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เสียง ( Sound )
1. ธรรมชาติของเสียง
เสียง ( Sound ) เปนคลื่นกลชนิดหนึ่ง เปนคลื่นตามยาว เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ การสั่นของ
อนุภาคจะถายโอนพลังงานผานตัวกลาง ซึ่งตัวกลางจะสั่นในลักษณะอัดและขยายดังรูป การถายโอนพลังงานจะถาย
โอนไดดีในตัวกลางที่เปนของแข็ง ของเหลว และแกสตามลำดับ เสียงเดินทางผานสุญญากาศไมได

เสียงตางๆที่มนุษยไดยินตองมาจากแหลงกำเนิดเสียงที่สั่นดวยความถี่ในชวง 20 - 20,000 Hz โดยเสียงที่มี
ความถี่ต่ำกวา 20 Hz เรียกวา อินฟราซาวด (Infrasound) สวนเสียงที่มีความถี่มากกวา 20,000 Hz เรียกวา อัลต
ราซาวด (Ultrsound) เสียงจำเปนตองมีตัวกลางในการถายทอดเสียงและมีหูเปนอวัยวะในการรับเสียง ใชเวลาใน
การเดินทางในตัวกลางแตละชนิดแตกตางกัน โดยสำหรับในตัวกลางหนึ่งๆ อัตราเร็วเสียงจะคงตัวถาอุณหภูมิของ
ตัวกลางนั้นคงตัว
คลื่นเสียงประกอบดวย 2 สวน คือ
1. สวนอัด ( Compression ) คือ สวนที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับคลื่นและมี
ความดันมากกวาปกติ
2. สวนขยาย ( Rarefaction ) คือ สวนที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงขามกับคลื่นและมี
ความดันนอยกวาปกติ
2. การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงผานตัวกลางตางๆ
การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงตองอาศัยตัวกลางในการถายทอดพลังงาน ดังนั้นอัตราเร็วของเสียงจะขึ้นอยูกับ
ภาพของตัวกลาง เชน อุณหภูมิ ความหนาแนน และความยืดหยุนของตัวกลาง ดังตาราง
ตาราง แสดงอัตราเร็วของเสียง 0 ° C และ 25 ° C ในตัวกลางตางๆ
ตัวกลาง
อัตราเร็วของเสียง (m/s)
ที่ 0 ° C
ที่ 25 ° C
331.5
346
อากาศ
ไฮโดรเจน
1,270
1,339
น้ำ
1,450
1,498
เหล็ก
5,100
5,200
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3. อัตราเร็วของเสียงในอากาศ
อัตราเร็วของเสียง จะแปรผันตรงกับรากที่ 2 ของอุณหภูมิเคลวิน เนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำใหโมเลกุล
มีพลังงานจลนมากขึ้น การอัดตัวและขยายตัวเร็ว ทำใหเสียงเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น จึงไดวา
𝑣𝑣 ∝ √𝑇𝑇

เมื่อ 𝑇𝑇 คือ อุณหภูมิ (K)

เสียงจะเคลื่อนที่ไดเร็วในตัวกลางที่เปนของแข็ง ของเหลว และแกสตามลำดับ อัตราเร็วของเสียงในอากาศพบวา
แปรผันโดยตรงกับรากที่สองของอุณหภูมิ ในหนวย เคลวิน ดังนั้น
𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 �

𝑇𝑇
273

v = ความเร็วของเสียง
v0 = ความเร็วของเสียงที่อุณหภูมิ 273 เคลวิน มีคาเทากับ 331 m/s
T = อุณหภูมิในหนวย เคลวิน
ในกรณีที่ให t เปนอุณหภูมิในหนวยองศาเซลเซียส จะแสดงความสัมพันธกับอุณหภูมิของอากาศ ตาม
สมการกับความเร็วของเสียงไดดังตอไปนี้
หรือ
𝑣𝑣 = 𝑣𝑣0 + 0.6𝑡𝑡
𝑣𝑣 = 331 + 0.6𝑡𝑡
เนื่องจากเสียงเปนคลื่น สามารถหาคาอัตราเร็วของเสียง (𝑣𝑣) ไดจากสมการ
𝑣𝑣 = 𝑓𝑓𝑓𝑓

ตัวอยาง ที่อุณหภูมิ 20 °C เสียงจะใชเวลาในการเคลื่อนที่เทาใด จึงจะไดระยะทาง 2 กิโลเมตร
วิธีทำ
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1. แหลงกำเนิดเสียงอันหนึ่งสั่นดวยความถี่ 692 เฮิรตซ วางในอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อยากทราบวา
คลื่นเสียงที่ออกจากแหลงกำเนิดนี้จะมีความยาวคลื่นเทาไร
(0.5 m)

2. คลื่นเสียงมีความถี่คาหนึ่งผานเขาชองกวาง 0.8 เมตร ในแนวตั้งฉาก ผูฟงไดยินเสียงอยางชัดเจน ถาอุณหภูมิ
อากาศในขณะนั้น 25 องศาเซลเซียส ความถี่ที่ปลอยออกมามีคาเทาใด
(432.5 Hz)

3. ถาเห็น ฟาแลบและไดยินเสียงฟารองในเวลา 5 วินาที ตอมา จงหาตำแหนงที่ฟาแลบอยูไกลเทาไร เมื่อ
อัตราเร็วเสียงในอากาศเทากับ 340 เมตร/วินาที
(1,700 m)

