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ฟสิกส  บทท่ี   12   เสียง  
 

    ตอนท่ี  1  อัตราเร็วเสียง 
 

 

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถ ุซึ่งสงผลใหโมเลกุลของอากาศเกิดการอัดตัว และขยาย 
ตัว แลวเกิดการถายทอดพลังงานไปได โดยที่อนุภาคอากาศไมไดเคลื่อนที่ไปกับพลังงานนั้น 

                          
 

 
  
 
  

เม่ือพิจารณาการเคล่ือนท่ีของเสียงน้ัน จะพบวาเสียงมีลักษณะเปน คลื่นตามยาว และ การเดิน 
างของเสียงนั้นตองอาศัยตัวกลางเสมอ  เชนในกรณีน้ี ตัวกลางก็คือ อากาศน่ันเอง 

1(ม
 
 
 
 
 
ตอ

 

 

 

ท

1

 ดังน้ัน  เสียงจึงมีลักษณะเปน  คลื่นกล  อีกดวย 
 

ช 38)  วางกระดิ่งไฟฟาที่สงเสียงดังตลอดเวลา   และหลอดไฟฟาที่ใหแสงสวางในครอบแกว 
ที่ภายในเปนสูญญากาศแลว ขอใดถูกตองที่สุด 
 1.  ไมไดยินเสียงกระดิ่ง แตเห็นแสงจากหลอดไฟ 
 2.  ไมไดยินเสียงกระดิ่ง และไมเห็นแสงจากหลอดไฟ 
 3.  ไดยินเสียงกระดิ่ง และ เห็นแสงจากหลอดไฟ 
 4.  ไดยินเสียงกระดิ่ง แตไมเห็นแสงหลอดไฟ             ( ขอ 1) 
บ 

 

อัตราเร็วเสียง เราอาจหา  อัตราเร็วเสียงไดจาก 
    v  =  ts      หรือ    v  =  f↵↵↵↵ 
   

เม่ือ v  =  อัตราเร็ว (m/s)  s  =  ระยะทางที่เสียงเคลื่อนที่ได (m) 
  t   =  เวลา (s)                 f  =  ความถี่เสียง (Hz)      ↵  =  ความยาวคลื่น (m) 

ปจจัยท่ีมีผลตออัตราเร็วเสียง    
 1.  ความหนาแนนของตัวกลาง 
      อัตราเร็วในตัวกลางท่ีมีความหนาแนนมากกวา      จะมีคามากกวาในตัวกลางที่มีความ 

หนาแนนนอยกวา 
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ตารางแสดงอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางตางๆ  ท่ีอุณหภมิู  25oC 

ตัวกลาง อัตราเร็ว (m/s) 
อากาศ 
นํ้า 
นํ้าทะเล 
เหล็ก 

346 
1,498 
1,531 
5,200 

 

  2.  อุณหภูมิ 
  อัตราเร็วเสียง จะแปรผันตรงกับรากท่ี  2 ของอุณหภูมิเคลวิน   เพราะอุณหภูมิสูงขึ้นจะทํา 
ใหโมเลกุล มีพลังงานจลนมากขึ้น การอัดตัวและขยายตัวเร็ว ทําใหเสียงเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น 

 

     จึงไดวา   V   T  
 

  และสําหรับในอากาศนั้น เราสามารถหาอัตราเร็วเสียงท่ีอุณหภูมิตาง ๆ ได    โดยอาศัย 
 

   สมการ   v  =  vo  + 0.6 t   หรือ       v  =  331 + 0.6 t 
 

   เม่ือ    vo   =   อัตราเร็วเสียงท่ีอุณหภูมิ  0oC  =  331  m/s   
         t   =   อุณหภูมิ (oC) 
 

2(มช 31)  ตัวกลางที่คลื่นเสียงผาน  3  ชนิด คือ  นํ้าทะเล  น้ําบริสุทธิ ์ และ ปรอท    ณ อุณหภูมิ
 เดียวกัน    ขอใดเรียงลําดับความสามารถในการถายทอดคลื่นเสียงจากดีที่สุด ไปหาเลวที่สุด 
  ก.   น้ําบริสุทธิ ์ ปรอท  นํ้าทะเล    ข.   นํ้าทะเล  น้ําบริสุทธิ ์ ปรอท 
      ค.   ปรอท  นํ้าทะเล  น้ําบริสุทธิ ์             ง.   นํ้าทะเล  ปรอท  น้ําบริสุทธิ ์       (ขอ ค) 
 

3(มช 31)  อัตราเร็วของเสียงเปลี่ยนอยางไรกับอุณหภูมิ 
  ก.  แปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิอาศาเซลเซียส 
  ข.  แปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิเคลวิน 
  ค.  แปรผันผกผันกับรากท่ีสองของอุณหภูมิ องศาเซลเซียส 
  ง.  แปรผันโดยตรงกับรากที่สองอุณหภูมิเคลวิน                   (ขอ ง) 
4.  จงหาอัตราเร็วเสียงท่ีอุณหภูมิ  25oC                  (346 m/s) 
วิธีทํา 
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4.  ณ  อุณหภูมิ 35oC   อัตราเร็วเสียงในอากาศจะมากกวา ณ  อุณหภูมิ  30oC  อยูก่ีเมตรตอวินาที 

  ก.  3     ข.  6      ค.  12      ง.  34       (ขอ ก) 
วิธีทํา 
 
 

 
 

5.  แหลงกําเนิดเสียงอันหนึ่งสั่นดวยความถี ่ 692  Hz  วางไวในอากาศที่อุณหภูมิ  25o C 
 อยากทราบวาคลื่นเสียงที่ออกจากแหลงกําเนิดนี้จะมีความยาวคลื่นเทาไร    (0.5 ม) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
6.  ถาเห็นฟาแลบและไดยินเสียงฟารองในเวลา  5  วินาท ี ตอมา จงหาตําแหนงที่ฟาแลบอยูไกล 
 เทาไร  เม่ืออัตราเร็วเสียงในอากาศ  340  เมตร/วินาท ี         (1700 ม) 
วิธีทํา 
 
 
 
7.  ชายคนหนึ่งกําลังวายน้ํา เห็นเรือบรรทุกกําลังจะจม และเห็นแสงไฟจากการระเบิดของเรือ 
 1  คร้ัง  แตปรากฏวาไดยินเสียงระเบิดตามมา  2  คร้ัง  ในเวลาหางกัน  2.4  วินาท ีถาขณะ  
 น้ันอัตราเร็วเสียงในอากาศ  340  เมตร/วินาท ีและอัตราเร็วเสียงในนํ้า  1496  เมตร/วินาท ี
 อยากทราบวาตําแหนงที่เรือจมอยูหางจากชายคนนั้นเทาใด      (1056  เมตร) 
วิธีทํา 
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     ตอนท่ี  2   ธรรมชาติของคล่ืนเสียง 
 

2.1  การสะทอนของเสียง 
  เมื่อเสียงไปตกกระทบวัตถุที่มีขนาดใหญกวาความ 
ยาวคลื่นเสียง   เสียงจะสะทอนออกจากวัตถุนั้นได 

  

ย้ําเพิ่มเติม 
1) หากวัตถุมีขนาดเล็กกวาความยาวคลื่นเสียง  
เมื่อเสียงตกกระทบ จะเลี้ยวออมไปทางอื่น  
ไมสะทอนออกมา  

2) หากมีเสียงสะทอนจากหลายแหลง   มาถ
ผูฟงในชวงเวลาทีต่างกันมากกวา 0.1 วินา
เรียกวาเกิด เสียงกอง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

8(En 3 )  คัดขนาดของผลไมในขณะกําลังไหลผาน
 จากเคร่ืองโซนาร     โดยตองการแยกผลไมที่มีขน
 ออกจากกัน  จงหาความถี่เหมาะสมของคลื่นจาก
  1.  1 kHz    2.  2  kHz    3.  1
วิธีทํา 
 
9.  เรือลําหนึ่งลอยนิ่งอยูในทะเลไดสงคลื่นสัญญาณ
 เสียงนั้นกลับมาในเวลา   0.6 วินาท ี เม่ืออัตราเร็ว
     วินาท ีทะเล ณ บริเวณนี้ลึกเทาไร      
วิธีทํา 
 
 

 

ึง 
ที จะทําใหไดยินเสียงสะทอนหลายเสียง  

ม
า
โซ
0

เส
ข

าตามรางน้ําโดยอาศัยการสะทอนของเสียง 
6

ดใหญกวา   และเล็กกวา  7.5  เซนติเมตร  
นาร  ( ความเร็วเสียงในนํ้า  = 1500 m/s )  

  kHz   4.  20  kHz        (ขอ 4) 

ียงลงไปในน้ําทะเล และไดรับสญัญาณ 
องเสียงในนํ้าทะเลมีคา  1500  เมตร/- 
           (450 เมตร) 
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10(En 37) เรือหาปลาลําหนึ่งหาฝูงปลาดวยโซนาร     
  สงคลื่นดลของเสียงความถี่สูงลงไปในน้ําทะเล 
 ถาฝูงปลาอยูหางจากเครื่องกําเนิดคลื่นไปทาง 
  หัวเรือเปนระยะทาง  120  เมตร   และอยูลึก 
จากผิวน้ําเปนระยะ   90   เมตร     หลังจากสง 
คลื่นดลจากโซนารไปเปนเวลาเทาใด   จึงจะ 
ไดรับคลื่นที่สะทอนกลับมา  กํา

  1.  0.1  s      2.  0.2 s 
วิธีทํา 
 
 
 
11.  ชายคนหนึ่งตะโกนเสียงมีความถี ่  1
   300   เมตร   ปรากฏวาเขาไดยินเสียง
  ก)  ความเร็วเสียง     

 ข)  ความยาวคลื่นเสียง     
วิธีทํา 
 
 
 
 
12.  ชายคนหนึ่งยืนอยูระหวางผา  2  แห
  และสามเม่ือเวลาผานไป  1  และ  5  
  ทั้งสอง ถาความเร็วเสียงในอากาศเป
วิธีทํา 
 
 
 

5

หนดความเร็วเสียงในน้ําทะเล  =  1500  m/s 
    3.  0.3 s     4.  0.4 s     (ขอ 2) 

,000   คร้ัง/วินาท ี     ออกไปยังหนาผาซึ่งอยูหางออกไป 
สะทอนกลับหลังจากตะโกนแลว  4  วินาท ี  จงหา 
             (150 m/s)  
             (0.150 เมตร) 

ง  แลวยิงปนออกไป เขาไดยินเสียงคร้ังแรก  คร้ังท่ีสอง 
วินาท ี นับจากเร่ิมยิง จงหาระยะหาง  ระหวางหนาผา 
น  340  เมตร/วินาท ี            (1020 เมตร) 
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13(มช 32) บายวันหนึ่ง ชายคนหนึ่งเปลงเสียงไปยังหนาผาแหงหนึ่ง     ปรากฏวาไดยินเสียงของ 
 ตัวเองสะทอนกลับมาหลังจากเปลงเสียงไปแลว  8  วินาท ี    ตอมาชายคนน้ีเดินเขาหาหนาผา
 เปนระยะทาง   30   เมตร แลวเปลงเสียงอีก       ปรากฏวาไดยินเสียงสะทอนกลับมาหลังจาก
 เปลงเสียงไปแลว   5  วินาท ี     อยากทราบวาจุดแรกที่ชายคนนี้ยืนอยูหางจากหนาผากี่เมตร 
  1.  80.0    2.  857.5        3.  30     4.  27          (ขอ 1) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
14.  ชายคนหนึ่งอยูหนากําแพงตะโกนเสียงเขาหากําแพง ถาเขาตองการใหเกิดเสียงกองเขาตอง 
อยูหางจากกําแพงอยางนอยเทาใด  ( ให เสียงมีอัตราเร็วในอากาศ  340 เมตร/วินาท ี)     (17 ม) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
15. ถาอุณหภูมิของอากาศในขณะนั้นมีคาเทากับ  40  องศาเซลเซียส  ชายคนหนึ่งจะไดยินเสียง 
  สะทอนของเสียงท่ีเขาตะโกนออกไป  เมื่อเขายืนหางจากผนังตึกอยางนอยเทาไร     (17.75 ม.) 
วิธีทํา 
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 2.2   การหักเหของเสียง 
  จากกฎของสเนลจะไดวา 

