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คลื่นเสียง 
1. การเกิดคลื่นเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียง 
 คล่ืนเสียง (Sound wave) เกิดขึ้นเมื่อแหล่งกก ำเนิดเกิดกำรส่ัน พลังงำนจำกกำรส่ันจะถูก                

ถ่ำยโอนให้กับโมเลกุลของตัวกลำง ท ำให้โมเลกุลของตัวกลำงส่ันในแนวเดียวกับกำรเคล่ือนท่ีของ

คล่ืนเสียง หรือส่งผลต่อกำรเคล่ือนท่ีของโมเลกุลอำกำศท่ีอยู่รอบๆ โดยโมเลกุลของอำกำศจะ

เคล่ือนท่ีจำกต ำแหน่งเดิมไปชนกับโมเลกุลท่ีอยู่ถัดไปและถ่ำยโอนพลังงำน จำกนั้นจะถูกดึงกลับไป

ยังต ำแหน่งเดิมด้วยแรงปฏิกิริยำ ปรำกฏกำรณ์นี้จะเกิดขึ้นสลับกันไปมำเมื่อตัวกลำงเป็นอำกำศซึ่งมี

สมบัติของควำมยืดหยุ่น ดังนั้นคล่ืนเสียง จึงจัดเป็นคล่ืนตำมยำว แหล่งก ำเนิดคล่ืนเสียงเมื่อไม่มีกำร

ส่ันหรือโมเลกุลของอำกำศอยู่ ในสภำวะปกติ ควำมดันเสียง (Sound pressure) จะมีค่ำคงท่ีค่ำหนึ่ง 

เมื่อคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีผ่ำนระยะห่ำงระหว่ำงโมเลกุลจะเปล่ียนไป ณ เวลำขณะใดขณะหนึ่ง 

ระยะห่ำงระหว่ำงโมเลกุลจะมีค่ำต่ำงๆ กัน และเมื่อโมเลกุลของอำกำศมีกำรชน ควำมดันอำกำศจะมี

ค่ำเพิ่มมำกขึ้นจำกปกติ ส่งผลให้ควำมดันเสียง ณ เวลำนั้นเพิ่มมำกขึ้น เรียกว่ำช่วงกำรอัด 

(Compression) และเมื่อโมเลกุลของอำกำศแยกออกจำกกัน ควำมดันอำกำศจะลดลงจำกปกติ 

เรียกว่ำ ช่วงกำรขยำย (Rarefaction) เป็นจุดท่ีมีควำมดันเสียงต่ ำสุด 

 

 

 

 
รูปที ่1 กำรเคลื่อนที่ของโมเลกุลในอำกำศ 

ที่มำ : https://www.academia.edu 

1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดและความดันของคลื่นเสียง  

        ลักษณะกำรเคล่ือนท่ีของโมเลกุลอำกำศจะอยู่ในรูปของคล่ืนตำมยำว ลักษณะของ

คล่ืนเสียง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนอัด และส่วนขยำย ดังรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 แสดงส่วนอัด ส่วนขยำย 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 
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พิจำรณำกำรเกิดคล่ืนเสียงในอำกำศดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3  กรำฟแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจัดและควำมดันของคล่ืนเสียง 

ท่ีมำ : http://www.mwit.ac.th 
 

จำกรูปท่ี 3  สำมำรถเขียนแทนด้วยฟังก์ชันคล่ืน ดังนี้ 

กรำฟควำมดัน 

    )sin( tkxPP A      ………… (1) 

กรำฟกำรกระจัด 

    )cos( tkxAy   

    )
2

sin(


  tkxAy    ………… (2) 

1.2 อัตราเร็วของคลื่นเสียง 

        เมื่อคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีผ่ำนตัวกลำงหนึ่งไปยังอีกหนึ่งตัวกลำง ควำมถี่ของคล่ืนเสียง

จะมีค่ำคงตัวเท่ำกับควำมถี่ของแหล่งก ำเนิดเสียง ส่วนอัตรำเร็วเสียงในตัวกลำงหนึ่งๆ จะคงตัว เมื่อ

อุณหภูมิของตัวกลำงนั้นคงตัว ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 5 แสดงอัตรำเร็วของเสียงในตัวกลำงต่ำงๆ ท่ีอุณหภูมิต่ำงๆ 
ตัวกลาง อัตราเร็ว (m/s) ตัวกลาง อัตราเร็ว (m/s) ตัวกลาง อัตราเร็ว (m/s) 

แก๊ส  
อำกำศ  (0℃) 
อำกำศ  (20℃) 
ไฮโดรเจน (0℃) 
ออกซิเจน (0℃) 
ฮีเลียม (0℃) 

 
331 
343 
1286 
317 
972 

ของแข็ง (25℃) 
น้ ำ 
เมทิลแอลกอฮอล์ 
น้ ำทะเล 

 
1493 
1143 
1533 

ของเหลว 
อลูมิเนียม 
ทองแดง 
เหล็ก 
ตะกั่ว 
 

 
5100 
3560 
5130 
1322 
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เนื่องจำกเสียงเป็นคล่ืน ดังนั้นสำมำรถหำอัตรำเร็วได้จำกสมกำร ดังนี้ 

                                                       fv   
และเสียงเคล่ือนท่ีเป็นเส้นตรงดังนั้น 

        
t

s
v   

 จำกกำรทดลองหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรำเร็วเสียงกับอุณหภูมิของอำกำศในหน่วย                             

เคลวิน พบว่ำอัตรำเร็วของเสียงในอำกำศจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ โดยอัตรำเร็วของเสียงในอำกำศจะ

แปรผันตรงกับรำกท่ีสองของอุณหภูมิสัมบูรณ์ 

                                                   Tv   
ดังนั้น                                       Tkv      ………… (3) 

ท่ีอุณหภูมิ 273 K หรือ 0 °C เสียงจะมีอัตรำเร็ว 331 เมตรต่อวินำทีดังนั้น 

          273331 k     ………… (4) 

(4)/(3) จะได้         
Tk

k

v

273331
  

             Tv .
273

1
.331  

ดังนั้น             Tv 20            แทนค่ำในหน่วยเคลวินเท่ำนั้น 

ถ้ำอัตรำเร็วของเสียงท่ีอุณหภูมิใดๆ ในหน่วยเซลเซียสจะได้ 

           tkv  273     ………… (5) 

(5)/(4)        
273

273

331

tv 
  

        
273

273

331

tv 
  

        
273

1
331

tv
             

2
11

x
x    

        
)2(273

1
331

tv
            

            )
)2(273

1(331
t

v   

            tv
)2(273

331
331  

            tv 6.0331     แทนค่ำในหน่วยองศำเซลเชียสเท่ำนั้น 

เมื่อเปรียบเทียบอัตรำเร็วของคล่ืนเสียงท่ีอุณหภูมิต่ำงกัน 

จำก       Tv 20  

และ    11 20 Tv   และ 22 20 Tv      

เมื่อ x มีค่ำน้อยมำกๆ 
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จะได้      
1

