
. . เท่า
. . เท่า
0. เสี ยงดนตรี
0. . ระดับเสี ยง
การได้ ยินเสี ยงในแต่ละครั ง มีองค์ประกอบสําคั ญ3 ประการ คือ
. แหล่งกํ าเนิดเสี ยง
. ตัวกลาง
. ประสาทรับเสี ยง
เมือมีองค์ประกอบ 3 ประการครบแล้ ว เราอาจจะได้ ยินหรื อไม่ได้ ยินเสี ยงก็ได้ ขึ นกั บสิสํงาคั ญ 2 ประการ คือ
. ความถีของเสี ยง
. ความเข้ มของเสี ยง
ลั กษณะของเสี ยงทีได้ ยิน แบ่งได้ 2 ลั กษณะ คือ
. เสี ยงดั ง - ค่อย ขึ นอยู่ก ั บอั มพลิจูดของเสี ยง ถ้ าคลืนเสี ยงอั มพลิจูดมากเสี ยงดั งมาก ถ้คลืา นเสี ยง
อั มพลิจูดน้อยเสี ยงดั งค่อย
2. เสี ยงแหลม – ทุ ้ ม (หรื อระดั บเสี ยง) ขึ นกั บความถีของเสี ยง ถ้ าคลืนเสี ยงมีความถีสู งเสี ยงจะแหลม
ถ้ าคลืนเสี ยงมีความถีตํ าเสี ยงจะทุ ้ ม ความถีตํ าสุ ด– ความถีสู งสุ ดทีหูคนปกติได้ ยินเท่ากั บ 20 – 20,000 เฮิร์ตซ์
การแบ่งระดั บเสี ยง มีหลายวิธี เช่น
. การแบ่งเสี ยงดนตรี ทางวิทยาศาสตร์
ตาราง การแบ่งระดั บเสี ยงดนตรี ในวิทยาศาสตร์
ระดับเสี ยง
ความถี ( Hz )

C ( โด )
256

D ( เร )
288

E ( มี )
320

F ( ฟา ) G(ซอล) A ( ลา )
341
384
427

B ( ที )
480

C / (โด )
512

B ( ที )
493.9

C / (โด )
523.3

. การแบ่งระดั บเสี ยงของเครื องดนตรี สากลทีนิยมในปั จจุบ ั น
ตาราง การแบ่งระดั บเสี ยงดนตรี ในทางดนตรี สากล
ระดับเสี ยง
ความถี ( Hz )

C ( โด )
261.6

D ( เร )
293.7

E ( มี )
329.6

F ( ฟา ) G(ซอล)
349.2
392.0

A ( ลา )
440.0
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เสี ยงคู ่ แปด (Octave) คือ เสี ยงดนตรี ในทางวิทยาศาสตร์ คู่หนึ งทีมีความถีค่าเป็ น 2 เท่าของอีกค่าหนึ ง เช่น
เสี ยง C กั บ C  เป็ นเสี ยงคู่แปด เพราะ C  มีความถี 2 เท่าของ C
เสี ยง C  กั บ C  เป็ นเสี ยงคู่แปด เพราะ C  มีความถี 2 เท่าของ C 
การหาความสั มพันธ์ ของความถีในเสี ยงคู ่ แปด
x =
2X
x 

=

2X = 2(2X)

= 22X

x  

=

x 

= 2(22 X)

= 23X

ดั งนั น Xn = 2nX …………………….( 0.10)
เมือ X แทน ความถีใด ๆ
n แทน จํ านวนขีดบน X
10.5.2 คุณภาพเสี ยง (Quality)
คุณภาพของเสี ยง หมายถึงความไพเราะของเสี ยง ขึ นอยู่ก ั บจํ านวนโอเวอร์ โทนของเสี ยงถ้ าจํ านวนโอเวอร์
โทนมากเสี ยงจะนุ่มนวล ถ้ าจํ านวนโอเวอร์ โทนน้ อยความนุ่มนวลของเสี ยงจะน้อยลง
เสี ยงดนตรี
เสี ยงดนตรี เป็ นจะเป็ นเสี ยงทีน่าฟั งหรื อไม่ต้ องประกอบด้ วยสิ งต่อไปนี
- ระดับเสี ยง ขึ นอยู่ก ั บความถี ความถีสู งเสี ยงจะแหลม ความถีตํ าเสี ยงจะทุ ้ ม
- ความดัง ขึ นอยู่ก ั บความเข้ มของเสี ยงหรื อแอมพลิจูด แอมพลิจูดมากเสี ยงดั ง แอมพลิจดู น้อยเสี ยงค่อย
- คุณภาพของเสี ยง ขึ นอยู่ก ั บค่าความเข้ มของเสี ยง(I) และความถีของเสี ยง (f) คุณภาพของเสี ยงทํ าให้เรา
แยกได้ ว่าเสี ยงดั งกล่าวมาจากเครื องดนตรี ชนิดใด
เครื องดนตรี แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
. เครื องดนตรี ประเภทสาย
. เครื องดนตรี ประเภทเคาะ หรื อตี
. เครื องประเภทเป่ า
เครื องดนตรี ประเภทสาย เช่น ไวโอลิน กีตาร์ เบส ซออู ้ ซอด้ วง ซอสามสาย ขิม จะเข้ พิณ เสี ยงที
ออกมาจะขึ นอยู่ก ั บความตึงของสายนั น ถ้ าสายตึงมากจะได้ เสี ยงสู ง ถ้ าสายหย่อนเสี ยงจะตํ าลง และถ้ าสายใหญ่
เสี ยงจะตํ ากว่าสายเล็กระยะทีเส้นเสี ยงสั นสั นจะได้ เสี ยงสู งแต่ระยะทีเส้นเสี ยงสั นยาวจะได้ เสี ยงตํ า
เครื องดนตรี ประเภทสายมั กมีกล่องเสี ยง เพือทํ าให้เสี ยงดั งขึ นเพราะใช้หลั กการสั นพ้ องมาช่วย
เครื องดนตรี ประเภทเคาะหรื อตี เช่น กลอง ฉิ ง ฉาบ ระนาด อังกะลุง ระฆั ง กรับ วั ตถุขนาดเล็ กเมือ
เกิดการสั นสะเทือนจะให้เสี ยงสู งกว่าวั ตถุขนาดใหญ่ ถ้ าวั ตถุทีใช้เคาะต่างกั นจะเกิดเสี ยงต่างกั น เช่น ระนาดทุ ้ มให้
เสี ยงทุ ้ มกว่าระนาดเอก
เครื องดนตรี ประเภทเป่ า เครื องดนตรี ประเภทนี ต้ องใช้อากาศทีอยู่ในท่อหรื อในกล่องสั น เช่น ขลุ่ย แคน
ปี แซกโซโฟน รู ปร่ างและขนาดเครื องดนตรี ต่างกั นทํ าให้ล ํ าอากาศในเครื องดนตรี ต่างกั นจึงเกิดเสี ยงต่างกั น และ
ยั งขึ นกั บวั สดุทีนํ ามาทํ าเครื องดนตรี ด้ วย
สิ งทีควรทราบเกียวกับเสี ยงดนตรี
- chord คือโน้ตของเสี ยงดนตรี สองโน้ตหรื อมากกว่า ทํ าให้เกิดขึ นพร้อมกั น
- concord หมายถึงโน้ตทั งหลายรวมกั นเข้ าทํ าให้เกิดเสี ยงทีน่าฟั ง
- dis-cord หมายถึงโน้ตทั งหลายรวมกั นเข้ าทํ าให้เกิดเสี ยงทีไม่น่าฟัง
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- Melody หมายถึงเมือโน้ต 2-3 โน้ต ทํ าให้เกิดขึ นต่อเนืองกั นทํ าให้ เกิดน้โตทีรวมกั นเป็ นทํ านองทีน่าฟัง
0. . ความถีธรรมชาติ
เป็ นความถีในการสั นหรื อแกว่งของวั ตถุอย่างอิสระ เช่น สายกีตาร์ ทีถูกขึงตึง เมือถูกดีดบริ เวณตรงกลาง
สายกีตาร์ จะสั นด้ วยความถีธรรมชาติ ซึ งมีค่าเท่ากั บความถีมูลฐาน
วั ตถุทีตรึ งไว้ เมือปล่อยให้สั นมั นจะสั นด้ วยความถีคงตั วค่าหนึ ง เรี ยกว่ความถี
า ธรรมชาติ เช่น การสั นของ
ลูกตุ ้ มนาฬิกา การสั นของมวลผูกติดกั บสปริ ง
ลูกตุ ้ มนาฬิ กา