      
2 sin 1

sin  
⊗

⊗  = 2v1
v  = 

2
1

↵

↵  = 2T1
T    =     n21   

 เม่ือ ⊗1  และ  ⊗2  คือ  มุมในตัวกลางท่ี  1  และ  2  ตามลําดับ 
   V1  และ  V2   คือ  ความเร็วคล่ืนในตัวกลางท่ี  1  และ  2  ตามลําดับ 
   ←1  และ  ←2  คือ  ความยาวคล่ืนในตัวกลางท่ี  1  และ  2  ตามลําดับ 
   T1  และ  T2   คือ  อุณหภูมิ (เคลวิน)  ในตัวกลางท่ี  1  และ  2  ตามลําดับ 
         n21  คือ  คาคงท่ี  เรียกช่ือวา ดัชนีหักเหของตัวกลางท่ี 2 เทียบกับตัวกลางท่ี 1 
 

16.  อากาศบริเวณ  X   ท่ีอุณหภูมิ  27oC   บริเวณ  Y  มีอุณหภูมิ   21oC    เม่ือเสียงผานจาก 
 ก.  ดัชนีหักเหของตัวกลาง  Y  เม่ือเทียบกับตัวกลาง X  เปนเทาใด            (1.01) 
 ข.  ถาในตัวกลาง Y เสียงมีอัตราเร็ว 342  m/s ในตัวกลาง X  เสียงจะมีอัตราเร็วเทาใด    (345.4 m/s) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
  

  2.3  การเล้ียวเบนของเสียง     
  การเล้ียวเบนจะเกิดไดดี   เม่ือชองแคบมีขนาดเล็กกวาความ 
   ยาวคลื่น หรือความยาวคล่ืนตองใหญกวาชองแคบ น่ันเอง                    
 

17.  ถาอัตราเร็วของเสียงในอากาศขณะหน่ึงเทากับ  340  เมตร/วินาที เสยีงแตรรถยนตมีความถี่   
170  เฮิรตซ   กอนท่ีรถยนตจะออกจากซอยคนขับรถบีบแ รรถยนตเพ่ือใหสัญญาณทําใหคน 
ซ่ึงยืนอยูบนทางเทา ณ มุมตึกปากซอยไดยินเสียงสัญญาณ
ความกวางของซอย            

วิธีทํา 
 

ต

แตรไดชัดเจนจงประมาณขนาด 
           ( 2 ม.) 
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18.  คล่ืนเสียงหน่ึงผานเขาทางชองหนาตางกวาง  0.8  เมตร และสูง  1.2  เมตร ในแนวต้ังฉาก ผู 
ฟงท่ีอยูขางหนาตางจะไดยินเสียงชัดเจน  ถาขณะน้ันอุณหภูมิของอากาศ  38oC  จงหาความถ่ี 
ของเสียงน้ี   ( กําหนดใหเกิดการเล้ียวเบนในแนวราบ )            (442.5 Hz) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 2.4   การแทรกสอดของเสียง 

  ในแนวเสริม  หรือ แนวปฏิบัพ  คล่ืนเสียงมีการเสริมกัน จึงมีเสียงดังกวาปกติ 
   ในแนวหักลาง  หรือ  แนวบัพ  คล่ืนเสียงมีการหักลางกัน  จึงมีเสียงเบากวาปกติ 

  สูตรคํานวณสําหรับหรับแนวปฏิบัพลําดับที่ n  (An) 
      ⇔S1P – S2P⇔  =  n ← 
          d sin ⊗  =  n ← 
   เม่ือ P  คือ  จุดซ่ึงอยูบนแนวปฏิบัพลําดับท่ี n(An) 

   S1P  คือ  ระยะจาก  S1  ถึง  P 
   S2P  คือ  ระยะจาก  S2  ถึง  P 
     ←   คือ  ความยาวคล่ืน (m) 
       n  คือ  ลําดับท่ีของปฏิบัพน้ัน 
       d  คือ  ระยะหางจาก  S1  ถึง   S2   

   ⊗   คือ  มุมท่ีวัดจาก   A0  ถึง   An  
สูตรคํานวณสําหรับแนวบัพลําดับที ่n  (Nn)

               S1P – S2P  =  (n – 21 )← 
         d sin ⊗  =  (n – 21 ) ←  

 

เม่ือ n  คือ  ลําดับท่ีของแนวบัพน้ัน 
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19. คล่ืนชนิดหน่ึง  เม่ือเกิดการแทรกสอด  จะเกิดแนวดังรูป 
 ก.  คล่ืนน้ีมีความยาวคล่ืนเทาใด        ( 2 m ) 

  ข.  ถาคลื่นนี้มีความถี่  50 Hz จะมีความเร็วเทาใด  
วิธีทํา               ( 100 m/s) 
 
 
 
 
 
 
 

20.  คล่ืนชนิดหน่ึงเม่ือเกิดการแทรกสอดแนวปฏิบัพท่ี  2  เอียงทํามุมจากแนวกลาง  30o   
หากแหลงกําเนิดคล่ืนท้ังสองอยูหางกัน  4  เมตร 
 ก.  ความยาวคล่ืนน้ีมีคาเทาใด                       ( 1 m ) 
ข. หากคล่ืนน้ีมีความเร็ว  300  m/s  จะมีความถี่เทาใด           ( 300 Hz ) 

วิธีทํา  
 
 
 
 
21.  จากรูปเปนภาพการแทรกสอดของคล่ืนผิวนํ้าจาก 
แหลงกําเนิดอาพันธ  S1  และ  S2 โดยม ี P เปนจุด 
ใดๆ บนแนวเสนบัพ            S1P = 12  เซนติเมตร       
 S2P =  2  เซนติเมตร  ถาอัตราเร็วของคล่ืนท้ังสอง 
เทากับ  50  เซนติเมตรตอวินาที  แหลงกําเนิดคล่ืน 
ท้ังสองมีความถ่ีก่ีเฮิรตซ           (7.50 H ) 

วิธีทํา 
 
 
 
 

  
z
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22.  จากรูป S1 และ S2  เปนลําโพง  2  ตัว  วางหางกัน  3  เมตร      ใหคล่ืนขนาดเดียวกันและมี 
 เฟสตรงกัน     ถา  P  เปนตําแหนงเสียงดังคร้ังท่ีสอง หางจากแนวกลางในทิศทํามุม    30o      
 คล่ืนท่ีแผมีความยาวก่ีเมตร 
  ก.  0.5       ข.  0.75      ค.  0.9      ง.  1.2    (ขอ ข) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

23.  A และ B  เปนลําโพง  2  ตัววางหางกัน  2  เมตร   ในท่ีโลง  P  เปนผูฟงหางจาก A   4  เมตร   
 และหางจาก B  3  เมตร  เสียงความถ่ีตํ่าสุดท่ีคล่ืนหักลางกันทําใหไดยินเสียงเบาท่ีสุดเปนเทาไร 
   (กําหนด   ความเร็วเสียง  =  340 m/s)                 (ขอ 4) 

1.  270  Hz    2.  230 Hz    3.  190  Hz    4.  170  Hz 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 

24(En 41)  จากรูปเปนทอซ่ึงตรงกลางมีทางแยกเปนสวนโคงรูปคร่ึงวงกลมรัศมี   r   เทากับ  
 14    เซนติเมตร  ถาอัตราเร็วของเสียงในทอเทากับ   344   เมตรตอวินาที   ใหคล่ืนเสียงเขาไป
 ในทอทางดาน  S   ความถี่ของเสียงที่ทําใหผูฟงที่ปลายดาน D ไดยินเสียงคอยท่ีสุดมีคาเทาใด 

1.  287  Hz   
2.  574  Hz 
3.  718  Hz  
4.  1075  Hz                     (ขอ 4) 

วิธีทํา 
 
 

10
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    ตอนท่ี   3   ความเขมเสียง 
 

  3.1  ความเขมเสียง 
 

  เสียงท่ีออกมาจากจุดกําเนิดจะมีลักษณะแผออกเปนทรงกลมคลายลูกบอล     กวางออกไป 
 เร่ือย ๆ ความเขมเสียง (I)  คือ  อัตราสวนของกําลังเสียง ตอ พ้ืนท่ีท่ีเสียงกระจายออกไป 

 

     I  =  A
P     หรือ     I  =  2R4

P
±

 

   เมื่อ  I  =  ความเขมเสียง (วัตต/ตารางเมตร) 
      P  =  กําลังเสียง (วัตต) 
     A  =  พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 
     R  =  รัศมีวงกลม (เมตร) 
โปรดทราบ     ����  ความเขมเสียงมากที่สุดที่หูคนเราทนฟง ด   1   w/m2 
  ����   ความเขมเสียงนอยท่ีสุดท่ีคนเราไดยินคือ   10–12

    ����  ถาเรานําความเขมที่จุดใด ๆ หารดวย  Io   ผลท่ีได
      ดังนั้น   ความเขมสัมพัทธ  =   

oI
I

 
 

25.  หวูดรถไฟมีกําลังเสียง   20 วัตต   จงหาความเขมเสียงท่ีจ
วิธีทํา                 
 
 
 
26(มช 39) สมมติยุงตัวหน่ึงๆ โดยเฉล่ียแลวเวลาบินทําใหเก
วัตต   ขณะท่ียุงบินจากระยะไกลเขาหาเด็กคนหน่ึง เด็กค
ระยะหางจากเขาก่ีเซนติเมตร  ถาเสียงเบาท่ีสุดท่ีเขาสามา
1.  5        2.  10        3.  25    

วิธีทํา 
 
 

ไ

   w/m2    เราใชสัญลักษณ  Io   
เรียกวา ความเขมสัมพัทธ 
  

ดุหางจากหวูด   150   เมตร 
      (7.07x10–5  w/m2) 

ดิเสียงห่ึงๆ ที่มีกําลัง  3.14x10–14   
นน้ีจะเร่ิมไดยินเสียงยุง  เม่ือยุงอยูท่ี 
รถไดยินมีความเขม  10–12  W/m2    

    4.  40    (ขอ 1) 
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27(En 44/1)  ในการทดลองเร่ืองความเขมของเสียงวัดความเขมของเสียงท่ีตําแหนงท่ีอยูหาง ไป 
 10   เมตร  จากลําโพงได   1.2x10–2    วัตตตอตารางเมตร     ความเขมเสียงท่ีตําแหนง    
 30   เมตร   จากลําโพงจะเปนเทาใด 
  1.  1.1x10–2  W/m2          2.  0.6x10–2  W/m2    
  3.  0.4x10–2  W/m2          4.  0.13x10–2  W/m2         (ขอ 4) 
วิธีทํา 
 
 
 
 

