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บทที่ 10 เสี ยง
10.1 ธรรมชาติของเสี ยง
1. การเกิดขึ้นของเสี ยง คือ เสี ยงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของวัตถุต่าง ๆ
2. การสัน่ ของวัตถุ เช่น การสัน่ ของสายกีตาร์ จะมีการถ่ายโอนพลังงาน การสัน่ จากต้นกําเนิดเสี ยงมายังหู
คนฟัง (ถ้าไม่มีอากาศจะไม่เกิดเสี ยง)
3. แหล่งกําเนิดของเสี ยงสัน่ ครบ 1 รอบ จะได้ 1 ลูกคลื่น เท่ากับ 1 
4. ความถี่ของแหล่งกําเนิดเสี ยงเท่ากับความถี่เสี ยง
5. การจะเกิดเสี ยงได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง
5.1 มีแหล่งกําเนิดเสี ยง
5.2 มีการสัน่ ของแหล่งกําเนิดเสี ยง
5.3 มีตวั กลางให้คลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ น
6. ถ้าไม่มีอากาศเสี ยงวิ่งไม่ได้ เช่น เสี ยงวิ่งผ่านอวกาศไม่ได้
7. เสี ยงเป็ นคลื่นกล คือ เสี ยงเป็ นคลื่นกล เพราะต้องมีตวั กลางถึงจะเกิดเสี ยงได้
8. เสี ยงเป็ นคลื่นตามยาว คือ เสี ยงเป็ นคลื่นตามยาว เพราะเวลาคลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ ทิศคลื่น ทิศ
ตัวกลางขนานกัน
แบบฝึ ดหัด 10.1 ธรรมชาติและสมบัตขิ องเสียง
1.1 ในเวลากลางคืนอากาศบริ เวณพื้นดินเย็นกว่าอากาศบริ เวณที่อยูส่ ู งขึ้นไป ถ้านักเรี ยนเป่ าขลุ่ยเสี ยงในขลุ่ยจะมี
การหักเหอย่างไร จงอธิบายและวาดภาพประกอบ
2.1 (O-NET49) คลื่นใดต่อไปนี้ เป็ นคลื่นที่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
1. คลื่นแสง
2. คลื่นเสี ยง
3. คลื่นผิวนํ้า
คําตอบที่ถูกต้องคือ
1. ทั้ง 1 , 2 และ 3
2. ข้อ 2 และ 3 3. ข้อ 1 เท่านั้น
4. ผิดทุกข้อ
2.2 (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นตามยาว
1. เป็ นคลื่นที่ของตัวกลางมีการสัน่ ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น
2. เป็ นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามแนวยาวของตัวกลาง
3. เป็ นคลื่นที่ไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
4. เป็ นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางมีการสัน่ ได้หลายแนว
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10.2 การเคลือ่ นทีข่ องคลืน่ เสียงผ่ านตัวกลาง
ถ้าวัตถุสนั่ เช่น การสัน่ ของสายกีตาร์ จะไปสั่นโมเลกุลอากาศโดยรอบและมีการถ่ายโอนพลังงานคลื่น
เสี ยงกับอากาศจะอยูใ่ นแนวเดียวกัน

ความรู้ ประกอบการเคลือ่ นทีข่ องเสียงผ่ านตัวกลาง
1. คลื่นเสี ยงเคลื่อนที่โดยโมเลกุลของตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นเสี ยง แต่จะเคลื่อนที่แบบสัน่
กลับไปกลับมา
2. เมื่อคลื่นเสี ยงวิ่งผ่านไป โมเลกุลอากาศจะสัน่ ไปมาและอยูใ่ นที่เดิม
3. การสัน่ ของเสี ยงพลังงานจะถูกถ่ายโอนจากแหล่งกําเนิดไปยังหูผฟู ้ ัง
4. ความถี่ของแหล่งกําเนิดเท่ากับความถี่เสี ยง
5. ความเร็ วเสี ยงจะเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงที่ ถ้าอุณหภูมิคงที่
รู ปแสดงโมเลกุลของคลืน่ เสี ยงเคลือ่ นทีผ่ ่ านอากาศ

A. กราฟระหว่างความดันกับระยะทางของแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเสี ยง
B. กราฟระหว่างการกระจัดกับระยะทางของแนวการเคลื่อนที่ของคลื่นเสี ยง
ความรู้ ประกอบการเคลือ่ นทีข่ องคลืน่ เสียงผ่ านตัวกลาง
1. ขณะที่ยงั ไม่มีคลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ นโมเลกุลอากาศ ระยะห่างของโมเลกุลอากาศจะห่างเท่ากัน
2. ตอนที่อากาศมีคลื่นเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ นทําให้เกิดความดันอากาศเปลี่ยนไป ทําให้คนได้ยนิ เสี ยง
3. ความถี่ของผูฟ้ ัง = ความถี่ของแหล่งกําเนิดเสี ยง
4.บริ เวณที่อากาศอัดตัวสู งกว่าปกติจะเกิดเสี ยงดังมากบริ เวณที่อากาศอัดตัวน้อยกว่าปกติจะเกิดเสี ยงดังค่อย
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5. กราฟระหว่างความดันกับระยะทางและการกระจัดกับระยะทางมีเฟสต่างกัน 90o
6. ระยะห่างจากช่วงอากาศอัดตัวเท่ากับ  และอัดถึงขยายตัวเท่ากับ  /2
แบบฝึ ดหัด 10.2 การเคลือ่ นทีข่ องคลืน่ เสียงผ่ านตัวกลาง
1.1 ถ้ายานอวกาศAและยานอวกาศ B อยูใ่ นบริ เวณที่เป็ นสุ ญญากาศ เมื่อยานอวกาศ A เกิดระเบิด คนในยาน
อวกาศ B จะได้ยนิ เสี ยงหรื อไม่เพราะเหตุใด
10.2 อัตราเร็วของเสียง
1. ตัวกลาง เสี ยงจะเคลื่อนที่เร็ วที่สุดเมือตัวกลางเป็ นของแข็ง รองลงมาคือของเหลว และเคลื่อนที่ผา่ น
แก๊สได้ชา้ ที่สุด
ความหนาแน่นของของแข็ง > ความหนาแน่งของของเหลว > ความหนาแน่นของแก๊ส

Dของแข็ง > Dของเหลว > Dแก๊ส
2. ความหนาแน่นของตัวกลาง ความหนาแน่นมากความเร็ วมาก ความหนาแน่นน้อยความเร็ วน้อย

Vของแข็ง > Vของเหลว > Vแก๊ส
3. อุณหภูมิของตัวกลาง อัตราเร็ วของเสี ยงเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับรากที่สองของอุณหภูมิสมบูรณ์
ขณะนั้น
ถ้าให้ v แทน ความเร็ วของเสี ยงในอากาศ
T แทน อุณหภูมิสมบูรณ์ ( t + 273 ) T เป็ น อุณหภูมิเคลวิน t เป็ นอุณหภูมิเป็ นเซลเซียส
v  T
สู ตรเปรี ยบเทียบ

V1
=
V2

T1
………………………..(10.1 )
T2

ถ้าแปลงอุณหภูมิเป็ นเซลเซียส
จากการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิ t = 0 oC เสี ยงจะมีความเร็ วเท่ากับ 331 m/s
แทนในสมการ 10.1
จะได้
หรื อ

V t C
V 0C

=

t + 273
0 + 273

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

เมื่อ v t แทน อัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่ t ๐C v0 แทน อัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่ 0 ๐C
อัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่ 0 ๐C ประมาณ 331 m / s และถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 ๐C อัตราเร็ วของ
เสี ยงจะเปลี่ยนเป็ น 0.6 m / s
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างความยาวคลืน่ (  ) ความถี่ ( f ) และอัตราเร็วเสี ยง ( v )

ยังคงเป็ นไปตามคุณสมบัติพ้นื ฐานทัว่ ไปคือ
v =  f …………………………………….( 10.4 )
เมื่อ

v แทน ความเร็ วของคลื่นเสี ยง
f แทน ความถี่ของคลื่นเสี ยง
 แทน ความยาวคลื่นของคลื่นเสี ยง

เพิม่ เติม
1. อัตราเร็วของเสียงในของแข็ง
v

เมื่อ

Y
ρ

…………………………(10.5)

Y แทน ค่ามอดูลสั ของยัง ( N/m 2 )
v แทน อัตราเร็ วของเสี ยงในของแข็ง ( m/s)


แทน ความหนาแน่นของของแข็ง ( kg/m 3 )

2. อัตราเร็วของเสียงในของเหลว
v

เมื่อ

B
ρ

………………………….(10.6)

B แทน ค่า Bulk modulus ( N/m 2 )
v แทน อัตราเร็ วของเสี ยงในของแข็ง ( m/s)


แทน ความหนาแน่นของของแข็ง ( kg/m 3 )

การสะท้ อนและการหักเหของเสี ยง
การสะท้ อนของเสี ยง
เมื่อคลื่นเสี ยงเดินทางจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนาแน่นต่างกัน เสี ยงจะเกิดการ
สะท้อน เช่น เสี ยงเดินทางจากอากาศไปยังฝาผนัง
1. เสี ยงเดินทางจากตัวกลางที่หนาแน่นมากไปยังตัวกลางที่หนาแน่นน้อยกว่า จะทําให้เสี ยงสะท้อน
เพียงบางส่ วนเท่านั้น โดยที่คลื่นสะท้อนจะกลับเฟส 180 องศา ส่ วนที่เหลือจะเคลื่อนที่ต่อไป
2. เสี ยงเดินทางจากตัวกลางที่หนาแน่นน้อยกว่าไปยังตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากกว่า จะทําให้เสี ยง
สะท้อนกลับมีเฟสเหมือนเดิม
3. การสะท้อนของคลื่นเสี ยง มีหลักการเดียวกับคลื่นทัว่ ๆ ไป คือ
- ทิศทางของคลื่นตกกระทบ เส้นปกติ ทิศทางคลื่นสะท้อนต้องอยูใ่ นระนาบเดียวกัน
- มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
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4. เสี ยงก้อง ( Echo Sound ) เป็ นเสี ยง ๆ เดียวกันที่เราได้ยนิ ซํ้า ๆ กันหลายครั้ง ซึ่งเป็ นผลเนื่องจากเสี ยง
สะท้อนจากสิ่ งกีดขวาง เข้าสู่ หูเราในเวลาที่แตกต่างกันมากกว่า

1
10

วินาที เช่น เสี ยงในอากาศมีความเร็ วเป็ น 340

เมตรต่อวินาที เราจะต้องยืนห่างจากสิ่ งสะท้อนเสี ยงเป็ นระยะทางสั้นที่สุดเท่าใดจึงจะได้ยนิ เสี ยงสะท้อนได้
ประโยชน์ ของเสี ยงสะท้ อนกับมนุษย์ และสั ตว์
1. ใช้ในการหาอาหารของสัตว์บางชนิด เช่น ค้างคาว ปลาโลมา
2. ใช้ผลิตเครื่ องโซน่า ( SONAR ) ซึ่งสามารถผลิตคลื่นเสี ยงอัลตราโซนิกขึ้นได้ ซึ่งคลื่นนี้เมื่อส่ งไป
กระทบกับสิ่ งกีดขวางจะสะท้อนกลับเข้าเครื่ อง ทําให้ทราบลักษณะทิศ ระยะทางของสิ่ งกีดขวาง
3. ใช้ตรวจรอยร้าวในเนื้อโลหะ
4. ใช้ในทางการแพทย์ เพื่อตรวจดูความผิดปกติของเนื้อเยือ่ ภายใน เช่น นัยน์ตา ตับ มดลูก มะเร็ งใน
สมอง และทารกในครรภ์ ที่ใช้ในวงการแพทย์มีช่วงความถี่ ระหว่าง 1,000,000 - 4,000,000 Hz
5. ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค และทําความสะอาดเสื้ อผ้า
การหักเหของคลืน่ เสี ยง
เมื่อเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางต่างชนิดกันหรื อแม้แต่ตวั กลางชนิดเดียวกันแต่มีอุณหภูมิต่างกัน จะมีผลให้
อัตราเร็ วของคลื่นเสี ยงเปลี่ยนไป เช่น ขณะที่พายุฝนฟ้ าคะนอง ในบางครั้งปรากฏว่าเห็นฟ้ าแลบ แต่ไม่ได้ยนิ เสี ยง
เนื่องจากเสี ยงที่เกิดขึ้น เกิดการหักเหในชั้นบรรยากาศกลับไปหมด จึงไม่มีคลื่นเสี ยงส่ งมายังหูเรา
กฎการหักเห มี 2 ข้ อ คือ
1. ทิศทางของคลื่นตกกระทบ เส้นปกติ ทิศทางคลื่นสะท้อนต้องอยูใ่ นระนาบเดียวกัน
2. อัตราส่ วนระหว่าง sin ของมุมตกกระทบกับ sin ของมุมหักเหมีค่าคงที่ ค่าคงที่น้ ีคือ ดรรชนีของ
ตัวกลางที่สองเทียบกับตัวกลางแรก
1