4

4. สมบัติบางประการของเสียง
4.1 การสะทอนของคลื่นเสียง (Reflection)
เสียงเปนคลื่นชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติของการสะทอน
เหมือนกับคลื่นอื่นๆ เมื่อเสียงเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวางเสียงจะสะทอนกลับ
โดยจะเปนไปตามกฎการสะทอนของคลื่นคือ
1. มุมตกกระทบ =
มุมสะทอน
2. รังสีตกกระทบ รังสีสะทอน และเสนแนวฉากอยูบนระนาบเดียวกัน
เสียงจะสะทอนไดดี ถาผิวสะทอนแข็ง และเรียบ ปรากฏการณสะทอนของเสียงที่เราเคยพบคือ เสียงกอง
(Echo) เมื่อนักศึกษาตะโกนใกลตึกโดยอยูตำแหนงที่เหมาะสม เมื่อเสียงเคลื่อนที่ไปกระทบตึกแลวสะทอนกลับมา
1
โดยใชเวลาเดียวกัน 0.1 หรือ วินาที ประสาทสมองเรา จะสามารถแยกเสียงได แตถาคลื่นเสียงใชเวลานอยกวา
10
0.1 วินาที เราจะไมไดยินเสียงกองเพราะสมองจะแยกไมได จากสมบัติการสะทอนของเสียงเราสามารถนำไปใชวัด
ระยะทางได

รูปแสดงการสะทอนของคลื่นเสียง

จากรูป เสียงเคลื่อนที่จากแหลงกำเนิดไปยังผิวสะทอนแลวสะทอนกลับมายังตำแหนงเดิมจะไดระยะทาง
เทากับ 2x ถาเสียงใชเวลาในการเคลื่อนที่ t จะได

หรือ

𝑣𝑣 =
𝑥𝑥 =

2𝑥𝑥
𝑡𝑡

𝑣𝑣𝑣𝑣
2

ประยุกตเรื่องการสะทอนของเสียง ขอสอบมักจะถามเกี่ยวกับ
1. การประมง
หลักการ เรือทำการสงคลื่นเสียงโซนา (Sonar)
ลงไปในน้ำทะเล เมื่อเสียงไปกระทบฝูงปลา
เสียงจะสะทอนกลับมาที่เรือ ทำใหทราบวา
ฝูงปลาอยูหางจากเรือเทาใดและอยูที่ใด ดังรูป
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ตัวอยาง ชายคนหนึ่งสงเสียงตะโกนออกไปขางหนาผาที่อยูหางออกไป ปรากฏวาไดยินเสียงสะทอนกลับหลังจาก
ตะโกนแลว 4 วินาที ถาขณะนั้นอุณหภูมิ 25 ° C ใหหาวาชายคนนี้จะอยูหางจากหนาผาเทาไร
วิธีทำ

ตัวอยาง เรือลำหนึ่ง สงคลื่นสัญญาณเสียงลงไปในน้ำทะเลและไดรับสัญญาณเสียงกลับมาในเวลา 0.6 วินาที ถา
อัตราเร็วเสียงในน้ำทะเลเทากับ 1,500 เมตร/วินาที ทะเลบริเวณนั้นลึกเทาใด
วิธีทำ

X

X

O
สมมุติใหทะเลบริเวณนั้นลึก = X เมตร
เสียงเดินทางลงไปและกลับขึ้นมายังเรือไดระยะทาง = 2X เมตร
เสียงเดินทางลงไปและกลับขึ้นมายังเรือใชเวลาทั้งหมด = 0.6 วินาที

1. ชาวประมงสงคลื่นโซนารไปยังฝูงปลา พบวาชวงเวลาที่คลื่นออกไปจากเครื่องสงจนกลับมาถึงเครื่องเปน 1.0
วินาทีพอดี จงหาวาปลาอยูหางจากเรือเทาใด (กำหนดความเร็วเสียงในน้ำเทากับ 1,540 เมตรตอวินาที) (770 m)
วิเคราะหโจทย รู

6

2. (Ent 37) เรือหาปลาลำหนึ่งหาฝูงปลาดวยโซนาร สงคลื่นดลของเสียงความถี่สูงลงไปในน้ำทะเล ถาฝูงปลาอยูหาง
จากเครื่องกำเนิดคลืน่ ไปทางหัวเรือเปนระยะทาง 120 เมตร และอยูลึกจากผิวน้ำเปนระยะ 90 เมตร หลังจากสง
คลื่นดลจากโซนารไปเปนเวลาเทาใด จึงจะไดรับคลื่นที่สะทอนกลับมา (กำหนด ความเร็วเสียงในน้ำทะเลเทากับ
1,500 เมตรตอวินาที)
(0.2 วินาที)
วิเคราะหโจทย รู

3. ชายคนหนึ่งยืนตะโกนเขาใสหนาผา เขาไดยินเสียงสะทอนกลับมาหลังจากตะโกนออกไป 1 วินาที ถาความเร็ว
ของเสียงในอากาศขณะนั้นเทากับ 350 เมตรตอวินาที จงหาวาหนาผาอยูหางจากชายคนนั้นเปนระยะทางเทาใด
วิเคราะหโจทย รู
(175 เมตร)

4. เสียงความถี่ 1000 เฮิรตซ และความยาวคลื่น 1.5 เมตร เคลื่อนที่ผานน้ำา อัตราเร็วเสียงในน้ำามีคาเทาใด

5. ถาอุณหภูมิของอากาศ 30 องศาเซลเซียส อัตราเร็วเสียงในอากาศมีคาเทาใด
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6. ถาอัตราเร็วเสียงในอากาศเทากับ 347.2 เมตรตอวินาที อุณหภูมิของอากาศขณะนั้นมีคาเทาใด

7.ปรบมือ 1 ครั้ง หนาผนังตึกซึ่งอยูหางออกไป 15 เมตร จะไดยินเสียงสะทอนจากการปรบมือหรือไม เพราะเหตุใด
กำาหนดอัตราเร็วเสียงในอากาศเทากับ 350 เมตรตอวินาที และแยกเสียงได ถาชวงเวลาหางมากกวา 0.1 วินาที