  3.2  ระดับความเขมเสียง 
  คาความเขมเสียง เปนคาท่ีมีคานอย  ตัวเลขยุงยาก  เราจึงนิยมเปล่ียนใหอยูในรูปท่ีดูงายข้ึน 
  คือ รูปของ  ระดับความเขมเสียง (≤)  วิธีการเปล่ียน  จะใชสมการ 
     ≤≤≤≤  =  10 log 

oI
I              ≤≤≤≤  =  10 log 12-10

I  

     เม่ือ   ≤  คือ   ระดับความเขมเสียง  (เดซิเบล , dB) 
           I   คือ   ความเขมเสียง (วัตต/ตารางเมตร) 

        Io  คือ   ความเขมเสียงนอยสุดท่ียังไดยิน  =  10–12  วัตต/ตารางเมตร 
หมายเหตุ   1.  log 10   =  1 

     2.  log Mx  =  x log M  เชน  log 105  =  5 log 10  =  5(1)  =  5 
     3.  log x  =  log y    ก็ตอเม่ือ  x  =  y 
 

28.  จงหาระดับความเขมเสียง  ณ.จุดซ่ึงมีคาความเขมเสียง  1x 10–7  W/m2             ( 50 dB ) 
วิธีทํา 
 

29.  หากความเขมเสียงสูงสุดท่ีหูคนเราจะทนฟงได  มีคา  1  W/m2  จงหาระดับความเขมเสียง 
สูงสุดท่ีหูคนเราจะทนฟงได                        ( 120 dB ) 

วิธีทํา 
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30.  จงหาระดับความเขมเสียง เสียงเม่ือผูฟงอยูหางจากวิทยุ  1  เมตร     เม่ือกําลังเสียงของวิทยุ
 เทากับ   4° x 10–3  วัตต                     ( 90 dB ) 
วิธีทํา 
 
 
 
31(มช 43) เสียงท่ีมีระดับความเขมเสียง  80  เดซิเบล  จะมีความเขมเสียงในหนวย W/m2 เทาใด 
  1.  10–2       2.  10–4     3.  10–6     4.  10–8      (ขอ 2) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
32.  ณ จุดหน่ึง เสียงจากเคร่ืองจักรมีระดับความเขมเสียงวัดได  50  เดซิเบล  จงหาความเขมเสียง 
 จากเคร่ืองจักร ณ จุดน้ัน กําหนดใหความเขมเสียงท่ีเร่ิมไดยินเปน 10–12  W/m2  (ขอ 2) 
  1.  10–5 W/m2  2.  10–7   W/m2   3.  10–9   W/m2   4.  10–17   W/m2  

วิธีทํา 
 
 
33(มช 31)  วางเคร่ืองวัดระดับเขมเสียงหางจากลําโพง  10  เมตร     พบวาระดับความเขมเสียง 
 เทากับ   100   เดซิเบล     กําลังเสียงจะเทากับก่ีวัตต             (ขอ 2) 
  1.  12.5x104  วัตต      2.  12.6 วัตต    3.  3.14 วัตต      4.  10–2  วัตต 
วิธีทํา 
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 สูตรเพ่ิมเติมเก่ียวกับระดับความเขมเสียง 
    

′2 – ′1  =  10 log  1I
2I        ′2 – ′1  =  10 log  1P

2P   

′2 – ′1  =  10 log 
2

2R1
R

�
�
��

�
�                    ′2 – ′1  =  10 log  22R 1P

21R 2P  
 

   เม่ือ ′1 ,  ′2  คือ  ระดับความเขมเสียงตอนแรก และ ตอนหลัง (เดซิเบล)  
          I1 ,  I2  คือ  ความเขมเสียงตอนแรก และ ตอนหลัง (วัตต/ตารางเมตร)  
      P1 ,  P2  คือ  กําลังเสียงตอนแรก และ ตอนหลัง (วัตต)  
      R1 ,  R2  คือ  ระยะหางตอนแรก และ ตอนหลัง (เมตร)  

 

34(มช 31)  ลําโพง  1  ตัว   ใหเสียงที่ระดับความเขมของเสียง   60 dB   ถาใชลําโพงชนิดเดียวกัน 
 10   ตัว จะใหความเขมของเสียงกี ่  dB                  (ขอ ค) 
  ก.  600  dB    ข.  100 dB       ค.  70  dB       ง.  60  dB 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 

35(มช 34)  ยุงตัวหน่ึงเม่ือบินมาท่ีประตูหองซ่ึงอยูหางจาก นาย ก.  20  เมตร    พบวาทําใหระดับ 
 ความดังมาถึงหูนาย ก.  มีขนาด 20 เดซิเบล  ถายุง 100000 ตัว  ระดับความดังท่ีมาถึงหูนาย ก. 
 จะมีขนาดก่ี  dB                       (70 dB) 
วิธีทํา 
 
 
 
36(มช 33)  เม่ืออยูหางจากแหลงกําเนิดเสียงเปนระยะ  5  เมตร  วัดระดับความเขมเสียงได 50 dB  
 ถาที่ระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง  50  เมตร   ระดับความเขมเสียงจะมีคาก่ีเดซิเบล    (30dB) 
วิธีทํา 
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37(En 44/1)  ระดับความเขมเสียงในโรงงานแหงหน่ึงมีคา  80  เดซิเบล    คนงานผูหน่ึงใสเคร่ือง 
 ครอบหูซ่ึงสามารถลดระดับความเขมลงเหลือ  60  เดซิเบล    เคร่ืองดังกลาวลดความเขมเสียง 
ลงก่ีเปอรเซ็นต                          (ขอ 4) 

  1.  80 %     2.  88 %       3.  98 %        4.  99 % 
วิธีทํา 
 
 
 

 
 
 

������������������������ 
 

    ตอนท่ี  4  เสียงดนตรี 
4.1  ความดังเบาของเสียง 
 ความดังหรือเบาของเสียงข้ึนอยู อัมปลิจูดของคล่ืนเสียง 
  ถาคลื่นเสียงมีอัมปลิจูดสูง  เสียงจะดัง 
  ถาคลื่นเสียงมีอัมปลิจูดต่ํา   เสยีงจะเบา   

   4.2  ระดับเสียง  ( ความทุมแหลมของเสียง ) 
  ความทุม  แหลม  ของเสียงจะข้ึนอยู  ความถี่ของคลื่นเสียง 
   ถาคลื่นเสียงมีความถี่สูง  เสียงจะแหลม  เรียกวา  ระดับเสียงสูง 
   ถาคลื่นเสียงมีความถี่ต่ํา  เสียงจะทุม  เรียกวา  ระดับเสียงต่ํา 
  ชวงความถี่ของเสียงที่หูคนปกติจะไดย
   เสียงที่มีความถี่ต่ํากวา       20  Hz  ล
   เสียงที่มีความถี่สูงกวา  20000 Hz  

หูคนปกติจะไมไดยินเสียงพวกนี้ 
 

38.  สมบัติของเสียงขอใดที่มีผลตอความดังข
  ก.  ความยาวคลื่น  ข.  ความถี ่  
39(มช 37)  ความถี่ของคลื่นเสียงที่ระดับความ
 สามารถไดยิน คือ 
  1.  30      2.  1000   
 

15

ิน  คือ  ชวง  20 – 20000 Hz  เทาน้ัน 
งไปเรียก     Infra  Sonic    
ข้ึนไปเรียก    Ultra Sonic      

องเสียงมากที่สุด 
ค.  อัมพลิจูด   ง.  ความเร็วคล่ืน      (ขอ ค) 
เขมเสียง  70   เดซิเบล    ท่ีหูของคนปกติไม

 3.  10000    4.  30000     (ขอ 4) 
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   เก่ียวกับตัวโนตดนตรี   
  
    
 

โด   เร   มี   ฟา  ซอล  ลา ที  ดโ ℑ…..       ดโ ℑℑ ….        ดโ ℑℑℑ …..      ดโ ℑℑℑℑ  
 
 
 
 

40.  ถาระดับเสียงโนต  C  มีความถี ่  256   Hz   เสียงที่   16   ของระดับเสียง  C   มีคาเทาไร 
ก.  512 Hz   ข.  1024 Hz   ค.  2048 Hz   ง.  4096 Hz        (ขอ ข) 

เสียงมูลฐาน  
Harmonicที่ 1 

คู 8 หรือ 
 เสียงที ่8  
Harmonicที่ 2 

    2 คู 8  
(เสียงที ่16 ) 
Harmonicที่ 3 

     3 คู 8  
 (เสียงที ่24 ) 
Harmonicที่ 4 

     4 คู 8  
 (เสียงที ่32 ) 
Harmonicที่ 5 

 ความถ่ี (Hz) 256 512  Hz 1024  Hz 2048  Hz 4096  Hz 
  
วิธีทํา 

41.  คลื่นเสียงที่ความถี ่  1200   เฮิรตซ    เปนเสียงสามคูแปดของเสียงที่มีความถี่เทาไร 

ก.  600    0  .  3           (ขอ ง) 
  
 

วิธีทํา 
 

4.3  คุณภาพเสียง 
  เวลาเราฟงเสียงเคร
  พรอม ๆ กัน แตเรายังส
 ทั้งนี้เพราะเสียงทั้งสอง
   ท่ีเปนเชนน้ีเพรา
 แตละ  Hamonic  ไมเท
 เราเรียกวาคุณภาพเสียง
  
   

   ตัวอยางสมมุต ิ
 เสียงขลุย
เสียงเปยโ

  
42(En 41)  วงดนตรีท่ีประ
 ไดวาเสียงใดเปนเสียงไ
 เสียงดนตรีแตละชนิดม
  1.  ระดับเสียง  
 

   ข.  40
ือ่งดนตรีหลา
ามารถแยกอ
จะมีลักษณะ
ะเสียงแตละ
ากัน จึงทําให
 

  
   โด  
น  โด  

กอบดวยเคร
วโอลิน เสียง
ลัีกษณะเฉพ
2.  ระดับคว

90%

95%
   ค
16

ย ๆ ชนิด เชน
อกไดวา เสียง
ที่ตางกัน 
เสียงจะมี  Hig
เสียงแตละเส

 ดโ ℑ       
 ดโ ℑ       

ือ่งดนตรีหลา
ใดเปนเสียงข
าะตามขอใดท
ามเขมเสียง  

4%

3%
00   
 ขลุย และเปย
ใดเปนเสียงข

her  Hamonic
ียงมีลักษณะท

ดโ ℑℑ        โ
ดโ ℑℑ      

ยชนิด เม่ือเลน
ลุย และเสียงใ
ีต่างกัน     

3.  ความถี่เส

4% 1

2%
ง.  150 
โน       ซ่ึงเลนโนตตัวเดียวกัน   
ลุย     เสียงใดเปนเสียงเปยโน  

  และความเขมสัมพัทธ        
ี ่ตางกัน    ลักษณะของเสียง 

ด ℑℑℑ       ดโ ℑℑℑℑ  

พรอมกัน  แตเราสามารถแยก 
ดเปนเสียงเปยโน     เน่ืองจาก 

         (ขอ 4) 
ียง  4.   คุณภาพเสียง 

% 1% 
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43(มช 34)  คุณภาพเสียงอธิบายไดดวยคุณสมบัติของเสียงขอใด 

  ก.  ความดังของเสียง และระดับความดัง 
  ข.  ความถี่ของเสียง และความเร็วของเสียง 

 ค.  ระดับเสียง  และความถี่ธรรมชาต ิ
 ง.  จํานวนฮารโมนิก และ ความเขมของเสียงของฮารโมนิก            (ขอ ง) 

