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คํานํา 
 

ชุดการสอนวิชาฟสิกส  3  รหัสวิชา  ว30203  เรื่อง เสียงและการไดยิน  ช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 5    ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง  บีตสและคลื่นน่ิงของเสียง 
     ผูรายงานไดจัดสรางขึ้นโดยคํานึงถึงมาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน   ผลการเรียนรู  สาระการ
เรียนรู   และคําอธิบายรายวิชา   ตลอดจนแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  
2542   และเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผูรายงานได
ทําการศึกษาคนควาเนื้อหาวิชาจากตาราตาง ๆ   เอกสารแบบเรียน คูมือครู วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู สื่อการสอน และแหลงเรียนรู    ในชุมชนใหสอดคลองกัน     
   ชุดการสอนแตละชุดจะประกอบดวย    คูมือการใชชุดการสอน   กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู สื่อการเรียนการสอน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  ชุดการสอนทุกชุดมีเน้ือหา
ตอเน่ืองกันและสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร มีสื่อประสมหลายรูปแบบ  เชน  สื่อวัสดุ
ของจริง โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง ใบความรู ใบกิจกรรม แบบฝกหัด แบบฝกบทเรียน
สําเร็จรูป เปนตน    ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงโดยใชกระบวนการ
กลุม มีการศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  สงเสริมใหนักเรียนรักการอาน การทํางานเปนกลุม  
ใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนคุมคาและ
สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข  
   จากการพัฒนาชุดการสอนอยางเปนระบบ   สามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีข้ึน และมีเจตคติทีดีตอวิชาวิทยาศาสตร  
   ผูรายงานหวังวา ชุดการสอนวิชาฟสิกส  3  รหัสวิชา ว30203  เรื่อง  เสียงและการไดยิน 
ช้ันมัธยมศึกษาปที  5  จะมีประโยชนตอครูผสอนวิชาฟสิกส และผูสนใจที่จะนําไปใชเปนแนวทาง  
ในการจัดการเรียนรูตอไป  
                                                                                                       

           
                                                                                   ทวิพงศ  ศรีสุวรรณ 

ตําแหนงครู  วิทยฐานะชํานาญการ  
                    โรงเรียนสุราษฎรธานี  

 
 

 
 
 
 

 



ง 
 

 

สารบญั 
เรื่อง                      หนา 
ลาํดบัขั �นตอนการเรียน ..................................................................................................................................................... 1 

บทบาทของครู .................................................................................................................................................................. 2 

 บทบาทของนกัเรียน......................................................................................................................................................... 4 

สาระการเรียนรู้................................................................................................................................................................. 5 

การวัดผลประเมินผล ........................................................................................................................................................ 6 

เกณฑ์การให้คะแนน......................................................................................................................................................... 7 

รายละเอียดการให้คะแนนแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้............................................................................................... 8 

เกณฑ์การประเมินทกัษะในการปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่ม ......................................................................................................... 9 

แบบทดสอบก่อนเรียน .................................................................................................................................................... 10 

ใบความรู้ที� 4 .................................................................................................................................................................. 11 

แบบฝึกทกัษะ   ชดุที� 4 ................................................................................................................................................... 15 

ใบกิจกรรมการทดลองตอนที� 1 การเกิดบีตส์ของเสียง ..................................................................................................... 18 

ใบกิจกรรมการทดลองตอนที� 2 การเกิดคลื�นนิ�งของเสยีง ................................................................................................. 20 

แบบทดสอบหลงัเรียน..................................................................................................................................................... 22 

บรรณานกุรม.................................................................................................................................................................. 23 

ภาคผนวก ...................................................................................................................................................................... 24 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบก่อนเรียน ........................................................................................................................... 25 

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลงัเรียน ........................................................................................................................... 26 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน ............................................................................................................................................ 27 

เฉลยแบบฝึกทักษะ    ชดุที� 4 .......................................................................................................................................... 28 

แนวทางการบนัทกึกิจกรรมการทดลองตอนที� 1 การเกิดบีตส์ของเสียง ............................................................................ 31 

แนวทางการบนัทกึกิจกรรมการทดลองตอนที� 2 การเกิดคลื�นนิ�งของเสยีง ........................................................................ 32 

 



1 
 

 

ลําดับขัน้ตอนการเรียน 

โดยใชชุดการสอน หนวยการเรียนรู เสียงและการไดยิน 
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บทบาทของคร ู
 
 