l
มีความถีของการสั น
เมือ

f

g
l

1
2π

……………….….( 0. 1)

f แทน ความถีของการสั น(ความถีธรรมชาติของนาฬิกา)
g แทน ความเร่ งเนืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก l แทน ความยาวของเชือกลูกตุ ้ ม

0. . การสั นพ้ องของเสี ยง
การสั นพ้ องของเสี ยง เกิดเมือความถีของเสี ยงตามธรรมชาติ เท่ากั บความถีของเสี ยงทีถูกทํ าให้เกิดขึ นหรื อ
ความถีทีถูกบั งคั บ หลั กการนี นํ ามาประดิษฐ์เครื องดนตรี ประเภทสาย เช่น ซอ กีตาร์ ไวโอลิน โดยมีลก่องเสี ยง
ช่วยให้เกิดการสั นพ้ องของเสี ยง
หลักของการสั นพ้ องของเสี ยง
1. ในท่อปลายปิ ดหนึ งข้ างไม่ว่าจะเกิดการสั นพ้ องครั งทีเท่าไร ปากท่อจะต้ องเป็ นปฏิบ ั พและทีก้นท่อ
จะต้ องเป็ นบั พเสมอ และเกิดคลืนนิ งในท่อ

ปลายปิ ดด้ านหนึง
L
st

เกิดการสั นครั งแรกเรี ยก Fundamental หรื อ 1 Harmonic
L

λ
4

nd

เกิดการสั นครั งทีสอง เรี ยก 2 Harmonic
L

3
4

rd

เกิดการสั นครั งทีสาม เรี ยก 3 Harmonic
L

เขียนเป็ นสูตรทั ว ๆ ไป

L

n
4

5
4

เมือ n = 1, 3 , 5 , …….
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ปลายเปิ ดทั งสองข้ าง

L
st

เกิดการสั นครั งแรกเรี ยก Fundamental หรื อ 1 Harmonic
L


2

nd

เกิดการสั นครั งทีสอง เรี ยก 2 Harmonic
L

2

2

rd

เกิดการสั นครั งทีสาม เรี ยก 3 Harmonic
L

เขียนเป็ นสูตรทั ว ๆ ไป

L

n
2

3
2

เมือ n = 1, 2 , 3 , …….
เมือ L = ความยาวของท่อ

เพิมเติม
1. ความถีมูลฐาน (Fundamental) คือความถีตํ าสุดของคลืนนิ งในหลอดทดลอง ซึ งจะทํ าให้คลืนที
ได้มีความยาวคลืนมากทีสุด
2. โอเวอร์โทน (Overtone) คือความถีของคลืนนิ งทีถั ดจากความถีมูลฐาน กรณีของคลืนนิ งใน
หลอด Overtone มีค่าขึ นกับจํ านวน loop
3. ฮาร์โมนิก (Hamonic) คือตัวเลขทีบอกว่าความถีนั นเป็ นกีเท่าของความถีมูลฐาน
ค่ าความถี
ตอนแรก f1

f2 = 2f1
f3 = 3f1
fn = nf1

ชื อเรี ยกความถีต่ างๆ
ค่ าฮาร์ มอนิก
ฮาร์ มอนิกที
ฮาร์ มอนิกที
ฮาร์ มอนิกที
ฮาร์ มอนิกที n

จํานวนฮาร์ มอนิก
ความถีมูลฐาน
โอเวอร์ โทนที
โอเวอร์ โทนที
โอเวอร์ โทนที n-

ประโยชน์ ของการสั นพ้ อง
1. ใช้ในการตอกเสาเข็ม
2. ใช้ในการเข็ นรถขึ นจากหล่ม
3. ใช้ในการผลิตเครื องดนตรี ให้มีเสี ยงดั งขึ น เช่น กีตาร์ ไวโอลิน กลอง
4. ใช้ในการแข่งเรื อ โดยการพายเป็ นจั งหวะพร้อมกั น
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1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
2.1
2.2
2.3
2.4

แบบฝึ กหัด 10.5 เสี ยงดนตรี
จงหาความถีของเสี ยง E  กํ าหนด E = 320 Hz
เสี ยงทีมีความถี 2,560 Hz เป็ นเสี ยงสามคู่แปดของเสี ยงทีมีความถีเท่าใด
ขณะหนึ งอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยส จึงเริ มทํ าการทดลองการสั นพ้ องโดยใช้หลอดเรโซแนนซ์ก ั บส้อมเสี ยง
เมือปรับหลอดเรโซแนนซ์ให้ยาว 20 เซนติเมตร ส้อมเสี ยงจะต้ องสั นด้ วยความถีตํ าสุ ดเท่าใดจึงจะเกิดการสั น
พ้ องได้
ท่อปลายเปิ ดสองข้ างยาว 80 เซนติเมตร เกิดการสั นพ้ องกั บส้อมเสี ยงอั นหนึ งทีให้ความถีตํ าสุ ดทีจะเกิดการสั น
พ้ องได้ ถ ้ านํ าส้อมเสี ยงนี ไปเคาะทีปากท่อปลายเปิ ดข้ างเดียวแล้ วเกิดการสั นพ้ อง อยากทราบว่าอตอนหลั
ท่
งนี
ต้ องยาวอย่างน้อยทีสุ ดเท่าไร
หลอดปลายเปิ ดสองข้ างปลายหนึ งจุ่มลงในนํ าให้อยู่ใต้ ผิวนํ าส่ วนหนึ ง จั ดระดั บนํ าหลอดให้ได้ ยินเสีงที
ยงดั
สุ ด
เมือนํ าส้อมเสี ยงซึ งกํ าลั งสั นมาจ่อเหนือปากหลอด พบว่ามีสองตํ าแหน่งทีเสี ยงดั งทีสุ ดตํ าแหน่รกหลอดจมลง
งแ
ในนํ า10 เซนติเมตร และตํ าแหน่งทีสองหลอดจมลงในนํ า35 เซนติเมตร
ก. จงหาความยาวคลืนเสี ยงในอากาศ
ข. ในช่วงเวลาทีคลืนเสี ยงสั นครบ 1 รอบคลืนในอากาศเคลือนทีได้ กีเมตร
ค. ถ้ าความเร็ วเสี ยงในอากาศเท่ากั บ340 เมตรต่อวินาที ความถีส้อมเสี ยงเป็ นเท่าไร
ขณะหนึ งอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซี ยส จึงเริ มทํ าการทดลองการสั นพ้ องโดยใช้หลอดเรโซแนนซ์ก ั บส้อมเสี ยง
เมือปรับหลอดเรโซแนนซ์ให้ยาว 50 เซนติเมตร ส้อมเสี ยงจะต้ องสั นด้ วยความถีตํ าสุ ดเท่าใดจึงจะเกิดการสั น
พ้ องได้
จงเลือกหลอดเรโซแนนซ์อ ั นทีสั นทีสุ ด เพือจะใช้ก ั บคลืนทีมีความถี700 เฮิรตซ์ แล้ วเกิดกํ าทอนได้3 ครั ง
(กํ าหนดความเร็ วเสี ยงเป็ น 350 เมตรต่อวินาที)
เล่นไวโอลินเละกีตาร์ ด้ วยเสี ยงAความถี เฮิรตซ์ แต่เสี ยงทีออกมาจากเครื องดนตรี ท ั งสองมีคุณภาพเสี ยง
ต่างกั น เป็ นเพราะเหตุใด
ความถีตํ าสุ ดทีเกิดจากเครื องดนตรี ชนิดหนึ งเรี ยกว่าอย่างไร
เพราะเหตุใดเครื องดนตรี ทีมีขนาดใหญ่ จึงให้ระดั บสู งตํ าของเสี ยง ตํ ากว่าเครื องดนตรี ประเภทเดียวกั นขนาด
ที
เล็กกว่า เช่น กลองใบใหญ่ก ั บกลองใบเล็ก
ขวด ก. และ ข. เป็ นขวดชนิดเดียวกั น และมีขนาดเท่ากั น แต่มีระดั บนํ าในขวดต่างกั น เมือใช้ไม้ เคาะด้ านข้ง า
ของขวด ทํ าให้เกิดเสี ยง ขวดใดมีระดั บสู งตํ าของเสี ยงสู งกว่า เพราะเหตุใด