2

1

2

T

T

v

v
     ………… (6) 

 นอกจำกนี้กำรเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียงยังขึ้นอยู่กับสถำนะของตัวกลำงด้วย อัตรำเร็วของคล่ืน

เสียงในตัวกลำงท่ีเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊ำซจะมีอัตรำเร็วที่แตกต่ำงกัน 

 อัตรำเร็วของเสียงในของแข็งจะขึ้นอยู่กับค่ำยังมอดูลัส (Young’s modulus) และควำม

หนำแน่น (Density) ของของแข็งตำมสมกำรดังนี้ 

     


Y
v      ………… (7) 

เมื่อ Y คือ มอดูลัสของของแข็ง , B  คือ ควำมหนำแน่นของของแข็ง 

 อัตรำเร็วของเสียงในของเหลวจะขึ้นอยู่กับค่ำบัลก์มอดูลัส (Bulk modulus) และควำม

หนำแน่น (Density) ของของเหลวตำมสมกำรดังนี้ 

     


B
v      …………(8) 

เมื่อ B  คือ มอดูลัสของของเหลว ,   คือ ควำมหนำแน่นของของเหลว 

 อัตรำเร็วของเสียงในของก๊ำซสำมำรถหำได้ตำมสมกำรดังนี้ 

     


P
v          …………(9) 

เมื่อ      
v

p

c

c
     

เมื่อ     P คือ ควำมดันของก๊ำซ ,  คือ ควำมหนำแน่นของของก๊ำซ ,  

       PC  คือ ควำมจุควำมร้อนจ ำเพำะเมื่อควำมดันคงท่ี , VC  คือ ควำมจุควำมร้อนจ ำเพำะเมื่อ

ปริมำตรคงท่ี 

ตัวอย่างที่ 1 ในห้องเรียนท่ีอุณหภูมิ 300 เคลวิน เสียงเคล่ือนท่ีในอำกำศด้วยอัตรำเร็วเท่ำไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างที่ 2 จงหำช่วงควำมยำวคล่ืนเสียงท่ีมนุษย์ได้ยิน ในขณะท่ีอำกำศมีอุณหภูมิ 25 องศำ

เซลเซียส 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. สมบัติของคลื่นเสียง 

คล่ืนเสียงมีสมบัติของคล่ืนครบท้ัง 4 ประกำร คือ กำรสะท้อน กำรหักเห กำรแทรกสอด

และกำรเล้ียวเบน เช่นเดียวกับคล่ืนน้ ำ 

  กำรสะท้อน 

      คล่ืนเสียงเมื่อตกกระทบกับผิวรอยต่อระหว่ำงตัวกลำงหรือตัวกลำงชนิดเดียวกัน 

อุณหภูมิต่ำงกัน หรือตกกระทบส่ิงกีดขวำงท่ีมีขนำดเท่ำกันหรือใหญ่กว่ำควำมยำวคล่ืนของคล่ืนเสียง

นั้น ก็จะเกิดกำร สะท้อนของคล่ืนเสียง และเป็นไปตำมกฎกำรสะท้อน 

     คล่ืนท่ีเกิดกำรสะท้อนออกมำจะมีควำมถี่ ควำมเร็ว ควำมยำวคล่ืน และแอมพลิจูดของ

คล่ืนเท่ำเดิม แต่เฟสของคล่ืนสะท้อนอำจจะคงเดิมหรือเปล่ียนแปลงไปโดยพิจำรณำจำก 

    1. กำรสะท้อนท่ีคล่ืนเสียงคล่ืนท่ีจำกตวักลำงท่ีมีควำมหนำแน่นน้อยไปยังตัวกลำงท่ีมี

ควำมหนำแน่นมำก   

    - คล่ืนกำรกระจัดท่ีสะท้อนมีเฟสเปล่ียนไป 180 องศำ เหมือนกับคล่ืนในเส้นเชือกท่ี

ปลำยตรึงแน่น โดยอนุภำคของตัวกลำงบริเวณผิวสะท้อนไม่มีอิสระในกำรส่ัน เช่น กำรสะท้อนของ

เสียงในห้อง   

    - คล่ืนควำมดันท่ีสะท้อนจะมีเฟสคงเดิม เนื่องจำกควำมดันไม่สำมำรถเปล่ียนได้  เช่น 

ควำมดันสูงท่ีกระทบผนัง ควำมดันสูงก็จะสะท้อนกลับออกมำ 

    2. กำรสะท้อนท่ีคล่ืนเสียงคล่ืนท่ีจำกตวักลำงท่ีมีควำมหนำแน่นมำกไปยังตัวกลำงท่ีมี

ควำมหนำแน่นน้อย คล่ืนกำรกระจัดจะมีเฟสท่ีเหมือนเดิม เช่นเดียวกับกำรสะท้อนของคล่ืนในเส้น

เชือกท่ีปลำยเป็นอิสระ 
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ปรำกฏกำรณ์ท่ีหูได้ยินเสียงสะท้อนกลับมำช้ำกว่ำเสียงท่ีตะโกนออกไปเกิน 0.1 วินำที หูจะ 

สำมำรถแยกระหว่ำงเสียงท่ีตะโกนออกไปกับเสียงท่ีสะท้อนกลับมำ เสียงท่ีสะท้อนกลับจะเรียกว่ำ 

เสียงก้อง (Echo) ถ้ำก ำหนดให้เสียงเคล่ือนท่ีด้วยควำมเร็ว 𝑣 เมตรต่อวินำที ใช้เวลำไปและกลับ 𝑡 

วินำที ดังนั้น 

    vtd 2  
เมื่อ d  คือ ระยะทำงท่ีเสียงเคล่ือนท่ีและสะท้อนกลับมำของเสียง        

      v  คือ อัตรำเร็วของเสียง 

      t  คือ เวลำท่ีเสียงใช้ในกำรเคล่ือนท่ีท้ังหมด 

 

ตัวอย่างที่ 3 ก้องภพตะโกนไปยังหน้ำผำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่ำงออกไปเป็นระยะ 1,000 เมตร ก้องภพ

จะได้ยินเสียงสะท้อนกลับมำในเวลำใด หลังจำกตะโกนออกไป หำกควำมเร็วเสียงในอำกำศใน

ขณะนั้นเท่ำกับ 340 เมตรต่อวินำที 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  กำรหักเห 

      กำรหักเหของคล่ืนเสียง คล่ืนเสียงเมื่อเคล่ือนท่ีจำกตัวกลำงหนึ่งไปยังอีกตัวกลำงหนึ่งจะ