ตัวกลางที่ 1
2

ตัวกลางที่ 2

เมื่อตัวกลางเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางต่างชนิดกัน หรื อแม้แต่ตวั กลางชนิดเดียวกันแต่มีอุณหภูมิต่างกัน จะมี
ผลให้อตั ราเร็ วของคลื่นเสี ยงเปลี่ยนไป และทิศทางของเสี ยงเปลี่ยนไปซึ่งเป็ น
ไปตามกฎของสเนล ( Snell ’ s Law )
sinθ1 v1 λ1
n

 1n2  2
sinθ2 v2 λ2
n1

เมื่อ

1

แทน มุมตกกระทบ

2

แทน มุมหักเห

………………………( 10.7 )
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1

แทน ความยาวคลื่นในตัวกลางที่ 1

2

แทน ความยาวคลื่นในตัวกลางที่ 2

v1 แทน ความเร็ วของคลื่นเสี ยงในตัวกลางที่ 1
v2 แทน ความเร็ วของคลื่นเสี ยงในตัวกลางที่ 2
1n2

แทน ดรรชนีหกั เหสัมพัทธ์ ของตัวกลางที่ 2 เทียบกับตัวกลางที่ 1

อากาศที่อุณหภูมิสูง จะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่าํ ดังนั้นเสี ยงเคลื่อนที่ผา่ นอากาศที่มี
อุณหภูมิต่างกันจะเกิดการหักเห และทิศทางของคลื่นเสี ยงจะเปลี่ยนไป
- คลื่นเสี ยงที่เคลื่อนที่จากความเร็ วตํ่าสู่ ความเร็ วสู ง จะหักเหออกจากเส้นปกติ
- คลื่นเสี ยงที่เคลื่อนที่จากความเร็ วสู งสู่ ความเร็ วตํ่า จะหักเหเข้าหาเส้นปกติ
เราพอจะยกตัวอย่างที่พบเห็นในชีวิตประจําวันได้ดงั นี้ การเห็นฟ้ าแลบแต่ไม่ได้ยนิ เสี ยงฟ้ าร้องเพราะขณะ
เกิ ดฟ้ าแลบอากาศเบื้ องบนอุ ณหภู มิต่ าํ กว่าอากาศเบื้ องล่ าง ฉะนั้นอัตราเร็ วของคลื่ นเสี ยงที่ เกิ ด จะเปลี่ ยนจาก
อัตราเร็ วตํ่าไปสู่ อตั ราเร็ วสู ง ทําให้เกิดคลื่นเสี ยงเบนออกจากเส้นปกติ ถ้าอุณหภูมิส่วนบนและส่ วนล่างต่างกันมาก
ๆ จะทําให้เกิดการสะท้อนกลับหมด ทําให้ไม่ได้ยนิ เสี ยงฟ้ าร้อง
แบบฝึ กหัด 10.3 อัตราเร็วของเสี ยง
1.1 จงหาอัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 30 องศาเซลเซียส
1.2 จงหาอัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่อุณหภูมิ 30 C กําหนดให้อตั ราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่ 0 C เท่ากับ
331 m / s
1.3 จงหาอัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่อุณหภูมิ 323 K กําหนดให้อตั ราเร็ วของเสี ยงในอากาศที่ 0 C เท่ากับ
331 m / s
1.4 ที่อุณหภูมิ 20 C กับ 40 C อัตราเร็ วของเสี ยงจะต่างกันเท่าใด
1.5 ที่อุณหภูมิ 283 K กับ 313 K อัตราเร็ วของเสี ยงจะต่างกันเท่าใด
1.6 ที่อุณหภูมิ 35 C คลื่นเสี ยงที่มีความถี่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์ จะมีความยาวคลื่นเท่าใด
1.7 ถ้าเสี ยงมีความเร็ ว 300 เมตรต่อวินาที ระยะห่างระหว่างส่ วนอัดที่อยูต่ ิดกันห่างกัน 1.5 เมตร ความถี่ของ
คลื่นเสี ยงเป็ นเท่าใด
1.8 ถ้าเสี ยงมีความเร็ ว 400 เมตรต่อวินาที ระยะห่างระหว่างส่ วนขยายที่อยูต่ ิดกันห่างกัน 2 เมตร ความถี่ของ
คลื่นเสี ยงเป็ นเท่าใด
1.9 ค้างคาวส่ งคลื่นอัลตราโซนิก ความยาวคลื่นสั้นที่สุด 0.3 มิลลิเมตร ออกมาถ้าอัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศ
ขณะนั้นเท่ากับ 330 เมตรต่อวินาที ความถี่ของคลื่นที่มากที่สุดที่คา้ งคาวส่ งออกมามีค่าเท่าใด
1.10 ค่ามอดูลสั ของยังของเหล็กกล้าเท่ากับ 3.2  10 12 N/m 2 และมีความหนาแน่น 8000 kg/m 3 อัตราเร็ ว
ของคลื่นเสี ยงในเหล็กกล้ามีค่าเท่าใด
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1.11 ชายคนหนึ่งตะโกนด้วยเสี ยงที่มีความถี่ 1,000 Hz โดยหันหน้าเข้าหาหน้าผาซึ่งอยูห่ ่างออกไป 680 เมตร
ปรากฏว่าเขาได้ยนิ เสี ยงสะท้อนกลับมาภายหลังเขาตะโกนไปแล้ว 4 วินาที จงหาว่าอัตราเร็ วเสี ยงและความ
ยาวคลื่นเสี ยงที่เขาตะโกนมีค่าเท่าใด
1.12 เรื อลําหนึ่งลอยนิ่งอยู่ ณ ความลึก 600 เมตร ถ้าส่ งคลื่นดลลงไปตรง ๆ และสามารถรับคลื่นสะท้อนกลับมา
ได้ในเวลา 0.8 วินาที อัตราเร็ วของคลื่นนํ้ามีค่าเท่าใด
1.13 ยิงปื นห่างจากหน้าผาแห่งหนึ่งปรากฏว่าได้ยนิ เสี ยงสะท้อนในเวลา 5 วินาที ถ้าขณะนั้นอุณหภูมิเท่ากับ 25 C
หน้าผาอยูห่ ่างจากจุดที่ยงิ เท่าใด
1.14 ชายคนหนึ่งทิ้งก้อนหิ นลงไปในหลุมลึก 250 เมตร ที่อุณหภูมิ 5 C เขาจะได้ยนิ เสี ยงสะท้อนกลับในเวลา
เท่าใด
2.1 คนที่มีบา้ นพักริ มทางรถไฟมักตรวจสอบว่าจะมีขบวนรถไฟผ่านหรื อไม่ โดยใช้หูแนบกับรางรถไฟ เพราะเหตุ
ใดจึงทําเช่นนั้น
2.2 จะมีวิธีทดสอบได้อย่างไรว่า อัตราเร็ วเสี ยงในอากาศที่อุณหภูมิหนึ่งๆมีค่าคงตัวโดยไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความถี่
3.1 ถ้ายิงปื นระหว่างหน้าผาสองแห่ง ปรากฏว่าได้ยนิ เสี ยงสะท้อน 2 ครั้ง หลังจากยิงปื นเป็ นเวลา 2 วินาที และ 3
วินาทีตามลําดับ จงหาระยะระหว่างหน้าผาทั้งสอง กําหนดอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเป็ น 40 องศาเซลเซียส
อัตราเร็ วของเสี ยงที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสเท่ากับ 331 เมตรต่อวินาที และเพิ่มขึ้น 0.6 เมตร ต่อวินาที ทุก 1
องศาเซลเซียส (887.5 m)
3.2 จงหาความยาวคลื่นของเสี ยงซึ่งมีความถี่ 1000 เฮริ ตซ์ ขณะคลื่นเสี ยงผ่านอากาศนํ้าและเหล็กที่มีอุณหภูมิ 20
องศาเซลเซียสเท่ากัน กําหนดให้อตั ราเร็ วขิงเสี ยงในอากาศ นํ้า และเหล็ก ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีค่า
เป็ น 343 1482 และ 5941 เมตรต่อวินาที ตามลําดับ (0.34 m, 1.48 m, 5.94 m)
3.3 เครื่ องโซนาร์บนเรื อลําหนึ่งส่ งคลื่นดลของเสี ยงลงไปใต้ทอ้ งทะเล และรับเสี ยงสะท้อนได้ในเวลา 5 วินาที
ถ้าอัตราเร็ วของเสี ยงในนํ้าทะเลเท่ากับ 1450 เมตรต่อวินาที ท้องทะเลนั้นลึกเท่าใด (3,625 m)
4.1 (O-NET49) ชาวประมงส่ งคลื่นโซนาร์ไปยังฝูงปลา พบว่าช่วงเวลาที่คลื่นออกไปจากเครื่ องส่ งจนกลับ
มาถึงเครื่ องเป็ น 1.0 วินาทีพอดี จงหาว่าปลาอยูห่ ่างจากเรื อเท่าใด กําหนดให้อตั ราเร็ วของคลื่นในนํ้าเป็ น
1,540 เมตร/วินาที
1. 260 m
2. 520 m
3. 770 m
4. 1,540 m
4.2 (O-NET50) ข้อใดต่อไปนี้เป็ นวัตถุประสงค์ของการบุผนังของโรงงานภาพยนตร์ดว้ ยวัสดุกลืนเสี ยง
1. ลดความถี่ของเสี ยง
2. ลดความดังของเสี ยง
3. ลดการสะท้อนของเสี ยง
4. ลดการหักเหของเสี ยง
4.3 (O-NET52) ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ค้างคาวอาศัยคลื่นเสี ยงในย่านอินฟราโซนิกในการบอกทิศทางและจับเหยือ่
2. สุ นขั สามารถได้ยนิ เสี ยงที่มีความถี่ในย่านอัตราโซนิกได้
3. เสี ยงที่มีความถี่ในย่านอินฟราโซนิกจะมีความถี่ต่าํ กว่าความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยนิ
4. คลื่นเสี ยงในย่านอัลตราโซนิกสามารถใช้ทาํ ความสะอาดเครื่ องมือแพทย์
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4.4 (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี้ที่มีผลทําให้อตั ราเร็ วของคลื่นเสี ยงในอากาศเปลี่ยนแปลงได้
1. ลดความถี่
2. เพิ่มความยาวคลื่น
3. เพิ่มแอมพลิจูด
4. ลดอุณหภูมิ
4.5 (O-NET52) เครื่ องโซนาร์ในเรื อประมงได้รับสัญญาณสะท้อนจากท้องทะเล หลังจากส่ งสัญญาณลงไป
เป็ นเวลา 0.4 วินาที ถ้าอัตราเร็ วเสี ยงในนํ้าเป็ น 1,500 เมตรต่อวินาที ทะเลมีความลึกเท่าเท่ากับข้อใด
1. 150 เมตร
2. 300 เมตร
3. 600 เมตร
4. 900 เมตร
4.6 (O-NET53) วัสดุที่ใช้ในการบุผนังโรงภาพยนตร์มีผลในการลดปรากฏการณ์ใดของเสี ยง
1. การหักเห
2. การสะท้อน
3. การสัน่ พ้อง
4. ดอพเพลอร์
4.7 (O-NET54) ปัจจัยต่อไปนี้มีผลต่อความเร็ วเสี ยงในอากาศ
4. ความเข้มเสี ยง
1. ความถี่
2. อุณหภูมิ
3. ความดัง
4.8 (O-NET54) ห้องประชุมหรื อโรงภาพยนตร์ มักบุเพดานห้องด้วยกระดาษชานอ้อย ติดผ้าม่านที่ผนังห้อง
และปูพรมที่พ้นื ทั้งนี้เพื่อช่วยลดเสี ยงที่เกิดจากคุณสมบัติขอ้ ใด
1. การสะท้อนของเสี ยง
2. การหักเหของเสี ยง
3. การแทรกสอดของเสี ยง
4. การเลี้ยวเบนของเสี ยง
5.1 (มข.50) ชายคนหนึ่งยืนตะโกนเข้าใส่ หน้าผา เขาได้ยนิ เสี ยงสะท้อนกลับมาหลังจากตะโกนไป 1 วินาทีถา้
ความเร็ วของเสี ยงในอากาศขณะนั้นเท่ากับ 350 เมตรต่อวินาที จงหาว่า หน้าผาอยูห่ ่างจากชายคนนี้ เป็ น
ระยะทางเท่าไร
1. 35 เมตร
2. 175 เมตร
3. 350 เมตร
4. 700 เมตร
5.2 (มข.51) ข้อใดต่อไปนี้ มีผลต่ออัตราเร็ วของเสี ยง
ก. อุณหภูมิ
ข. ความถี่
ค. ความยาวคลื่น
คําตอบที่ถูกต้องคือ
3. ข้อ ก. และ ข้อ ค.
4. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
1. ข้อ ก. เท่านั้น
2. ข้อ ก. และ ข้อ ข.
5.3 (มข.53) เปิ ดเสี ยงความถี่ 200 เฮิรตซ์ ให้เคลื่อนที่กระจายไปในอากาศที่มีอุณหภูมิ 25 ๐C จงหาค่าความยาว
คลื่นเสี ยง
1. 500 เมตร
2. 346 เมตร
3. 8.0 เมตร
4. 1.73 เมตร
5.4 (มข.54) ถ้าอากาศมีอุณหภูมิ 0 ๐C ความเร็ วเสี ยงในอากาศมีค่าเท่าไร
1. 330 เมตร/วินาที
2. 331 เมตร/วินาที
3. 340 เมตร/วินาที
4. 343 เมตร/วินาที
5.5 กําหนดให้ อัตราเร็ วเสี ยงในนํ้าทะเลเป็ น 1500 m/s และในอากาศปกติเป็ น 300 m/s ส่ งคลื่นเสี ยงที่มีความ
ยาวคลื่นในอากาศเป็ น 0.5 m ลงไปที่ผวิ นํ้าทะเลในแนวดิ่งในช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากนั้น 6 s ได้ยนิ เสี ยง
สะท้อนกลับ จงหาความลึกของนํ้าที่ตาํ แหน่งนั้น และความถี่ของคลื่นเสี ยงที่ใช้ (มข.56)
1. ทะเลลึก 4500 m เสี ยงมีความถี่ 600 Hz
2. ทะเลลึก 9000 m เสี ยงมีความถี่ 600 Hz
3. ทะเลลึก 4500 m เสี ยงมีความถี่ 3000 Hz
4. ทะเลลึก 9000 m เสี ยงมีความถี่ 3000 Hz
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10.4 ความเข้ มเสี ยงและการได้ ยนิ
10.4.1 ความเข้ มเสี ยง
แหล่งกําเนิดที่มีช่วงกว้างของการสัน่ ( amplitude ) กว้างมาก จะเกิดเสี ยงดังกว่าเสี ยงที่มี amplitude น้อย
ในทางวิทยาศาสตร์ เรี ยกความดังของเสี ยงว่า ความเข้ มของเสี ยง การวัดความเข้มของเสี ยงวัดได้จากพลังงานของ
เสี ยงที่ตกตั้งฉากบน 1 หน่วยพื้นที่ใน 1 หน่วยเวลา มีหน่วยเป็ นวัตต์ต่อตารางเมตร ( watt/m2 ) และหาได้จาก
สมการดังต่อไปนี้
เมื่อ