8. นาย ก กดแตรในที่โลง หลังจากนั้นนาน 1.5 วินาที นาย ข ซึ่งอยูหางออกไป ไดยินเสียงแตร นาย ข อยูหางจาก
นาย ก เปนระยะเทาใด กำาหนด อุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเปน 20 องศาเซลเซียส

9. แหลงกำาเนิดคลื่นเสียงใหเสียงที่มีความยาวคลื่น 0.70 เมตร ถาอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเปน 40 องศา
เซลเซียส ความถี่ของเสียงมีคาเทาใด

10. ในขณะหนึ่งอากาศมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส คลื่นเสียงความถี่ 2000 เฮิรตซ เคลื่อนที่ไปในอากาศ
ระยะหางระหวางกึง่ กลางสวนอัด และกึ่งกลางสวนขยายของอนุภาคอากาศมีคาเทาใด
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4.2 การหักเหของคลื่นเสียง (Refraction)
เกิดจากการที่เสียงเปลี่ยนตัวกลางในการเคลื่อนที่แลวทำใหอัตราเร็วและความยาวคลื่นเสียง
เปลี่ยนไป แตความถี่ไมเปลี่ยน ปรากฏการณที่เกิดในชีวิตประจำวันเนื่องจากการหักเหของเสียง เชน การเห็น
ฟาแลบแลวไมไดยินเสียงฟารอง
กฎการณหักเหของสเนลล

เมื่อ θ1 และ θ 2 แทน มุมในตัวกลางที่ 1 และ 2
v1 และ v2 แทน ความเร็วในตัวกลางที่ 1 และ 2
λ1 และ λ2 แทน ความยาวคลื่นในตัวกลางที่ 1 และ 2
T1 และ T2 แทน อุณหภูมิ(เคลวิน)ในตัวกลางที่ 1 และ 2
แทน คาคงที่ เรียกวา ดัชนีหักเหตัวกลางที่
1 n2
1 เทียบกับตัวกลางที่ 2

***มุมวิกฤติ คือ มุมตกกระทบที่ทำใหมุมหักเห
มีคาเปน 90 องศา
1. เสียงระเบิดใตน้ำหักเหขึ้นสูอากาศโดยมีมุมตกกระทบ 30o จงหามุมหักเหที ่ออกสู อ ากาศและในน้ ำ เปน 350
และ 1400 เมตรตอวินาที ตามลำดับ
(sin-1 0.125)

2. เสียงเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิ 27o ไปสูบริเวณที่มีอุณหภูมิเทาใด จึงทำใหความยาวคลื่นเปน 3/2 เทาของ
ความยาวคลื่นเดิม
(402 oC)

3. ถาเสียงเดินทางจากตัวกลางที่ 1 ไปยังตัวกลางที่ 2 โดยความยาวของคลื่นเสียงเพิ่มเปน 2 เทาของเดิม
จงหา มุมวิกฤต
(30o)
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ปรากฏการณหักเหของเสียงในธรรมชาติ
1. การเกิดฟาแลบแลวไมไดยินเสียงฟารอง เพราะวาในขณะเกิดฟาแลบ อากาศเบื้องบนมีอุณหภูมิต่ำกวา
อากาศเบื้องลาง ทำใหเสียงจากฟาแลบเคลื่อนที่จากอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำไปอุณหภูมิสูงกวา ทิศของคลื่นเสียงจะ
เบนออกจากเสนแนวฉากและเมื่อมุมตกกระทบโตกวามุมวิกฤต จะทำใหคลื่นเสียงเกิดการสะทอนกลับหมดไปยัง
อากาศเบื้องบน จึงทำใหไมไดยินเสียงฟารอง

4.3 การแทรกสอดของคลื่นเสียง (Interference)
เกิดจากการที่คลื่นเสียงอยางนอย 2 ขบวนเคลื่อนที่มาพบกันแลวเกิดการเสริมหรือหักลางกัน เชน ใน
เครื่องบินการปองกันเสียงในเครื่องบิน ทำโดยการผลิตเสียงที่มีความถี่เทากับเสียงที่เกิดจากเครื่องยนตไอพน แตมี
ลักษณะตรงขามกันทำใหเสียงเกิดการหักลาง เสียงในหองโดยสารจึงเงียบสนิท
แนวคลื่นที่เสริมกันตลอดจะทำใหเกิด..............................เรียก แนวปฎิบัพ (Antinode, A)
แนวที่เกิดการหักลางกันตลอดจะทำใหเกิด.............................เรียก แนวบัพ (Node, N)
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1. A และ B เปนลำโพง 2 ตัว วางหางกัน 2 เมตร ในที่โลง P เปนผูฟงหางจาก A 4 เมตร หางจาก B 3 เมตร เสียง
ความถี่ตำ่ สุดที่คลื่นหักลางกันทำใหไดยินเสียงเบาที่สุดเปนเทาไร กำหนดความเร็วเสียงในอากาศเทากับ 340 m/s
(170 Hz)

2. ลำโพง 2 ตัว สงเสียงเฟสตรงกันและความ 275 Hz เทากันออกไป โดยผูฟงแตแรกยืนอยูหางจากลำโพงทั้งสองเทากัน แลว
เดินทางจากจุดนั้นไปตามแนวเสนที่ขนานกับแนวรอยตอระหวางลำโพงทัง้ สอง จนกระทัง่ เสียงเงียบหายครั้งแรก ถาขณะนั้นเขายืน
อยูหางจากลำโพงตัวใกล 3 m เขายืนอยูหางจากลำโพงตัวไกลกี่เมตร อัตราเร็วเสียงในอากาศเปน 340 m/s