เกิดกำรหักเหเช่นเดียวกับคล่ืนน้ ำ ในส่วนของคล่ืนเสียงท่ีผ่ำนตัวกลำงชนิดเดียวกันหรือต่ำงชนิดท่ีมี

อุณหภูมิต่ำงกัน จะท ำให้อัตรำเร็วของเสียงเปล่ียนไปและทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีของเสียงอำจจะเปล่ียน

หรือไม่เปล่ียนก็ได้กำรสะท้อนและกำรหักเหมักจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน และเป็นไปตำมกฎของสเนลล์ 

(Snell’s law)  

      กำรเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสียงและอุณหภูมิ คล่ืนเสียงท่ีบริเวณอุณหภูมิสูงจะมีควำมเร็ว

และควำมยำวคล่ืนท่ีมำกกว่ำบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ ำ ดังนั้นเมื่อคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีจำกอุณหภูมิสูงไปยัง

อุณหภูมิต่ ำจะท ำให้ควำมเร็วและควำมยำวคล่ืนลดลง ถ้ำคล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีจำกบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ

ต่ ำไปยังอุณหภูมิสูง จะท ำให้คล่ืนเสียงมีควำมเร็วและควำมยำวคล่ืนเพิ่มข้ึน ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเกิด

ฟ้ำแลบแต่ไม่ได้ยินเสียง เพรำะยิ่งสูงจำกผิวโลกอุณหภูมิจะลดลง ท ำให้อัตรำเร็วของเสียงน้อยกว่ำท่ี

ผิวโลก ดังนั้นคล่ืนเสียงท่ีเกิดจำกฟ้ำแลบจะเกิดกำรหักเหกลับขึ้นไปในอำกำศ ท ำให้ผิวโลกไม่ได้ยิน

เสียงของฟ้ำร้อง 
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รูปท่ี 4 ทิศทำงกำรหักเหของคล่ืนเสียง 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 กำรหักเหของคล่ืนเสียงในเวลำกลำงวันและกลำงคืน 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 
 

ตัวอย่างที่ 4 คล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีผ่ำนอำกำศสองบริเวณท่ีมีอุณหภูมิแตกต่ำงกัน โดยท ำมุมตกกระทบ

กับแนวรอยต่อระหว่ำงอำกำศในบริเวณท่ี 1 และบริเวณท่ี 2 เป็นมุม 70 องศำ ถ้ำอัตรำเร็วของเสียง

ในบริเวณท่ี 2 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ำของอัตรำเร็วเดิม คล่ืนเสียงจะหักเหท ำมุมเท่ำใดกับเส้นปกติ 

(ก ำหนดให้ sin20๐ =0.342) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  กำรแทรกสอด 

      คล่ืนเสียงมีลักษณะท่ีแตกต่ำงจำกคล่ืนน้ ำ เนื่องจำกคล่ืนเสียงเป็นคล่ืนตำมยำว จึงมี

ส่วนอัดและ ขยำยของคล่ืน ซึ่งสำมำรถเทียบได้กับสันคล่ืนและท้องคล่ืนของคล่ืนน้ ำ โดยกำรแทรก

สอดแบบเสริมของ 2 คล่ืนเสียง ท ำให้ระดับเสียงท่ีต ำแหน่งและเวลำขณะนั้นดังขึ้น ส่วนต ำแหน่งกำร

แทรกสอดแบบหักล้ำงจะท ำให้ระดับเสียงเบำลง  แหล่งก ำเนิดคล่ืน 2 แหล่งท่ีมีควำมถี่เท่ำกันและมี

เฟสตรงกัน เคล่ือนท่ีมำซ้อนทับกันท ำให้เกิด เสียงดังและเสียงเบำตำมต ำแหน่งต่ำงๆ กัน ต ำแหน่งท่ี

คล่ืนเสียงเคล่ือนท่ีมำซ้อนทับกันแบบเสริมเรียกว่ำ ปฏิบัพ (Antinode) และต ำแหน่งท่ีคล่ืนเสียง

เคล่ือนท่ีมำซ้อนทับกันแบบหันล้ำงเรียกว่ำบัพ (Node)  

ตัวอย่างที่ 5 รินระพียืนห่ำงจำกล ำโพงตัวที่หนึ่งและล ำโพงตัวที่สองเป็นระยะ 10 เมตร และ 7 เมตร 

ตำมล ำดับ รินระพีจะได้ยินเสียงเพลงเบำท่ีสุดท่ีควำมถ่ีต่ ำสุดเท่ำใด ถ้ำล ำโพงสองตัวนี้อยู่ห่ำงกันเป็น

ระยะ 4 เมตร และในขณะนั้นอัตรำเร็วเสียงในอำกำศเท่ำกับ 350 เมตร/วินำที 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 กำรเล้ียวเบน 

  กำรเล้ียวเบนเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีคล่ืนสำมำรถเปล่ียนทิศทำงกำรเคล่ือนท่ีได้ตำมบริเวณ

ขอบของส่ิงกีดขวำง กำรเล้ียวเบนของคล่ืนเสียงจึงเป็นกำรเปล่ียนแปลงทำงเดินของเสียงเมื่อผ่ำน

ช่องแคบหรือขอบของวัตถุ   

  กำรเล้ียวเบนผ่ำนช่องแคบคู่  คล่ืนเสียงเมื่อผ่ำนช่องแคบคู่ ช่องแคบจะประพฤติตัวเป็น

แหล่งก ำเนิดเสียง โดยคล่ืนเสียงท่ีออกจำกแหล่งก ำเนิดท้ัง 2 จะมีเฟสตรงกัน ขณะผ่ำนช่องแคบจะ

เล้ียวเบนและแทรกสอดท ำให้เกิดต ำแหน่งปฏิบัพและบัพ 
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ตัวอย่างที่ 6 รถยนต์คันหนึ่งก่อนจะออกจำกซอยท่ีสองข้ำงขนำบด้วยตึกสูง คนขับรถได้บีบแตร

เพื่อให้สัญญำณเตือนรถท่ีจะเล้ียวเข้ำมำในซอย ถ้ำซอยกว้ำง 2 เมตร เสียงแตรรถยนต์ควรมีควำมถี่

เทท่ำใด คนท่ีก ำลังจะเล้ียวรถเข้ำมำในซอยจึงจะได้ยินเสียงแตรชัดเจน เมื่ออัตรำเร็วของเสียงใน

อำกำศมีค่ำเป็น 340 เมตร/วินำที 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.1 ปรากฏการณ์บีตส์ 
 คล่ืนจำกแหล่งก ำเนิด 2 แหล่งท่ีมีควำมถี่เท่ำกัน เคล่ือนท่ีมำพบกันจะเกิดกำรซ้อนทับและ