I แทน ความเข้มของเสี ยงที่จุดใดจุดหนึ่ง ( watt/m2 )
P แทน กําลังของเสี ยงจากแหล่งกําเนิด ( watt )
R แทน ระยะระหว่างแหล่งกําเนิดเสี ยงกับจุดที่พิจารณา ( m )
A แทน พื้นที่ของเสี ยงที่ตกตั้งฉากกับแหล่งกําเนิด ( m2 )
S แทน จุดกําเนิดคลื่นเสี ยงที่มีหน้าคลื่นเป็ นรู ปทรงกลม

R A
S

 พื้นที่ ๆ เสี ยงตกตั้งฉากก็คือ พื้นที่ผวิ ทรงกลม ซึ่งมีพ้นื ที่ = 4R2
I =



I



P
A

=

P

………………………...……(10.8)

4π R 2

1
R2

ความเข้มเสี ยงสู งสุ ดที่มนุษย์ได้ยนิ ( เสี ยงดัง ) 1 watt / m2
ความเข้มเสี ยงตํ่าสุ ดที่มนุษย์ได้ยนิ ( เสี ยงเบา ) 10- 12 watt/m2
10.4.2 ระดับความเข้ มของเสียง
เมื่อหาอัตราส่ วนระหว่างความเข้มเสี ยงที่ดงั ที่สุดที่มนุษย์ทนฟังได้กบั ความเข้มเสี ยงเบาที่สุดที่มนุษย์ได้ยนิ
มีค่ามากถึง 1012 ดังนั้นเพื่อความสะดวกในทางปฏิบตั ิ จึงนิยมใช้ ระดับความเข้ มเสี ยงเป็ นปริ มาณที่บอกความดัง
ของเสี ยงแทน ความเข้มเสี ยง และเป็ นเกียรติแก่ อเลกซานเดอร์ เกรแฮม เบล ระดับความเข้มของเสี ยงและมีหน่วย
เรี ยกว่า เบล แต่เนื่ องจากเบลเป็นหน่ วยที่ใหญ่เกินไป ไม่สามารถบอกความละเอียดที่จะบอกค่าความดังของเสี ยง
ต่าง ๆ ได้ จึงแบ่งเป็ นหน่วยย่อยลงไป เรี ยกว่า เดซิเบล ( dB )
มนุษย์สามารถได้ยินเสี ยงที่มีความดังที่ระดับความเข้มของเสี ยงตั้งแต่ 0 – 120 เดซิ เบล เสี ยงที่ดงั มาก
เกินไปอาจทําให้หูหนวกได้ เช่น เสี ยงฟ้ าผ่าใกล้ๆตัว ที่มีค่าความดังเกิน 120 dB เป็ นต้น เสี ยงที่มีความดังไม่มากแต่
ได้ยินเป็นเวลานานหลายชัว่ โมงก็อาจเป็นอันตรายได้ เช่น เสี ยงเครื่ องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ( มลภาวะทาง
เสี ยง ) องค์การอนามัยโลกจึงกําหนดว่าเสี ยงที่ปลอดภัยต้องมีความเข้มไม่เกิน 85 dB เมื่อต้องได้ยนิ ติดต่อกันวันละ
8 ชัว่ โมงขึ้นไป เสี ยงที่ดงั ไม่ถึงขั้นเป็ นอันตรายกับหู แต่อาจมีผลกระทบทางด้านจิ ตใจได้ เช่ น ทําให้เกิ ด
ความเครี ยด ไม่มีสมาธิ เป็ นต้น
เราสามารถหาระดับความเข้มของเสี ยง ได้ดงั นี้


= 10 log

I
I0

…………………(10.9)
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เมื่อ



แทน ระดับความเข้มของเสี ยงที่จุดพิจารณา ( dB , เดซิเบล )

I แทน ความเข้มของเสี ยงขณะใดขณะหนึ่งที่จุดพิจารณา ( watt/m2 )
I0 แทน ความเข้มของเสี ยงตํ่าสุ ดที่มนุษย์ได้ยนิ = 10- 12 watt/m2
ตาราง แสดงระดับความเข้มเสี ยงจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ
แหล่ งกําเนิด
การหายใจปกติ
การกระซิบแผ่วเบา
สํานักงานที่เงียบ
การพูดคุยธรรมดา
เครื่ องดูดฝุ่ น
โรงงานทัว่ ไป , ถนนที่มีการจราจรหนาแน่น
เครื่ องเสี ยงสเตอริ โอในห้อง , เครื่ องเจาะถนน
แบบอัดลม
เครื่ องตัดหญ้า
ดิสโก้เธค การแสดงดนตรี ประเภทร็ อค
ฟ้ าผ่าระยะใกล้
เครื่ องบินไอพ่นกําลังขึ้นที่ระยะใกล้
จรวดขนาดใหญ่กาํ ลังขึ้นที่ระยะใกล้

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

ผลการรับฟัง
แทบจะไม่ได้ยนิ
เงียบมาก
เงียบ
ปานกลาง
ดัง
ดัง
รับฟังบ่อย ๆ
การได้ยนิ จะ
เสื่ อมอย่างถาวร
ไม่สบายหู
เจ็บปวดในหู
แก้วหูชาํ รุ ดทันที

ข้ อสั งเกต
1. I รวมกันตรง ๆ ได้ คือ I รวม = I1 + I2 + I3 2.  รวมกันตรง ๆ ไม่ได้ คือ รวม  1 + 2 + 3
10.4.3 มลภาวะของเสี ยง
เมื่อเราอยูใ่ กล้บริ เวณที่กาํ ลังมีการตอกเสาเข็มหรื อมีการขุดเจาะถนนด้วยเครื่ องเจาะหรื อบริ เวณโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีเครื่ องจักรขนาดใหญ่ หรื อแม้แต่ในบริ เวณสนามบิน เสี ยงที่เกิดขึ้นในบริ เวณเหล่านี้ จะเป็ นเสี ยงที่
มีระดับความเข้มเสี ยงสู ง ถ้าหูรับฟังเสี ยงเหล่านี้ติดต่อกันนาน ๆ จําทําให้สภาพหูและสภาพจิตใจของผูฟ้ ังผิดปกติ
ได้ ดังนั้นผูท้ ี่ทาํ งานในบริ เวณที่มีระดับความเข้มสู ง จึงต้องมีจุกอุดหูหรื อที่ครอบหูหรื อวัสดุเก็บเสี ยงอื่นๆ เพื่อช่วย
ลดระดับความเข้มเสี ยงให้หูปลอดภัย
เนื่องจากเสี ยงที่มีระดับความเข้มเสี ยงสู ง เป็ นอันตรายต่อผูฟ้ ังที่อยูใ่ กล้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออก
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานในบริ เวณที่มีเสี ยงดังโดยมีเกณฑ์ ดังแสดงในตาราง
ตาราง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภัยเกี่ยวกับเสี ยง
เวลาในการทํางานต่ อวัน ( ชั่วโมง ) ระดับความเข้ มเสี ยงทีค่ นทํางานได้ รับอย่ างต่ อเนื่องต้ องไม่ เกิน (เดซิเบล)
น้อยกว่า 7
91
7–8
90
มากกว่า 8
80
เสี ยงที่มีระดับความเข้มเสี ยงสู ง และเสี ยงที่ทาํ ความรําคาญแก่หูผฟู ้ ัง คือ มลภาวะของเสี ยง
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การปรับปรุ งหรื อแก้ไข แหล่งกําเนิดเสี ยงให้มีกาํ ลังเสี ยงลดลง จะทําให้ระดับความเข้มของเสี ยงลดลงด้วย
จึงจัดเป็ นการลดมลภาวะของเสี ยงวิธีหนึ่ง ในกรณี ที่เราไม่สามารถแก้ไขความดังของเสี ยงที่แหล่งกําเนิดเสี ยงได้
การป้ องกันโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้จุกอุดหู หรื อที่ครอบหู หรื อการติดตั้งวัสดุเก็บเสี ยง จะสามารถช่วยลดมลภาวะ
ของเสี ยงได้
10.4.4 หูกบั การได้ ยนิ
หูเป็ นอวัยวะสําคัญในการรับเสี ยง แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. หู ส่วนนอก ( external ear ) ประกอบด้วยใบหู รู หูหรื อช่องหู จนถึงแก้วหู ทําหน้าที่รับเสี ยงจาก
ภายนอก คลื่นเสี ยงเดินทางไปทางรู หู โดยมีช่องหูทาํ หน้าที่รวมเสี ยงไปสู่ แก้วหู
2. หูส่วนกลาง ( middle ear ) อยูถ่ ดั จากแก้วหูเข้าไป มีลกั ษณะเป็ นโพรงอากาศ ภายในมีกระดูก 3 ชิ้น
ได้แก่กระดูกค้อน อยูช่ ิดแนบกับแก้วหู กระดูกโกลนมีฐานวางปิ ดช่องที่ต่อไปยังหูช้ นั ใน และกระดูกทัง่ ทําหน้าที่ส่ง
ต่อแรงสั่นสะเทือนของเสี ยงไปยังหู ส่วนใน และหูส่วนกลาง นอกจากนี้ ยงั ทําหน้าที่ปรับความดันอากาศภายในให้
เท่ากับความดันอากาศภายนอก โดยอาศัยท่อที่ติดต่อกับโพรงอากาศ หากความดันไม่เท่ากันจะทําให้หูอ้ือ ได้ยิน
เสี ยงไม่ชดั เจน
3. หูส่วนใน ( inner ear ) ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วน
ส่ วนแรก คือ คอเคลีย ( cochlea ) เป็นท่อขดคล้ายรู ปหอยโข่ง ภายในมีของเหลว มีเซลล์รับความ
สั่นสะเทือนของของเหลวภายในคอเคลีย ทําหน้าที่รับคลื่นเสี ยง และแปลงเป็นคลื่นไฟฟ้ าไปตามประสาทได้ยนิ ไป
ยังสมอง เพื่อรับรู ้การได้ยนิ และแปลความหมายโดยสมอง
ส่ วนที่ สอง คือ ท่อครึ่ งวงกลม 3 ท่อ ตั้งฉากซึ่ งกันและกัน ทําหน้าที่รับการทรงตัวของร่ างกายและการ
เคลื่อนไหวของศีรษะ