3.1 เมือเป่ าแซกโซโฟนตั วหนึ งให้กเ ิดเสี ยงมีความถีมูลฐาน เฮิร์ตซ์ พร้ อมกั บฮาร์ มอนิกที
และ จงหา
ความถีทั งหมดของเสี ยงทั งหมดทีเป่ าจากแซกโซโฟนในขณะนั น(440 , 1,320 , 2,200 , 3,960 , 4,840)
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3.2 ปรี ดาสี ไวโอลินให้เกิดเสี ยง “ซอล” ซึ งมีความถี เฮริ ตซ์ ขณะทีในห้องมีอุณหภูมิ องศาเซลเซี ยส ถ้ าเขา
สี ไวโอลินเดิมในห้ องปรับอากาศทีมีอุณหภูมิ องศาเซลเซียส โดยเล่นโน้ตเสี ยง“ซอล” ความถีของเสี ยงจาก
ไวโอลินจะเปลียนแปลงหรื อไม่อย่างไรจงอธิ บาย (-)
3.3 ท่อทรงกระบอกปลายปิ ดข้ างหนึ งยาว . เมตร ถ้ าเสี ยงมีอ ั ตราเร็ ว เมตร ต่อวินาที เสี ยงจากท่อนี จะมี
ความถีตํ าสุ ดเท่าใด (35.7 Hz)
3.4 เมือให้เสี ยงความถี เฮริ ตซ์ ผ่านเข้ าไปในหลอดเรโซแนนซ์ ขณะอุณหภูมิอากาศเป็ น องศาเซลเซียส
คลืนเสี ยงจะต้ องมีความถีเท่าใดจึงจะเกิดการสั นพ้ องของอากาศได้ อีกครั งหนึ(508.7
ง Hz)
3.5 ในการทดลองการสั นพ้ องของอากาศขณะเกิดการสั นพ้ องครั งแรก ลูกสู บอยู่ห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์
เซนติเมตร และเมือเกิดการสั นพ้ องครั งถั ดไปจะต้ องดึงลูกสู บห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์กีเซนติเมตร
(54 cm)
3.6 หลอดแก้วรู ปทรงกระบอกเปล่าปลายปิ ดข้ างหนึ งถ้ านํ ามาใส่นํ าให้มีระดั บต่างๆกั นแล้ วนํ าส้อมสี ยงทีกํ าลั ง
สั นให้เกิดเสี ยงไปไว้ ใกล้ ปากหลอดจะพบว่ามีความสู งของนํ าในหลอดแก้ว ค่าทีทํ าให้เกิดเสี ยงดั งกว่าเดิม
ครั งแรกมีน ํ าในหลอดแก้วสู ง เซนติเมตร ครั งทีสอง มีน ํ าในหลอดแก้วสู ง เซนติเมตร ถ้ าส้อมเสี ยนงสั
ด้ วยความถี เฮิรต์ ซ์ อั ตราเร็ วเสี ยงในอากาศขณะนั นมีค่าเท่าใด(341 m/s)
4.1 (O-NET49) ถ้ าดีดกีตาร์ แล้ วพบว่าเสี ยงทีได้ ยินตํ ากว่าปกติจะมีวิธีปรับแก้ให้เสี ยงสู งขึ นได้ อย่างไร
1. เปลียนใช้สายเส้นใหญ่ขึ น
2. ปรับสายให้หย่อนลง
3. ปรับตํ าแหน่งสายให้ ยาวขึ น
4. ปรับสายให้ตึงขึ น
4.2 (O-NET50) ระดั บเสี ยงและคุณภาพเสี ยงขึ นอยู่ก ั บสมบั ติใดตามข้ อใด
. ความถี รู ปร่ างคลืน
. รู ปร่ างคลืน ความถี
. แอมพลิจูด ความถี
. ความถี แอมพลิจูด
5.1 (มข. ) คุณภาพของเสี ยงบอกได้ ด้ วยปริ มาณใดของเสี ยง
. ความยาวคลืน
. ระดั บเสี ยง
. ความเข้ มเสี ยง
. องค์ประกอบของฮาร์ โมนิกของเสี ยง
5.2 (มข. ) ในการทดลองการสั นพ้ องของเสี ยง ขณะเกิดการสั นพ้ องของเสี ยงครั งแรก ลูกสู บอยูางจากปาก
่ห่
หลอดเรโซแนนซ์ เซนติเมตร เมือเกิดการสั นพ้ องครั งต่อไป ลูกสู บจะอยู่ห่างจากปากหลอดเท่าใด
.
เซนติเมตร
.
เซนติเมตร
.
เซนติเมตร
.
เซนติเมตร
5.3 เชือกยาว . เมตร ผูกติดกั บเครื องเคาะสัญญาณทีมีความถีคงที ปลายเชือกอีกข้ างคล้ องผ่านรอกทีห้ อยติด
กั บน็อต โดยระยะจากรอกถึงเครื องเคาะสัญญาณเป็ นระยะ . เมตร เมือใช้นอ็ ต ตั ว ทํ าให้เกิดคลืนนิ ง
ในเส้นเชือกได้ แต่ถ ้ าลดน็อตลงคลืนนิ งหายไป และจะเกิดอีกครั งเมือเหลือนอต ตัว จงหา จํ านวนลูปที
เกิดขึ นเมือใช้ น็อต ตั ว (มข. 5)
. ลูป
. ลูป
. ลูป
. ลูป
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5.4 (มข. 4) ถ้ าให้เสี ยงทีมีความถี 600 เฮิรตซ์ เป็ นความถีฮาร์ โมนิคลํ าดั บทีหนึ ง จงหาค่าสู งสุ ด n( max) ของ
ลํ าดั บฮาร์ โมนิคที n ทีหูคนเราได้ ยิน
1. nmax = 33
2. nmax = 20
3. nmax = 16
4. nmax = 10
5.5 ขณะทีอั ตราเร็ วเสี ยงในอากาศเป็ น300 m/s วั ดความดั นอากาศทีมีความดั นอากาศทีมีคลืนเสี ยงผ่าน
ณ ตํ าแหน่งหนึ งแล้ วได้ กราฟดั งรู ปจงความถีคลืนเสี ยงนี (มข. 6)
1. 2, 4, 6, ... Hz
2. 10×10-3, 20×10-3, 30×10-3, … Hz
3. 10, 20, 30, … Hz
4. 100, 200, 300, ... Hz