แสดง ปรำกฏกำรณ์แทรกสอดขึ้น เสียงท่ีได้ยินจำกแหล่งก ำเนิดแหล่งเดียวกัน จะเป็นเสียงดัง

สม่ ำเสมอ ต่อเนื่องกัน ส่วนเสียงท่ีได้ยินจำกแหล่งก ำเนิดเสียง 2 แหล่งท่ีมีควำมถี่ต่ำงกันเล็กน้อย                               

จะเป็นเสียงท่ีดังและค่อยสลับกันไปเป็นจังหวะคงตัว เรียกว่ำ บีตส์ (Beats) โดยปกติหูของมนุษย์

สำมำรถแยกเสียงบีตส์ท่ีมีควำมถี่ต่ำงกันไม่เกิน 7 เฮิรตซ์ แต่ถ้ำควำมถี่ของเสียงจำกแหล่งก ำเนิด                                        

ท้ัง 2 ต่ำงกันมำกขึ้น เสียงท่ีได้ยินจะเป็นจังหวะเร็วขึ้น 

    

 
 

ตัวอย่างที่ 7 คล่ืนอำพันธ์แทรกสอดกันดังกรำฟ จงหำควำมถ่ีบีตในหน่วยเฮิรตซ์ 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 คลื่นนิ่งของเสียง และการสั่นพ้องของเสียง 
 คล่ืนนิ่ง เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดจำกกำรซ้อนทับของคล่ืน 2 ขบวน เคล่ือนท่ีสวนทำงกันโดย

ท่ีคล่ืนท้ัง 2 มีควำมถ่ี ควำมยำวคล่ืน และแอมพลิจูดเท่ำกัน ท ำให้ต ำแหน่งต่ำงๆ ท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีสวน

ทำงกันมีเสียง ดังและค่อยสลับกันไป คล่ืนนิ่งของเสียงพิจำรณำเช่นเดียวกับของคล่ืนน้ ำ  
 

 

  

 
 

รูปท่ี 6  กำรเกิดคล่ืนนิ่งของเสียง 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 

  

2.2.1 คลื่นนิ่งของเสียงในท่อ   

        กำรส่ันพ้อง (Resonance) คือปรำกฏกำรณ์ท่ีวัตถุถูกแรงกระท ำแล้วท ำให้วัตถุส่ัน 

ด้วยควำมถ่ีเท่ำกับควำมถี่ธรรมชำติของวัตถุ ซึ่งผลกำรส่ันแบบนี้ จะท ำให้วัตถุส่ันด้วยแอมพลิจูดท่ี

สูงขึ้น กำรส่ันพ้องของเสียง คือเสียงท่ีมีกำรส่ันด้วยควำมถ่ีเท่ำกับควำมถี่ธรรมชำติของเสียง ซึ่งท ำให้ 

เสียงดังขึน้เมื่อเทียบกับเสียงควำมถ่ีอื่นๆ     

        หลอดเรโซแนนซ์ คือหลอดท่ีท ำให้เกิดกำรส่ันพ้อง โดยท่ีปำกหลอด (ปลำยอิสระ)  

จะเป็นต ำแหน่งปฏิบัพของกำรกระจัดแต่เป็นต ำแหน่งบัพของควำมดัน และท่ีจุดสะท้อน (ปลำยตรึง) 

เป็นต ำแหน่งบัพของกำรกระจัดแต่เป็นต ำแหน่งปฏิบัพของควำมดัน หลอดเรโซแนนซ์ มี 2 ชนิด   

        1. หลอดเรโซแนนซ์ท่ีมีควำมยำวคงท่ี   

            - หลอดปลำยเปิด (เปิดท้ัง 2 ข้ำง)   

            - หลอดปลำยปิด (เปิด 1 ข้ำง ปิด 1 ข้ำง)  

        2. หลอดเรโซแนนซ์ท่ีมีควำมยำวปรับค่ำได้  

หลอดเรโซแนนซ์ปลายปิด (เปิด 1 ข้างปิด 1 ข้าง)   

เมื่ออำกำศในท่อส่ันตำมยำว โดยอิสระจะเกิดคล่ืนนิ่งขึ้นในท่อปลำยปิดจะเป็นต ำแหน่งบัพ                   

(ของกำรกระจัด) ปลำยเปิดจะเป็นต ำแหน่งปฏิบัพ (ของกำรกระจัด) ดังนั้น ถ้ำท่อยำว ท่ีปลำยเปิด

ของหลอด โมเลกุลของอำกำศเกิดกำรส่ันอย่ำงอิสระจึงเกิดต ำแหน่งปฏิบัพของกำรกระจัด ส่วนท่ี

ปลำยปิดของหลอด โมเลกลุของอำกำศเกิดกำรส่ันแบบกลับเฟส 180 องศำ จึงเกิดต ำแหน่งของบัพ

ของกำรกระจัด 
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                     ก 

    

   ข 

 
   ค 
 

 

รูปท่ี 7  คล่ืนนิ่งในหลอดเรโซแนนซ์ปลำยปิด 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 

รูป ก : ให้ควำมยำวของหลอดยำว L 

 

 
จำก 

จะได้ 

รูป ข : ควำมยำวคล่ืนคือ 

 

 
จะได้ 

 

 
รูป ค : จะได้ควำมยำวคล่ืนคือ 

 

 
จะได้ 

 

 
ดังนั้น ควำมถี่ของคล่ืนเสียงท่ีท ำให้เกิดกำรส่ันพ้องของเสียงในหลอดปลำยปิดจะได้ควำมสัมพันธ์  

ดังนี้  

 

 

 เมื่อ n  =1,2,3,… 
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 หลอดเรโซแนนซ์ปลายเปิด (เปิดทั้ง 2 ข้าง)   

  เมื่อเสียงเคล่ือนท่ีไปถึงปำกหลอดด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เสียงสะท้อนกลับมำโดยโมเลกลุ

ของอำกำศเกิด กำรส่ันอย่ำงอิสระท ำให้บริเวณปำกหลอดท้ัง 2 ข้ำงเป็นต ำแหน่งปฏิบัพของกำร       

กระจัด    

ก 

 

ข 
 

    ค 
 

 

 

รูปท่ี 8 คล่ืนนิ่งในหลอดเรโซแนนซ์ปลำยเปิด 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 
 

รูป ก : ให้ควำมยำวของหลอดยำว L 

 

 
จำก 

จะได้ 

รูป ข : ควำมยำวคล่ืนคือ 

 

 
จะได้ 

 
 

รูป ค : จะได้ควำมยำวคล่ืนคือ 

 

 
จะได้ 
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ดังนั้น ควำมถี่ของคล่ืนเสียงท่ีท ำให้เกิดกำรส่ันพ้องของเสียงในหลอดปลำยปิดจะได้ควำมสัมพันธ์  