ใบหู

ท่อครึ่ งวงกลม
กระดูกค้อน

เส้นประสาทหู

เสี ยง
คอเคลีย
ท่อยูสเตเชียนทิวป์
แบบทดสอบ 10.4 ความเข้ มเสี ยงและการได้ ยนิ
1.1 ชายคนหนึ่งขณะอยูห่ ่างจากแหล่งกําเนิด 3 เมตรจะได้ยนิ เสี ยงมีความเข้ม 10- 8 W / m2 แหล่งกําเนิดเสี ยงมีกาํ ลัง
เสี ยงกี่วตั ต์ (36  10- 8  วัตต์)
1.2 ความเข้มของเสี ยงที่นอ้ ยที่สุดที่มนุษย์รับฟัง ได้มีค่า 10 – 12 วัตต์ต่อตารางเมตร เสี ยงที่มีความเข้ม 10 – 10 วัตต์
ต่อตารางเมตรจะมีระดับความเข้มเสี ยงเป็ นเท่าใด
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1.3 แมลงตัวหนึ่งบินหนีไปในแนวเส้นตรงด้วย ความเร็ ว 0.1 m/s จากคนคนหนึ่งซึ่งยืนอยูน่ ิ่งในที่โล่งอยากทราบ
ว่าคนนั้นจะได้ยนิ เสี ยงจากการบินของแมลงนานเท่าใด ถ้ากําหนดให้อตั ราของพลังงานเสี ยงที่แมลงนั้นส่ งออก
1.4
2.1
2.2
2.3

มาเท่ากับ 4  10 – 12 วัตต์ เมื่อเสี ยงที่เบาที่สุดที่มนุษย์สามารถได้ยนิ ได้มีความเข้ม 10– 12 วัตต์/ตารางเมตร
สี ไวโอลินหนึ่งตัวมีระดับความเข้มเสี ยง 10 เดซิเบล ถ้าจะให้ระดับความเข้มเสี ยง เป็ น 30 เดซิเบล จะต้อง
สี ไวโอลินพร้อมกันกี่ตวั
ระดับเสี ยงทากที่สุดกี่เดซิเบล ที่มนุษย์ไม่ควรฟังติดต่อกันเกิน 8 ชัว่ โมง ตามกฎหมายแรงงาน
ในบางครั้งเราอาจเรี ยกสุ นขั ด้วยการเป่ านกหวีดชนิดที่คนไม่ได้ยนิ เสี ยง นกหวีดชนิดนี้ควรให้เสี ยงความถี่เป็ น
อย่างไร
หวูดรถไฟมีกาํ ลังเสี ยง 20 วัตต์ ถ้าคลื่นเสี ยงจากหวูดรถไฟแผ่หน้าคลื่นออกไปเป็ นรู ปทรงกลม จงหาความเข้ม

เสี ยงที่ผวิ ทรงกลม ซึ่งอยูห่ ่างออกไปจากหวูดรถไฟ 150 เมตร (7.07  10 – 12 W/m2)
3.2 นาย ก. เห็นพลุแตกกลางอากาศเหนือศีรษะเขาขึ้นไป 80 เมตร ขณะเดียวกันนาย ข. ซึ่งอยูห่ ่างจากนาย ก.
ตามแนวราบ เป็ นระยะทาง 60 เมตร ก็เห็นพลุแตกเช่นกัน ความเข้มของเสี ยงพลุที่นาย ข. ได้รับเป็ นกี่เท่า
ของความเข้มเสี ยงพลุที่นาย ก. ได้รับ (0.64)
3.3 รถยนต์ที่วงิ่ บนทางด่วนพิเศษสายหนึ่ง ทําให้เกิดเสี ยงที่มีระดับเสี ยง 90 เดซิเบล ที่ระยะห่างจากถนน 20 เมตร
นักเรี ยนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ได้ยนิ เสี ยงนี้มีระดับลดลง (-)
4.1 (O-NET49) เสี ยงผ่านหน้าต่างในแนวตั้งฉาก มีค่าความเข้มเสี ยงที่ผา่ นหน้าต่างเฉลี่ย 1.0  10 - 4 วัตต์ต่อ
ตารางเมตร หน้าต่างกว้าง 80 เซนติเมตร สู ง 150 เซนติเมตร กําลังเสี ยงที่ผา่ นหน้าต่างมีค่าเท่าใด
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.50) โรงงานแห่งหนึ่งเปิ ดเครื่ องจักรเครื่ องหนึ่ง และวัดระดับความเข้มเสี ยงที่เกิดจากการทํางานของ
เครื่ องจักรได้ 80 เดซิเบล ถ้าโรงงานนี้เปิ ดใช้เครื่ องจักรทั้งหมดที่มีอยู่ 20 เครื่ อง จะวัดระดับความเข้มเสี ยง
ได้เท่าไร (สมมุติให้ความเข้มเสี ยงที่ออกมาจากเครื่ องจักรแต่ละเครื่ องมีขนาดเท่ากันที่ตาํ แหน่งเครื่ องวัด)
(กําหนดให้ log 2 = 0.3)
1. 86 เดซิเบล
2. 93 เดซิเบล
3. 100 เดซิเบล
4. 160 เดซิเบล
5.2 (มข.51) ถ้าลําโพงเครื่ องหนึ่งมีกาํ ลังลดลงจากเดิม 10 % และผูฟ้ ังยืนห่างจากลําโพงเป็ น 2 เท่าของระยะห่างเดิม
จงหาว่าผูฟ้ ังจะได้ยนิ เสี ยงที่มีระดับความเข้มเสี ยงลดลงกี่เดซิเบล กําหนดให้ log 2 = 0.3 log 3 = 0.5
1. 6.0
2. 4.0
3. 3.0
4. 2.0
5.3 (มข.51) เมื่อยิงปื น 1 นัด ทําให้เกิดเสี ยงที่มีระดับความเข้มเสี ยง 20 เดซิเบล ถ้าต้องการทําให้เกิดเสี ยงที่มี
ระดับความเข้มเสี ยง 40 เดซิเบล จะต้องยิงปื นพร้อมกันกี่กระบอก
1. 2
2. 10
3. 20
4. 100
5.4 (มข.52) แดงเห็นดอกไม้ไฟระเบิดอยูเ่ หนือศีรษะของเขาในระยะ 10 เมตรพอดี ในขณะเดียวกัน ถ้าดํายืนห่าง
จากแดง บนพื้นราบเดียวกันไปตามแนวราบเป็ นระยะ 24 เมตร เขาจะได้ยนิ เสี ยง ดอกไม้ไฟระเบิดด้วยความเข้ม
เสี ยงเป็ นกี่เท่าที่แดงได้ยนิ
1. 25:169
2. 25:144
3. 5:13
4. 5:12
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5.5 (มข.52) ความเข้มเสี ยง 18 x 10-7 วัตต์ต่อตารางเมตร คิดเป็ นระดับความเข้มเสี ยงกี่เดซิเบล
(กําหนดให้ log2 = 0.3010 และ log3 = 0.4771)
1. 5.26
2. 50
3. 52.6
4. 62.6
5.6 (มข.53) เมื่อเรายืนห่างจากแหล่งกําเนิดเสี ยงคงตัว 10 เมตร เราได้ยนิ เสี ยงด้วยระดับความเข้ม 50 เดซิเบล ถ้า
เราเดินเข้าหาแหล่งกําเนิดเสี ยงจนเหลือระยะห่าง 1 เมตร จะได้ยนิ เสี ยงดังกี่เดซิเบล
1. 52
2. 70
3. 500
4. 5000
5.7 (มข.54) แดงยืนห่างจากลําโพง 40 เมตรจะพอดีได้ยนิ เสี ยงจากลําโพง ถ้าเขาเดินเข้าไปยืนที่ตาํ แหน่งห่าง
จากลําโพง 10 เมตร จะได้ยนิ เสี ยงกี่วตั ต์/ตารางเมตร
1. 2  10-12
2. 4  10-12
3. 8  10-12
4. 16  10-12
5.8 มานีเห็นพลุแตกกลางอากาศเหนือศีรษะขึ้นไป 40 เมตร ขณะเดียวกันกับชูใจ ซึ่งอยูห่ ่างจากมานีตามแนว
ราบเป็ นระยะทาง 30 เมตร ก็เห็นพลุแตกเช่นกัน ความเข้มเสี ยงที่ชูใจได้ยนิ เป็ นกี่เท่าของมานี (มข.55)
1. 0.64 เท่า
2.0.36 เท่า
3. 2.44 เท่า
4.7.72 เท่า
10.5 เสี ยงดนตรี
10.5.1 ระดับเสี ยง
การได้ยนิ เสี ยงในแต่ละครั้ง มีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ
1. แหล่งกําเนิดเสี ยง
2. ตัวกลาง
3. ประสาทรับเสี ยง
เมื่อมีองค์ประกอบ 3 ประการครบแล้ว เราอาจจะได้ยนิ หรื อไม่ได้ยนิ เสี ยงก็ได้ ขึ้นกับสิ่ งสําคัญ 2 ประการ คือ
1. ความถี่ของเสี ยง
2. ความเข้มของเสี ยง
ลักษณะของเสี ยงที่ได้ยนิ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1. เสี ยงดัง - ค่อย ขึ้นอยูก่ บั อัมพลิจูดของเสี ยง ถ้าคลื่นเสี ยงอัมพลิจูดมากเสี ยงดังมาก ถ้าคลื่นเสี ยง
อัมพลิจูดน้อยเสี ยงดังค่อย
2. เสี ยงแหลม – ทุม้ (หรื อระดับเสี ยง) ขึ้นกับความถี่ของเสี ยง ถ้าคลื่นเสี ยงมีความถี่สูงเสี ยงจะแหลม
ถ้าคลื่นเสี ยงมีความถี่ต่าํ เสี ยงจะทุม้ ความถี่ต่าํ สุ ด – ความถี่สูงสุ ดที่หูคนปกติได้ยนิ เท่ากับ 20 – 20,000 เฮิร์ตซ์
การแบ่งระดับเสี ยง มีหลายวิธี เช่น
1. การแบ่งเสี ยงดนตรี ทางวิทยาศาสตร์
ตาราง การแบ่งระดับเสี ยงดนตรี ในวิทยาศาสตร์
ระดับเสี ยง
ความถี่ ( 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

2. การแบ่งระดับเสี ยงของเครื่ องดนตรี สากลที่นิยมในปัจจุบนั
ตาราง การแบ่งระดับเสี ยงดนตรี ในทางดนตรี สากล
ระดับเสี ยง
ความถี่ ( 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 ยงคู่แปด (Octave) คือ เสี ยงดนตรี ในทางวิทยาศาสตร์คู่หนึ่งที่มีความถี่ค่าเป็ น 2 เท่าของอีกค่าหนึ่ง เช่น
เสี ยง C กับ C เป็ นเสี ยงคู่แปด เพราะ C  มีความถี่ 2 เท่าของ C
เสี ยง C  กับ C  เป็ นเสี ยงคู่แปด เพราะ C  มีความถี่ 2 เท่าของ C 
การหาความสั มพันธ์ ของความถีใ่ นเสี ยงคู่แปด
x =
2X
x 

=

2X = 2(2X)