 
 

4.4  บีสตของเสียง 
 หากมีคลื่นเสียง  2  คลื่น   ซึ่งมีความถี่ตางกันเล็กนอยเขามาปนกัน    คลื่นทั้งสองจะเกิด 
การแทรกสอดกันเอง แลวจะไดคลื่นรวมที่มีอัมปลิจูดสูงต่ําสลับกันไป เสียงที่เกิดจากคลื่น 
รวมจะมีลักษณะดังสลับกับเบา  ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนน้ี เรียกวา  บีสตของเสียง 

 

 
  จํานวนคร้ังท่ีเสียงดังใน  1  หนวยเวลาเรียก  ความถี่บีตส    ซึ่งหาจาก 

  fB  =  ⇐f1 – f2 ⇐     
  เม่ือ  f1   คือ  ความถี่เสียงที่  1     f2   คือ  ความถี่เสียงที่  2 

  และ  ความถี่คลื่นเสียงรวมหาจาก    

 fรวม  =    2
2f1f ϑ

       
  ปกติแลว  หูคนเราจะไดยินเสียงบีสตที่มีความถี่ไมเกิน  7  Hz 

 

44(En 31)  เม่ือจะทําการทดลองเก่ียวกับสมบัติของคล่ืนเสียงเร่ืองบีสต เราจําเปนตองใช 
  1.  เคร่ืองกําเนิดสัญญาณเสียง  1  เคร่ือง  ลําโพง  1  ตัว 
  2.  เคร่ืองกําเนิดสัญญาณเสียง  1  เคร่ือง  ลําโพง  2  ตัว 
  3.  เคร่ืองกําเนิดสัญญาณเสียง   2  เคร่ือง  ลําโพง  2  ตัว 
  4.  เคร่ืองกําเนิดสัญญาณเสียง  3  เคร่ือง  ลําโพง  3  ตัว            (ขอ 3) 
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45(มช 32)  ในการปรับเสียงเปยโน  โดยผูปรับใชวิธีเคาะสอมเสียง      ความถ่ีมาตรฐานเทียบกับ 
 เสียงท่ีไดจากการกดคียเปยโนคียหน่ึง ถาเสียงที่ไดยินเปนลักษณะดังแลวคอยจางหาย     แลว
 ดังอีกเปนจังหวะสลับกันไป   เขาก็จะปรับความตึงของลวดเปยโนจนกวาเสียงท่ีไดยิน  จะดัง
 เปนเสียงเดียวตอเน่ืองกันไป   การกระทําอยางน้ีอาศัยหลักการของปรากฏการณท่ีเรียกวา 
  ก.  Doppler effect (ปรากฏการณดอปเปเปอร)  ข.  Resonance  (กําทอน) 
  ค.  Shock waves  (คลื่นกระแทก)      ง.  Beats           (ขอ ง) 
 

46.  นักเรียนคนหน่ึงเลนไวโอลินความถ่ี  507  เฮิรตซ และนักดนตรีอีกคนหน่ึงเลนกีตาร ความถี ่   
512   เฮิรตซ    ถาท้ังสองคนเลนพรอมกัน   จะเกิดปรากฏการณบีตสที่ความถี่เทาใด     (2 Hz) 

วิธีทํา 
 

47.  ในการปรับเสียงของเปยโนระดังเสียง  C  โดยเทียบกับสอมเสียงความถี ่ 256.0 Hz   ถาได 
ยินเสียงบีตสความถี่  3.0  คร้ัง/วินาที  ความถ่ีท่ีเปนไปไดของเปยโนมีคาเทาใด  (253 , 259  Hz) 

วิธีทํา 
 
48.  คลื่น 2 ขบวน  A  และ  B  มีแอมปลิจูดเทากัน  คลื่นละ  2  เซนติเมตร   มีความถี ่  200   และ 
 204  เฮิรตซ  ตามลําดับ  ถาคล่ืนท้ังสองเขารวมกันเปนคล่ืน  C  ความถี่ของคลื่น  C  และ
 ความถี่บีสตของคลื่น  C   มีคาเทาใด  ในหนวยของเฮิรตซ            ( 202 , 4 ) 
วิธีทํา 
 

4.5  คล่ืนน่ิง 
 คลื่นนิ่ง    เปนปรากฏการณแทรกสอดของคล่ืนเสียงท่ีตกกระทบ  กับคลื่นเสียงที่สะทอน 
จากตัวกลาง  ทําใหเกิดตําแหนงเสียงดังและเสียงคอยสลับกันไป 
 ตําแหนงเสียงดัง  เรียกวา  ปฏิบัพ  (A) และ ตําแหนงเสียงคอย  เรียกวา  บัพ  (N) 
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49(มช 40) ลําโพง A  และ B ในรูปมีกําลัง  และสมบัติอื่นๆ  เหมือนกันทุกประการ  ถา A และ B 
ตางกําลังสงสัญญาณเสียงเปนรายการเพลงที่กําลังออกอากาศทางสถานีวิทยุแหงหนึ่ง  โดย 
สัญญาณท่ีปอนเขาสูลําโพงท้ังสองน่ีเหมือนกันทุกประการตลอดเวลา      ความเขมเสียงที ่
ตําแหนงตาง ๆ   บนแนวแกน (แนวเสนตรง PQ)  ท่ีเช่ือมระหวางลําโพงท้ังสองน้ีจะมี

 ลักษณะเปนอยางไร 
  1.   มีคาต่ําสุดที ่R  ซึ่งอยูกึ่งกลางระหวาง ลําโพง A และ B  พอดี 
  2.  มีคาสมํ่าเสมอเทากันตลอด 
  3.  มีคาสูงสุดที่ R 
  4.  มีคาเปนศูนยท่ีบางตําแหนงระหวาง P  และ Q              (ขอ 4) 
วิธีทํา 
 
 

4.6  ความถี่ธรรมชาต ิ และ  การส่ันพอ
  เม่ือวัตถุถูกกระทบกระเทือน  โดยท
ตัวคาหน่ึง  เรียกความถ่ีน้ีวา  ความถ่ีธรรมช
เม่ือถูกกระทบกระเทือน  ก็จะแกวงไปมาด
  และเม่ือวัตถุน้ันถูกแรงภายนอกมาก
ชาติของวัตถุ  จะทําใหวัตถุเกิดการส่ันสะเท
รุนแรงเน่ืองจากเหตุเชนน้ีวาเปน  การส่ันพ
50.  จงยกตัวอยางการส่ันพอง  มา  2  ตัวอย
 .................. .................. .................. .....
51(En 44/2)  ลูก  A  B   C   D   และ  E  แข
กับเชือกท่ี ขึงตึง ดังแสดงในรูป  เมื่อผลัก
ตุม A  ใหแกวง     ลูกตุมใดจะแกวงตาม
ตุม  A  อยางเดนชัด            (ข
 1.  ลูกตุม  B   2.  ลูกตุม  C 
 3.  ลูกตุม  D   4.  ลูกตุม  E 

 
 
 
 
 

19

ง 
ัว่ไปแลววัตถุจะเกิดการส่ันสะเทือนดวยความถ่ีเฉพาะ 
าติของวัตถุน้ัน   เชนลูกตุมท่ีแขวนติดกับสายแกวง 
วยความถ่ีธรรมชาติของลูกตุมน้ัน 
กระทําอยางตอเน่ืองดวยความถ่ีเทากับความถ่ีธรรม 
อืนอยางรุนแรง  เราเรียก  ปรากฏการณการส่ันอยาง 
อง 
าง 
............. .................. .................. ............................... 
วน 
ลูก 
ลูก 
อ 4.) 

 

A EC

B
D 
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4.7  การส่ันพองของเสียง (Resonance)  
เมื่อเราสงคลื่นเสียงเขาไปในทอปลายตัน  เสียงท่ีสงเขาไปน้ันจะไปกระทบผนังดานใน   

คลื่นเสียงนั้นจะเกิดการสะทอนออกมา   แลวมาแทรกสอดกับคลื่นที่เขาไปเกิดเปนคลื่นนิ่งและ  
หากตรงตําแหนงปากทอเปนแนวปฏิบัพของคลื่นนิ่งนั้น  จะทําใหโมเลกุลตัวกลาง (อากาศ) สั่น 
สะเทือนอยางรุนแรงกวาปกติทําใหเสียงที่ออกมาจากทอนั้น  ดังกวาปกติเชนกัน 

  ปรากฏการณที่มีเสียงดัง   อันเกิดจาก 
อนุภาคตัวกลางสั่นสะเทือนอยางรุนแรงเชน 
น้ี   เรียกวาการส่ันพองของเสียง (กําทอน) 

 

 ควรทราบเพ่ิมเติมเก่ียวกับการส่ันพอง 
 ประการท่ี  1   ทอท่ีทําใหเกิดเสียงดัง  จะตอง 
   เปนทอท่ีมีความพอดีท่ีจะทําใหปากทอ ยู 
   ตรงกับแนวปฏิบัพของคล่ืนน่ิงพอดี  ห
   ปากทอตรงกับแนวบัพจะไมเกิดเสียงด
   ดังแสดงในรูปภาพ 
 

 และท่ีสําคัญ 
 

  ความยาวท่ีทําใหเกิดส่ันพองแตละคร้ัง 
  ที่อยูถัดกัน   จะอยูหางกัน  =   2↑  
 

  ความยาวจากปากทอถึงจุดท่ีเกิดส่ันพอ
  คร้ังแรก  จะมีความยาว      =   4↑  
 
 

52(มช 41)  วางลําโพงชิดกับปลายขางหน่ึงขอ
 จนกระท่ังไดยินเสียงดังเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคร
 ความเร็วเสยีงในอากาศมีคา  330   เมตร/วิน
วิธีทํา 
 
 

อ

าก  
งั    

ง 

งหลอดเรโซแนนซ         เล่ือนลูกสูบออกชา ๆ  
ัง้แรกท่ีระยะหางจากปลายหลอด  3.3  เมตร      

  
20

าที    จงหาความถ่ีของเสียงจากลําโพง  (25  Hz) 
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53.  การทดลองหาอัตราเร็วเสียงในอากาศโดยใชหลอดกาํทอน  พบวาหลังจากเกิดส่ันพองแลวก็    
  เล่ือนลูกสูบถอยหลังไปอีก  25  cm    จึงเกิดส่ันพองอีกคร้ัง  ถาความถ่ี  680  Hz   จงหาอัตรา
 เร็วเสยีงในอากาศ                       (340 m/s) 
วิธีทํา 
 
 
 
54(En 26)  การทดลองเร่ืองการกําทอนของเสียงโดยใชหลอดกําทอน  พบวาเกิดกําทอนคร้ังแรก 
 และคร้ังท่ีสอง ท่ีระยะ  0.15  เมตร  และ 0.50 เมตร  จากปากทอตามลําดับ     ถาความเร็วของ   
 เสียงใน  ขณะน้ันเทากับ  350  เมตร/วินาที     จงหาความถ่ีของคล่ืนสียงท่ีใช      (ขอ ข) 

ก.  400 Hz      ข.  500 Hz    ค.  600 Hz      ง.  1000 Hz 
วิธีทํา 
 
 

 

ประการท่ี 2 หากมีทอปลายตัน มีความยาวขนาดหน่ึง   หากเราปรับความถ่ีของเสียงท่ีเปา 
     เขาไปใหเหมาะสม  อาจทําใหเกิดการส่ันพองไดเชนกัน  ความถ่ีท่ีทําใหเกิด 
     การสัน่พองน้ัน  สามารถคํานวณหาไดจาก 
        f   =   4Lnv        
  