5.6 ขณะอั ตราเร็ วเสี ยงในอากาศเป็ น 320 m/s ถ้ าเป่ าขวดทีมีความลึก 0.2 m เสี ยงความถีเท่าใดทีไม่เกิดขึ น
(มข. 6)
1. 400 Hz
2. 800 Hz
3. 1200 Hz
4. 2,000 Hz
10.6 บีตส์ และคลืนนิงของเสี ยง
จากรู ป 10.3 คลืนเสี ยงถูกเปล่งออกมาจากลํ าโพง A และ B มีความถี f1 และ f2 ตามลํ าดั บ

รู ป 10.3
ความถี f1 และ f2 ต่างกั นเล็กน้อย ปรากฏว่าเสี ยงจากลํ าโพงA และ B จะมาแทรกสอดกั นทํ าให้ เกิด
คลืนรวมมีล ั กษณะทีแอมพลิจูดเปลียนแปลง บริ เวณทีมีแอมพลิจูดสู งเสี ยงจะดั ง บริ เวณทีมีแอมพลิจูดตํ าเสี ยงจะค่อย
บริ เวณทั งสองไม่อยู่นิ งกั บที แต่จะเคลือนทีไปทํ าให้เราได้ ยินเสี ยงดั
งและค่อยสลั บกั นไปเป็ นจั งหวะ ปรากฎการณ์
นี เรี ยกว่า บีตส์ (Beats)
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สู ตรคํานวณบีตส์ (ความถีบีตส์ = fb )
1. fb = f1 - f2 ( เมือ f1  f2 )

หรื อ f2 - f1 ( เมือ f2  f1 )

2. ถ้ าโจทย์ให้หาความถีเฉลีย fเฉลีย =

f1  f 2
2

fเฉลีย ต้ องอยู่ในช่อง 20 – 20000 Hz จึงจะได้ ยิน

ข้ อควรจํา
จากการวิ เคราะห์ปรากฏการณ์บีตส์ พบว่า
1. ปรากฏการณ์บีตส์ จะสังเกตได้ ช ั ดเจน เมือ

f1  f 2
2

 f1 - f2 หรื อ fลั พธ์  fb

นั นคือ ผลต่างของความถีของคลืนสองขบวนต้ องน้อยมากเมือเทียบกั บความถีของคลืนลั พธ์ หรื อเทียบ
กั บความถีของคลืนแต่ละขบวนทีมารวมกั น
2. ความถีบีตส์ (fb) ต้ องไม่มากนั ก ไม่ควรเกิน7 Hz ถ้ าสู งกว่านี จะไม่ได้ ยินการเกิดบีตส์
3. แอมพลิจูดของคลืนทั งสองขบวนต้ องมีขนาดใกล้ เคียงกั น มิฉะนั นเสี ยงดั งและค่อยจะไม่แตกต่างกั น
อาจฟั งไม่ช ั ดเจนทํ าให้ ไม่รู้สึกว่าได้ ยินการเกิดบีตส์
ประโยชน์ ของบีตส์
1. ใช้ว ั ดความถีของส้อมเสี ยง เมือทราบความถีมาตรฐานและความถีของบีตส์
2. ใช้เทียบเสี ยงของเครื องดนตรี เช่น การเทียบเสี ยงของสายกีตาร์ โดยมีเครื องเทียบเสี ยง
มาตรฐานเปรี ยบเทียบไม่ว่าจะเป็ นไวโอลิน หรื อกีตาร์ ใช้หลั กว่าเมือเสี ยงเท่ากั นแล้ วจะไม่เกิดบีตส์ ถ้ างเกิ
ยั ดบีตส์อยู่
แสดงว่าเสี ยงยั งไม่เท่ากั น ต้ องปรับจนเสี ยงท ั งสองไม่ท ํ าให้เกิดบีตส์ การเกิดบีตส์ น ั นหูบางคนอาจจะไวรับเสี ยงได้
แต่บางคนก็รับไม่ได้
คลืนนิง (Standing Wave )
คือ คลืนรวมทีเกิดจากคลืนสองขบวน ( ซึ งเป็ นคลืนจากแหล่งกํ าเนิดอาพั นธ์) เคลือนทีเข้ า
หากั นในตั วกลางเดียวกั น มีผลให้ เกิดปฏิบ ั พและบั พสลั บกั นไป โดยตํ าแหน่องปฏิ
งข บ ั พ และบั พคงที ไม่เปลียน
ตํ าแหน่ง ดั งรู ป 0.

รู ป 0.
พิจารณารู ป 10.5 สมมติล ํ าโพง A และ B เปล่งเสี ยงซึ งมี ความถี ความยาวคลืน แอมพลิจูด และเฟส
ตรงกั นออกมาวิ งสวนกั น
ตํ าแหน่งที 1,3,5,7,9,11,13 เรี ยกว่าปฏิบ ั พ ตํ าแหน่ง 2,4,6,8,10,12 เรี ยกว่าบั พ ถ้ าเราฟั งเสี ยงตรงตํ าแหน่ งที
เป็ นปฏิบ ั พของความดั นเสี ยงจะดั งมาก แต่ถ ้ าเราฟั งเสียงตรงตํ าแหน่งทีเป็ นบั พของความดั งเสี ยงจะค่อยมาก
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การหาความยาวคลืนปลายตึง ทั ง2 ข้ าง ได้ ด ั งนี