ดังนี้  

 

เมื่อ n  =1,2,3,… 

 

 หลอดเรโซแนนซ์ที่มีความยาวปรับค่าได้   

  หลอดเรโซแนนซ์ท่ีมีควำมยำวปรับค่ำได้เป็นหลอดชนิดเดียวที่เสียงไม่มีกำรเปล่ียน

ควำมถี่ท่ีปลำยเปิดของหลอด โมเลกลุของอำกำศเกิดกำรส่ันอย่ำงอิสระจึงเกิดต ำแหน่งปฏิบัพของ

กำรกระจัดส่วนท่ี ปลำยปิดของหลอด โมเลกลุของอำกำศส่ันแบบกลับเฟส 180 องศำ จึงเกิด

ต ำแหน่งบัพของกำรกระจัด 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 คล่ืนนิ่งในหลอดเรโซแนนซ์ท่ีมีควำมยำวปรับค่ำได้ 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 
 

กำรส่ันพ้องครั้งท่ี 1 : เกิดขึ้นเมื่อลูกสูบอยู่ห่ำงจำกปลำยหลอดเป็นระยะ 

 
 

กำรส่ันพ้องครั้งท่ี 2 : เกิดขึ้นเมื่อลูกสูบอยู่ห่ำงจำกปลำยหลอดเป็นระยะ 

 

 

 

 

กำรส่ันพ้องครั้งท่ี 3 : เกิดขึ้นเมื่อลูกสูบอยู่ห่ำงจำกปลำยหลอดเป็นระยะ 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                      
 

14 

กำรส่ันพ้องครั้งท่ี n : เกิดขึ้นเมื่อลูกสูบอยู่ห่ำงจำกปลำยหลอดเป็นระยะ 

 

 

 

ตัวอย่างที่ 8 กระบอกน้ ำมีรูรั่วด้ำนล่ำง เมื่อน ำล ำโพงมำจ่อท่ีปำกกระบอกน้ ำ พบว่ำเกิดเสียงดังมำก

ท่ีสุดเมื่อระดับน้ ำอยู่ห่ำงจำกปำกหลอดเป็นระยะ 19, 39 และ 59 เซนติเมตร ถ้ำควำมเร็วของคล่ืน

เสียงเท่ำกับ 350 เมตร/วินำที จงหำควำมถ่ีของคล่ืนเสียงในหน่วยเฮิรตซ์ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ 
 ปรำกฏกำรณ์ดอปเพลอร์เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีผู้สังเกตได้ยินเสียงท่ีมีระดับเสียงหรือควำมถี่

ของเสียง เปล่ียนไปจำกควำมถี่ เดิมของเสียงท่ีออกมำจำกแหล่งก ำเนิดเสียงท่ีส่งออกมำอัน

เนื่องมำจำกควำมเร็ว สัมพัทธ์ระหว่ำงผู้สังเกตกับแหล่งก ำเนิดไม่เท่ำกับศูนย์ 

 

  

 

 

 

 

 
รูปท่ี 10 ลักษณะหน้ำคล่ืนเมื่อแหล่งก ำเนิดหยุดนิ่งและเคล่ือนท่ี 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 
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เมื่อแหล่งก ำเนิดเสียงอยู่นิ่งระยะระหว่ำง A กับ B จะได้ 

             

เมื่อแหล่งก ำเนิดเสียงเคล่ือนที่ระยะระหว่ำง A กับ B จะได้ 

 
ถ้ำให้ sv คือควำมถ่ีเสียงท่ีแหล่งก ำเนิดปล่อยออกมำใน ช่วงเวลำ t พิจำรณำกำรเคล่ือนท่ีของ 

คล่ืนเสียง 1 ลูก 

 

 
 

ดังนั้น 

 

      
 

กรณีท่ีแหล่งก ำเนิดเสียงและผู้ฟังเคล่ือนท่ีเข้ำหำกัน 

 

 
 

สำมำรถหำควำมถ่ีท่ีผู้ฟังได้ยินจำกควำมสัมพันธ์ดังนี้ 

                                                               s

s

f
vv

vv
f )( 0

0



  

 

เมื่อ sf  คือ ควำมถ่ีเสียงท่ีแหล่งก ำเนิดปล่อยออกมำ 

     of  คือ ควำมถ่ีเสียงท่ีผู้ฟังได้ยิน          

      ov  คือ อัตรำเร็วของผู้ฟังท่ีเคล่ือนท่ี           

      v   คือ อัตรำเร็วของเสียงในอำกำศ         

      sv  คือ อัตรำเร็วของแหล่งก ำเนิดเสียงท่ีก ำลังเคล่ือนท่ี 

พิจารณาการเคลื่อนที่ของผู้ฟังและแหล่งก าเนิดจะได้   

1. ผู้ฟังจะได้ยินเสียงท่ีมีควำมถ่ีสูงท่ีสุด เมื่อผู้ฟังและแหล่งก ำเนิดเคล่ือนท่ีเข้ำหำกัน   

2. ผู้ฟังจะได้ยินเสียงท่ีมีควำมถ่ีต่ ำท่ีสุด เมื่อผู้ฟังและแหล่งก ำเนิดเคล่ือนท่ีออกจำกกัน   

3. ผู้ฟังจะได้ยินเสียงมีควำมถ่ีปกติและไม่เกิดปรำกฏกำรณ์ดอปเพลอร์ เมื่อผู้ฟังและ 

แหล่งก ำเนิด เสียงเคล่ือนท่ีไปทำงทิศเดียวกันด้วยควำมเร็วเท่ำกัน 
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ตัวอย่างที่ 9 จำกรูป รถไฟเปิดเสียงหวูดด้วยควำมถี่ 650 เฮิรตซ์ ก ำลังลอดอุโมงค์แห่งหนึ่งด้วย

ควำมเร็ว 21.2 เมตร/วินำที ผู้ฟังยืนอยู่ท่ีปำกอุโมงค์  

 

 

 

 

 

(ก ำหนดให้ควำมเร็วของคล่ืนเสียงในอำกำศเท่ำกับ 330 เมตร/วินำที)  

จงหำ ก. ควำมถ่ีของคล่ืนเสียงท่ีผู้ฟังได้ยิน 

ข. ควำมถ่ีของเสียงท่ีสะท้อนจำกผนังอุโมงค์กลับมำยังรถไฟ 

ค. ควำมถ่ีของเสียงท่ีวิศกรในรถไฟได้ยิน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. คลื่นกระแทก 
 คล่ืนกระแทกเป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีแหล่งก ำเนิดเสียงเคล่ือนท่ีด้วยควำมเร็วที่มำกกว่ำควำมเร็ว

ของ คล่ืนเสียงในตัวกลำงท่ีแหล่งก ำเนิดเสียงเคล่ือนท่ีผ่ำน ท ำให้ควำมดันอำกำศบริเวณนั้น