เม่ือ  f  คือ  ความถ่ีเสียงท่ีเปาเขาไปแลวทําใหเกิดการส่ันพอง 
     v  คือ  ความเร็วเสียง  m/s 
     L  คือ  ความยาวลําอากาศ หรือ ความยาวทอกําทอน (m) 
     n  คือ  จํานวนเต็มบวกค่ี  คือ  1 , 3 , 5 ,  , 9 , ....  
 ถา  n  =  1  ความถ่ีท่ีไดจะทําใหเกิดเสียงดังค
      หรือ   Harmonic  ท่ี  1 
 ถา  n  =  3  ความถ่ีท่ีไดจะทําใหเกิดเสียงดังค
 ถา  n  =  5  ความถ่ีท่ีไดจะทําใหเกิดเสียงดังค
 หมายเหตุ    สูตรน้ีใชสําหรับทอปลายตัน   (
 7

ร้ังแรก เรียกความถ่ีน้ีวา  ความถ่ีมูลฐาน  

ร้ังท่ี 2  เรียกความถ่ีน้ีวา  Harmonic ท่ี  2 
ร้ังท่ี 3  เรียกความถ่ีน้ีวา  Harmonic ท่ี  3 

 คือ ทอท่ีมีปลายดานหน่ึงปดไว) 
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55.  ถาความเร็วของเสียงในอากาศเทากับ  340  เมตร/วินาที   สอมเสียงจะตองส่ันดวยความถ่ีตํ่า 
สุดเทาใดจึงจะทําใหเกิดกําทอนไดเมื่อจอใกลปากกระบอกตวงซึ่งยาว  20  เซนติเมตร   (425 Hz) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
56(มช 40) โดยปกติคลื่นเสียงจะเขาสูระบบการรับฟงเสียงของหูคนเราโดยผานชองรูห ู (ear canal)  
ไปตกกระทบเยื่อแกวหูที่ปลายชองรูหูซึ่งจะสั่นตามจังหวะของคลื่นเสียงนั้น       ชองรูหูจึงเปน      
ดานแรกท่ีชวยขยายสัญญาณเสียงท่ีผานเขาไป             ถาความยาวของชองรูหูของคนท่ัวไปมีคา
ประมาณ   2.5   เซนติเมตร     แสดงวาคนเราควรจะรับฟงเสียง       ความถ่ี ประมาณกี่เฮิรตซได
ไวเปนพิเศษ    (ให Vเสียง   =  350 m/s) 
1.  3000     2.  3500     3.  4600        4.  700      (ขอ 2) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
57(En 38)  หลอดเรโซแนนซท่ีใชในการทดลองชุดหน่ึง จะใหความดันสูงสุดสามคร้ัง เม่ือเล่ือน 
 ตําแหนงลูกสูบไปตามความยาวของหลอดเรโซแนนซ   ถาตําแหนงสุดทายดัง เม่ือลูกสูบหาง 
 จากลําโพงมากท่ีสุดและหางจากปลายกระบอกสูบ  100  เซนติเมตร  อยากทราบวาลําโพงส่ัน 
 ดวยความถ่ีก่ีเฮิรตซ   (กําหนดความเร็วเสียงในอากาศเปน 348 m/s)     (435 Hz) 
วิธีทํา 
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 ในกรณีท่ีทอกําทอนมีปลายเปดท้ังสองขาง   เราสามารถหาคาความถ่ีเหมาะสมทําใหเสียงดัง 
 

 ไดจากสูตร    f  =  2Lnv     
 
 
 

   เม่ือ  f  คือ  ความถ่ีเสียงท่ีเปาเขาไปแลวทําใหเกิดการส่ันพอง 
      v  คือ  ความเร็วเสียง  (m/s)   
      L  คือ  ความยาวลําอากาศ หรือ ความยาวทอกําทอน (m) 
      n  คือ  จํานวนเต็มบวกธรรมดา  คือ  1 , 2 , 3 , 4  , 5 , ..... 
   ถา  n  =  1  ความถ่ีท่ีไดจะทําใหเกิดเสียงดังคร้ังแรก  เรียกความถ่ีน้ีวา  ความถ่ีมูลฐาน 
        หรือ  Harmonic  ท่ี  1 
   ถา  n  =  2  ความถ่ีท่ีไดจะทําใหเกิดเสียงดังคร้ังท่ี 2  เรียกความถ่ีน้ีวา  Harmonic ท่ี  2 
   ถา  n  =  3  ความถ่ีท่ีไดจะทําใหเกิดเสียงดังคร้ังท่ี 3  เรียกความถ่ีน้ีวา  Harmonic ท่ี  3 
 
 

58.  คล่ืนเสียงขบวนหน่ึงทําใหเกิดกําทอนลําดับ 1 ในกลองไมกลวงท่ีเปดทุกดานมีความยาว 0.5 
  เมตร  ความถ่ีธรรมชาติของกลองไมน้ีเทากับก่ีเฮิรตซ  (ใหอัตราเร็วเสียง  =  330  m/s) 
  ก.  330      ข.  495        ค.  660       ง.  3x10–3      (ขอ ก) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
สําหรับความถ่ีเสียงท่ีเกิดจากสายส่ัน  เราสามารถหาความถ่ีเสียงท่ีเกิดไดจากสูตร 
         f  =  2L

n
ℵ

T  

 เม่ือ  f   คือ  ความถ่ีเสียงท่ีเกิดจากสายส่ัน  (Hz) 
        n   คือ  จํานวน Loop  คล่ืนน่ิงท่ีเกิดในสายส่ัน 
   L  คือ  ความยาวสายสั่น  (เมตร) 
  T   คือ  แรงดึงสายส่ัน (นิวตัน) 
  ℵ  คือ  มวลสายสั่นซึ่งยาว  1  เมตร   (กิโลกรัม) 
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59(En 33)  ในการดีดพิณระดับเสียง จะเพ่ิมข้ึนไดเม่ือ 
  ก)  ความตึงของสายพิณเพ่ิมข้ึน 
  ข)  สายพิณยาวข้ึน 
  ค)  นํ้าหนักตอความยาวของสายพิณมีคาเพ่ิมข้ึน 

 ง)  จํานวนคล่ืนน่ิงท่ีเกิดข้ึนในสายพิณมีจํานวนมากข้ึน 
 จงพิจารณาวาขอความขางตนขอใดถูก                 (ขอ 1) 

1.  ก  และ  ง     2.  ข  และ  ค    3.  ข   เทาน้ัน      4.  ถูกทุกขอ 
 วิธีทํา 
 
 
60(En 33)  เสนลวดยาว  1  เมตร     ถูกดึงดวยแรงดึงขนาดหน่ึง   เม่ือดีดจะทําใหเกิดเสียงท่ีมีคา 
 ความถ่ีมูลฐานเปน   200   เฮิรตซ   ถาเพ่ิมแรงดึงอีก  900  นิวตัน  จะทําใหคาความถ่ีมูลฐาน 
 ของเสียงท่ีเกิดจากลวดเสนน้ีเปล่ียนไปเปน  400  เฮิรตซ    อยากทราบวามวลของเสนลวดน้ี  
 เทากับเทาไร                       (ขอ 4) 

1.  1.22  กรัม     2.  1.44  กรัม    3.  1.66  กรัม     4.  1.88  กรัม 

วิธีทํา 
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    ตอนท่ี   5  ปรากฏการณดอปเปลอร และ คล่ืนกระแทก 
  

 5.1  ปรากฏการณดอปเปลอร   
หมายถึง  ปรากฏการณเปล่ียนแปลงระดับเสียง  (ความถ่ีของเสียง)  เม่ือแหลงกําเนิด   

และ ผูสังเกตุเคล่ือนท่ีดวย    ความเร็วสัมพัทธตอกัน 
     
         

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เสียงกระจายออกจากเปยโน

ขับรถหนีออก เสมือนลากความยาวคล่ืน 
เสยีงใหยืดยาวออก จะทําใหความถ่ีเสียง 
ลดลง และไดยินเสียงทุมลง 

ขับรถเขา เสมือนกดความยาวคลืน่เสยีง 
ใหสั้นลง   จะทําใหความถ่ีเสียงเพ่ิมข้ึน  
และไดยินเสียงแหลมข้ึน 

เสยีงแตรออกจากมอเตอรไซด
 
 
 

 

 
 
 
 
 

หากความเร็วรถยนตนอยกวา   มอเตอรไซด
เสมือน ความยาวคล่ืนเสียงถูกมอเตอรไซ
กดดันเขามา         ทําใหความยาวคล่ืนลดล
ความถ่ีมากข้ึน เสียงท่ีไดยินจะแหลม 

ด

หากความเร็วรถยนต มากกวา   มอเตอรไซด
เสมือนวาความยาวคลืน่เสยีง    ถูกรถยนตดึง
วา
25

ง ใหยืด  ทําใหความยาวคล่ืนยาวข้ึน ความถ่ี
ลดลง   เสียงท่ีไดยินจะทุม 
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61(มช 29)  ผูโดยสารรถไฟสังเกตไดวา    ขณะท่ีเขายืนหยุดอยูบนชานชลาเสียงหวูดรถไฟท่ีจอด 
 น่ิงมีความถ่ีตางจากเสียงหวูด   ขณะรถไฟว่ิงออกจากชานชลา ปรากฏการณเชนน้ีเรียกวา 

ก.  การแทรกสอด        ข.  การเล้ียวเบน 
  ค.  การหักเห          ง.   ดอปเปลอร          (ขอ ง) 
วิธีทํา 
62(มช 33)  ปรากฏการณดอปเปลอรของเสียงแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลง 

ก.  มลภาวะเสียง         ข.  ความเขมเสียง 
  ค.  ความดังเสียง         ง.   ระดับเสียง          (ขอ ง) 
วิธีทํา 
63(En 42/2)  ในขณะท่ีแหลงกําเนิดเสียงเคล่ือนท่ีในอากาศน่ิง ขอใดตอไปน้ีถูก      (ขอ 1) 
  1.  ความยาวคล่ืนเสียงท่ีอยูดานหนาแหลงกําเนิดจะส้ันกวาความยาวคล่ืนเสียงท่ีจุด 
   ดานหลังแหลงกําเนิด 

2.  ความถ่ีเสียงท่ีอยูดานหนาแหลงกําเนิดจะตํ่ากวาความถ่ีเสียงท่ีจุดดานหลังแหลงกําเนิด 
3.  ความเร็วเสยีงดานหนาแหลงกําเนิดจะสูงกวาความเร็วเสียงดานหลงัแหลงกําเนิด 
4.  ความเร็วเสียงดานหนาแหลงกําเนิดจะตํ่ากวาความเร็วเสียงดานหลังแหลงกําเนิด 