L


L


2
 = L
2

จากรู ป

 = 2L

จากรู ป  = L

การหาความยาวคลืนปลายตึง ข้ างเดียวได้ ด ั งนี

L

L
3
4
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จากรู ป



= 4L

การหาความยาวคลืนปลายอิสระทั งสองข้ างได้ ด ั งนี

L

= L
=

4L
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L



2

จากรู ป


2


1.1
1.2
1.3
1.4

= L

จากรู ป 

= L

= 2L

แบบฝึ กหัด 10.6 บีตส์ และคลืนนิงของเสี ยง
ลํ าโพง 2 ตั ว ส่ งเสี ยงความถี600 และ 605 Hz ออกมา ถามว่าความถีของเสี ยงทีเราได้ ยินและความถีบีตส์ เป็ น
เท่าไร
ถ้ าต้ องการให้เกิดเสี ยงดั งเป็ นจั งหวะๆ ต่างกั นทุกครึ งวินาที จะต้ องเคาะส้อมเสี ยงซึ งมีความถี500 เฮิรตซ์
พร้ อมกั บส้อมเสี ยงทีมีความถีเท่าไร
เมือเคาะส้อมเสี ยงสองอั นมีความถี 450 และ 456 เฮริ ตซ์ จะทํ าให้เกิดจั งหวะเสี ยงดั งหรื อเสี ยงค่อยใน1 วินาที
เท่ากั บเท่าไร
ถ้ าต้ องการให้เกิดเสี ยงดั งเป็ นจั งหวะๆ ต่างกั นทุก . วินาที จะต้ องเคาะส้อมเสี ยงซึ งมีความถี500 เฮิรตซ์
พร้ อมกั บส้อมเสี ยงทีมีความถีเท่าไร
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1.5 ถ้ าอุณหภูมิของอากาศขณะนั นเป็ น25 องศาเซลเซียส จงหาความยาวทีน้อยทีสุ ดของกล่องเสี ยงทีทํ าให้เกิด
ความถีเสี ยง จากการสั นของส้อมเสี ยงด้ วยความถีทีติดตั งบนกล่องเสี ยงด้ วยความถี230 เฮิรตซ์ (1.5 m)
1.6 ถ้ าอุณหภูมิของอากาศขณะนั นเป็ น15 องศาเซลเซียส จงหาความยาวทีน้อยทีสุ ดของกล่องเสี ยงทีทํ าให้เกิด
ความถีเสี ยง จากการสั นของส้อมเสี ยงด้ วยความถีทีติดตั งบนกล่องเสี ยงด้ วยความถี680 เฮิรตซ์
2.1 ไวโอลินสองตั วความถี และ เฮิรตซ์ ถ้ าสี ไวโอลินทั งสองพร้ อมกั นจะเกิดปรากฏการณ์ใดของเสี ยง
2.1 เรื อลํ าหนึ งกํ าลั งแล่นเข้ าหาหน้าผา กั ปตั นเรื อเปิ ดหวูดส่ งสัญญาณด้ วยความถี
คงตั ว โดยเปิ ดสัญญาณอย่าง
ต่อเนือง เพราะเหตุใดผู ้ คนบนเรื อจึงได้ ยินเสี ยงปิ ด
2.1 การหาอั ตราเร็ วของเสี ยงในของเหลวโดยใช้หลั กการของคลืนนิ ง ทํ าได้ อย่างไร อธิ บาย
3.1 นั กดนตรี ผู ้ หนึ งดีดกีตาร์ ท ํ าให้เกิดเสี ยงความถี ขณะเดียวกั บทีมีเสี ยงออกมาจากแหล่งกํ าเนิดเสี ยงอืน ทํ าให้
เกิดการบิดมีความถี เฮริ ตซ์ เมือเขาปรับความถีของเสี ยงจากสายกีตาร์ ลดลงเป็ น . เฮิรตซ์ ปรากฏว่าได้
ยินเสี ยงทีมีระดั บสู งตํ าของเสี ยงเดียวกั น จงหาความถี (334.6 Hz)
3.2 แหล่งกํ าเนิดเสี ยงส่ งคลืนเสี ยงความถี
เฮริ ตซ์ ด้ วยกํ าลั งเสี ยงคงตั ว เข้ าหากํ าแพงในแนวตั งฉาก ดั งรู ป
เมือใช้เครื องรับฟั งเสี ยงเคลือนทีบนแนว XY พบว่าความเข้ มเสี ยง ณ ตํ าแหน่งต่างมีค่าไม่สมํ าเสมอ ทั งนี เกิด
จากสมบั ติใดบ้ างของเสี ยง(-)

3.3 แหล่งกํ าเนิดเสี ยงความถี
เฮริ ตซ์ ไปกระทบตั วสะท้ อนอั นหนึ ง เมือใช้ เครื องรับฟั งเสี ยงเคลือนไปตาม
แนวตรงระหว่างแหล่งกํ าเนิดเสี ยงกั บตั วสะท้ อนได้ ยินเสี ยงดั ง ค่อยสลั บกั น ถ้ าต้ องการให้ต ํ าแหน่งเสี ยงดั ง
สองตํ าแหน่งทีอยู่ถ ั ดกั นอยู่ห่างกั นมากกว่าเดิม เซนติเมตร แหล่งกํนิาเดเสี ยงจะต้ องส่ งเสี ยงความถีเท่าใด
ไปกระทบตั วสะท้ อน อั ตราเร็ วของเสี ยงในอากาศเท่ากั บ เมตรต่อวินาที(1,619.05 Hz)
4.1 (O-NET51) ในการเปรี ยบเทียบเสี ยงกีร์ต้ ากั บหลอดเทียบเสี ยงมาตรฐาน เมือดีดสายกีร์ต้ าพร้ อมกั บหลอด
เทียบเสี ยงเกิดบีตส์ ขึ นทีความถีหนึ ง แต่เมือขั นให้ สายตึงขึ นเล็กน้อยความถีของบีตส์สูงขึ นความถีของเสี ยง
กีร์ต้ าเดิมเป็ นอย่างไร
1. สู งกว่าเสี ยงมาตรฐาน
2. ตํ ากว่าเสี ยงมาตรฐาน
3. เท่ากั บเสี ยงมาตรฐาน
4. อาจจะมากกว่าหรื อน้ อยกว่าเสี ยงมาตรฐานก็ได้
4.2 (O-NET52) สมบั ตติ ามข้ อใดของคลืนเสี ยงทีเกียวข้ องกั บการเกิดบีตส์
. การสะท้ อน
. การหั กเห
. การเลี ยวเบน
. การแทรกสอด
5.1 (มข. ) ลํ าโพงสองตั วมีล ั กษณะเหมือนกั นทุกประการถูกต่อเข้ ากั บแหล่งกํ าเนิดสัญญาณความถี เฮิตซ์
ร์
เครื องเดียวกั นแต่ล ํ าโพงตั วหนึ งถูกต่อสายสัญญาณแบบกลั บขั วกั บอีกตั วหนึ ง นํ าลํ าโพงทั งสองมาวางหั นหน้า
เข้ าหากั นห่างกั นพอสมควร คํ ากล่าวต่อไปนี ข้ อใดถูกต้ อง
. เสี ยงจากลํ าโพงจะทํ าให้เกิดบีตส์ ในช่วงระหว่างลํ าโพงทั งสอง
. ทีตํ าแหน่งกึ งกลางระหว่างลํ าโพงทั งสองจะเกิดบั พของคลืนเสี ยง
. ทีตํ าแหน่งกึ งกลางระหว่างลํ าโพงทั งสองจะเกิดปฏิบ ั พของคลืนเสี ยง
. ทีตํ าแหน่งกึ งกลางระหว่างลํ าโพงทั งสองอาจจะเกิดบั พหรื
อปฏิบ ั พของคลืนเสี ยงก็ได้
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5.2 (มข. ) คลืนเสี ยงชุด A มีความถี เฮิรตซ์เคลือนทีรวมกั บคลืนเสี ยงชุด B ซึ งมีเสี ยงทุ ้ มกว่า ปรากฏว่าเกิด
บีตส์ ด้ วยความถี บีตส์ ต่อวินาที คลืนเสี ยงชุด B มีความถีกีเฮิรตซ์
.
.
.
.
5.3 แหล่งกํ าเนิดเสี ยงส่ งคลืนเสี ยงทีมีความถี เฮิรตซ์ ไปกระทบตั วสะท้ อนตั วหนึ งเมือใช้ เครื องรับฟั งเสี ยง
เคลือนไปตามแนวแหล่งกํ าเนิดเสี ยงกั บตั วสะท้ อนได้ ยินเสี ยงดั ง ค่อย สลั บกั น ถ้ าต้ องการให้ต ํ าแหน่งเสี ยง
ดั งสองตํ าแหน่งทีอยู่ถ ั ดกั นห่างกั นมากกว่าเดิม เซนติเมตร แหล่งกํ าเนิดเสี ยงต้ องส่ งความถีเท่าใด ้ าถ
ความเร็ วเสี ยงในอากาศเป็ น เมตรต่อวินาที (มข.. 5)
. . เฮิรตซ์
. . เฮิรตซ์
. . เฮิรตซ์
. . เฮิรตซ์
5.4 ขณะทีเดินตามเส้นทาง A B ซึ งไกลพอสมควร ผ่านลํ าโพงA และ B ทีกระจายเสี ยงความถีต่างกั น
ด้ วยความดั นทีเท่ากั น ดั งรู ป ข้ อความใดไม่ถูกต้ อง (มข. 6)
1. ทีตํ าแหน่ง A จะได้ ยินเสี ยงดั งและเบาสลั บกั น
อย่างละ 5 ครั งต่อวินาที
2. ทีตํ าแหน่ง B จะได้ ยินเสี ยงดั งและเบาสลั บกั น
อย่างละ 5 ครั งต่อวินาที
3. ทีตํ าแหน่งระหว่าง A และ B จะได้ ยินเสี ยง
มีความถี 1005 Hz
4. ถ้ า A และ B ปล่อยเสี ยงความถี 500 Hz เท่ากั นจะมีบางตํ าแหน่งทีได้ ยินเสี ยงเบามาก
10.7 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลืนกระแทก (Doppler effect and Shock Wave )
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (Doppler effect) คือ ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ นจากการเปลียนระดั บเสี ยงหรื อ
ความถีของเสี ยงอั นเนืองมาจากการเคลือนทีสัมพั ทธ์ระหว่างแหล่งกํ าเนิดเสี ยงกั บผู ้ ฟัง ลั กษณะการเกิดปร
ากฏการณ์
มีด ั งนี
1. เมือแหล่งกํ าเนิดเสี ยงเคลือนทีเข้ าหาผู ้ ฟัง หรื อผู ้ ฟังเคลือนทีเข้ าหาแหล่งกํ าเนิดเสี ยง คลืนจาก
แหล่งกํ าเนิดเสี ยงจะอั ดกระชั นมากขึ น ความถีมากทํ าให้ผู ้ ฟังได้ ยินเสี ยงสู งขึ น
2. เมือแหล่งกํ าเนิดเสี ยงเคลือนทีออกจากผู ้ ฟังหรื อผู ้ ฟังเคลือนทีออกจากแหล่งกํ าเนิดเสี ยง
คลืนเสี ยงจะกระจายกว้ างออกกว่าเดิม ความถีลดลง ทํ าให้ผู ้ ฟังได้ ยินเสี ยงตํ าลง
กรณีที 1 แหล่ งกําเนิดเคลือนที ผู ้ สงั เกตหยุดนิง