 
ศึกษาสวนประกอบตาง ๆ ในชุดการสอน ตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี   
1.  องคประกอบของเนื้อหา  
  ชุดการสอนวิชาฟสิกส 3 รหัสวิชา ว30203    เรื่อง เสียงและการไดยิน   
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5     
ซึ่งไดจัดแบงเน้ือหา  
ชุดการสอนที่ 1  เรื่อง  ธรรมชาติของเสียงและการไดยิน  
ชุดการสอนที 2  เรื่อง  การสะทอนของเสียงและการหักเหของเสียง 
ชุดการสอนที 3  เรื่อง  การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง 
ชุดการสอนที 4  เรื่อง  บีตสและคลื่นน่ิงของเสียง 
ชุดการสอนที 5  เรื่อง  ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพองของเสียง 
ชุดการสอนที 6  เรื่อง  ความเขมเสียงและระดับความเขมเสียง 
ชุดการสอนที 7  เรื่อง  ปรากฏการณดอปเพลอรและคลื่นกระแทก 
    
2.  สวนประกอบของชุดการสอน  
2.1 แผนการจัดการเรียนรู  
2.2 แบบทดสอบกอนเรียน  
2.3 สื่อการเรียนการสอนประกอบดวย  

2.3.1 ใบความรู  
2.3.2 ใบปฏิบัติการหรือใบกิจกรรม  
2.3.3 แบบฝกทักษะ  

2.4 คําช้ีแจงการใชชุดการสอน  
2.5 แบบทดสอบหลังเรียน  
2.6 เฉลยแบบฝกหัดทักษะ แบบฝกหัด ใบกิจกรรม ใบปฏิบัติการ และเฉลยแบบทดสอบกอน
เรียนและหลังเรียน  
    
3.  วิธีใชชุดการสอน  
3.1 ศึกษาคูมือการใชชุดการสอน  
3.2 ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู  
3.3 ศึกษาใบความรู ใบกิจกรรม ใบปฏิบัติการ แบบฝกทักษะ แบบฝกหัด และบทเรียนสําเร็จรูป  
3.4 ศึกษาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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4.  ข้ันดําเนินการสอน  
4.1   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ซึงเปนแบบทดสอบรวมของเนื้อหาทั้ง 7 ชุดการสอน  
4.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนดังน้ี (การจัดกิจกรรมทั้ง 7 ชุดการสอน )  

4.2.1 ทดสอบกอนเรียน   ซึ่งเปนแบบทดสอบของแตละชุดการสอน  
4.2.2 มีการนําเขาสูบทเรียน โดยครูตั้งคําถามประกอบการใชสื่อ/อุปกรณใหนักเรียน

สังเกต คิดวิเคราะห เพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดปญหา เกิดความใฝรู บางเร่ืองเปนเนื้อหาตอเนือง
จะมีการทบทวนความรูเดิมโดยอภิปรายซักถาม  

4.2.3 ข้ันกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนศึกษาใบความรู แบบฝกทักษะ บทเรียนสําเร็จรูป 
บันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม และไดปฏิบัติจริงจากการทดลอง และทําแบบฝกหัด  

4.2.4 ข้ันสรุป มีการอภิปรายสรุปผลทีเกิดจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อสรุป
สาระสาํคัญในแตละเรื่อง  

4.2.5 สังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียนการสอน  
4.2.6 ตรวจแบบฝกทักษะ ตรวจใบกิจกรรม ตรวจใบปฏิบัติการ  
4.2.7 ทดสอบหลังเรียน   ซึ่งเปนแบบทดสอบของแตละชุดการสอน  

4.3 หลังจากการจัดกิจกรรมทั้ง 7 ชุดการสอนเสร็จเรียบรอยแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลัง
เรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบรวมของเนื้อหาทั้ง 7 ชุดการสอน  
4.4 หากนักเรียนคนใดขาดเรียน ครูควรใหนักเรียนเรียนเปนรายบุคคลโดยศึกษาจากใบความรู 
แบบฝกทักษะ หรือบทเรียนสําเร็จรูป ในชุดการสอนน้ัน  
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 บทบาทของนกัเรียน 

 
 
  ครูจะเปนผูแนะนํากิจกรรมในตอนแรก หลังจากนั้นใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดังน้ี  
    
1.  กอนเรียนทุกคนตองทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน  5-10  ขอของแตละชุด 
การสอน ดวยความตั้งใจโดยครู  เปนผูจัดแบบทดสอบให  
2.  ในชั้นเรียนจะแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 4-5 คน มีทั้งหมด 9 กลุม โดยใน 
แตละกลุมจะเปนการคละกันระหวางนักเรียนระดับเกง  ระดับปานกลาง และ 
ระดับออน  ทั้งชายและหญิง   
3.  นักเรียนแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม เพื่อเปนผูนํา และเลขานุการ กลุมละ 1   
คน    เพื่อบันทึกสาระสําคัญตาง ๆ  โดยใหคนที่เกงเปนหัวหนากลุมเพื่อชวยเหลือเพื่อนภายใน
กลุม และสับเปลี่ยนหนาที่กันเมื่อขึ้นชุดการสอนถัดไป      
4.  นักเรียนตองปฏิบัติกิจกรรมตามคําแนะนําของครูอยางตั้งใจและสงงานท่ีมอบหมาย             
ใหครบถวนตรงตามเวลาที่กําหนด  
5.  ระหวางเรียนสมาชิกของแตละกลุมชวยกันศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู
รวมกัน โดยคนที่เกงในกลุมใหความชวยเหลือเพื่อน เมื่อเกิดขอสงสัย  
6.  เมื่อมีการทําใบการทดลอง ใหแตละกลุมศึกษารายละเอียดในใบปฏิบัติการแลว 
อภิปรายกันภายในกลุมใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ   
7.  นักเรียนแตละกลุมทําใบการทดลองอยางจริงจัง สังเกตและบันทึกผลโดยละเอียด     ไมชวน
เพื่อนคุยหรือเลนกันจนทําใหทําการทดลอง ไมทันตามเวลาที่กําหนดและหลังจากทําการทดลอง
เสร็จแลวเก็บอุปกรณใหเรียบรอย พรอมทั้งเตรียมเสนอผลงานอยางตั้งใจ  
8.  เมื่อนักเรียนศึกษาเน้ือหา ทํากิจกรรม และทําใบการทดลอง ครบทุกหัวขอแลว    ใหแตละ
กลุมรวมกันอภิปรายสรุปเน้ือหาจากนั้นใหนักเรียนทุกคนทําแบบฝกหัดทายชุดการสอน  
9.  เมื่อเรียนจบในแตละชุดการสอนนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบหลังเรียน  
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สาระการเรียนรู 
 

 
สาระการเรยีนรู/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่เก่ียวของ 
มาตรฐาน ว 5.1 เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน      
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน สํารวจตรวจสอบและอธิบายการเกิดคลื่นเสียง ความเขมของเสียง การไดยิน
เสียง คุณภาพของเสียง มลภาวะของเสยีงท่ีมีผลตอสุขภาพและนําความรูไปใชประโยชน 
สาระการเรยีนรู 

1. การเกิดบีตสของเสียง พรอมทัง้บอกเงือ่นไขที่หูคนไดยินเสียงบีตส 
2. ประโยชนจากการเกิดบีตสของเสียง 
3. ความถี่ที่ทําใหเกิดบีตสของเสียงได 
4. การเกิดคลื่นนิ่งของเสียงได      

จุดประสงคการเรียนรู  
1. อธิบายการเกิดบีตสของเสียง พรอมทั้งบอกเงื่อนไขที่หูคนไดยินเสียงบีตส 
2. ยกตัวอยางประโยชนจากการเกิดบีตสของเสียง 
3. หาคาความถี่ที่ทําใหเกิดบีตสของเสียงได 
4. อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งของสียงได 

สาระสําคัญ 
 บีตส (Beat) คือ ปรากฏการณที่คลื่นเสียงสองขบวน ที่มีความถี่ตางกันเล็กนอย  
(ตางกันไมเกิน 7 เฮิรตซ) และเคลื่อนทีอ่ยูในแนวเดียวกันเกดิการรวมกัน ทําแอมปลิจูดเปลี่ยนไป เปนผลทําให
เกิดเสียงดงั- คอยสลับกันไปเปนจงัหวะคงตัวดวยความถี่หนึง่ เรียกวา ความถี่บีตส 
 ความถี่บีตส เทากับ จํานวนครั้งของเสียงดงัที่ไดยินในหนึ่งหนวยเวลา 

B 1 2f f f      ………..(1) 

 เมื่อ  Bf  = ความถี่บีตส (Hz) 

  1f = ความถี่คลื่นเสียงขบวนที่หนึง่ (Hz) 
  2f = ความถี่คลื่นเสียงขบวนทีส่อง (Hz) 

การหาความถี่รวมของของแหลงกําเนิดคลื่นเสียง 

      1 2f f
f

2


                ………..(2) 