3. S1 และ S2 เปนแหลงกำเนิดอาพันธที่ใหคลื่นเฟสตรงกันมีความถี่ 20 เฮิรตซ วางอยูหากัน 40 เซนติเมตร จุด A และจุด B เปน
ตำแหนงปฏิบัพและระหวางจุด A และ B จะมีตำแหนงปฏิบัพอีก 7 ตำแหนง จงหาคาความเร็วของคลื่นที่สงออกมาในหนวยเมตร/
วินาที (1 m/s)

4.4 การเลี้ยวเบนของคลื่นเสียง (Reflection)
เกิดจากการที่คลื่นเสียงสามารถออมเลี้ยวผานสิ่งกีดขวางได เสียงที่มีความยาวคลื่นยาวจะเลี้ยวเบนผาน
ขอบของสิ่งกีดขวางไดดีกวาเสียงที่ความยาวคลื่นสั้น เชน รถวิ่งไปดานหนาตึกเปดแตรขึ้น คนที่อยูดานขางของตึกจะ
ไดยินเสียงได เพราะเสียงเลี้ยวเบนผานขอบของตึกไปได
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ปญหา
1. หอนาิกาอยูหางออกไป 500 เมตร ถาอาศัยเสียงตีของนาิกาจากหอนาิกาในการตั้งเวลาของนาิกาขอมือ
เราจะตั้งเวลาไดตรงกับนาิกาของหอนาิกาหรือไม จงอธิบาย กำหนดอัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเปน 350
เมตรตอวินาที

2.ชายคนหนึ่งยืนอยูหางจากหนาผา ยิงปนและไดยินเสียงกังวานหลังจากยิงปนแลว 5 วินาที ตอมาเดินเขาหนาผา
อีก 340 เมตร แลวยิงปนอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เขาไดยินเสียงกังวานหลังจากยิง 3 วินาที อัตราเร็วเสียงขณะนั้นเปน
เทาใด และในการยิงปนครั้งแรกชายคนนั้นอยูหางจากหนาผาเทาใด

3. เปาขลุยใหเกิดเสียงความถี่ 266 เฮิรตซ เสียงเดียว เมื่อความดันอากาศสูงสุดที่เกิดจากเสียงนี้มาถึงเยื่อแกวหู
ความดันอากาศสูงสุดที่อยูถัดไปจะอยูหางจากเยื่อแกวหูเทาใด กำหนดอุณหภูมิของอากาศขณะนั้นเปน 25 องศา
เซลเซียส
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5. การไดยินเสียง
มนุษยเราสามารถไดยินเสียงในชวงความถี่ 20-20,000 Hz นอกเหนือจากความถี่ในชวงนี้หูมนุษยจะไมได
ยิน ไดแก เสียงที่มีความถี่ต่ำกวา 20Hz เรียกวา Infrasonic ซึ่งเปนแหลงตนกำเนิดเสียงที่มีขนาดใหญ เชน
คลื่นสั่นสะเทือนจากการกอสราง จากรถไฟ จากการจราจรถนน หรือคลื่นจากแผนดินไหว และเสียงที่มีความถี่สูง
กวา 20,000 Hz เรียกวา Ultrasonic เชน การสั่นของผลึกควอตซ คลื่นดล อัลตราโซนิกส ของคางคาวที่หาทิศ
การบินในปจจุบันไดคำคลื่นเสียง Ultrasonic มาใชประโยชนอยางมากมาย เชน ใชตรวจอวัยวะภายในสำหรับการ
วินิจฉัยโรค ใชตรวจหาวัตถุเล็กๆ โดยอาศัยการสะทอนของคลื่น
1. ความเขมเสียง (Sound Intensity; I)
ความเขมเสียง คือ กำลังเสียงที่ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นที่ของหนาคลื่นของทรงกลมหนึ่งตารางหนวย หาได
จาก
เมื่อ

ในกรณีที่ P คงตัว จะไดวา

Iα

1
R2

I
P
A
R

คือ ความเขมเสียง (Watt/m2)
คือ กำลังของเสียงที่ออกมาจากแหลงกำเนิด (Watt)
คือ พื้นที่ที่รับพลังงานเสียง (m2)
คือ ระยะหางจากแหลงกำเนิดเสียง (m)

แสดงวา ความเขมเสียง ณ ตำแหนงตางๆ จะลดลง เมื่อตำแหนง

นั้นๆ อยูหางจากแหลงกำเนิดเสียงมากขึ้น เขียนความสัมพันธไดวา
***ออกสอบบอย***

เมื่อ I1 และ I2 คือ ความเขมเสียงตำแหนงที่ 1 และ 2 (Watt/m2)
R1 และ R2 คือ ระยะหางจากแหลงกำเนิดเสียง ตำแหนงที่ 1
และ 2 (m)

ควรจำ!

1) ความเขมเสียงต่ำสุดที่หูมนุษยสามารถไดยินคือ I0 = 10-12 Watt/m2
2) ความเขมเสียงสูงสุดที่หูมนุษยสามารถทนฟงไดคือ Imax = 1 Watt/m2

1. วิทยุใหกำลังเสียง 250 W กระทบประตูกวาง 0.5 m สูง 1 m จงหาความเขมของเสียงที่ประตู (500 W/m2)
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2. แหลงกำเนิดเสียงที่ใหกำลังเสียง π × 10−10 วัตต ผูฟงอยูไกลจากแหลงกำเนิดเสียงมากที่สุดเทาใดจึง พอจะได
ยินเสียง เมื่อความเขมเสียงต่ำสุดที่ไดยินเทากับ 10-12 วัตตตอตารางเมตร
(5 m)