จาก
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ความถีเสี ยงทีผู ้ สังเกตได้ ยิน
กรณี แหล่งกํ าเนิดเคลือนทีออกจากผู ้ สังเกต
จาก
และ

vs
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v  vs
fs
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f0 
ล

ล 

 v 
f0  fs 

 v  vs 

กรณี แหล่งกํ าเนิดเคลือนทีเข้ าหาผู ้ สังเกต
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 v 
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 v  vs 

กรณีที 2 แหล่ งกําเนิดเสี ยงหยุดนิง ผู ้ สังเกตเคลือนที
กรณี ผู ้ สังเกตเคลือนทีเข้ าหาแหล่งกํ าเนิดเสี ยง
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 v  v0 
f0  fs 
 v 

กรณี ผู ้ สังเกตเคลือนทีออกจากแหล่งกํ าเนิดเสี ยง

จาก
S

f0 , v0

จะได้
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v

fs

 v  v0 
f0  fs 
 v 

กรณีที 3 แหล่ งกําเนิดและผู ้ สังเกตต่ างเคลือนที เป็ นการนํ าเอา 2 กรณี แรกมาผสมกั น
โดยเมือพิจารณาทั ง3 กรณี สามารถสรุ ปเป็ นสมการทีใช้ ค ํ านวณหาความถีเสี ยงทีผู ้ ฟังได้ รับ ดั งนี
 v  v0 
f0  fs 

 v  vs 

เมือ

f0  ความถีทีผู ้ สังเกตได้ ยิน(Hz)

fs  ความถีของแหล่งกํ าเนิด (Hz)
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v = ความเร็ วเสี ยงในอากาศ (m/s)
v 0  ความเร็ วของผู ้ สังเกต (m/s)

v0 เป็ น + ถ้าวิ งเข้ าหาแหล่งกําเนิด

v0 เป็ น - ถ้าวิ งออกจากแหล่งกํ านเ ิด

v s  ความเร็ วของแหล่งกํ าเนิดเสี ยง (m/s)

เป็ น + ถ้ าผู ้ ฟังอยู่หลั งแหล่งกํ าเนิด
เป็ น - ถ้ าผู ้ ฟังอยู่หน้ าแหล่งกํ าเนิด
คลืนกระแทก ( Shock Wave )
คือ ปรากฏการณ์ทีผู ้ สังเกตทีหยุดนิ งได้ ยินเสี ยงจากแหล่งกํ าเนิดเสี ยง( Source ) มีความเร็ วมากกว่า
ความเร็ วของเสี ยง แสดงลั กษณะของคลืนได้ ด ั งรู ป
หน้าคลืนกระแทก

A


B

หน้าคลืนกระแทก

จากรู ป แหล่งกํ าเนิดเสี ยง ( Source ) เคลือนจาก A  B ใช้เวลา t คลืนเสี ยง เคลือนจาก A  Cใช้
เวลา t อั นเดียวกั น
จะได้

sin

AC
=
AB

=

AC

t = v
AB
vS
t

ดั งนั น sin =

v
vS

เมือ v = ความเร็ วคลืนเสี ยง , vS = ความเร็ วของแหล่งกํ าเนิด ,  = ครึ งหนึ งของมุมทีปลายกรวย
Mach number คือเลขทีให้ทราบความเร็ วของแหล่งกํ าเนิดเสี ยงเป็ นกีเท่าของความเร็ วคลืนเสี ยง
หาค่า Mach number ได้ จาก อั ตราส่ วนระหว่าง อั ตราเร็ วของแหล่งกํ าเนิดกั บอั ตราเร็ วเสี ยง
Mach number =
ข้ อสั งเกต

vS
1
=
v
sin

1. ถ้ าเลขมั ค(Mach Number) < 1 แสดงว่ า vs < v Subsonic
2. ถ้ าเลขมั ค(Mach Number) = 1 แสดงว่า vs = v หน้าคลืนตอนหน้าแหล่งกํ าเนิดคลืนจะซ้อนกั น
เรี ยกว่า Critical Sonic
3. ถ้ าเลขมั ค(Mach Number) > 1 แสดงว่า vs > v ทํ าให้เกิดหน้าคลืนกระแทก เรี ยกว่าShock Wave
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แบบฝึ กหัด 10.7 ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์ และคลืนกระแทก
ตัวอย่ าง ขั บรถคั นหนึ งด้ วยความเร็ ว25 m/s เปิ ดแตรส่ งเสี ยงด้ วยความถี 300 Hz ขณะนั นความเร็ วของเสี ยง
340 m/s จงหา ก. ความยาวคลืนด้ านหน้า
ข. ความยาวคลืนด้ านหลั ง
v  vs
ก. วิธีทํา จาก
น 
fs
340  25
น 
300
315 = 1.05
น 
300