 เมื่อ f =  ความถี่รวม (Hz) 
คลื่นน่ิง (Standing  Waves) คือ ปรากฏการณที่คลื่นสองขบวน ที่มีความถี่ ความยาวคลื่น 

อัตราเร็ว และแอมปลจิูดเทากัน เคลื่อนที่สวนทางกันเกิดการซอนทบักัน ทําใหเกิดแนวเสรมิและหักลางกันทํา
ใหไดยินเสียงดัง – คอยสลับกันคงที่ตลอดเวลา เชน คลื่นในเสนเชือกทีป่ลายตึงทั้งสองขางในแนวเสนเชือก
ตําแหนงเสียงดงัเรียกวา ปฏิบัพ และตําแหนงเสียงคอยเรียกวา บัพ 



6 
 

 

 การวัดผลประเมินผล 

    
 
 
 1.  วิธีการวัด  
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรม  

1.2 ตรวจแบบฝกทักษะ  
1.3 ตรวจแบบฝกหัด  
1.4 ตรวจใบบันทึกปฏิบัติการ /ใบกิจกรรม  
1.5 ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน  

  
2.  เครื่องมือวัด  
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม  

2.2 แบบฝกทักษะ  
2.3 แบบฝกหัดทายบท  

  
3. เกณฑการประเมินผล  
  
  ผานเกณฑคิดเปนรอยละ 80  
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 เกณฑการใหคะแนน  
 
 
แบบฝกทักษะหรือแบบทดสอบที่เปนอัตนัย  

ตัวบงช้ี ระดับคะแนน 
1. ใชปากกาขีดเสนใตขอความสวนที่เปนคําถามและสวนที่เปนขอมูลไดถูกตอง  1 
1. ใชปากกาขีดเสนใตขอความสวนที่เปนคําถามและสวนทีเปนขอมูลไดถูกตอง  
2. เขียนปญหา และขอมูล  จากโจทยไดถูกตอง  

2 
 

1. ใชปากกาขีดเสนใตขอความสวนทีเปนคําถามและสวนที่เปนขอมูลไดถูกตอง  
2. เขียนปญหา และขอมูล  จากโจทยไดถูกตอง  
3. เลือกใชสมการในการคํานวณไดถูกตอง 

3 
 

1. ใชปากกาขีดเสนใตขอความสวนทีเปนคําถามและสวนทีเปนขอมูลไดถูกตอง  
2. เขียนปญหา และขอมูล  จากโจทยไดถูกตอง  
3. เลือกใชสมการในการคํานวณไดถูกตอง  
4. แทนคาของปริมาณตางๆ ลงในสมการไดถูกตอง 

4 
 

1. ใชปากกาขีดเสนใตขอความสวนทีเปนคําถามและสวนที่เปนขอมูลไดถูกตอง  
2. เขียนปญหา และขอมูล  จากโจทยไดถูกตอง  
3. เลือกใชสมการในการคํานวณไดถูกตอง  
4. แทนคาของปริมาณตางๆ ลงในสมการไดถูกตอง  
5. แสดงการคํานวณและหาคําตอบพรอมทั้งใสหนวยไดถูกตอง  

5 
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รายละเอียดการใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู  