3. ชายคนหนึ่ง ขณะอยู ห างจากแหลง กำเนิด เสียงอันหนึ่ง เปนระยะทาง 10 เมตร วัดความเขมของเสี ย งจาก
แหลงกำเนิดเสียงนั้นได 10-8 วัตตตอตารางเมตร อยากทราบวาแหลงกำเนิดเสียงนี้ใหกำลังเสียงออกมาเทาใด
( 4π ×10 W)
−6

4. ณ ตำแหนง ที่อยูหางจากแหลงกำเนิดเสียง 10 เมตร มีความเขมเสียง 2 x 10-8 วัตตตอตารางเมตร ถาอีก
ตำแหนงหนึ่งหางจากแหลงกำเนิดเสียงเดียวกัน 5 เมตร จะมีความเขมเสียงเทาใด
( 8 × 10 W/m2)
−8

5. แดงเห็นดอกไมไฟระเบิดอยูเหนือศีรษะของเขาในระยะ 40 เมตรพอดี ในขณะเดียวกัน ถาดำยืนหางจากแดง บน
พื้นราบเดียวกันไปตามแนวราบเปนระยะ 30 เมตร เขาจะไดยินเสียง ดอกไมไฟระเบิดดวยความเขมเสียงเปนกี่เทาที่
แดงไดยิน
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2. ระดับความเขมเสียง (Sound Intensity Level; β )
ระดับความเขมเสียง คือ ระดับที่บอกใหทราบถึงความดังของเสียงซึ่งไดจากสมการ
เมื่อ

ควรจํา!

คือ ระดับความเขมเสียง ณ ตำแหนงที่พิจารณา (เดซิเบล dB)
I คือ ความเขมเสียง ณ ตำแหนงที่พิจารณา (Watt/m2)
I0 คือ ความเขมเสียงต่ำสุดที่มนุษยไดยินเทากับ 10-12 (Watt/m2)
β

1) ระดับความเขมเสียงที่หูมนุษยไมไดยิน(เบาสุด)มีคานอยกวาหรือเทากับ 0 dB
2) ระดับความเขมเสียงที่หูมนุษยทนฟงไมไหว(ดังสุด) มีคามากกวาหรือเทากับ 120 dB

***สมการเปรียบเทียบระดับความเขมเสียง
หรือ

***ออกสอบบอย***

ตัวอยาง ณ ตำแหนงซึ่งอยูหางจากแหลงกำเนิดเสียงอันหนึ่งวัดคาความเขมเสียงได 10-10 วัตตตอตารางเมตร ณ
ตำแหนงนี้จะมีคาระดับความเขมเสียงเทาใด
(20 dB)

ตัวอยาง เสียงที่มีระดับความเขมเสียง 80 เดซิเบล จะมีความเขมเสียงในหนวยวัตตตอตารางเมตรเทาใด (10-4
W/m2)

1. (มข.51) ความเขมเสียง 18 x 10-7 วัตตตอตารางเมตร คิดเปนระดับความเขมเสียงกี่เดซิเบล (กำหนดให log2 =
0.3010 และ log3 = 0.4771)
(62.6 dB)

15

2. ลำโพง 1 ตัว ใหเสียงที่มีระดับความเขมของเสียง 60 เดซิเบล ถาใชลำโพงชนิดเดียวกัน 10 ตัว จะใหระดับความ
เขมของเสียงกี่เดซิเบล
(70 dB)

3. เมื่อยิงปน 1 นัด ทำใหเกิดเสียงที่มีระดับความเขมเสียง 20 เดซิเบล ถาตองการทำใหเกิดเสียงที่มีระดับความเขม
เสียง 40 เดซิเบล จะตองยิงปนพอมกันกี่กระบอก
(100 กระบอก)

4. ผูฟงคนที่ 1 อยูหางจากแหลงกำเนิดเสียง 2 เมตร วัดความเขมเสียงได 10-4 วัตตตอตารางเมตร ถาผูฟงคนที่ 2
อยูหางจากแหลงกำเนิดเสียง 20 เมตร กำหนดความเขมเสียงอางอิงที่มนุษยไดยินเทากับ 10-12 วัตตตอตารางเมตร
จงหา
ก.
ความเขมเสียง ณ ตำาแหนงผูฟงคนที่ 2 (10 -6 W/m2)
ข.
ระดับเสียง ณ ตำาแหนงผูฟงคนที่ 2 (60 dB)

5. นายตนยืนในที่โลงหางจากลำาโพง 100 เมตร วัดระดับเสียงได 60 เดซิเบล ลำโพงมีกำลังเสียงเทาใด (0.04𝜋𝜋 W)
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6.มลภาวะของเสียง
มลภาวะของเสียง คือ เสียงที่ที่มีระดับความเขมสูง เมื่อรับ
ฝงติดตอกันนานๆ จะทำใหสภาพรางกายและจิตใจผิดปกติ (มักเปน
เสียงที่มีระดับความเขมเสียงตั้งแต 80 dB ขึ้นไป)
เวลาทำงาน (ชม.)
ระดับความเขมเสียง (dB)
นอยกวา 7
91
7–8
90
มากกวา 8
80

เสียงดนตรี
1. ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ความสูงต่ำของเสียง เปนปริมาณที่วัดโดยความรูสึกของผูฟง
ความทุม แหลมของเสียงจะขึ้นอยูกับความถี่(f) ของคลื่นเสียง
- ถาคลื่นเสียงมีความถี่สูง เสียงจะแหลม เรียกวา ระดับเสียงสูง
- ถาคลื่นเสียงมีความถี่ต่ำ เสียงจะทุม เรียกวา ระดับเสียงต่ำ
ชวงความถี่ของมนุษยที่ไดยิน(Audible range) มีคาอยูระหวาง 20 – 20,000 Hz เทานั้น
- เสียงที่มีความถี่ต่ำกวา 20 Hz ลงไป เรียกวา คลื่นใตเสียง (Infra Sonic)
- เสียงที่มีความถี่สูงกวา 20,000 Hz ขึ้นไป เรียกวา คลื่นเหนือเสียง (Ultra Sonic)
ระดับเสียง (Pitch ) การแบงระดับเสียง แบงไดหลายอยาง เชน
1) การแบงระดับเสียงดนตรีในทางวิทยาศาสตร
เสียง
C
D
E
F
G
A
B
C
(โด)
(เร)
(มี)
(ฟา) (ซอล) (ลา) (ที)
(โด)
ความถี่ Hz
อัตราสวนเทียบ กับ C