= 22X

ดังนั้น Xn = 2nX …………………….(10.10)
เมื่อ X แทน ความถี่ใด ๆ n แทน จํานวนขีดบน X
10.5.2 คุณภาพเสี ยง (Quality)
คุณภาพของเสียง หมายถึงความไพเราะของเสี ยง ขึ้นอยูก่ บั จํานวนโอเวอร์โทนของเสี ยงถ้าจํานวนโอเวอร์
โทนมากเสี ยงจะนุ่มนวล ถ้าจํานวนโอเวอร์โทนน้อยความนุ่มนวลของเสี ยงจะน้อยลง
เสี ยงดนตรี
เสี ยงดนตรี เป็ นจะเป็ นเสี ยงที่น่าฟังหรื อไม่ตอ้ งประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้
- ระดับเสี ยง ขึ้นอยูก่ บั ความถี่ ความถี่สูงเสี ยงจะแหลม ความถี่ต่าํ เสี ยงจะทุม้
- ความดัง ขึ้นอยูก่ บั ความเข้มของเสี ยงหรื อแอมพลิจูด แอมพลิจูดมากเสี ยงดัง แอมพลิจูดน้อยเสี ยงค่อย
- คุณภาพของเสี ยง ขึ้นอยูก่ บั ค่าความเข้มของเสี ยง (I) และความถี่ของเสี ยง (f) คุณภาพของเสี ยงทําให้เรา
แยกได้วา่ เสี ยงดังกล่าวมาจากเครื่ องดนตรี ชนิดใด
เครื่องดนตรีแบ่ งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. เครื่ องดนตรี ประเภทสาย
2. เครื่ องดนตรี ประเภทเคาะ หรื อตี
3. เครื่ องประเภทเป่ า
เครื่องดนตรีประเภทสาย เช่น ไวโอลิน กีตาร์ เบส ซออู ้ ซอด้วง ซอสามสาย ขิม จะเข้ พิณ เสี ยงที่
ออกมาจะขึ้นอยูก่ บั ความตึงของสายนั้น ถ้าสายตึงมากจะได้เสี ยงสู ง ถ้าสายหย่อนเสี ยงจะตํ่าลง และถ้าสายใหญ่
เสี ยงจะตํ่ากว่าสายเล็กระยะที่เส้นเสี ยงสัน่ สั้นจะได้เสี ยงสู ง แต่ระยะที่เส้นเสี ยงสัน่ ยาวจะได้เสี ยงตํ่า
เครื่ องดนตรี ประเภทสายมักมีกล่องเสี ยง เพื่อทําให้เสี ยงดังขึ้น เพราะใช้หลักการสัน่ พ้องมาช่วย
เครื่องดนตรีประเภทเคาะหรือตี เช่น กลอง ฉิ่ ง ฉาบ ระนาด อังกะลุง ระฆัง กรับ วัตถุขนาดเล็กเมื่อ
เกิดการสัน่ สะเทือนจะให้เสี ยงสู งกว่าวัตถุขนาดใหญ่ ถ้าวัตถุที่ใช้เคาะต่างกันจะเกิดเสี ยงต่างกัน เช่น ระนาดทุม้ ให้
เสี ยงทุม้ กว่าระนาดเอก
เครื่องดนตรีประเภทเป่ า เครื่ องดนตรี ประเภทนี้ตอ้ งใช้อากาศที่อยูใ่ นท่อหรื อในกล่องสัน่ เช่น ขลุ่ย แคน
ปี่ แซกโซโฟน รู ปร่ างและขนาดเครื่ องดนตรี ต่างกันทําให้ลาํ อากาศในเครื่ องดนตรี ต่างกัน จึงเกิดเสี ยงต่างกัน และ
ยังขึ้นกับวัสดุที่นาํ มาทําเครื่ องดนตรี ดว้ ย
สิ่ งทีค่ วรทราบเกีย่ วกับเสียงดนตรี
- chord คือโน้ตของเสี ยงดนตรี สองโน้ตหรื อมากกว่า ทําให้เกิดขึ้นพร้อมกัน
- concord หมายถึงโน้ตทั้งหลายรวมกันเข้าทําให้เกิดเสี ยงที่น่าฟัง
- dis-cord หมายถึงโน้ตทั้งหลายรวมกันเข้าทําให้เกิดเสี ยงที่ไม่น่าฟัง
- Melody หมายถึงเมื่อโน้ต 2-3 โน้ต ทําให้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันทําให้เกิดโน้ตที่รวมกันเป็ นทํานองที่น่าฟัง
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10.5.3 ความถีธ่ รรมชาติ
เป็ นความถี่ในการสัน่ หรื อแกว่งของวัตถุอย่างอิสระ เช่น สายกีตาร์ที่ถูกขึงตึง เมื่อถูกดีดบริ เวณตรงกลาง
สายกีตาร์จะสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ ซึ่งมีค่าเท่ากับความถี่มูลฐาน
วัตถุที่ตรึ งไว้เมื่อปล่อยให้สนั่ มันจะสัน่ ด้วยความถี่คงตัวค่าหนึ่ง เรี ยกว่า ความถีธ่ รรมชาติ เช่น การสัน่ ของ
ลูกตุม้ นาฬิกา การสัน่ ของมวลผูกติดกับสปริ ง
ลูกตุ้มนาฬิ กา

l
มีความถี่ของการสัน่
เมื่อ

f

g
l

1
2π

……………….….(10.11)

f แทน ความถี่ของการสัน่ (ความถี่ธรรมชาติของนาฬิกา)
g แทน ความเร่ งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก l แทน ความยาวของเชือกลูกตุม้

10.5.4 การสั่ นพ้องของเสี ยง
การสัน่ พ้องของเสี ยง เกิดเมื่อความถี่ของเสี ยงตามธรรมชาติ เท่ากับความถี่ของเสี ยงที่ถูกทําให้เกิดขึ้น หรื อ
ความถี่ที่ถูกบังคับ หลักการนี้นาํ มาประดิษฐ์เครื่ องดนตรี ประเภทสาย เช่น ซอ กีตาร์ ไวโอลิน โดยมีกล่องเสี ยง
ช่วยให้เกิดการสัน่ พ้องของเสี ยง
หลักของการสั่นพ้องของเสี ยง
1. ในท่อปลายปิ ดหนึ่งข้างไม่วา่ จะเกิดการสัน่ พ้องครั้งที่เท่าไร ปากท่อจะต้องเป็ นปฏิบพั และที่กน้ ท่อ
จะต้องเป็ นบัพเสมอ และเกิดคลื่นนิ่งในท่อ

ปลายปิ ดด้ านหนึ่ง
L
st

เกิดการสัน่ ครั้งแรกเรี ยก Fundamental หรื อ 1 Harmonic
L

λ
4

nd

เกิดการสัน่ ครั้งที่สอง เรี ยก 2 Harmonic
L

3
4

rd

เกิดการสัน่ ครั้งที่สาม เรี ยก 3 Harmonic
L

เขียนเป็ นสู ตรทัว่ ๆ ไป

L

n
4

5
4

เมื่อ n = 1, 3 , 5 , …….
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ปลายเปิ ดทั้งสองข้ าง

L
st

เกิดการสัน่ ครั้งแรกเรี ยก Fundamental หรื อ 1 Harmonic
L


2

nd

เกิดการสัน่ ครั้งที่สอง เรี ยก 2 Harmonic
L

2

2

rd

เกิดการสัน่ ครั้งที่สาม เรี ยก 3 Harmonic
L

เขียนเป็ นสู ตรทัว่ ๆ ไป

L

n
2

3
2

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

เพิม่ เติม
1. ความถี่มูลฐาน (Fundamental) คือความถี่ต่าํ สุ ดของคลื่นนิ่งในหลอดทดลอง ซึ่งจะทําให้คลื่นที่
ได้มีความยาวคลื่นมากที่สุด
2. โอเวอร์โทน (Overtone) คือความถี่ของคลื่นนิ่งที่ถดั จากความถี่มูลฐาน กรณี ของคลื่นนิ่งใน
หลอด Overtone มีค่าขึ้นกับจํานวน loop
3. ฮาร์โมนิก (Hamonic) คือตัวเลขที่บอกว่าความถี่น้ นั เป็ นกี่เท่าของความถี่มูลฐาน
ค่ าความถี่
ตอนแรก f1

f2 = 2f1
f3 = 3f1
fn = nf1

ชื่อเรียกความถีต่ ่ างๆ
ค่ าฮาร์ มอนิก
ฮาร์มอนิกที่ 1
ฮาร์มอนิกที่ 2
ฮาร์มอนิกที่ 3
ฮาร์มอนิกที่ n

ประโยชน์ ของการสั่ นพ้อง
1. ใช้ในการตอกเสาเข็ม
2. ใช้ในการเข็นรถขึ้นจากหล่ม
3. ใช้ในการผลิตเครื่ องดนตรี ให้มีเสี ยงดังขึ้น เช่น กีตาร์ ไวโอลิน กลอง
4. ใช้ในการแข่งเรื อ โดยการพายเป็ นจังหวะพร้อมกัน

จํานวนฮาร์ มอนิก
ความถี่มูลฐาน
โอเวอร์โทนที่ 1
โอเวอร์โทนที่ 2
โอเวอร์โทนที่ n-1
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แบบฝึ กหัด 10.5 เสี ยงดนตรี
จงหาความถี่ของเสี ยง E  กําหนด E = 320 Hz
เสี ยงที่มีความถี่ 2,560 Hz เป็ นเสี ยงสามคู่แปดของเสี ยงที่มีความถี่เท่าใด
ขณะหนึ่งอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จึงเริ่ มทําการทดลองการสัน่ พ้องโดยใช้หลอดเรโซแนนซ์กบั ส้อมเสี ยง
เมื่อปรับหลอดเรโซแนนซ์ให้ยาว 20 เซนติเมตร ส้อมเสี ยงจะต้องสัน่ ด้วยความถี่ต่าํ สุ ดเท่าใดจึงจะเกิดการสัน่
พ้องได้
ท่อปลายเปิ ดสองข้างยาว 80 เซนติเมตร เกิดการสัน่ พ้องกับส้อมเสี ยงอันหนึ่งที่ให้ความถี่ต่าํ สุ ดที่จะเกิดการสัน่
พ้องได้ถา้ นําส้อมเสี ยงนี้ไปเคาะที่ปากท่อปลายเปิ ดข้างเดียวแล้วเกิดการสัน่ พ้อง อยากทราบว่าท่อตอนหลังนี้
ต้องยาวอย่างน้อยที่สุดเท่าไร
หลอดปลายเปิ ดสองข้างปลายหนึ่งจุ่มลงในนํ้าให้อยูใ่ ต้ผวิ นํ้าส่ วนหนึ่ง จัดระดับนํ้าหลอดให้ได้ยนิ เสี ยงดังที่สุด
เมื่อนําส้อมเสี ยงซึ่งกําลังสัน่ มาจ่อเหนือปากหลอด พบว่ามีสองตําแหน่งที่เสี ยงดังที่สุดตําแหน่งแรกหลอดจมลง
ในนํ้า 10 เซนติเมตร และตําแหน่งที่สองหลอดจมลงในนํ้า 35 เซนติเมตร
ก. จงหาความยาวคลื่นเสี ยงในอากาศ
ข. ในช่วงเวลาที่คลื่นเสี ยงสัน่ ครบ 1 รอบคลื่นในอากาศเคลื่อนที่ได้กี่เมตร
ค. ถ้าความเร็ วเสี ยงในอากาศเท่ากับ340 เมตรต่อวินาที ความถี่ส้อมเสี ยงเป็ นเท่าไร
ขณะหนึ่งอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จึงเริ่ มทําการทดลองการสัน่ พ้องโดยใช้หลอด เรโซแนนซ์กบั ส้อมเสี ยง
เมื่อปรับหลอดเรโซแนนซ์ให้ยาว 50 เซนติเมตร ส้อมเสี ยงจะต้องสัน่ ด้วยความถี่ต่าํ สุ ดเท่าใดจึงจะเกิดการสัน่
พ้องได้
จงเลือกหลอดเรโซแนนซ์อนั ที่ส้ นั ที่สุด เพื่อจะใช้กบั คลื่นที่มีความถี่ 700 เฮิรตซ์ แล้วเกิดกําทอนได้ 3 ครั้ง
(กําหนดความเร็ วเสี ยงเป็ น 350 เมตรต่อวินาที)
เล่นไวโอลินเละกีตาร์ดว้ ยเสี ยงAความถี่ 440 เฮิรตซ์ แต่เสี ยงที่ออกมาจากเครื่ องดนตรี ท้งั สองมีคุณภาพเสี ยง
ต่างกัน เป็ นเพราะเหตุใด
ความถี่ต่าํ สุ ดที่เกิดจากเครื่ องดนตรี ชนิดหนึ่งเรี ยกว่าอย่างไร
เพราะเหตุใดเครื่ องดนตรี ที่มีขนาดใหญ่ จึงให้ระดับสู งตํ่าของเสี ยง ตํ่ากว่าเครื่ องดนตรี ประเภทเดียวกันที่ขนาด
เล็กกว่า เช่น กลองใบใหญ่กบั กลองใบเล็ก
ขวด ก. และ ข. เป็ นขวดชนิดเดียวกัน และมีขนาดเท่ากัน แต่มีระดับนํ้าในขวดต่างกัน เมื่อใช้ไม้เคาะด้านข้าง
ของขวด ทําให้เกิดเสี ยง ขวดใดมีระดับสู งตํ่าของเสี ยงสูงกว่า เพราะเหตุใด