ข. วิธีทํา จาก

ล 

เมตร

v  vs
fs

340  25
300
365 = 1.22 เมตร
ล 
300
ล 

ตัวอย่ าง รถยนต์ ค ั นหนึ งกํ าลั งแล่นด้ วยความเร็ ว25 m/s เปิ ดแตรด้ วยความถี 200 Hz ออกมา ผู ้ สังเกตบนอยู่บนรถ
อีกคั นหนึ งกํ าลังแล่นด้ วยความเร็ ว 10 m/s จะได้ ยินเสี ยงแตรด้ วยความถีเท่าใด(vv= 340 m/s) เมือ
ก. ผู ้ สังเกตนํ าหน้ารถเปิ ดแตร
ข. แล่นสวนทางกั น
ค. ผู ้ สังเกตเคลือนทีตามรถเปิ ดแตร
ง. แล่นไปคนละทิศทาง
ก. ผู ้ สังเกตนํ าหน้ารถเปิ ดแตร
วิธีทํา

 v  v0 
f0  
 fs
 v  vs 

 340  10 
f0  
 200 
 340  25 
 330 
f0  
  200 
 315 

Hz
ได้ ยินเสี ยงแตรด้ วยความถีเท่า209.52 Hz
f 0  209.52

ตอบ

ข. แล่นสวนทางกั น
วิธีทํา

ตอบ

 v  v0 
f0  
 fs
 v  vs 
 340  10 
f0  
 200 
 340  25 
 350 
f0  
  200 
 315 
f 0  222.22 Hz

ได้ ยินเสี ยงแตรความถีเท่า 222.22 Hz

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิ สิกส์ เรื อง เสี ยง เรี ยบเรี ยงโดยครู บุญเกิ ด ยศรุ่ งเรื อง www.krookird.com หน้า 27

ค. ผู ้ สังเกตเคลือนทีตามรถเปิ ดแตร
 v  v0 
f0  
 fs
 v  vs 
 340  10 
f0  
 200 
 340  25 
 350 
f0  
  200  = 191.78 Hz
 365 

วิธีทํ า

ตอบ

ได้ ยินเสี ยงแตรความถีเท่า 191.78 Hz

ง. แล่นไปคนละทิศทาง
วิธีทํา

ตอบ

 v  v0 
f0  
 fs
 v  vs 
 340  10 
f0  
 200 
 340  25 
 330 
f0  
  200  = 180.82
 365 

Hz

ได้ ยินเสี ยงแตรความถีเท่า 180.82 Hz

1.1 รถไฟขบวนหนึ งวิ งด้ วยความเร็ ว 30 m / sในอากาศนิ ง ความถีหวูดรถไฟมีค่าเท่ากั บ600 Hz ถ้ าเสี ยงในอากาศ
มีความเร็ ว 330 m /s จงหา
ก. ความยาวคลืนเสี ยงเมือผู ้ สังเกตอยู่หน้ารถไฟ
ข. ความยาวคลืนเสี ยงเมือผู ้ สังเกตอยู่หลั งรถไฟ
ค. ความถีของเสี ยงทีผู ้ สังเกตได้ ยินขณะอยู่นิ งเมืออยู่หน้ารถไฟ
ง. ความถีของเสี ยงทีผู ้ สังเกตได้ ยินขณะอยู่นิ งเมืออยู่หลั งรถไฟ
1.2 รถยนต์ค ั นหนึ งกํ าลั งแล่นด้ วยความเร็ ว40 m/s เปิ ดแตรด้ วยความถี 100 Hz ออกมา ผู ้ สังเกตบนอยู่บนรถอีกคั น
หนึ งกํ าลั งแล่นด้ วยความเร็ ว 10 m/s จะได้ ยินเสี ยงแตรด้ วยความถีเท่าใด(vv= 340 m/s) เมือ
ก. ผู ้ สังเกตนํ าหน้ารถเปิ ดแตร
ข. แล่นสวนทางกั น
ค. ผู ้ สังเกตเคลือนทีตามรถเปิ ดแตร
ง. แล่นไปคนละทิศทาง
1.3 เครื องบินมีความเร็ ว 2.5 มั ค จะมีอ ั ตราเร็ วเท่ากั บเท่าไร ถ้ าอั ตราเร็ วเสียงเท่ากั บ 340 เมตร/วินาที
1.4 ถ้ าต้ องการให้เครื องบินมีอ ั ตราเร็ วเป็ นสองเท่าของอั ตราเร็ วเสี ยง หน้าคลืนกระแทกทีเกิดจากเครื องบินานี
ลํ
จะต้ องทํ ามุมกั นกีองศา
1.5 ชายคนหนึ งยืนบนถนนเห็นเครื องบินลํ าหนึ งบินอยู่เหนือระดั บพื นดินตรงทีเขายืนเป็ นระยะ3 กิโลเมตร นั บ
5
3