256

288

320

341

384

427

480

512

1

9/8

5/4

4/3

3/2

5/3

15/8

2

G

A

B

C

2) การแบงระดับเสียงของเครื่องดนตรีสากล

เสียง
ความถี่ Hz

C

D

E

F

261.6

293.7

329.6

349.2

392.0 440.2 493.9 523.2

อัตราสวนของความถี่ระหวางเสียงโนต ตัวแรกกับตัวสุดทายเทากับ 2
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2. คุณภาพเสียง (Sound quality)
คุณภาพของเสียง คือ ความสามารถในการบงบอกไดวาเสียงที่ไดยินเปนเสียงอะไร แหลงกำเนิดเสียงจะมี
คุณภาพของเสียงที่ตางกัน คุณภาพของเสียงนั้นขึ้นอยูกับจำนวนโอเวอรโทน (Overtone) ที่เกิดจากตนกำเนิดเสียง
และยังขึ้นกับความเขมของเสียงอีกดวย
7. บีตส (Beats)
เปนปรากฏการณที่คลื่นเสียง 2 ชุด ที่มีแอมพลิจูดเทากัน แตมีความถี่ตางกันเล็กนอยมาแทรกสอดกัน โดย
คลื่นทั้งสองนั้นรวมกันแบบเสริมกันและหักลางกันสลับกันไปเปนชวงๆ ทำใหไดยินเสียงดังคอยสลับกันไป เรียก
ปรากฏการณนี้วา การเกิดบีตสของเสียง (Beats of sound)
ความถี่บีตส (Beat frequency) คือ จำนวนครั้งที่ไดยินเสียงดังในหนึ่งวินาที หาไดจากผลตางระหวางความถี่ของ
แหลงกำเนิดทั้งสอง ซึ่งหาไดจาก
***หมายเหตุ***
บีตสไมใชความถี่ของเสียงที่เราไดยิน สังเกตไดจาก
ความถี่บีตสจะมีคาไมเกิน 7 Hz ซึ่งต่ำกวาความถี่เสียงต่ำสุดที่
มนุษยเราสามารถไดยิน คือ 20 Hz

และความถี่ที่ไดยินมีคาเทากับความถี่เฉลี่ย หาไดจาก
เมื่อ

f1
f2

คือ ความถี่เสียงที่ 1
คือ ความถีเ่ สียงที่ 2

***หูของมนุษยสามารถจำแนกเสียงบีตสที่มีความถี่ไมเกิน 7 Hz
ประโยชนของบีตส นักดนตรีอาศัยปรากฏการณของบีตสในการเทียบเสียงดนตรีกับหลอดเทียบเสียงความถี่
มาตรฐาน เชน การตั้งสายไวโอลิน โดยทำใหเกิดเสียงพรอมๆ กัน แลวปรับจนกระทัง่ ไมมีเสียงบีตสจึงจะถือไดวาเสียง
ทั้งสองมีความถี่เทากันและเปนเสียงเดียวกัน

รูป แสดงการเกิดบีตสของคลื่นเสียง
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1. นักดนตรีคนหนึ่งเลนไวโอลิน 507 เฮิรตซ และนักดนตรีอีกคนหนึ่งเลนกีตารความถี่ 512 เฮิรตซ ถาทั้งสองคน
เลนพรอมกันจะเกิดปรากฏการณบีตสที่ความถี่เทาใด
(5 Hz)

2. สอมเสียง 2 อัน มีความถี่ 310 และ 316 เฮิรตซ ตามลำดับ เมื่อเคาะทั้ง 2 อัน จะเกิดบีตสที่มีความถี่เทาใด (6 Hz)

3. ตอและตองมีสอมเสียงคนละหนึ่งอัน มีความถี่ 366 เฮิรตซ และ 370 เฮิรตซ ตามลำดับ เมื่อทั้งสองคนเคาะสอม
เสียงพรอมๆ กัน จงหา
ก. ความถี่บีตสเปนกี่ครั้งตอวินาที
(4 Hz)
ข. เสียงที่ไดยินมีความถี่เทาใด
(368 Hz)

4. สอมเสียงสองอันใหคลื่นเสียงมีความยาวคลื่น 2 m และ 2.05 m เมื่อเคาะสอมเสียงทั้งสองพรอมกันทำใหเกิด
บีตส 4ครั้ง/วินาที จงหาอัตราเร็วของเสียงในขณะนั้น (328 m/s)