วิธีทํา 
64(มช 35)  รถมอเตอรไซดคันหน่ึงแลนตามหลังรถยนตคันหน่ึงไปบนถนนตรงความเร็ว     ของ 
 รถยนตเปนสองเทาของมอเตอรไซด       ถาคนข่ีมอเตอรไซดบีบแตรดวยความถ่ี  500  เฮิรตซ 
  ก.  คนขับรถยนตไดยินเสียงความถ่ีตํ่ากวา 500 เฮิรตซ  แตคนข่ีมอเตอรไซดไดยินเสียง 
   ความถ่ี  500  เฮิรตซ 
  ข.  คนขับรถยนตไดยินเสียงความถ่ีสูงกวา 500 เฮิรตซ แตคนข่ีมอเตอรไซดไดยินเสียง 
   ความถ่ี  500  เฮิรตซ 
  ค.  คนขับรถยนต  และคนข่ีมอเตอรไซด ไดยินเสียงความถ่ีเดียวกัน 
  ง.  คนขับรถยนตไดยินเสียงความถ่ีสูงกวาคนข่ีมอเตอรไซดไดยิน          (ขอ ก) 
วิธีทํา 
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65(En 40)  ชายคนหน่ึงเคาะสอมเสียงซ่ึงมีความถ่ี   f    แลวนําไปแกวงเปนวงกลมในแนวระดับ
 ดังรูป      ชายอีกคนหน่ึง  ซ่ึงน่ังน่ิงอยูจะไดยินเสียง ขณะท่ีสอมเสียงอยูในตําแหนง ABC     
 และ D    ดังรูป  ดวยความถ่ี  fA    fB    fC    และ  fD   ตามลําดับ ขอตอไปน้ีขอใดถูก 
  1.  fA  <  fB  =  fD  <  fC    
  2.  fC  < fB  =  fD  <  fA 

3.  fD  <  fA  =  fC  <  fB     
4.  fB  < fA  =  fC  <  fD                     (ขอ 4) 

วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 

 เราสามารถหาความถ่ีท่ีเปล่ียนไปน
    fL  =  )sVo(V

)LVo(V
  
  

  
  
Ι

Ι    fs
           
           
 และหาความยาวคล่ืนโดยใชสมกา
    ←←←←  =  sf

)sVo(V     Ι         
          
 เง่ือนไขการใชสมการท้ังสองน้ี 

   ในการแทนคา  VL  กับ Vs 
      ถา   VL , Vs  เคลื่อนท
      ถา   VL , Vs  เคล่ือนท
 
 

66.  รถไฟว่ิงดวยความเร็ว 30 เมตร/วิน
   อัตราเร็ว  330  เมตร/วินาที   จงห
    ความเร็ว 15  m/s  เม่ือ 
  ก.  รถไฟวิ่งเขาหากัน (575 H
27

ีโ้ดยหาจากสมการดังน้ี 
   เม่ือ  fL  =  ความถ่ีท่ีผูสังเกตุไดยิน 
       fs  =  ความถ่ีปกติของตนกําเนิดเสียง 
          Vo  =  อัตราเร็วเสียง 
ร           Vs  =  อัตราเร็วของตนกําเนิดเสียง 
         VL  =  อัตราเร็วของผูสังเกตุ 
       ←  =  ความยาวคลื่นเสียงที่ผูสังเกตุไดยิน 
คือ 
 ตองคํานึงคา +, –  ดวย โดยอาศัยหลักดังน้ี 
ี่สวนทางกับ     Vo  จะมีคาเปน  + 

ีไ่ปทางเดียวกัน  Vo  จะมีคาเปน  – 

าที ในอากาศนิ่งความถี่หวูดรถไฟมีคา  500 Hz   ถาเสียงมี 
าความถี่เสียงที่ไดยินจากคนบนรถไฟขบวนที ่ 2   ท่ีว่ิงดวย 

z)      ข.  รถไฟวิ่งออกจากกัน     (437.5 Hz) 
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วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
67.  รถไฟว่ิงดวยความเร็ว    30    เมตร/วินาที     ในอากาศนิ่งความถี่หวูดรถไฟมีคา   500    Hz   
 ถาเสียงมีอัตราเร็ว   330   เมตร/วินาที     จงหาความถี่ที่ผูสังเกตไดยินขณะอยูนิ่งเมื่อ 
  ก.  อยูหนารถไฟ   (550 Hz )     ข.  อยูหลังรถไฟ      (458.3 Hz ) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 
68.  รถไฟว่ิงดวยความเร็ว   30    เมตร/วินาที    ในอากาศนิ่งความถี่หวูดรถไฟมีคา   500  Hz    
 ถาเสียงมีอัตราเร็ว   330   เมตร/วินาที    จงหาความยาวคลื่นเสียง 
  ก.  เม่ืออยูหนารถไฟ (0.6 m)     ข.  เม่ืออยูหลังรถไฟ      (0.72 m) 
วิธีทํา 
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5.2  คล่ืนกระแทก 
 ถาแหลงกําเนิดเคล่ือนท่ีเร็วกวาเสียง  เรียก 

วา  Supersonic Speed  จะเกิดปรากฏการณดังรูป 
ลักษณะนี้เรียกวา เกิดคลื่นกระแทกขึ้น   ซึ่งจะทํา 
ใหเกิดเสียงดังมากเหมือนกับระเบิด  และเกิดแรง 
ดันข้ึนอยางมหาศาล เรียกวา  Sonic boom  เชน ในกรณีท่ีเคร่ืองไอพนบินดวยความเร็วมากกวา 
เสียง แรงดันท่ีเกิดข้ึนน้ี อาจทําใหกระจกห าแตกได 
 

69.  เสียง  Sonic  boom  เปนเสียงท่ีเกิดจาก
  ก.  แหลงกําเนิดท่ัวไปท่ีหยุดน่ิง  
  ข.  แหลงกําเนิดเคล่ือนท่ีแตชากวาค
  ค.  แหลงกําเนิดเคล่ือนท่ีดวยความเร
  ง.  แหลงกําเนิดเคล่ือนท่ีเร็วกวาควา
 

 
 
 
 
 
 
 

 จากรูปของคล่ืนกระแทกจะไดวา 
Sin±±±±  =  sVoV   =  M1   = 

 

เม่ือ ±  =  มุมคร่ึงหน่ึงของยอดก
Vo  =  ความเร็วเสียง  (m/s) 
Vs  =  อัตราเร็วแหลงกําเนิดเ
M  =  เลขมัค  คือ  จํานวนเทา
  h  =  ความสูงจากพื้นดินถึง
  x  =  ระยะจากจุดสังเกตถึงแ

 
 

น

 

วามเร็วคล่ืน 
ว็เทากับเสียง 
มเร็วเสียง              (ขอ ง.) 
29

 xh  

รวยเสียง           

สียง  (m/s)      
ตัวของความเร็วเสียง      
เพดานบิน       
หลงกําเนิดเสียง ตอนท่ีไดยินเสียงพอดี 
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70.  เคร่ืองบิน บินดวยอัตราเร็ว 1.5 Mach  เหนือระดับพ้ืนดิน  3 km   คนจะไดยินเสียงเคร่ืองบิน 
  เม่ือเคร่ืองบิน บินอยูหางคนเทาใด                 (4.5 km) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
71(En 21)  เคร่ืองบิน บินดวยอัตราเร็ว   510   m/s  ในแนวระดับ ซึ่งสูงจากพื้น ดิน  6  กิโลเมตร 
 ชายคนน้ันยืนอยูบนถนนจะไดยินเสียงเคร่ืองบิน เม่ือเคร่ืองบินอยูหางจากชายผูน้ันเปนระยะ
 ทางกี่กิโลเมตร  (กําหนดอัตราเร็วของเสียง  =  340  เมตร/วินาที) 
   ก.  6      ข.  6.7      ค.  9     ง.  12   (ขอ ค) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
72(En 43/2)  เคร่ืองบินความเร็วเหนือเสียงบินในแนวระดับผานเหนือศีรษะชายผูหน่ึง เมื่อเขาได 
 ยินเสียงของคล่ืนกระแทก    เขาจะมองเห็นตัวเครื่องบินมีมุมเงยจากพื้นดิน 30o    เคร่ืองบินมี  
 ความเร็วเทาใดในหนวยเมตร/วินาที ถาอัตราเร็วเสียงในอากาศเปน  345  เมตร/วินาที     (690) 
วิธีทํา 
 
 
 
 
 
 
 

 
⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
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แบบฝกหัดฟสิกส   บทท่ี   12   เสียง  
       อัตราเร็วเสียง 
1.  คลื่นเสียงความถี ่ 170  เฮิรตซ  มีอัตราเร็วในอากาศ  340 เมตร/วินาที จงหาระยะหางระหวาง 
สวนอัดกับสวนขยายที่อยูใกลกันที่สุด    ( คือหา  ←←←← / 2  นั่นเอง)            ( 1 ม.) 

2.  จงหาอัตราเร็วของเสียงในอากาศ ณ อุณหภูมิ 15o  C           (340 m/s) 
3.  แหลงกําเนิดเสียงอันหน่ึงส่ันดวยความถ่ี  692  Hz  วางไวในอากาศท่ีอุณหภูมิ  25oC    อยาก 
ทราบวาคลื่นเสียงที่ออกจากแหลงกําเนิดนี้จะมีความยาวคลื่นเทาไร       (0.5 ม.) 

4.  ถาเห็นฟาแลบและไดยินเสียงฟารองในเวลา  3  วินาที  ตอมา จงหาตําแหนงที่ฟาแลบอยูไกล 
 เทาไร  เม่ืออัตราเร็วเสียงในอากาศ  340  เมตร/วินาที            (1020 ม) 
 

5.  เสียงเคล่ือนท่ีผานอากาศบริเวณหน่ึงมีอัตราเร็ว  342  เมตร/วินาที   เม่ือผานไปยังอีกบริเวณ 
 หน่ึง อัตราเร็วเปลี่ยนเปน  348  เมตร/วินาที  จงหาวาบริเวณทั้งสองมีอุณหภูมิแตกตางกันกี่องศา 
                            (10oC) 
6.  ชายคนหนึ่งกําลังวายน้ํา เห็นเรือบรรทุกกําลังจะจม และเห็นแสงไฟจากการระเบิดของเรือ  1   
คร้ัง  แตปรากฏวาไดยินเสียงระเบิดตามมา  2  คร้ัง  ในเวลาหางกัน  2.4  วินาที ถาขณะนั้น 
อัตราเร็วเสียงในอากาศ  340  เมตร/วินาที และอัตราเร็วเสียงในนํ้า  1496  เมตร/วินาที  อยาก 
ทราบวาตําแหนงท่ีเรือจมอยูหางจากชายคนน้ันเทาใด             (1056  เมตร) 

 

7.   เม่ือเคาะทอเหล็กยาว  1  ครั้งที่ปลายขางหนึ่ง ปรากฏวาผูฟงซึ่งอยูที่ปลายอีกขางหนึ่งของทอ 
เหล็กจะไดยินเสียงเคาะ  2  คร้ัง  หลังจากเคาะแลวเปนเวลา  0.2  วินาที และ  3  วินาที  ตาม 
ลําดับ ถาขณะเคาะทอเหล็ก อากาศมีอุณหภูมิ  25o C  จงหาความยาวของทอเหล็กและอัตรา 
เร็วของเสียงในทอเหล็กขณะน้ัน              (1038 เมตร  ,  5190  m/s) 

 

 

     สมบัติของคล่ืนเสียง 
 

8.  เรือลําหนึ่งลอยนิ่งอยูในทะเลไดสงคลื่นสัญญาณเสียงลงไปในน้ําทะเล และไดรับสญัญาณ 
 เสียงนั้นกลับมาในเวลา  0.6  วินาที  เม่ืออัตราเร็วของเสียงในนํ้าทะเลมีคา  1500 เมตร/ 
     วินาที ทะเล ณ บริเวณน้ีลึกเทาไร                 (450 เมตร) 
 

9.  ชายคนหน่ึงยืนอยูระหวางผา  2  แหง  แลวยิงปนออกไป เขาไดยินเสียงคร้ังแรก  คร้ังท่ีสอง 
  และสามเม่ือเวลาผานไป  2  และ  3  วินาที  นับจากเร่ิมยิง จงหาระยะหาง  ระหวางหนาผา 
  ทั้งสอง ถาความเร็วเสียงในอากาศเปน  340  เมตร/วินาที          (850 เมตร) 
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10.  ชายคนหนึ่งอยูหนากําแพงตะโกนเสียงเขาหากําแพง ถาเขาตองการใหเกิดเสียงกองเขาตอง 
อยูหางจากกําแพงอยางนอยเทาใด  ( ให เสียงมีอัตราเร็วในอากาศ  340 เมตร/วินาที )     (17 ม) 

 

11.  ถาอุณหภูมิของอากาศในขณะน้ันมีคาเทากับ  40  องศาเซลเซียส  ชายคนหนึ่งจะไดยินเสียง 
  สะทอนของเสียงท่ีเขาตะโกนออกไป  เม่ือเขายืนหางจากผนังตึกอยางนอยเทาไร     (17.75 ม.) 
 