จากนั นไปอีกกีวินาทีเขาจึงจะได้ ยินเสี ยงเครื องบิน( ถ้ าเครื องบินบินเร็ วกว่าเสี ยง เท่าและอั ตราเร็ วเสี ยงใน
ขณะนั นเท่ากั บ 340 เมตร/วินาที)
2.1 ในการวั ดอั ตราเร็ วการไหลของเลือดในหลอดเลือด สามารถวั ดโยใช้คลืนเสี ยงได้ อย่างไร จงอธิ บาย
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3.1 (มข. ) ชายคนหนึ งยืนรอรับเพือนทีสถานีรถไฟ ขณะทีรถไฟกํ าลั งแล่นเข้ าสถานีด้ วยอั ตราเร็ ว กิโลเม
ตร
ต่อชั วโมง ได้ เปิ ดหวูดออกมาด้ วยความถี
เฮิร์ตซ์ อยากทราบว่าชายผู ้ นี จะได้ ยินเสี ยงความถีอย่
างไร
. น้อยกว่าเฮิร์ตซ์
. มากกว่าเฮิร์ตซ์
. เท่ากั บเฮิร์ตซ์
. ข้ อมูลไม่เพียงพอ
3.2 (มข. ) ในเรื องของปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ข้ อใดต่อไปนีไม่ถูกต้ อง
. ถ้ าต้ นกํ าเนิดคลืนเคลือนเข้ าหาผู ้ สังเกตทีอยู่นิ ง คลืนทีผู ้ สังเกตได้ รับความยาว
คลืนสั นกว่าเมือเทียบกั บ
กรณี ทีต้ นกํ าเนิดไม่เคลือนที
. ถ้ าต้ นกํ าเนิดคลืนเคลือนเข้ าหาผู ้ สังเกตทีอยู่นิ ง คลืนทีผู ้ สังเกตได้ รับความยาวคลืนยาวกว่มืาอเที
เ ยบกั บ
กรณี ทีต้ นกํ าเนิดไม่เคลือนที
. ถ้ าผูส้ ังเกตเคลือนเข้ าหาต้ นกํ าเนิดคลืนทีอยู่นิ ง คลืนทีผู ้ สังเกตได้ รับความยาวคลืนสั นกว่าเมือเทียบก
ับ
กรณี ทีผู ้ สังเกตไม่เคลือนที
. ถ้ าผู ้ สังเกตเคลือนทีด้ วยความเร็ วv เข้ าหาต้ นกํ าเนิดคลืนทีอยู่นิ ง เทียบกั บกรณี ทีต้ นกํ าเนิดเคลือนทีด้ วย
ความเร็ ว v เดียวกั นเข้ าหาผู ้ สังเกตทีอยู่นิ ง คลืนทีผู ้ สังเกตได้ รับในแต่ละกรณี จะมีความถีไม่เท่ากั น
3.3 (มข. 4) รถไฟ A จอดนิ งอยู่ในสถานีแต่รถไฟ B แล่นเข้ ามาหาแล้ วเคลือนหนีออกไป ถ้ าทั งสองเปิ ดหวูด
ด้ วยความถีเดียวกั น ข้ อสรุ ปต่อไปนี ข้ อใดไม่ถูกต้ อง
1. ขณะทีรถไฟ B แล่นเข้ ามา คนในรถไฟ A ได้ รับคลืนเสี ยงจากรถไฟ B มีความยาวคลืนสั นลง
2. ขณะทีรถไฟ B แล่นหนี ไป คนในรถไฟ A ได้ รับคลืนเสี ยงจากรถไฟ B มีความยาวคลืนมากลง
3. ขณะทีรถไฟ B แล่นเข้ ามา คนในรถไฟ B ได้ รับคลืนเสี ยงจากรถไฟ A มีความยาวคลืนสั นลง
4. ขณะทีรถไฟ B แล่นหนีมา คนในรถไฟ B ได้ รับคลืนเสี ยงจากรถไฟ A มีความถีน้อยลง
10.8 การประยุกต์ ความรู ้ เรื องเสี ยง
จากการศึกษาธรรมชาติและสมบั ติของเสี ยง เราได้ น ํ าความรู ้ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่างๆ หลาย
ด้ านด้ วยกั น เช่น
10.8.1 ด้ านสถาปัตยกรรม
การออกแบบอาคาร ห้องประชุมต่างๆ มั กต้ องคํ านึงเกียวกั บเสี ยงสะท้ อนกลั บ ว่าต้ องการให้มีหรื อไม่มี
หรื อต้ องการใช้มีมากน้ อยเพียงใด
- ถ้ าต้ องการให้มีมากก็ต้ องออกแบบผนังห้อง เพดาน ให้เกิดเสี ยงสะท้ อนกลั บมาเสริ มกั น
- ถ้ าลดเสี ยงสะท้ อนกลั บ ต้ องออกแบบให้เกิดเสี ยงสะท้ อนกลั บมาหั กล้ างกั นและใช้ว ั สดุดูดกลืนเสี ยง
บุผนั งห้องและเพดาน
10.8.2 ด้ านการประมง
- เรื อประมงใช้ เครื องโซนาร์ (SONAR = Sound Navigation and Ranging ) หาตํ าแหน่งของฝูงปลา
- SONAR จะใช้คลืนเหนือเสี ยงทีมีความถีในช่วง 20 –100 กิโลเฮิรตซ์
- การทํ างานของ SONAR จะส่ งคลืนเหนือเสี ยงออกไปเป็ นจั งหวะเมือกระทบฝูงปลาจะสะท้ อน
กลั บมายั งเรื อ และสัญญาณเสี ยงถูกเปลียนเป็ นสัญญาณไฟฟ้าผ่านเครื องวิ เคราะห์สัญญาณ ซึ งจะบอกช่วงห่างของ
เวลาระหว่างสัญญาณเสี ยงทีส่ งออก กั บสัญญาณเสี ยงทีสะท้ อนกลั บ และแปลงช่วงเวลาเป็ นระยะห่างของวั ตถุที
สะท้ อนโดยจะแสดงผลออกมาทางจอภาพ
- ใช้คลืนเหนือเสี ยงสื อสารระหว่างเรื อด้ วยกั น
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10.8.3 ด้ านการแพทย์
- แพทย์ได้ น ํ าคลืนเหนือเสี ยงมาใช้ในการตรวจอวั ยวะภายในของคนเราเพือวินิจฉั ยสาเหตุของความ
ผิดปกติ เช่น การตรวจการทํ างานของลิ นหั วใจ ตรวจมดลูกตรวจครรภ์ ตรวจเนื องอก ตั บ ม้ ามและสมอง
- คลืนเหนือเสี ยงสามารถสะท้ อนทีรอยต่อระหว่างชั นของเนื อเยือต่าง ๆ ดไ ้ ดีกว่ ารังสี เอกซ์มาก
- คลืนเหนือเสี ยงทีใช้ในวงการแพทย์เปลียนพลั งงานไฟฟ้ามาเป็ นพลั งงานคลืนเหนือเสี ยงด้ วยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ งมีความถีในช่วง 1- 10 MHz
- คลืนดลเหนือเสี ยงผ่านผิวหนั งเข้ าสู่ ร่างกายไปกระทบเนื อเยือ ซึ งมีความหนาแน่นต่างกั น สะท้ อนคลืนได้
ดีต่างกั น เครื องรับคลืนสะท้ อนจะเปลียนเสี ยงเป็ นสัญญาณไฟฟ้า ซึ งเมือผ่านเครื องวิ เคราะห์คลืนสัญญาณแล้ วไปยั ง
คอมพิวเตอร์ ส่งผลสรุ ปออกทางจอภาพ
10.8.4 ด้ านธรณีวิทยา
การสํารวจธรณี ฟิสิกส์ เป็ นขั นตอนการสํารวจโดยการศึกษาความแตกต่าง และคุณสมบั ติทางกายภาพของ
ชั นหิน เช่น การวั ดค่าความเข้ มของสนามแม่เหล็กโลก การวั ดค่าแรงดึงดูดของโลก การวั ดความไหวสะเทือน ทัี งน
เพือจะนํ ามาศึกษาและแปลความหมายประกอบกั บการสํารวจธรณี วิทยา
การสํารวจนํ ามั นโดยการระเบิดบางจุดบนพื นดิน แรงระเบิดจะสั นสะเทือนไปทุทกศิ ทุกทาง เมือถึงชั นหิน
ก็จะสะท้ อนกลั บและมีเครื องมือวั ดแรงสะท้ อน ซึ งบอกเวลาและแรงสั นสะเทือนออกมาในกระดาษ จากข้ อมูล
พอจะบอกลั กษณะของแอ่งนํ ามั น
10.8.5 ด้ านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
- คลืนเหนือเสี ยงยั งสามารถนํ าไปใช้ตรวจรอยร้ าวในวั ตถุทีทึบ ๆ เช่น รอยร้ าวในท่อก๊าซหรือรอยร้ าว
บนรางรถไฟ
- หลั กการทํ างาน ส่ งคลืนUltrasonic ออกไปแล้ วรับคลืนสะท้ อนกลั บ แต่เปลียนคลืนสะท้ อนกลั บให้เป็ น
สัญญาณไฟฟ้า สัญญาณไฟฟ้าทีได้ จากส่ วนปกติก ั บส่ วนทีเป็ นรอยร้ าวจะมีความแตกต่างกั น