5.แหลงกำเนิดเสียงความถี่ 100 Hz เคลื่อนที่ในแนวระดับเขาหาผนังดวยความเร็วคงที่ 4 เมตรตอวินาที ผูฟงที่อยู
นิ่งหลังแหลงกำเนิดจะไดยินเสียงบีตสความถี่เทาใด กำหนดอัตราเร็วเสียงในอากาศเปน 340 เมตรตอวินาที
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8.การสั่นพองของเสียง (Resonance)
ความถี่ธรรมชาติของวัตถุ หมายถึง ความถี่ในการสั่นหรือแกวงของวัตถุอยางอิสระ มีคาคงตัวเสมอ เมื่อ
วัตถุถูกกระทบกระเทือน โดยทั่วไปแลววัตถุจะเกิดการสั่นสะเทือนดวยความถี่เฉพาะตัวคาหนึ่ง เรียกความถี่นี้วา
ความถี่ธรรมชาติ ของวัตถุนั้น เชน การแกวงของลูกตุม
การสั่นพอง เปนปรากฏการณเมื่อวัตถุถูกแรงภายนอกมากระทำอยางตอเนื่องดวยความถี่เทากับความถี่
ธรรมชาติของวัตถุ ทำใหวัตถุเกิดการสั่นสะเทือนอยางรุนแรง การสั่นของวัตถุจะมีแอมพลิจูดมากที่สุด เมื่อเทียบกับ
การสั่นดวยความถี่อื่นๆ
ตัวอยาง การสั่นพองของเสียงในหลอดเรโซแนนท เกิดขึ้นเมื่อเราสงคลื่นเสียงเขาไปในทอปลายตัน เสียงที่
สงเขาไปจะไปกระทบกับผนังดานในแลวสะทอนออกมา และเขาไปแทรกสอดกับคลื่นที่เขาไปเกิดเปนคลื่นนิ่ง โดยที่
โมเลกุลของอากาศที่อยูติดกับลูกสูบจะไมเคลื่อนที่ และหากตรงกับตำแหนงปากทออยูตรงกับตำแหนงปฏิบัพของ
คลื่นนิ่งสวนโมเลกุลของอากาศที่บริเวณปากหลอดจะสั่นมากที่สุด มีการกระจัดสูงสุด จึงไดยินเสียงดังที่ปากหลอด

คลื่นนิ่งของเสียง เปนปรากฏการณการแทรกสอดของเสียงที่ตกกระทบกับคลื่นเสียงที่สะทอนจากตัวกลาง
ทำใหเกิดตำแหนงเสียงดัง เบา สลับกันไป
การเกิดการสั่นพองของเสียงในหลอดที่มีความยาวคงที่
1. ความถี่มูลฐาน คือ ความถี่ต่ำสุดของคลื่นนิ่งในหลอดซึ่งจะมีความยาวคลื่นมากที่สุดแลวทำใหเกิดการสั่นพอง
ของเสียง
2. โอเวอรโทน คือ ความถี่ของคลื่นนิ่งที่สูงขึ้นถัดจากความถี่มูลฐานแลวทำใหเกิดการสั่นพองของเสียงในหลอดนั้นได
มีคาเปนขั้นๆ
3. ฮารมอนิค คือ ตัวเลขที่บอกวาความถี่นั้นเปนกี่เทาของความถี่มูลฐาน
การเกิดการสั่นพองของเสียงในหลอดปลายเปด
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การเกิดการสั่นพองของเสียงในหลอดปลายปด

การเกิดการสั่นพองของเสียงในหลอดเรโซแนนซ หรือหลอดที่ปรับความยาวได
การเกิดการสั่นพองของเสียงในหลอดเรโซแนนซหรือหลอดที่ปรับความยาวได ขณะเกิดการสั่นพองความ
ยาวของหลอดหรือลำอากาศเปน L1, L2, L3 ,…..

1. ทอปลายปดดานหนึ่งยาว 34 เซนติเมตร เมื่อใสน้ำลงไปแลวเปาลมผานปากทอจะทำใหเกิดเสียงตางกันเมื่อระดับ
น้ำในทอตางกัน จะตองเติมน้ำาใหสูงจากกนทอเทาใด เมื่อเปาลมผานปากทอจึงจะเกิดเสียงที่มีความถี่ 420 เฮิรตซ
กำหนด อัตราเร็วของเสียงในอากาศขณะนั้นเปน 340 เมตรตอวินาที
(14 cm)
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2. ในการทดลองโดยใชหลอดเรโซแนนซกับลำโพงที่มีความถี่ 3 กิโลเฮิรตซ เมื่อเลื่อนลูกสูบในหลอดเรโซแนนซจน
เกิดการสั่นพองของอากาศในหลอด ดังรูป อัตราเร็วเสียงในอากาศมีคาเทาใด
(345 m/s)

3. วางลำโพงชิดกับปลายขางหนึ่งของหลอดเรโซแนนซ เลื่อนลูกสูบออกชา จนกระทั่งไดยินเสียงดังเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ครั้งแรกที่ระยะหางจากปลายหลอด 3.3 เมตร ความเร็วเสียงในอากาศมีคา 330 เมตรตอวินาที จงหาความถี่ของ
เสียงจากลำโพงมีคาเทากับเทาใด (25 Hz)

4. ถาความเร็วเสียงในอากาศมีคา 340 เมตรตอวินาที สอมเสียงจะสั่นดวยความถี่ต่ำสุดมีคากี่เฮิรตซจึงจะทำใหเกิด
กำทอน ไดเมื่อจอใกลปากกระบอกตวงซึ่งยาว 20 เซนติเมตร
(425 Hz)

5. ทอออรแกนปลายเปดสองทอซึ่งยาว 240 และ 242 เซนติเมตร ใหเสียงความถี่มาตรฐานพรอมกันทั้งสองทอ จะ
เกิดเสียงบีตกี่ครั้งในเวลา 10 วินาที ถาความเร็วเสียงในอากาศคือ 348 เมตรตอวินาที (6 ครั้ง)
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ปรากฏการณดอปเพลอร (Doppler Effect)
เปนปรากฏการณที่ผูสังเกตเสียงไดยิน เสียงจาก
แหลงกำเนิดที่มีความถี่เปลี่ยนแปลงไปจากความถี่ ของ
เสี ย งเดิ ม เนื ่ อ งจากการเคลื ่ อ นที ่ ข องผู  ส ั ง เกตเสี ย ง
สัมพัทธกับแหลงกำเนิดเสียง ทำใหผูสังเกตไดยินเสี ยง
แหลม-ทุม มากกวาปกติ ความเปนจริง ที่ เกิ ดขึ้ น จาก
แหลงกำเนิดเสียงเอง ซึ่งจะไดสมการการคำนวณดังนี้
เมื่อ

f0 , fL
fS
v
v0
vS , VL

คือ ความถี่เสียงปรากฏตอผูสังเกต (Hz)
คือ ความถี่เสียงจากแหลงกำเนิดเสียง (Hz)
คือ อัตราเร็วเสียงในอากาศ (m/s)
คือ อัตราเร็วของผูสังเกตเสียง (m/s)
คือ อัตราเร็วของแหลงกำเนิดเสียง (m/s)