เปล่ียนแปลงอย่ำง รวดเร็ว ซึ่งท ำให้เกิดเสียงดังมำก เรียกว่ำ โซนิกบูม (Sonic boom)  

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 11 กำรเกิดคล่ืนกระแทก 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 

 

จำกรูปจะได้ควำมสัมพันธ์ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 กำรเกิดคล่ืนกระแทก 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 

จำกควำมสัมพันธ์ของสำมเหล่ียมมุมฉำกจะได้ 

 

 

เมื่อ v   คือ อัตรำเร็วของเสียงในอำกำศ        

      sv  คือ อัตรำเร็วของแหล่งก ำเนิดเสียงท่ีก ำลังเคล่ือนท่ี         

      h  คือ ระยะห่ำงของผู้ฟังกับแนวกำรเคล่ือนท่ีของแหล่งก ำเนิด 
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รูปท่ี 13 กำรเกิดคล่ืนกระแทกของเครื่องบินและยำนอวกำศ 

ท่ีมำ : https://www.academia.edu 

 เลขมัค (Mach number) เป็นเลขท่ีแสดงถึงควำมเร็วของแหล่งก ำเนิดเสียงว่ำคิดเป็นกี่

เท่ำของ ควำมเร็วเสียง มีควำมสัมพันธ์ดังนี้ 

 

 
สำมำรถหำเวลำท่ีเริ่มได้ยินเสียงคล่ืนกระแทกจะได้ 

 

 
ตัวอย่างที่ 10 เครื่องบินไอพ่นบินอยู่เหนือพื้นดินสูง 5,000 เมตร ด้วยควำมเร็วมัค 1.5 จงหำว่ำ

ขณะท่ีคนบนพื้นดินได้ยินเสียงเครื่องบินไอพ่นนี้ เขำจะอยู่ห่ำงจำกเครื่องบินเป็นระยะทำงเท่ำใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ความเข้มและระดับความเข้มเสียง 

 5.1 ความเข้มเสียง 

          ความเข้มเสียง “I” หมำยถึง อัตรำพลังงำนของคล่ืนเสียงท่ีเคล่ือนท่ีไปตกกระทบ

กับหนึ่งหน่วยพื้นท่ี ท่ีใช้รับเสียงในแนวตั้งฉำกวัดเป็น วัตต์ต่อตำรำงเมตร ((W/m2) 

จำกกำรทดลองพบว่ำ เสียงดังท่ีสุดท่ีหูคนสำมำรถได้ยินมีควำมเข้ม 1 วัตต์ต่อตำรำงเมตร

และเสียงค่อยท่ีสุดมีควำมเข้ม 10-12 วัตต์ต่อตำรำงเมตร และนอกจำกนี้พบว่ำควำมเข้มเสียงจะ

แปรผกผันกับระยะทำงจำกแหล่งก ำเนิดยกก ำลังสอง โดยถ้ำระยะทำงยิ่งมำก ควำมเข้มเสียงยิ่ง

น้อยลง 

 

 

 

 

รูปท่ี 14 แสดงควำมเข้มเสียงท่ีระยะต่ำงกัน 

ท่ีมำ : http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/95/sound1/sound_3.htm 

จำกรูปจะพบว่ำควำมเข้มเสียงท่ีต ำแหน่งท่ี (1) มีค่ำมำกกว่ำต ำแหน่งท่ี (2) เพรำะต ำแหน่ง

ท่ี (1) อยู่ใกล้กับแหล่งก ำเนิดเสียงมำกกว่ำ ถ้ำต้องกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเข้มเสียงกับ

ระยะทำงจำกแหล่งก ำเนิดเสียงสำมำรถหำได้ดังนี้ 

ถ้ำแหล่งก ำเนิดเสียงเดียวกัน ก ำลังของแหล่งก ำเนิดเท่ำกัน (P เท่ำกัน) จะได้ 

ท่ีระยะ  r1                                      2

1

1

4 r

I
P


  

ท่ีระยะ  r2                                      2

2

2

4 r

I
P


  

จะได้                                   
2

1

2

2

2

1

r

r

I

I
  

ถ้ำแหล่งก ำเนิดเสียง 2 แหล่ง ระยะทำงของแหล่งก ำเนิดเท่ำกัน (r เท่ำกัน) จะได้ 

ท่ีแหล่งก ำเนิด  P1                           2

1
1

4 r

I
P


  

ท่ีแหล่งก ำเนิด  P2                           2

2
2

4 r

I
P


  

จะได้                                   
2

1

2

1

P

P

I

I
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ตัวอย่างที่ 11 ถ้ำเสียงหึ่งๆ จำกยุงแต่ละตัวท่ีก ำลังบินมีก ำลังเสียง 3.14 x 10-14 วัตต์ เมื่อยุงบินเข้ำ

หำเด็กคนหนึ่งจำกระยะไกล เด็กคนนี้จะเริ่มได้ยินเสียงยุง เมื่อยุงบินมำถึงต ำแหน่งท่ีอยู่ห่ำงจำกหู

เท่ำใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตัวอย่างที่ 12 ถ้ำเสียงหึ่งๆ จำกยุงแต่ละตัวท่ีก ำลังบินมีก ำลังเสียง 3.14 x 10-14 วัตต์ เมื่อยุงบินเข้ำ

หำเด็กคนหนึ่งจำกระยะไกล เด็กคนนี้จะเริ่มได้ยินเสียงยุง เมื่อยุงบินมำถึงต ำแหน่งท่ีอยู่ห่ำงจำกหู

เท่ำใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.2 ระดับความเข้มเสียง 

           เมื่อหำอัตรำส่วนระหว่ำงควำมเข้มเสียงท่ีดังท่ีสุดท่ีมนุษย์ทนฟังได้กับควำมเข้ม

เสียงเบำท่ีสุดท่ีมนุษย์ได้ยินมีค่ำมำกถึง 1012 วัตต์ต่อตำรำงเมตร ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกในทำง

ปฏิบัติ จึงนิยมใช้ ระดับความเข้มเสียง เป็นปริมำณท่ีบอกควำมดังของเสียงแทนควำมเข้มเสียง และ

เป็นเกียรติแก่ อเลกซำนเดอร์ เกรแฮม เบล  ระดับควำมเข้มของเสียงจึงมีหน่วยเรียกว่ำ เบล แต่

เนื่องจำกเบลเป็นหน่วยท่ีใหญ่เกินไป ไม่สำมำรถบอกควำมละเอียดท่ีจะบอกค่ำควำมดังของเสียง   

ต่ำง ๆ ได้ จึงแบ่งเป็นหน่วยย่อยลงไป เรียกว่ำ  เดซิเบล (dB) 