12.  เสียงระเบิดใตน้ํา หักเหข้ึนสูอากาศโดยมีมุมตกกระทบ 30o  จงหามุมหักเหที่ออกสูอากาศ   ถา 
อัตราเร็วเสียงในอากาศและในน้ําเปน  350  และ  1400  เมตร/วินาที ตามลําดับ        (sin–1 0.125) 

 

13.  เสียงเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูม ิ 27o C  ไปสูบริเวณท่ีมีอุณหภูมิเทาใด จึงทําใหความ 
   ยาวคลื่นเปน  23   เทาของความยาวคล่ืนเดิม            (402oC) 
 

14.  ถาอัตราเร็วของเสียงในอากาศขณะหน่ึงเทากับ  340  เมตร/วินาท ีเสยีงแตรรถยนตมีความ 
  ถี่  68  เฮิรตซ กอนท่ีรถยนตจะออกจากซอยคนขับรถบีบแตรรถยนตเพ่ือใหสัญญาณทําให 

 คนซึ่งยืนอยูบนทางเทา ณ มุมตึกปากซอยไดยินเสียงสัญญาณแตรไดชัดเจนจงประมาณ 
  ขนาดความกวางของซอย                  (5 เมตร) 
 

15.  คลื่นเสียงหนึ่งผานเขาทางชองหนาตางกวาง  0.8  เมตร ในแนวต้ังฉาก ผูฟงที่อยูขางหนา   
  ตางจะไดยินเสียงชัดเจน ถาขณะน้ันอุณหภูมิของอากาศ  25o C  จงหาความถี่ของเสียงนี ้
                          (432.5 Hz) 

 

16.  ลําโพงสองตัวหันไปทางเดียวกัน ใหคลื่นความถี ่ 680 เฮิรตซและเฟสตรงกัน   A เปนจุดๆ  
หน่ึงอยูหนาลําโพงท้ังสอง หางจากลําโพงเปนระยะ  10  เมตรและ  13  เมตร  ถาอัตราเร็ว 
เสียงในอากาศเทากับ 340 ม./วิ  อยากทราบวาจุด A อยูบนแนวบัพหรือปฏิบัพท่ีเทาใด 

(ปฏิบัพที ่6) 
 

17.  S1 และ S2  เปนลําโพงสองตัว วางหางกัน  3  เมตร  ในที่โลง Q เปนผูฟงอยูหางจาก  S1   
5  เมตร และหางจาก  S2  4   เมตร  เสียงความถี่ต่ําสุดที่หักลางกันทําให Q  ไดยินเสียงเบาที ่
สุดจะเปนเทาใด ถาอัตราเร็วเสียงในอากาศเปน  340 เมตร/วินาท ี         (170 Hz) 

 
 

     ความเขมเสียง และ ระดับความเขมเสียง 
 

18.  แหลงกําเนิดเสียงสงพลังงานดวยอัตรา  ° x 10–8  วัตต ผูฟงซึ่งอยูหางจากแหลงกําเนิด  10 
   เมตร  จะไดยินเสียงมีความเขมเสียงเทาใด            (2.5x10–11 w/m2) 
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19.  แหลงกําเนิดเสียงที่ใหกําลังเสียง  °x10–10 วัตต  ผูฟงอยูไกลจากแหลงกําเนิดเสียงมากที่สุด 
เทาใดจึงจะไดยินเสียง  ( ให ความเขมเสียงต่ําสุดที่ไดยิน = 10–12 วัตต/ตารางเมตร )     (5 ม.) 

 

20.  ชายคนหนึ่งขณะอยูหางจากแหลงกําเนิดเสียง อันหน่ึงเปนระยะทาง  10  เมตร วัดความเขม 
ของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงนั้นได  10–8  วัตต/ตารางเมตร  จงหากําลังเสียงที่สงออกมา 
                          (4°°°°x10–6 W) 

 

21.  ผึ้งตัวหนึ่งกระพือปกทําใหเกิดเสียงมีกําลัง  4° x 10–11 วัตต  ถาผึ้งตัวนั้นเกาะอยูที่พื้นแลว 
กระพือปกและถือวาพื้นสะทอนเสียงได  100%  คนท่ียืนอยูหางจากผ้ึงอยางนอย เทาใดจึงจะ
ไมไดยินเสียง                     (4.47 เมตร) 

 

22. แมลงตัวหนึ่งบินหนีในแนวเสนตรงดวยความเร็ว 0.5 เมตร/วินาที จากคนๆ หน่ึงซ่ึงยืนในท่ีโลง 
อยากทราบวาคนน้ันๆ ไดยินเสียงการบินของแมลงน้ันไดนานเทาไร ถากําหนดใหวาอัตราที่ 
พลังงานเสียงซึ่งแมลงนั้นสงออกมาในขณะที่บินมีคา  4° x 10–10  วัตตทั้งนี้ กําหนดใหวาเสียง 
เบาที่สุดที่มนุษยอาจไดยินมีความเขมเปน 10–12 วัตต/ตารางเมตร          (20 วินาที) 

 

23.  บิลลี่อยูหางจากแหลงกําเนิดเสียงอันหนึ่งไดยินเสียงมีความเขม  10–6  วัตตตอตารางเมตร 
   เม่ือเขาเดินออกไปอีกจนไดยินเสียงคอยท่ีสุดจึงหยุด อยากทราบวาตอนหลังเขาอยูจากแหลง 
   กําเนิดเสียงเปนก่ีเทาของระยะเดิม                  (100 เทา) 
 

24.  ณ ตําแหนงซ่ึงอยูหางจากแหลงกําเนิดเสียงอันหน่ึงวัดคาความเขมเสียงได  10–10  วัตต 
 ตอตารางเมตร ณ ตําแหนงนี้จะมีคาระดับความเขมเสียงเทาใด       (20 dB) 
 

25.  ณ จุดซึ่งอยูหางจากแหลงกําเนิดเสียงแหลงหนึ่งมีระดับความเขมเสียง  60  เดซิเบล ณ จุด 
   นั้นจะมีคาความเขมเสียงเทาใด                   (10–6 w/m2) 
   

26. จากท่ีผานมา ถาจุดนั้นอยูหางจากแหลงกําเนิดเสียง  5 เมตร แหลงกําเนิดสงเสียงดวยกําลังเทาใด 
     (3.4x10–4W) 

 

27.  วางเคร่ืองวัดระดับความเขมเสียงหางจากลําโพง  10  เมตร พบวาระดับความเขมเสียงเทากับ 
   80  เดซิเบล กําลังเสียงของแหลงกําเนิดเปนเทาใด (°  =  3.14)         (12.56x10–2 W) 
 

28.  ตีกลอง 1 ใบ ไดยินเสียงมีระดับความเขมของเสียง  60  เดซิเบล  ถาตีกลองพรอมกัน 100 ใบ 
  จะไดยินเสียง ณ ตําแหนงเดิมมีระดับความเขมของเสียงเทาใด        (80 dB) 
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29.  สีไวโอลิน  1  ตัว วัดระดับความเขมเสียงได  60  เดซิเบล ถาตองการใหไดระดับความเขม 
   เสียง  70  เดซิเบล ณ ตําแหนงเดิมตองสีไวโอลินพรอมกันก่ีตัว        (10 ตัว) 
 

30.  แหลงกําเนิดเสียงหนึ่งสงเสียงออกไปทุกทิศทางอยางสม่ําเสมอ ณ ตําแหนงซึ่งหางจากแหลง 
   กําเนิดเสียง  10  เมตร  วัดระดับความเขมเสียงได  60  เดซิเบล  จงหาระดับความเขมเสียง 
   ณ ตําแหนงท่ีอยูหาง จากแหลงกําเนิดเสียง  100  เมตร          (40 dB) 
 

31.  ในการวัดระดับความเขมเสียงที่ระยะ  10  เมตร  จากแหลงกําเนิดเสียงท่ีเปนจุดมีคา  80 
 เดซิเบล ท่ีจุดหางจากแหลงกําเนิดอันเดิมก่ีเมตร ระดับความเขมเสียงจึงเทากับ  40  เดซิเบล  

(1000 เมตร) 
32.  แหลงกําเนิดใหเสียงมีระดับความเขมเสียง  90  เดซิเบล  ผานหนาตางซึ่งมีพื้นที่  1.5  ตาราง 
   เมตร  จงหากําลังของแหลงกําเนิดเสียง               (1.5x10–3 W) 
 

33.  เสียงจากแหลงกําเนิด  2  แหลง  ที่มายังจุดสังเกตหนึ่งพบวามีความเขมสัมพัทธ  101  จงหา 
      ผลตางของระดับความเขมเสียงทั้งสอง ณ จุดสงัเกตน้ี (ความเขมสัมพัทธ คือ  1210

I    
0I
I

Λ
∴ ) 

                           (10 dB) 
34.  นักรองประสานเสียงกลุมหนึ่งม ี 40  คน  จะสงเสียงมีระดับความเขมเสียง  60  เดซิเบล ที ่
   จุดหางออกไป  40  เมตร อยากทราบวาถามีนักรองประสานเสียงอีกกลุมหนึ่งม ี 60  คน จะ 
   ใหเสียงมีระดับความเขมเสียงเทาใดที่จุดหางออกไป  60  เมตร (ถาถือวานักรองแตละคน 

  ใหกําลังเสียงออกมาเทากัน)                (58.239 dB) 
  กําหนด     log 2  =  0.3010    log 3  =  0.4771 

 

35.  ถาขณะที่อยูหางจากแหลงกําเนิดเสียง  10  เมตร ไดยินเสียงที่มีระดับความเขม  60  เดซิเบล 
จงหาระดับความเขมเสียง  เม่ืออยูหางจากแหลงกําเนิดเสียงน้ีเปนระยะ  20  เมตร    (54 dB) 

 
 

     บีตส 
 

36.  คลื่นเสียง  2  คลื่นมีความถี ่ 248  เฮิรตซ และ 252  เฮิรตซ  เคลื่อนที่มาพบกันทําใหเกิดการ 
รวมกันของคล่ืนท้ังสอง  จงหา            
  ก)  ความถี่ของเสียงที่ไดยิน   ข)  จังหวะของการไดยินเสียง   ( 250   ,  FB= 4) 

 