3.1 เมื่อเป่ าแซกโซโฟนตัวหนึ่งให้เกิดเสี ยงมีความถี่มูลฐาน 440 เฮิร์ตซ์ พร้อมกับฮาร์มอนิกที่ 3 5 9 และ 11 จงหา
ความถี่ท้ งั หมดของเสี ยงทั้งหมดที่เป่ าจากแซกโซโฟนในขณะนั้น (440 , 1,320 , 2,200 , 3,960 , 4,840)
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3.2 ปรี ดาสี ไวโอลินให้เกิดเสี ยง “ซอล” ซึ่งมีความถี่ 384 เฮริ ตซ์ ขณะที่ในห้องมีอุณหภูมิ 30องศาเซลเซียส ถ้าเขา
สี ไวโอลินเดิมในห้องปรับอากาศทีมีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส โดยเล่นโน้ตเสี ยง“ซอล” ความถี่ของเสี ยงจาก
ไวโอลินจะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่อย่างไรจงอธิบาย (-)
3.3 ท่อทรงกระบอกปลายปิ ดข้างหนึ่งยาว2.40 เมตร ถ้าเสี ยงมีอตั ราเร็ ว 343 เมตร ต่อวินาที เสี ยงจากท่อนี้จะมี
ความถี่ต่าํ สุ ดเท่าใด (35.7 Hz)
3.4 เมื่อให้เสี ยงความถี่ 500 เฮริ ตซ์ ผ่านเข้าไปในหลอดเรโซแนนซ์ ขณะอุณหภูมิอากาศเป็ น 30 องศาเซลเซียส
คลื่นเสี ยงจะต้องมีความถี่เท่าใดจึงจะเกิดการสัน่ พ้องของอากาศได้อีกครั้งหนึ่ง (508.7 Hz)
3.5 ในการทดลองการสัน่ พ้องของอากาศขณะเกิดการสัน่ พ้องครั้งแรก ลูกสู บอยูห่ ่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์
18 เซนติเมตร และเมื่อเกิดการสัน่ พ้องครั้งถัดไปจะต้องดึงลูกสู บห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์กี่เซนติเมตร
(54 cm)
3.6 หลอดแก้วรู ปทรงกระบอกเปล่าปลายปิ ดข้างหนึ่งถ้านํามาใส่ น้ าํ ให้มีระดับต่างๆกันแล้วนําส้อมสี ยงที่กาํ ลัง
สัน่ ให้เกิดเสี ยงไปไว้ใกล้ปากหลอดจะพบว่ามีความสู งของนํ้าในหลอดแก้ว 2 ค่าที่ทาํ ให้เกิดเสี ยงดังกว่าเดิม
ครั้งแรกมีน้ าํ ในหลอดแก้วสู ง 12 เซนติเมตร ครั้งที่สอง มีน้ าํ ในหลอดแก้วสู ง 37 เซนติเมตร ถ้าส้อมเสี ยงสัน่
ด้วยความถี่ 682 เฮิร์ตซ์ อัตราเร็ วเสี ยงในอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าใด (341 m/s)
4.1 (O-NET49) ถ้าดีดกีตาร์แล้วพบว่าเสี ยงที่ได้ยนิ ตํ่ากว่าปกติ จะมีวิธีปรับแก้ให้เสี ยงสู งขึ้นได้อย่างไร
1. เปลี่ยนใช้สายเส้นใหญ่ข้ ึน
2. ปรับสายให้หย่อนลง
3. ปรับตําแหน่งสายให้ยาวขึ้น
4. ปรับสายให้ตึงขึ้น
4.2 (O-NET50) ระดับเสี ยงและคุณภาพเสี ยงขึ้นอยูก่ บั สมบัติใดตามข้อใด
1. ความถี่ รู ปร่ างคลื่น
2. รู ปร่ างคลื่น ความถี่
3. แอมพลิจูด ความถี่
4. ความถี่ แอมพลิจูด
5.1 (มข.51) คุณภาพของเสี ยงบอกได้ดว้ ยปริ มาณใดของเสี ยง
2. ระดับเสี ยง
1. ความยาวคลื่น
3. ความเข้มเสี ยง
4. องค์ประกอบของฮาร์โมนิกของเสี ยง
5.2 (มข.53) ในการทดลองการสัน่ พ้องของเสี ยง ขณะเกิดการสัน่ พ้องของเสี ยงครั้งแรก ลูกสู บอยูห่ ่างจากปาก
หลอดเรโซแนนซ์ 20 เซนติเมตร เมื่อเกิดการสัน่ พ้องครั้งต่อไป ลูกสู บจะอยูห่ ่างจากปากหลอดเท่าใด
1. 30 เซนติเมตร
2. 40 เซนติเมตร
3. 60 เซนติเมตร
4. 100 เซนติเมตร
5.3 เชือกยาว 1.8 เมตร ผูกติดกับเครื่ องเคาะสัญญาณที่มีความถี่คงที่ ปลายเชือกอีกข้างคล้องผ่านรอกที่หอ้ ยติด
กับน็อต โดยระยะจากรอกถึงเครื่ องเคาะสัญญาณเป็ นระยะ 1.5 เมตร เมื่อใช้น็อต 9 ตัว ทําให้เกิดคลื่นนิ่ง
ในเส้นเชือกได้ แต่ถา้ ลดน็อตลงคลื่นนิ่งหายไป และจะเกิดอีกครั้งเมื่อเหลือนอต 4 ตัว จงหา จํานวนลูปที่
เกิดขึ้นเมื่อใช้น็อต 9 ตัว (มข.55)
1. 1 ลูป
2. 2 ลูป
3. 3 ลูป
4. 4 ลูป
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5.4 (มข.54) ถ้าให้เสี ยงที่มีความถี่ 600 เฮิรตซ์ เป็ นความถี่ฮาร์โมนิคลําดับที่หนึ่ง จงหาค่าสู งสุ ด (nmax) ของ
ลําดับฮาร์โมนิคที่ n ที่หูคนเราได้ยนิ
1. nmax = 33
2. nmax = 20
3. nmax = 16
4. nmax = 10
5.5 ขณะที่อตั ราเร็ วเสี ยงในอากาศเป็ น300 m/s วัดความดันอากาศที่มีความดันอากาศที่มีคลื่นเสี ยงผ่าน
ณ ตําแหน่งหนึ่งแล้วได้ กราฟดังรู ปจงความถี่คลื่นเสี ยงนี้ (มข.56)
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 ขณะอัตราเร็ วเสี ยงในอากาศเป็ น 320 m/s ถ้าเป่ าขวดที่มีความลึก 0.2 m เสี ยงความถี่เท่าใดที่ไม่เกิดขึ้น
(มข.56)
1. 400 Hz
2. 800 Hz
3. 1200 Hz
4. 2,000 Hz
10.6 บีตส์ และคลืน่ นิ่งของเสียง
จากรู ป 10.3 คลื่นเสี ยงถูกเปล่งออกมาจากลําโพง A และ B มีความถี่ f1 และ f2 ตามลําดับ

รู ป 10.3
ความถี่ f1 และ f2 ต่างกันเล็กน้อย ปรากฏว่าเสี ยงจากลําโพง A และ B จะมาแทรกสอดกันทําให้เกิด
คลื่นรวมมีลกั ษณะที่แอมพลิจูดเปลี่ยนแปลง บริ เวณที่มีแอมพลิจูดสู งเสี ยงจะดัง บริ เวณที่มีแอมพลิจูดตํ่าเสี ยงจะค่อย
บริ เวณทั้งสองไม่อยูน่ ิ่งกับที่ แต่จะเคลื่อนที่ไปทําให้เราได้ยนิ เสี ยงดังและค่อยสลับกันไปเป็ นจังหวะ ปรากฎการณ์
นี้เรี ยกว่า บีตส์ (Beats)
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สู ตรคํานวณบีตส์ (ความถี่บีตส์ = fb )
1. fb = f1 - f2 ( เมื่อ f1  f2 )
2. ถ้าโจทย์ให้หาความถี่เฉลี่ย

หรื อ f2 - f1 ( เมื่อ f2  f1 )
fเฉลี่ย =

f1  f 2
2

fเฉลี่ย ต้องอยูใ่ นช่อง 20 – 20000 Hz จึงจะได้ยนิ

ข้ อควรจํา
จากการวิเคราะห์ปรากฏการณ์บีตส์พบว่า
1. ปรากฏการณ์บีตส์จะสังเกตได้ชดั เจน เมื่อ

f1  f 2
2

 f1 - f2 หรื อ fลัพธ์  fb

นัน่ คือ ผลต่างของความถี่ของคลื่นสองขบวนต้องน้อยมากเมื่อเทียบกับความถี่ของคลื่นลัพธ์ หรื อเทียบ
กับความถี่ของคลื่นแต่ละขบวนที่มารวมกัน
2. ความถี่บีตส์ (fb) ต้องไม่มากนัก ไม่ควรเกิน 7 Hz ถ้าสู งกว่านี้จะไม่ได้ยนิ การเกิดบีตส์
3. แอมพลิจูดของคลื่นทั้งสองขบวนต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน มิฉะนั้นเสี ยงดังและค่อยจะไม่แตกต่างกัน
อาจฟังไม่ชดั เจนทําให้ไม่รู้สึกว่าได้ยนิ การเกิดบีตส์
ประโยชน์ ของบีตส์
1. ใช้วดั ความถี่ของส้อมเสี ยง เมื่อทราบความถี่มาตรฐานและความถี่ของบีตส์
2. ใช้เทียบเสี ยงของเครื่ องดนตรี เช่น การเทียบเสี ยงของสายกีตาร์โดยมีเครื่ องเทียบเสี ยง
มาตรฐานเปรี ยบเทียบไม่วา่ จะเป็ นไวโอลิน หรื อกีตาร์ ใช้หลักว่าเมื่อเสี ยงเท่ากันแล้วจะไม่เกิดบีตส์ ถ้ายังเกิดบีตส์อยู่
แสดงว่าเสี ยงยังไม่เท่ากัน ต้องปรับจนเสี ยงทั้งสองไม่ทาํ ให้เกิดบีตส์ การเกิดบีตส์น้ นั หูบางคนอาจจะไวรับเสี ยงได้
แต่บางคนก็รับไม่ได้
คลืน่ นิ่ง (Standing Wave )
คือ คลื่นรวมที่เกิดจากคลื่นสองขบวน ( ซึ่งเป็ นคลื่นจากแหล่งกําเนิดอาพันธ์ ) เคลื่อนที่เข้า
หากันในตัวกลางเดียวกัน มีผลให้เกิดปฏิบพั และบัพสลับกันไป โดยตําแหน่งของปฏิบพั และบัพคงที่ ไม่เปลี่ยน
ตําแหน่ง ดังรู ป 10.5

รู ป 10.5
พิจารณารู ป 10.5 สมมติลาํ โพง A และ B เปล่งเสี ยงซึ่งมี ความถี่ ความยาวคลื่น แอมพลิจูด และเฟส
ตรงกันออกมาวิ่งสวนกัน
ตําแหน่งที่ 1,3,5,7,9,11,13 เรี ยกว่าปฏิบพั ตําแหน่ง 2,4,6,8,10,12 เรี ยกว่าบัพ ถ้าเราฟังเสี ยงตรงตําแหน่งที่
เป็ นปฏิบพั ของความดันเสี ยงจะดังมาก แต่ถา้ เราฟังเสี ยงตรงตําแหน่งที่เป็ นบัพของความดังเสี ยงจะค่อยมาก
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การหาความยาวคลื่นปลายตึง ทั้ง 2 ข้าง ได้ดงั นี้
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การหาความยาวคลื่นปลายตึง ข้างเดียวได้ดงั นี้

L

L
3
4


4


4

จากรู ป



= L

L


2



1.2
1.3
1.4

= L
=

4L
3

L



2

1.1



= 4L

การหาความยาวคลื่นปลายอิสระทั้งสองข้างได้ดงั นี้
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แบบฝึ กหัด 10.6 บีตส์ และคลืน่ นิ่งของเสียง
ลําโพง 2 ตัว ส่ งเสี ยงความถี่600 และ 605 Hz ออกมา ถามว่าความถี่ของเสี ยงที่เราได้ยนิ และความถี่บีตส์เป็ น
เท่าไร
ถ้าต้องการให้เกิดเสี ยงดังเป็ นจังหวะๆ ต่างกันทุกครึ่ งวินาที จะต้องเคาะส้อมเสี ยงซึ่งมีความถี่ 500 เฮิรตซ์
พร้อมกับส้อมเสี ยงที่มีความถี่เท่าไร
เมื่อเคาะส้อมเสี ยงสองอันมีความถี่ 450 และ 456 เฮริ ตซ์ จะทําให้เกิดจังหวะเสี ยงดังหรื อเสี ยงค่อยใน 1 วินาที
เท่ากับเท่าไร
ถ้าต้องการให้เกิดเสี ยงดังเป็ นจังหวะๆ ต่างกันทุก 0.1 วินาที จะต้องเคาะส้อมเสี ยงซึ่งมีความถี่ 500 เฮิรตซ์
พร้อมกับส้อมเสี ยงที่มีความถี่เท่าไร

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ อง เสี ยง เรี ยบเรี ยงโดยครู บุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 22

1.5 ถ้าอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเป็ น 25 องศาเซลเซียส จงหาความยาวที่นอ้ ยที่สุดของกล่องเสี ยงที่ทาํ ให้เกิด
ความถี่เสี ยง จากการสัน่ ของส้อมเสี ยงด้วยความถี่ที่ติดตั้งบนกล่องเสี ยงด้วยความถี่ 230 เฮิรตซ์ (1.5 m)
1.6 ถ้าอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเป็ น 15 องศาเซลเซียส จงหาความยาวที่นอ้ ยที่สุดของกล่องเสี ยงที่ทาํ ให้เกิด
ความถี่เสี ยง จากการสัน่ ของส้อมเสี ยงด้วยความถี่ที่ติดตั้งบนกล่องเสี ยงด้วยความถี่ 680 เฮิรตซ์
2.1 ไวโอลินสองตัวความถี่ 438 และ 440 เฮิรตซ์ ถ้าสี ไวโอลินทั้งสองพร้อมกันจะเกิดปรากฏการณ์ใดของเสี ยง
2.1 เรื อลําหนึ่งกําลังแล่นเข้าหาหน้าผา กัปตันเรื อเปิ ดหวูดส่ งสัญญาณด้วยความถี่คงตัว โดยเปิ ดสัญญาณอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเหตุใดผูค้ นบนเรื อจึงได้ยนิ เสี ยงปิ ด
2.1 การหาอัตราเร็ วของเสี ยงในของเหลวโดยใช้หลักการของคลื่นนิ่ง ทําได้อย่างไร อธิบาย
3.1 นักดนตรี ผหู ้ นึ่งดีดกีตาร์ทาํ ให้เกิดเสี ยงความถี่ ขณะเดียวกับที่มีเสี ยงออกมาจากแหล่งกําเนิดเสี ยงอื่น ทําให้
เกิดการบิดมีความถี่ 5 เฮริ ตซ์ เมื่อเขาปรับความถี่ของเสี ยงจากสายกีตาร์ลดลงเป็ น 329.6 เฮิรตซ์ ปรากฏว่าได้
ยินเสี ยงที่มีระดับสู งตํ่าของเสี ยงเดียวกัน จงหาความถี่ (334.6 Hz)
3.2 แหล่งกําเนิดเสี ยงส่ งคลื่นเสี ยงความถี่ 1000 เฮริ ตซ์ ด้วยกําลังเสี ยงคงตัว เข้าหากําแพงในแนวตั้งฉาก ดังรู ป
เมื่อใช้เครื่ องรับฟังเสี ยงเคลื่อนที่บนแนว XY พบว่าความเข้มเสี ยง ณ ตําแหน่งต่างมีค่าไม่สมํ่าเสมอ ทั้งนี้เกิด
จากสมบัติใดบ้างของเสี ยง(-)