มนุษย์สำมำรถได้ยินเสียงท่ีมีควำมดังท่ีระดับควำมเข้มของเสียงต้ังแต่ 0 – 120 เดซิเบล  

เสียงท่ีดังมำกเกินไปอำจท ำให้หูหนวกได้ เช่น เสียงฟ้ำผ่ำใกล้ๆ ตัว ท่ีมีค่ำควำมดังเกิน 120 dB      

เป็นต้น เสียงท่ีมีควำมดังไม่มำกแต่ได้ยินเป็นเวลำนำนหลำยช่ัวโมงก็อำจเป็นอันตรำยได้ เช่น เสียง

เครื่องจักรในโรงงำนอุตสำหกรรม (มลภำวะทำงเสียง) องค์กำรอนำมัยโลกจึงก ำหนดว่ำเสียงท่ี

ปลอดภัยต้องมีควำมเข้มไม่เกิน 85 dB เมือ่ต้องได้ยินติดต่อกันวันละ 8 ช่ัวโมงขึ้นไป เสียงท่ีดังไม่ถึง

ขั้นเป็นอันตรำยกับหู แต่อำจมีผลกระทบทำงด้ำนจิตใจได้ เช่น ท ำให้เกิดควำมเครียด ไม่มีสมำธิ เป็น

ต้น เรำสำมำรถหำระดับควำมเข้มของเสียง ได้ดังนี้ 

                                               
0

log10
I

I
  

ถ้ำมีกำรสังเกตท่ี 2 ต ำแหน่ง ซึ่งมีค่ำระดับควำมเข้มเสียงแตกต่ำงกัน สำมำรถเขียนสมกำรผลต่ำง

ของระดับควำมเข้มเสียงได้ดังนี้ 

                                                   
1

2
12 log10

I

I
   

             
2

2

2

1
12 log10

r

r
   

             
1

2
12 log10

P

P
   

            
2
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2

12
12 log10

rP

rP
   

เมื่อ   I  คือ  ควำมเข้มเสียงใดๆ ท่ีต้องกำรวัด 

       I0 คือ  ควำมเข้มเสียงท่ีน้อยท่ีสุดท่ีมนุษย์เริ่มได้ยิน 

        คือ  ระดับควำมเข้มเสียง 
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ตารางที่ 6 แสดงระดับควำมเข้มเสียงจำกแหล่งก ำเนิดต่ำงๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่างที่ 13 ปริวัฒน์ท ำงำนในโรงงำนแห่งหนึ่งซึ่งท ำงำนเฉล่ียวันละ 8 ช่ัวโมง โดยปริวัฒน์จะ

ท ำงำนกับเครื่องจักรท่ีมีควำมเข้มเสียง 80 เดซิเบล จงหำว่ำในหนึ่งวันปริวัฒน์จะได้รับพลังงำนเสียง

เนื่องจำกเครื่องจักรกี่จูลต่อตำรำงเมตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอย่างที่ 14 ระดับควำมเข้มเสียงในโรงงำนอุตสำหกรรมแห่งหนึ่งเท่ำกับ 80 เดซิเบล ทำงโรงงำน

จึงให้คนงำนในฝ่ำยผลิตใส่เครื่องครอบหูซึ่งสำมำรถลดระดับควำมเข้มเสียงลงเหลือ 60 เดซิเบล 

อยำกทรำบว่ำ เครื่องครอบหูสำมำรถลดควำมเข้มเสียงได้กี่เปอร์เซนต์ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.3  หูกับการได้ยิน 
       หูเป็นอวัยวะส ำคัญในกำรรับเสียง แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

        1) หูส่วนนอก (external ear) ประกอบด้วยใบหู รูหูหรือช่องหู จนถึงแก้วหู ท ำหน้ำท่ีรับเสียง

จำกภำยนอก คล่ืนเสียงเดินทำงไปทำงรูหู โดยมีช่องหูท ำหน้ำท่ีรวมเสียงไปสู่แก้วหู 

        2) หูส่วนกลำง (middle ear) อยู่ถัดจำกแก้วหูเข้ำไป มีลักษณะเป็นโพรงอำกำศ ภำยในมี

กระดูก 3 ช้ิน ได้แก่กระดูกค้อน อยู่ชิดแนบกับแก้วหู กระดูกโกลนมีฐำนวำงปิดช่องท่ีต่อไปยังหูช้ันใน 

และกระดูกท่ังท ำหน้ำท่ีส่งต่อแรงส่ันสะเทือนของเสียงไปยังหูส่วนใน และหูส่วนกลำง นอกจำกนี้ยัง

ท ำหน้ำท่ีปรับควำมดันอำกำศภำยในให้เท่ำกับควำมดันอำกำศภำยนอก โดยอำศัยท่อท่ีติดต่อกับ

โพรงอำกำศ หำกควำมดันไม่เท่ำกันจะท ำให้หูอื้อ ได้ยินเสียงไม่ชัดเจน 

        3) หูส่วนใน (inner ear) ประกอบด้วยส่วนส ำคัญ 2 ส่วน 

            ส่วนแรก คือ คอเคลีย (cochlea) เป็นท่อขดคล้ำยรูปหอยโข่ง ภำยในมีของเหลว มีเซลล์

รับควำมส่ันสะเทือนของของเหลวภำยในคอเคลีย ท ำหน้ำท่ีรับคล่ืนเสียง และแปลงเป็นคล่ืนไฟฟ้ำไป

ตำมประสำทได้ยินไปยังสมอง เพื่อรับรู้กำรได้ยินและแปลควำมหมำยโดยสมอง 
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            ส่วนท่ีสอง คือ ท่อครึ่งวงกลม 3 ท่อ ต้ังฉำกซึ่งกันและกัน ท ำหน้ำท่ีรับกำรทรงตัวของ

ร่ำงกำยและกำรเคล่ือนไหวของศีรษะ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 15 ส่วนประกอบของห ู

ท่ีมำ : http://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/95/sound1/sound_3.htm 

 

5.4  มลภาวะของเสียง 
 เมื่อเรำอยู่ใกล้บริเวณท่ีก ำลังมีกำรตอกเสำเข็มหรือมีกำรขุดเจำะถนนด้วยเครื่องเจำะหรือ

บริเวณโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีเครื่องจักรขนำดใหญ่ หรือแม้แต่ในบริเวณสนำมบิน เสียงท่ีเกิดขึ้นใน

บริเวณเหล่ำนี้ จะเป็นเสียงท่ีมีระดับควำมเข้มเสียงสูง ถ้ำหูรับฟังเสียงเหล่ำนี้ติดต่อกันนำน ๆ จะท ำ

ให้สภำพหูและสภำพจิตใจของผู้ฟังผิดปกติได้ ดังนั้นผู้ท่ีท ำงำนในบริเวณท่ีมีระดับควำมเข้มสูง จึง