37.  ถาตองการใหเกิดเสียงดังเปนจังหวะหางกันทุก  0.25  วินาท ีจะตองเคาะสอมเสยีงความถี ่
 450  เฮิรตซ พรอมกับสอมเสียงที่มีความถี่เทาไร           (446 Hz , 454 Hz) 
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38.  คลื่นเสียงสองคลื่นเคลื่อนที่มาพบกันวัดความถี่ของเสียงได  466  เฮิรตซ  และใหเสียงบีตส 
       4  คร้ัง/วินาท ี จงหาความถี่ของคลื่นแตละคลื่น            (468, 464 Hz) 
 

39.  สอมเสียง  3  อัน  มีความถี่เทากับ  f1 , f2  และ  f3  ตามลําดับโดยที ่ f1  <  f2  < f3  ถาเคาะ 
  สอมเสียงอันแรกกับอันที่สองพรอมกันทําใหเกิดบีตสมีความถี ่ 2  เฮิรตซ แตถาเคาะอันท่ี 

 สองกับอันที่สามพรอมกันจะเกิดบีตสมีความถี่  4  เฮิรตซ ถาเคาะอันที่หนึ่งกับอันที่สาม 
  พรอมกันจะเกิดบีตสความถ่ีก่ีเฮิรตซ                 (6 Hz) 

 

40.  สอมเสียงสองอันใหคลื่นเสียงมีความยาวคลื่น  2  เมตรและ  2.05  ตามลําดับ เมื่อเคาะสอมเสียง 
ทั้งสองพรอมกันทําใหเกิดบีตส  4  คร้ัง/วินาที  จงหาอัตราเร็วของคลื่นเสียง         (328 m/s ) 
 
 
 
 
 

 

     คล่ืนน่ิง และ การส่ันพองของเสียง 
 

41.  ลําโพงเสียงอันหนึ่งหันหนาเขาหากําแพงหางจากกําแพงระยะหนึ่งใหสัญญาณเสียงซึ่งมีมี 
ความถ่ี  340  เฮิรตซ ชายคนหนึ่งอยูระหวางกําแพงกับลําโพงเมื่อออกเดินเขาหากําแพงอยางชาๆ  
พบวาจะไดยินเสียงดังคอยสลับกันไป จงหาระยะหางของเสียงดังที่อยูใกลที่สุด เมื่ออัตราเร็ว 
เสียงในอากาศเปน  340  เมตร/วินาที                 (0.5 เมตร) 

 

42.  จากการทดลองการสั่นพองของเสียง ถาแหลงกําเนิดเสียงมีความถี ่ 1000  เฮิรตซและทํา 
   การทดลองในขณะมีอุณหภูมิ  15o C  อยากทราบวาตําแหนงของลูกสูบที่ทําใหเกิดการสั่น 
  พองของเสียง  2  คร้ังตอเน่ืองกัน  จะหางกันอยางไร          (0.17 เมตร) 
 

43.  ทอปลายเปด  2  ปลายอันหนึ่ง ต้ังตรงในแนวด่ิง ปลายลางจุมลงในน้ําลึก  10  เซนติเมตร 
  สามารถเกิดการสั่นพองของเสียงกับสอมเสียงอันหนึ่งได ถาเล่ือนใหทอจมลงในนํ้าอีก  17   
เซนติเมตร  ปรากฏวาสามารถเกิดการสั่นพองของเสียงกับสอมเสียงเดิมไดอีกครั้งหนึ่ง   ถา 
อัตราเร็วเสียงขณะน้ันเทากับ  340  เมตร/วินาท ี จงหาความถี่ของสอมเสียง      (1000 Hz) 

 

44. จากการทดลองปรากฏวา  ถาเคาะสอมเสียงซึ่งมีความถี ่ 346  เฮิรตซ  หนาหลอดเรโซแนนซ 
  จะเกิดการส่ันพองของเสียงคร้ังแรกท่ีระยะ  25  เซนติเมตร  อุณหภูมิของอากาศขณะน้ันก่ี  

  องศาเซลเซียส                       (25oC) 
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45.  ในการทดลองเร่ืองการส่ันพองของเสียง ไดผลการทดลองดังน้ี 
ตําแหนงของลูกสูบขณะเกิดเสียงดังเพิ่มขึ้น ความถี ่(kHz) 

x1   (m) x2  (m) 
X2  –  x1  (m) 

1 0.25 0.42  
      

ความเร็วของคล่ืนเสียงในกรณีน้ีคือ                  (340 m/s) 
 

46. ในการทดลองเร่ืองการส่ันพองของเสียง ถาใชสอมเสียงความถี่  686  เฮิรตซ  ในการทดลอง 
  และอุณหภูมิขณะทดลองเทากับ  20  องศาเซลเซียส ตําแหนงของลูกสูบจากปากหลอด 
  เรโซแนนซ ขณะเกิดการส่ันพองคร้ังแรกจะหางจากตําแหนงของลูกสูบขณะเกิดการส่ันพอง 
 ครั้งถัดไปเปนระยะเทาใด                 (0.25 เมตร) 
 
 
 
 

     ปรากฏการณดอปเปอร 
47.  รถไฟสองขบวน แลนสวนทางกันบนรางขนานดวยอัตราเร็วขบวนละ  20 เมตร/วินาท ี
  ในขณะท่ีเสียงมีอัตราเร็ว  340  เมตร/วินาท ี ถาขบวนใดขบวนหนึ่งเปดหวูดมีความถี่เสียง 
   2000 เฮิรตซ                     (0.16  เมตร) 
    ก.  ผูฟงอยูในรถไฟอีกขบวนหนึ่งจะไดยินเสียงมีความถี่และความยาวคลื่นเทาใด  
    ข.  ถารถไฟทั้งสองขบวนสวนทางกันไปแลวผูฟงคนเดิมจะไดยินเสียงมีความถี่และความ 
     ยาวคลื่นเทาใด 
 

48.  รถยนตคันหน่ึงกําลังแลนไปดวยอัตราเร็ว  25 เมตร/วินาท ี บีบแตรสงเสียงความถี ่ 400 
  เฮิรตซออกมา ผูสังเกตอยูในรถอีกคันหน่ึงซ่ึงกําลังแลนดวยอัตราเร็ว  20  เมตร/วินาท ีจะได 

 ยินเสียงแตรมีความถี่เทาใด ถาอัตราเร็วเสียงในอากาศ  =  340  เมตร/วินาท)ี 
 ก)  แลนอยูดานหนาสวนทางกับรถคันแรก            (457.14 Hz) 
 ข)  แลนอยูดานหนาไปทางเดียวกันกับรถคันแรก         (406.35 Hz) 

  ค)  แลนอยูดานหลังไปทางเดียวกับรถคันแรก          (394.52  Hz) 
   ง)  แลนอยูดานหลังสวนทางกับรถคันแรก                (350. 68 Hz) 
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      คล่ืนกระแทก 
49.  เคร่ืองบินบินดวยอัตราเร็ว  510  เมตร/วินาท ี ในแนวระดับเหนือพ้ืนดิน  4  กิโลเมตร 
 ในขณะท่ีเสียงมีอัตราเร็วในอากาศ  340  เมตร/วินาท ี จงหา 

 ก.  เลขมัค                      (1.5) 
 ข.  มุมระหวางหนาคล่ืนกระแทกกับแนวการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองบิน      (sin–1 32 ) 
 ค.  เม่ือคนท่ีพ้ืนดินไดยินเสียงน้ันเคร่ืองบินอยูหางจากคนคนน้ันเทาไร     (6  km) 

  ง.  เม่ือคนท่ีพ้ืนดินไดยินเสียงน้ัน เคร่ืองบินผานศรีษะไปแลวทํามุมเทาไร     (cos–1 32 ) 
 จ.  หลังจากเคร่ืองบินผานศรีษะในแนวด่ิงไปแลวนานเทาไร จึงไดยินเสียงของเคร่ืองบิน 

 

50.  เรือเร็วลําหน่ึงแลนดวยอัตราเร็ว  30  เมตร/วินาท ี ในแนวขนานฝงแมนํ้าหางจากฝง  90   
เมตร คนท่ีอยูริมแมนํ้าจะสังเกตเห็นคล่ืนจากเรือกระทบฝง เม่ือเรือแลนผานไปแลว  4  วินาท ี

  จงหาอัตราเร็วของคล่ืนนํ้า                     (18  m/s) 
 

51.  เคร่ืองบินลําหน่ึงกําลังบินในแนวระดับดวยอัตราเร็ว  2  มัด  จงหา  
 ก.  มุมระหวางหนาคล่ืนกระแทกกับแนวการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองบิน       ( 30o ) 

  ข.  ขณะผูฟงท่ีพ้ืนดินไดยินเสียงเม่ือเคร่ืองบินผานแนวด่ิงไปแลวเปนมุมเทาใด    ( 60o ) 
 

������������������������ 
 
 

เฉลยแบบฝกหัดฟสิกส   บทท่ี   12   เสียง  (บางขอ) 
6.  ตอบ 1056  เมตร 
วิธีทํา เสียงที่วิ่งมาจากจุดระเบิดถึงหูจะม ี 2  เสียง คือ 
  1. เสียงวิ่งมาในอากาศจะมาถึงชา เพราะความเร็วนอย 
    v   =  340 m/s   ,  t = x 
  2.  เสียงวิ่งมาในน้ําจะมาถึงเร็ว ในเวลานอยกวาในอากาศ 2.4  วินาท ี
    v  =  1496  m/s   ,  t  =  x – 2.4 

จาก   S  =  vt 
ตอน 1  คิดในอากาศ    S  =  340 x     ⊂ � 
ตอน 2  คิดในนํ้า     S  =  1496 (x – 2.4)    ⊂ � 
เอา ���� = ����  จะได   340x  =  1496 (x– 2.4) 

           X   =  3.10 
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สุดทาย  แทนคา  x  ลงในสมการที่ � 
   จะได    S  =  340x   =  340 (3.10)  =  1056    เมตร 

น่ันคือระยะจากจุดระเบิดถึงชายคนน้ีคือ 1056  เมตร 
������������������������ 

7.  ตอบ  1038 เมตร  ,  5190  m/s 
วิธีทํา  ตอน 1   หาความเร็วเสียงในอากาศ  
      Vอากาศ   = 331 + 0.6t  = 331 + 0.6(25) = 346  m/s 
  ตอน 2  เสีงเคาะที่มาถึงหูจะม ี2  เสียงคือ 

  1. เสียงว่ิงมาในเหล็กจะมาถึงหูกอนเพราะความเร็วในเหล็กสูงกวาในอากาศ (ใชเวลา 0.2 s ) 
  2  เสียงว่ิงมาทางอากาศจะมาถึงหูทีหลัง (ใชเวลา 3 วินาที) 

 หาระยะทางในอากาศ 
   จาก  S  =  vt   =  346(3)  =  1038 เมตร 

และระยะทางในเหล็กเทากับในอากาศ  ก็คือ  1038  เมตร น่ันเอง 
 ตอน 3   หาอัตราเร็วเสียงในเหล็ก 

   จาก   v  = ts  = 0.21038   =  5190  เมตร / วินาท ี 
������������������������ 

40.  ตอบ  328  เมตร/วินาที 
วิธีทํา  โจทยบอก  ←1 =  2 ม.     ,    ←2  =  2.05 ม.     ,     f b = 4  Hz 
   เน่ืองจาก   ←2 > ←1   ไดวา    f1  >  f2    
    จาก   fb  =  f1  –  f2    

4   =  
2

v  
1

v
��

√  

        4   =   2.05v   2v √  
        4    =   (2.05)2 2v2.05v √  

     0.05  v    =   4 (2) 2.05 
      ζ         v   =   328   m/s 

������������������������ 
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