3.3 แหล่งกําเนิดเสี ยงความถี่ 2000 เฮริ ตซ์ ไปกระทบตัวสะท้อนอันหนึ่ง เมื่อใช้เครื่ องรับฟังเสี ยงเคลื่อนไปตาม
แนวตรงระหว่างแหล่งกําเนิดเสี ยงกับตัวสะท้อนได้ยนิ เสี ยงดัง ค่อยสลับกัน ถ้าต้องการให้ตาํ แหน่งเสี ยงดัง
สองตําแหน่งที่อยูถ่ ดั กันอยูห่ ่างกันมากกว่าเดิม 2 เซนติเมตร แหล่งกําเนิดเสี ยงจะต้องส่ งเสี ยงความถี่เท่าใด
ไปกระทบตัวสะท้อน อัตราเร็ วของเสี ยงในอากาศเท่ากับ 340 เมตรต่อวินาที (1,619.05 Hz)
4.1 (O-NET51) ในการเปรี ยบเทียบเสี ยงกีร์ตา้ กับหลอดเทียบเสี ยงมาตรฐาน เมื่อดีดสายกีร์ตา้ พร้อมกับหลอด
เทียบเสี ยงเกิดบีตส์ข้ ึนที่ความถี่หนึ่ง แต่เมื่อขันให้สายตึงขึ้นเล็กน้อยความถี่ของบีตส์สูงขึ้น ความถี่ของเสี ยง
กีร์ตา้ เดิมเป็ นอย่างไร
1. สู งกว่าเสี ยงมาตรฐาน
2. ตํ่ากว่าเสี ยงมาตรฐาน
3. เท่ากับเสี ยงมาตรฐาน
4. อาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าเสี ยงมาตรฐานก็ได้
4.2 (O-NET52) สมบัติตามข้อใดของคลื่นเสี ยงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดบีตส์
1. การสะท้อน
2. การหักเห
3. การเลี้ยวเบน
4. การแทรกสอด
5.1 (มข.52) ลําโพงสองตัวมีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการถูกต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดสัญญาณความถี่ 500 เฮิร์ตซ์
เครื่ องเดียวกันแต่ลาํ โพงตัวหนึ่งถูกต่อสายสัญญาณแบบกลับขั้วกับอีกตัวหนึ่ง นําลําโพงทั้งสองมาวางหันหน้า
เข้าหากันห่างกันพอสมควร คํากล่าวต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
1. เสี ยงจากลําโพงจะทําให้เกิดบีตส์ในช่วงระหว่างลําโพงทั้งสอง
2. ที่ตาํ แหน่งกึ่งกลางระหว่างลําโพงทั้งสองจะเกิดบัพของคลื่นเสี ยง
3. ที่ตาํ แหน่งกึ่งกลางระหว่างลําโพงทั้งสองจะเกิดปฏิบพั ของคลื่นเสี ยง
4. ที่ตาํ แหน่งกึ่งกลางระหว่างลําโพงทั้งสองอาจจะเกิดบัพหรื อปฏิบพั ของคลื่นเสี ยงก็ได้
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5.2 (มข.53) คลื่นเสี ยงชุด A มีความถี่ 210 เฮิรตซ์เคลื่อนที่รวมกับคลื่นเสี ยงชุด B ซึ่งมีเสี ยงทุม้ กว่า ปรากฏว่าเกิด
บีตส์ดว้ ยความถี่ 4 บีตส์ต่อวินาที คลื่นเสี ยงชุด B มีความถี่กี่เฮิรตซ์
1. 206
2. 208
3. 212
4. 214
5.3 แหล่งกําเนิดเสี ยงส่ งคลื่นเสี ยงที่มีความถี่ 700 เฮิรตซ์ ไปกระทบตัวสะท้อนตัวหนึ่ง เมื่อใช้เครื่ องรับฟังเสี ยง
เคลื่อนไปตามแนวแหล่งกําเนิดเสี ยงกับตัวสะท้อนได้ยนิ เสี ยงดัง ค่อย สลับกัน ถ้าต้องการให้ตาํ แหน่งเสี ยง
ดังสองตําแหน่งที่อยูถ่ ดั กันห่างกันมากกว่าเดิม 5 เซนติเมตร แหล่งกําเนิดเสี ยงต้องส่ งความถี่เท่าใด ถ้า
ความเร็ วเสี ยงในอากาศเป็ น 350 เมตรต่อวินาที (มข..55)
1. 583.3 เฮิรตซ์
2. 636.3 เฮิรตซ์
3. 783.3 เฮิรตซ์
4. 836.3 เฮิรตซ์
5.4 ขณะที่เดินตามเส้นทาง A B ซึ่งไกลพอสมควร ผ่านลําโพง A และ B ที่กระจายเสี ยงความถี่ต่างกัน
ด้วยความดันที่เท่ากัน ดังรู ป ข้อความใดไม่ถูกต้อง (มข.56)
1. ที่ตาํ แหน่ง A จะได้ยนิ เสี ยงดังและเบาสลับกัน
อย่างละ 5 ครั้งต่อวินาที
2. ที่ตาํ แหน่ง B จะได้ยนิ เสี ยงดังและเบาสลับกัน
อย่างละ 5 ครั้งต่อวินาที
3. ที่ตาํ แหน่งระหว่าง A และ B จะได้ยนิ เสี ยง
มีความถี่ 1005 Hz
4. ถ้า A และ B ปล่อยเสี ยงความถี่ 500 Hz เท่ากันจะมีบางตําแหน่งที่ได้ยนิ เสี ยงเบามาก
10.7 ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์ และคลืน่ กระแทก (Doppler effect and Shock Wave )
ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์ (Doppler effect) คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนระดับเสี ยงหรื อ
ความถี่ของเสี ยงอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่สมั พัทธ์ระหว่างแหล่งกําเนิดเสี ยงกับผูฟ้ ัง ลักษณะการเกิดปรากฏการณ์
มีดงั นี้
1. เมื่อแหล่งกําเนิดเสี ยงเคลื่อนที่เข้าหาผูฟ้ ัง หรื อผูฟ้ ังเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกําเนิดเสี ยง คลื่นจาก
แหล่งกําเนิดเสี ยงจะอัดกระชั้นมากขึ้น ความถี่มากทําให้ผฟู ้ ังได้ยนิ เสี ยงสูงขึ้น
2. เมื่อแหล่งกําเนิดเสี ยงเคลื่อนที่ออกจากผูฟ้ ังหรื อผูฟ้ ังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสี ยง
คลื่นเสี ยงจะกระจายกว้างออกกว่าเดิม ความถี่ลดลง ทําให้ผฟู ้ ังได้ยนิ เสี ยงตํ่าลง
กรณีที่ 1 แหล่ งกําเนิดเคลือ่ นที่ ผู้สังเกตหยุดนิ่ง
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ความถีเ่ สี ยงทีผ่ ู้สังเกตได้ ยนิ
กรณี แหล่งกําเนิดเคลื่อนที่ออกจากผูส้ งั เกต
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กรณี แหล่งกําเนิดเคลื่อนที่เข้าหาผูส้ งั เกต
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กรณีที่ 2 แหล่ งกําเนิดเสี ยงหยุดนิ่ง ผู้สังเกตเคลือ่ นที่
กรณี ผูส้ งั เกตเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกําเนิดเสี ยง

จาก v  f
f 0 , v0



S

จะได้

v
fs

 v  v0 
f 0  fs 
 v 

กรณี ผูส้ งั เกตเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดเสี ยง
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กรณีที่ 3 แหล่ งกําเนิดและผู้สังเกตต่ างเคลือ่ นที่ เป็ นการนําเอา 2 กรณี แรกมาผสมกัน
โดยเมื่อพิจารณาทั้ง 3 กรณี สามารถสรุ ปเป็ นสมการที่ใช้คาํ นวณหาความถี่เสี ยงที่ผฟู ้ ังได้รับ ดังนี้
 v  v0 
f0  fs 

 v  vs 

เมื่อ

f0 แทน ความถี่ที่ผสู ้ งั เกตได้ยนิ (Hz)

fs แทน ความถี่ของแหล่งกําเนิด (Hz)
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v แทน ความเร็ วเสี ยงในอากาศ (m/s)
v0 แทน ความเร็ วของผูส้ งั เกต (m/s)

v0 เป็ น + ถ้าวิ่งเข้าหาแหล่งกําเนิด

v0 เป็ น - ถ้าวิ่งออกจากแหล่งกําเนิด

vs แทน ความเร็ วของแหล่งกําเนิดเสี ยง (m/s)
เป็ น + ถ้าผูฟ้ ังอยูห่ ลังแหล่งกําเนิด
เป็ น - ถ้าผูฟ้ ังอยูห่ น้าแหล่งกําเนิด
คลืน่ กระแทก ( Shock Wave )
คือ ปรากฏการณ์ที่ผสู ้ งั เกตที่หยุดนิ่งได้ยนิ เสี ยงจากแหล่งกําเนิดเสี ยง ( Source ) มีความเร็ วมากกว่า
ความเร็ วของเสี ยง แสดงลักษณะของคลื่นได้ดงั รู ป
หน้าคลื่นกระแทก

A



B

หน้าคลื่นกระแทก

จากรู ป แหล่งกําเนิดเสี ยง ( Source ) เคลื่อนจาก A  B ใช้เวลา t คลื่นเสี ยง เคลื่อนจาก A  Cใช้
เวลา t อันเดียวกัน
จะได้

sin

AC
=
AB

=

AC
AB

t

=

t

v
vS

ดังนั้น sin =

v
vS

เมื่อ v แทน ความเร็ วคลื่นเสี ยง, vS แทน ความเร็ วของแหล่งกําเนิด,  แทน ครึ่ งหนึ่งของมุมที่ปลายกรวย
Mach number คือเลขที่ให้ทราบความเร็ วของแหล่งกําเนิดเสี ยงเป็ นกี่เท่าของความเร็ วคลื่นเสี ยง
L แทน ระยะห่างจากคนไปยังเครื่ องบิน h แทน ความสู งตามแนวดิ่งจากคนไปยังเครื่ องบิน
หาค่า Mach number ได้จาก อัตราส่ วนระหว่าง อัตราเร็ วของแหล่งกําเนิดกับอัตราเร็ วเสี ยง
Mach number =
ข้ อสั งเกต

vS
=
v

1
sinθ

=

L
h

1. ถ้าเลขมัค (Mach Number) < 1 แสดงว่า vs < v Subsonic
2. ถ้าเลขมัค (Mach Number) = 1 แสดงว่า vs = v หน้าคลื่นตอนหน้าแหล่งกําเนิดคลื่นจะซ้อนกัน
เรี ยกว่า Critical Sonic
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3. ถ้าเลขมัค (Mach Number) > 1 แสดงว่า vs > v ทําให้เกิดหน้าคลื่นกระแทก เรี ยกว่า Shock Wave
แบบฝึ กหัด 10.7 ปรากฏการณ์ ดอปเพลอร์ และคลืน่ กระแทก
ตัวอย่ าง ขับรถคันหนึ่งด้วยความเร็ ว 25 m/s เปิ ดแตรส่ งเสี ยงด้วยความถี่ 300 Hz ขณะนั้นความเร็ วของเสี ยง
340 m/s จงหา ก. ความยาวคลื่นด้านหน้า
ข. ความยาวคลื่นด้านหลัง
v  vs
ก. วิธีทาํ จาก
น 
fs
340  25
น 
300
315 = 1.05
น 
300