***หมายเหตุ วิธีการใชสมการ
1) ถาผูสังเกตเคลื่อนที่เขาหาแหลงกำเนิดเสียง v0 มีคาเปนบวก (+)
2) ถาผูสังเกตเคลื่อนที่ออกจากแหลงกำเนิดเสียง vo มีคาเปนลบ (-)
3) ถาแหลงกำเนิดเสียงเคลื่อนที่เขาหาผูสังเกต vs มีคาเปนลบ (-)
4) ถาแหลงกำเนิดเสียงเคลื่อนที่ออกจากผูสังเกต vs มีคาเปนบวก (+)
1. รถพยาบาลเปดไซเรนความถี่ 1000 Hz ถาความเร็วเสียงในอากาศเปน 340 m/s อยากทราบความถี่เสียงที่ผูฟง
ไดยิน เมื่อ
ก. รถพยาบาลวิ่งดวยความเร็ว 40 m/s เขาหาผูฟงซึ่งอยูนิ่งดานหนา
(1133 Hz)

ข. รถพยาบาลวิ่งดวยความเร็ว 40 m/s ออกจากผูฟงซึ่งอยูนิ่งดานหลัง

(895 Hz)
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ค. ผูฟงเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 10 m/s เขาหารถซึ่งจอดนิ่ง

(1029 Hz)

ง. ผูฟงเคลื่อนที่ดวยความเร็ว 10 m/s ออกจากรถซึ่งจอดนิ่ง

(970 Hz)

2. เรือลำหนึ่ง วิ่งดวยความเร็ว (vS) 5 เมตรตอวิน าที ปลอยเสียงความถี่ 2,000 รอบตอวินาที ออกไปรอบตัว
ตลอดเวลา อยากทราบวาคลื่นเสียงที่สะทอนหนาผากลับไปยังเรือจะมีความถี่เทาไร ถาความเร็วเสียงในอากาศ
ขณะนั้นมีคา 340 เมตรตอวินาที
(1,942.03 Hz)

3. แหลงกำเนิดเสียงอันหนึ่งใหคลื่นเสียงมีความถี่ 510 เฮิรตซ ยศกรขับรถเขาหาแหลงกำเนิดเสียงนี้ดวยอัตราเร็ว
20 เมตรตอวินาที และอัตราเร็วของเสียงในอากาศขณะนั้นเทากับ 340 เมตรตอวินาที จงหาความถี่เสียงที่ยศกรได
ยินมีคากี่เฮิรตซ
(540 Hz)
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คลื่นกระแทก (Shock Wave)
คลื่นกระแทก หมายถึง คลื่นที่เกิดจากการอัดตัว
ของหน า คลื ่ น เมื ่ อ อั ต ราเร็ ว ของแหล ง กำเนิ ด สู ง กว า
อัตราเร็วของคลื่นโดยคลื่นเสียงจะแทรกสอดกันเกิดกรวย
ของคลื่นกระแทกที่มีมุมกรวย 2θ ดังรูป

จากรูป จะได

sin =

กรณีคลื่นเสียง อัตราสวน
ดังนั้น

Mach number

v
vs

VS
V

เมื่อ v แทน ความเร็วคลื่นเสียง (m/s)
vs แทน ความเร็วของแหลงกำเนิด (m/s)
เรียกวา เลขมัค (Mach number)
θ แทน ครึ่งหนึ่งของมุมที่ปลายกรวย
x แทน ระยะจากเครื่องบินถึงผูสังเกต(m)
h แทน ระดับความสูงของเครื่องบิน (m)

***ซุปเปอรโซนิก (Supersonic) คือ ความเร็วของวัตถุในอากาศที่มีความเร็วสูงกวาความเร็วเสียง
1. เครื่องบินบินดวยอัตราเร็ว 510 เมตรตอวินาที ในแนวระดับเหนือพื้นดิน 4 กิโลเมตร ในขณะที่เสียงมีอัตราเร็ว
ในอากาศ 340 เมตรตอวินาที จงหา
ก. เลขมัค
(1.5)

ข. มุมระหวางหนาคลื่นกระแทกกับแนวการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน

ค. เมื่อคนที่พื้นดินไดยินเสียงเครื่องบินนั้น เครื่องบินอยูหางจากคนเทาใด

(sin-1 2/3)

(6 km)
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2. เครื่องบินมีความเร็ว 2.5 มัค จะมีอัตราเร็วเทากับเทาไร ถาอัตราเร็วเสียงเทากับ 340 เมตรตอวินาที

3. เครื่องบินโดยสารเร็วกวาเสียงบินผานบริเวรหนึ่งที่มีชาย 2 คน คนหนึ่งอยูบนยอดเขาสูง 300 เมตร ชายอีก
คนหนึ่งยืนบนที่ราบหางจากเขา 400 เมตร ถาปรากฏวาทั้ง สองคนไดยินเสียงเครื่องบินบินผานไปพรอ มกัน
ถามวาความเร็วของเครื่องบินเปนกี่เทาของความเร็วเสียงในขณะนั้น
( 5 เทา)
3