ต้องมีจุกอุดหูหรือท่ีครอบหูหรือวัสดุเก็บเสียงอื่นๆ เพื่อช่วยลดระดับควำมเข้มเสียงให้หูปลอดภัย 

เนื่องจำกเสียงท่ีมีระดับควำมเข้มเสียงสูง เป็นอันตรำยต่อผู้ฟังท่ีอยู่ใกล้ กระทรวงมหำดไทย

จึงได้ออกประกำศเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนในบริเวณท่ีมีเสียงดังโดยมีเกณฑ์ ดังแสดงใน

ตำรำง 

ตารางที่ 7 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องควำมปลอดภัยเกี่ยวกับเสียง 

 

 

 

 

 
 

เสียงท่ีมีระดับควำมเข้มเสียงสูง และเสียงท่ีท ำควำมร ำคำญแก่หูผู้ฟัง คือ มลภำวะของเสียง 
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กำรปรับปรุงหรือแก้ไข แหล่งก ำเนิดเสียงให้มีก ำลังเสียงลดลง จะท ำให้ระดับควำมเข้มของ

เสียงลดลงด้วย จึงจัดเป็นกำรลดมลภำวะของเสียงวิธีหนึ่ง ในกรณีท่ีเรำไม่สำมำรถแก้ไขควำมดังของ

เสียงท่ีแหล่งก ำเนิดเสียงได้ กำรป้องกันโดยวิธีอื่น ๆ เช่น กำรใช้จุกอุดหู หรือท่ีครอบหู หรือกำร

ติดต้ังวัสดุเก็บเสียง จะสำมำรถช่วยลดมลภำวะของเสียงได้ 

5.5 คุณภาพของเสียงและการน ามาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 
 คุณภาพของเสียง  หมำยถึง ลักษณะเฉพำะตัวของเสียงจำกแหล่งก ำเนิดเสียงแต่ละชนิด

เช่น เสียงจำกปี่ เสียงจำกปี่ หรือเสียงจำกไวโอลินจะแตกต่ำงกันท้ัง ๆ ท่ีเล่นดนตรีโน้ตตัวเดียวกันแต่

เสียงท่ีเกิดขึ้นจะต่ำงกัน เสียงพูดของมนุษย์แต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพรำะมีคุณภำพของเสียงหรือ

ลักษณะเฉพำะต่ำงกัน  ส่ิงท่ีท ำให้คุณภำพของเสียงจำกแหล่งก ำเนิดต่ำงกันก็คือ ชนิด ขนำด และ

ลักษณะของวัสดุท่ีเป็นต้นก ำเนิดเสียงรวมไปถึงลักษณะและขนำดของ "กล่องเสียง" ท่ีท ำให้เสียงท่ี

เกิดขึ้นมีควำมชัดเจนกังวำนด้วย เรำสำมำรถน ำควำมรู้เรื่องเสียงมำใช้ประโยชน์หลำยด้ำน เช่น ด้ำน

สถำปัตยกรรม กำรประมง กำรแพทย์ ทำงธรณีวิทยำ ด้ำนวิศวกรรม เป็นต้น ซึ่งโดยมำกใช้คุณสมบัติ

กำรสะท้อนของเสียงเป็นส่วนใหญ่ เช่น  

 เสียงดนตรี 

1. ควำมดังเบำของเสียง ขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของคล่ืนเสียง ถ้ำคล่ืนเสียงมีแอมพลิจูดสูง 

เสียงจะดัง   ถ้ำคล่ืนเสียงมีแอมพลิจูดต่ ำ เสียงจะเบำ       

2. ระดับเสียง (ควำมทุ้มแหลมของเสียง) ขึ้นอยู่กับควำมถี่ของคล่ืนเสียง ถ้ำคล่ืนเสียงมี

ควำมถ่ีสูง  เสียงจะแหลม เรียกว่ำ ระดับเสียงสูง ถ้ำคล่ืนเสียงมีควำมถ่ีต่ ำ  เสียงจะทุ้ม เรียกว่ำ ระดับ

เสียงต่ ำ ชวงควำมถี่ของเสียงท่ีหูคนปกติจะไดยิน  คือ  ช่วง 20 – 20000 Hz  เท่ำนั้น เสียงท่ีมี

ควำมถี่ต่ ำกว่ำ 20 Hz  ลงไป เรียก Infra Sonic เสียงท่ีมีควำมถี่สูงกว่ำ 20000 Hz  ขึ้นไปเรียก 

Ultra Sonic หูคนปกติจะไมไดยินเสียงพวกนี้  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                      
 

26 

การน าคลื่นเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

 1. ด้ำนกำรแพทย์  

              1.1 ใช้คล่ืนเหนือเสียงหรือ Ultrasound ตรวจดูอวัยวะภำยในร่ำงกำยผู้ป่วยด้วยควำมถ่ี 

1-10 เมกะเฮิรตซ์ ควำมยำวคล่ืน 1.5 มิลลิเมตร 

              1.2 ใช้ในกำรรักษำโดยเสียงท่ีมีควำมเข้ม 10 ล้ำนวัตต์/ตำรำงเมตร มำท ำลำยเนื้อเยื้อท่ี

ไม่ต้องกำร 

              1.3 ใช้ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ทำงแพทย์  

 2. ด้ำนวิศวกรรมและอุตสำหกรรม  

              2.1 ใช้คล่ืนเหนือเสียงตรวจหำรรอยร้ำวของเนื้อโลหะหรือแก้ว 

              2.2 ใช้คล่ืนเหนือเสียงวัดควำมหนำของโลหะท่ีผิวหน้ำของอีกด้ำนหนึ่งเรำไม่สำมำรถเข้ำ 

ไปไม่ถึง 

              2.3 ใช้คล่ืนเสียงท ำให้เกิดกำรเดือดเย็น (Cavitation) เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีคล่ืนเหนือ

เสียงท ำให้เกิดโพรงท่ีว่ำงเล็ก ๆ จ ำนวนมำกในของเหลว 

              2.4 ใช้คล่ืนเหนือเสียงท ำควำมสะอำดผิวโลหะ 

              2.5 ใช้คล่ืนเหนือเสียงติดต่อส่ือสำร 

              2.6 ใช้คล่ืนเหนือเสียงเช่ือมเช่น อะลูมิเนียม  

3. ด้ำนธรณีวิทยำ ใช้คล่ืนดลท่ีเกิดจำกกำรระเบิด ส ำรวจน้ ำมันปิโตรเลียม หรือช้ันดิน หิน

ใต้ผิวโลก  

4. ด้ำนประมง ใช้เครื่อง SONAR (Sound Navigation and Ranging)  ส่งคล่ืนเสียงหำ 

ฝูงปลำ 

 