ข. วิธีทาํ จาก

ล 

เมตร

v  vs
fs

340  25
300
365 = 1.22 เมตร
ล 
300
ล 

ตัวอย่ าง รถยนต์คนั หนึ่งกําลังแล่นด้วยความเร็ ว 25 m/s เปิ ดแตรด้วยความถี่ 200 Hz ออกมา ผูส้ งั เกตบนอยูบ่ นรถ
อีกคันหนึ่งกําลังแล่นด้วยความเร็ ว 10 m/s จะได้ยนิ เสี ยงแตรด้วยความถี่เท่าใด (vv= 340 m/s) เมื่อ
ก. ผูส้ งั เกตนําหน้ารถเปิ ดแตร
ข. แล่นสวนทางกัน
ค. ผูส้ งั เกตเคลื่อนที่ตามรถเปิ ดแตร
ง. แล่นไปคนละทิศทาง
ก. ผูส้ งั เกตนําหน้ารถเปิ ดแตร
วิธีทาํ

 v  v0 
f0  
 fs
 v  vs 

 340  10 
f0  
 200 
 340  25 
 330 
f0  
  200 
 315 

Hz
ได้ยนิ เสี ยงแตรด้วยความถี่เท่า 209.52 Hz
f 0  209.52

ตอบ

ข. แล่นสวนทางกัน
วิธีทาํ

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

Hz
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ตอบ

ได้ยนิ เสี ยงแตรความถี่เท่า 222.22 Hz

ค. ผูส้ งั เกตเคลื่อนที่ตามรถเปิ ดแตร
 v  v0 
f0  
 fs
 v  vs 
 340  10 
f0  
 200 
 340  25 
 350 
f0  
  200  = 191.78 Hz
365



วิธีทาํ

ตอบ

ได้ยนิ เสี ยงแตรความถี่เท่า 191.78 Hz

ง. แล่นไปคนละทิศทาง
วิธีทาํ

ตอบ

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

Hz

ได้ยนิ เสี ยงแตรความถี่เท่า 180.82 Hz

1.1 รถไฟขบวนหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ ว 30 m / sในอากาศนิ่ง ความถี่หวูดรถไฟมีค่าเท่ากับ 600 Hz ถ้าเสี ยงในอากาศ
มีความเร็ ว 330 m /s จงหา
ก. ความยาวคลื่นเสี ยงเมื่อผูส้ งั เกตอยูห่ น้ารถไฟ
ข. ความยาวคลื่นเสี ยงเมื่อผูส้ งั เกตอยูห่ ลังรถไฟ
ค. ความถี่ของเสี ยงที่ผสู ้ งั เกตได้ยนิ ขณะอยูน่ ิ่งเมื่ออยูห่ น้ารถไฟ
ง. ความถี่ของเสี ยงที่ผสู ้ งั เกตได้ยนิ ขณะอยูน่ ิ่งเมื่ออยูห่ ลังรถไฟ
1.2 รถยนต์คนั หนึ่งกําลังแล่นด้วยความเร็ ว 40 m/s เปิ ดแตรด้วยความถี่ 100 Hz ออกมา ผูส้ งั เกตบนอยูบ่ นรถอีกคัน
หนึ่งกําลังแล่นด้วยความเร็ ว 10 m/s จะได้ยนิ เสี ยงแตรด้วยความถี่เท่าใด (vv= 340 m/s) เมื่อ
ก. ผูส้ งั เกตนําหน้ารถเปิ ดแตร
ข. แล่นสวนทางกัน
ค. ผูส้ งั เกตเคลื่อนที่ตามรถเปิ ดแตร
ง. แล่นไปคนละทิศทาง
1.3 เครื่ องบินมีความเร็ ว 2.5 มัค จะมีอตั ราเร็ วเท่ากับเท่าไร ถ้าอัตราเร็ วเสี ยงเท่ากับ 340 เมตร/วินาที
1.4 ถ้าต้องการให้เครื่ องบินมีอตั ราเร็ วเป็ นสองเท่าของอัตราเร็ วเสี ยง หน้าคลื่นกระแทกที่เกิดจากเครื่ องบินลํานี้
จะต้องทํามุมกันกี่องศา
1.5 ชายคนหนึ่งยืนบนถนนเห็นเครื่ องบินลําหนึ่งบินอยูเ่ หนือระดับพื้นดินตรงที่เขายืนเป็ นระยะ 3 กิโลเมตร นับ
5
3

จากนั้นไปอีกกี่วินาทีเขาจึงจะได้ยนิ เสี ยงเครื่ องบิน( ถ้าเครื่ องบินบินเร็ วกว่าเสี ยง เท่าและอัตราเร็ วเสี ยงใน
ขณะนั้นเท่ากับ 340 เมตร/วินาที)
2.1 ในการวัดอัตราเร็ วการไหลของเลือดในหลอดเลือด สามารถวัดโยใช้คลื่นเสี ยงได้อย่างไร จงอธิบาย
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3.1 (มข.50) ชายคนหนึ่งยืนรอรับเพื่อนที่สถานีรถไฟ ขณะที่รถไฟกําลังแล่นเข้าสถานีดว้ ยอัตราเร็ ว 36 กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง ได้เปิ ดหวูดออกมาด้วยความถี่ 1000 เฮิร์ตซ์ อยากทราบว่าชายผูน้ ้ ีจะได้ยนิ เสี ยงความถี่อย่างไร
1. น้อยกว่าเฮิร์ตซ์
2. มากกว่าเฮิร์ตซ์
3. เท่ากับเฮิร์ตซ์
4. ข้อมูลไม่เพียงพอ
3.2 (มข.52) ในเรื่ องของปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. ถ้าต้นกําเนิดคลื่นเคลื่อนเข้าหาผูส้ งั เกตที่อยูน่ ิ่ง คลื่นที่ผสู ้ งั เกตได้รับความยาวคลื่นสั้นกว่าเมื่อเทียบกับ
กรณี ที่ตน้ กําเนิดไม่เคลื่อนที่
2. ถ้าต้นกําเนิดคลื่นเคลื่อนเข้าหาผูส้ งั เกตที่อยูน่ ิ่ง คลื่นที่ผสู ้ งั เกตได้รับความยาวคลื่นยาวกว่าเมื่อเทียบกับ
กรณี ที่ตน้ กําเนิดไม่เคลื่อนที่
3. ถ้าผูส้ งั เกตเคลื่อนเข้าหาต้นกําเนิดคลื่นที่อยูน่ ิ่ง คลื่นที่ผสู ้ งั เกตได้รับความยาวคลื่นสั้นกว่าเมื่อเทียบกับ
กรณี ที่ผสู ้ งั เกตไม่เคลื่อนที่
4. ถ้าผูส้ งั เกตเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว v เข้าหาต้นกําเนิดคลื่นที่อยูน่ ิ่ง เทียบกับกรณี ที่ตน้ กําเนิดเคลื่อนที่ดว้ ย
ความเร็ ว v เดียวกันเข้าหาผูส้ งั เกตที่อยูน่ ิ่ง คลื่นที่ผสู ้ งั เกตได้รับในแต่ละกรณี จะมีความถี่ไม่เท่ากัน
3.3 (มข.54) รถไฟ A จอดนิ่งอยูใ่ นสถานีแต่รถไฟ B แล่นเข้ามาหาแล้วเคลื่อนหนีออกไป ถ้าทั้งสองเปิ ดหวูด
ด้วยความถี่เดียวกัน ข้อสรุ ปต่อไปนี้ขอ้ ใดไม่ถูกต้อง
1. ขณะที่รถไฟ B แล่นเข้ามา คนในรถไฟ A ได้รับคลื่นเสี ยงจากรถไฟ B มีความยาวคลื่นสั้นลง
2. ขณะที่รถไฟ B แล่นหนี้ไป คนในรถไฟ A ได้รับคลื่นเสี ยงจากรถไฟ B มีความยาวคลื่นมากลง
3. ขณะที่รถไฟ B แล่นเข้ามา คนในรถไฟ B ได้รับคลื่นเสี ยงจากรถไฟ A มีความยาวคลื่นสั้นลง
4. ขณะที่รถไฟ B แล่นหนีมา คนในรถไฟ B ได้รับคลื่นเสี ยงจากรถไฟ A มีความถี่นอ้ ยลง
10.8 การประยุกต์ ความรู้ เรื่องเสี ยง
จากการศึกษาธรรมชาติและสมบัติของเสี ยง เราได้นาํ ความรู ้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่างๆ หลาย
ด้านด้วยกัน เช่น
10.8.1 ด้ านสถาปัตยกรรม
การออกแบบอาคาร ห้องประชุมต่างๆ มักต้องคํานึงเกี่ยวกับเสี ยงสะท้อนกลับ ว่าต้องการให้มีหรื อไม่มี
หรื อต้องการใช้มีมากน้อยเพียงใด
- ถ้าต้องการให้มีมากก็ตอ้ งออกแบบผนังห้อง เพดาน ให้เกิดเสี ยงสะท้อนกลับมาเสริ มกัน
- ถ้าลดเสี ยงสะท้อนกลับ ต้องออกแบบให้เกิดเสี ยงสะท้อนกลับมาหักล้างกันและใช้วสั ดุดูดกลืนเสี ยง
บุผนังห้องและเพดาน
10.8.2 ด้ านการประมง
- เรื อประมงใช้เครื่ องโซนาร์ (SONAR = Sound Navigation and Ranging ) หาตําแหน่งของฝูงปลา
- SONAR จะใช้คลื่นเหนือเสี ยงที่มีความถี่ในช่วง 20 –100 กิโลเฮิรตซ์
- การทํางานของ SONAR จะส่ งคลื่นเหนือเสี ยงออกไปเป็ นจังหวะเมื่อกระทบฝูงปลาจะสะท้อน
กลับมายังเรื อ และสัญญาณเสี ยงถูกเปลี่ยนเป็ นสัญญาณไฟฟ้ าผ่านเครื่ องวิเคราะห์สญ
ั ญาณ ซึ่ งจะบอกช่วงห่างของ
เวลาระหว่างสัญญาณเสี ยงที่ส่งออก กับสัญญาณเสี ยงที่สะท้อนกลับ และแปลงช่วงเวลาเป็ นระยะห่างของวัตถุที่
สะท้อนโดยจะแสดงผลออกมาทางจอภาพ
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- ใช้คลื่นเหนือเสี ยงสื่ อสารระหว่างเรื อด้วยกัน
10.8.3 ด้ านการแพทย์
- แพทย์ได้นาํ คลื่นเหนือเสี ยงมาใช้ในการตรวจอวัยวะภายในของคนเราเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของความ
ผิดปกติ เช่น การตรวจการทํางานของลิ้นหัวใจ ตรวจมดลูก ตรวจครรภ์ ตรวจเนื้องอก ตับ ม้าม และสมอง
- คลื่นเหนือเสี ยงสามารถสะท้อนที่รอยต่อระหว่างชั้นของเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ ได้ดีกว่ารังสี เอกซ์มาก
- คลื่นเหนือเสี ยงที่ใช้ในวงการแพทย์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ ามาเป็ นพลังงานคลื่นเหนือเสี ยงด้วยวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความถี่ในช่วง 1- 10 MHz
- คลื่นดลเหนือเสี ยงผ่านผิวหนังเข้าสู่ ร่างกายไปกระทบเนื้อเยือ่ ซึ่งมีความหนาแน่นต่างกัน สะท้อนคลื่นได้
ดีต่างกัน เครื่ องรับคลื่นสะท้อนจะเปลี่ยนเสี ยงเป็ นสัญญาณไฟฟ้ า ซึ่งเมื่อผ่านเครื่ องวิเคราะห์คลื่นสัญญาณแล้วไปยัง
คอมพิวเตอร์ส่งผลสรุ ปออกทางจอภาพ
10.8.4 ด้ านธรณีวทิ ยา
การสํารวจธรณี ฟิสิ กส์เป็ นขั้นตอนการสํารวจโดยการศึกษาความแตกต่าง และคุณสมบัติทางกายภาพของ
ชั้นหิ น เช่น การวัดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กโลก การวัดค่าแรงดึงดูดของโลก การวัดความไหวสะเทือน ทั้งนี้
เพื่อจะนํามาศึกษาและแปลความหมายประกอบกับการสํารวจธรณี วิทยา
การสํารวจนํ้ามันโดยการระเบิดบางจุดบนพื้นดิน แรงระเบิดจะสัน่ สะเทือนไปทุกทิศทุกทาง เมื่อถึงชั้นหิ น
ก็จะสะท้อนกลับและมีเครื่ องมือวัดแรงสะท้อน ซึ่งบอกเวลาและแรงสัน่ สะเทือนออกมาในกระดาษ จากข้อมูล
พอจะบอกลักษณะของแอ่งนํ้ามัน
10.8.5 ด้ านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
- คลื่นเหนือเสี ยงยังสามารถนําไปใช้ตรวจรอยร้าวในวัตถุที่ทึบ ๆ เช่น รอยร้าวในท่อก๊าซหรื อรอยร้าว
บนรางรถไฟ
- หลักการทํางาน ส่ งคลื่น Ultrasonic ออกไปแล้วรับคลื่นสะท้อนกลับ แต่เปลี่ยนคลื่นสะท้อนกลับให้เป็ น
สัญญาณไฟฟ้ า สัญญาณไฟฟ้ าที่ได้จากส่ วนปกติกบั ส่ วนที่เป็ นรอยร้าวจะมีความแตกต่างกัน