  
เกณฑการใหคะแนน หัวขอประเมิน 

 4 3 2 1 
1.ตรงตอเวลา   ทํางานเสรจ็ 

ทันเวลา  
 

ทํางานเสรจ็ชากวา
เวลากําหนดท ี
กําหนดไมเกิน5 นาที  

ทํางานเสรจ็ชา 
กวาเวลากําหนดที ่
กําหนดไมเกิน     
10  นาที  

ทํางานเสรจ็ไมเสรจ็ 
ตามเวลาทีก่ําหนด   
ไมไดสงงาน  

2.การอภิปรายและตอบ  
 

รวมแสดงความ 
คิดเห็น  ตอบ 
คําถามทุกเรือ่ง  
 

รวมแสดงความ 
คิดเห็น  ตอบ 
คําถามเปนบางเรื่อง  
 

รวมแสดงความ 
คิดเห็น  ตอบ 
คําถามนอย  
 

ไมรวมแสดงความ 
คิดเห็นเลย  
 

3.มีความรับผิดชอบ  
 

รับผิดชอบงานที ่
มอบหมายไดทุก 
งาน  
 

รับผิดชอบงานที ่
มอบหมายไดทุก 
เรื่อง แตมีบางเรื่อง 
ไมเรียบรอย  
 

รับผิดชอบงาน 
บางงาน  
 

ไมรับผิดชอบงาน 
เลย  
 

4.ความสนใจในการ
เรียน  
 

ตั้งใจเรียนทุก 
เรื่องทีส่อนอยาง 
กระตือรือรน  
 

ตั้งใจเรียนทุกเรือ่งที ่
สอนแตมีบางครัง้ไม 
คอยต้ังใจ  
 

สนใจเรียนเปน 
บางเรื่อง  
 

ไมสนใจเรียนเลย  
 

5.การทํางานรวมกับ
ผูอื่น  
 

ทํางานชวยเหลือ 
เปนอยางดี  ได 
ผลงานดีมาก 

ทํางานชวยเหลือกัน 
เปนอยางดี ได 
ผลงานดี  

ทํางานชวยเหลือ 
กันเปนอยางด ี
ไดผลงานพอใช 

ไมทํางานชวยเหลือ 
กันเลย  
  

     
 
เกณฑการประเมิน  
    16 -  20    คะแนน  ระดับ  4      หมายถึง      ดีมาก  
                     14 - 15    คะแนน  ระดับ  3      หมายถึง      ดี  
                     12 - 13    คะแนน  ระดับ  2      หมายถึง    พอใช  
                       0 - 11    คะแนน  ระดับ  1      หมายถึง    ตองปรับปรุงแกไข    
                 
       ไดคะแนนระดับ  3   ขึ้นไป   ผานเกณฑ   
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เกณฑการประเมินทกัษะในการปฏิบตักิิจกรรมกลุม  
  

รายการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
1.1 รวมกันวางแผนและแบงหนาที่เพื่อปฏิบัติกิจกรรม  1.การวางแผนการทํากิจกรรม 
1.2 การแสดงความคิดเห็นเพื่อรวมกันออกแบบกิจกรรม   
2.1 ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน ในเวลาที่กําหนด  2. การปฏิบัติการทํากิจกรรม   
2.2 รักษาความสะอาด และเก็บวัสดุอุปกรณไดเรียบรอย 
3.1 บันทึกผลการกิจกรรมท่ีรวมกันออกแบบไว  3. การบันทึกผลและการจัดกระทาํขอมูล 
3.2 จัดกระทํากับขอมูลไดเหมาะสมตามลักษณะของขอมูล 
4.1 รวมกันอภิปรายผลเพื่อวิเคราะหและสรุปผล  4. การอภิปรายผลและนําเสนอ ขอสรุป 

4.2 นําเสนอขอสรุปไดถูกตอง ตรงกับหลักการ ทฤษฎี 
 

การประเมินใหคะแนนของทุกรายการมีพิจารณาตามเกณฑ ดังน้ี 
ปฏิบัติไดทั้ง  2  ประเด็น      ได   2   คะแนน 
ปฏิบัติไดทั้ง  1  ประเด็น       ได   1   คะแนน 
ไมไดปฏิบัติทั้ง  2  ประเด็น     ได   0   คะแนน 

  
    
 เกณฑการประเมินผล  
 

คะแนนทีได ( คะแนนเต็ม 8 คะแนน ) ระดับคุณภาพ 
7 – 8 ดีมาก 
5 – 6 ดี 
3 – 4 พอใช 
0 – 2 ปรับปรุง 
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 แบบทดสอบกอนเรียน 

 
ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง บีตสและคลื่นน่ิงของเสียง 
คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําลงในกระดาษคําตอบ  
ขอท่ี 1 เมื่อจะทําการทดลองเก่ียวกับสมบัติของคลื่นเสียงเรื่องบีตส เราจําเปนตองใชวัสดุอุปกรณตามขอ
ใด  
     1.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  1  เครื่อง   ลําโพง  1  ตัว  
    2.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  1  เครื่อง   ลําโพง  2  ตัว  
     3.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง   2  เครื่อง ลําโพง  2  ตัว  
     4.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  3  เครื่อง   ลําโพง  3  ตัว 
 
ขอท่ี 2 นักเรียนคนหน่ึงเลนไวโอลีนความถี่ 256 เฮิรตซ และนักดนตรีอีกคนหน่ึงเลนกีตาร ความถี่     
260   เฮิรตซ    ถาทั้งสองคนเลนพรอมกัน   จะเกิดปรากฏการณบีตสความถี่กี่เฮิรตซ 
   1.  2            2.   4             3.  6             4.  7 
 
ขอท่ี 3 ในการปรับเสียงของเปยโนระดับเสียง C โดยเทียบกับสอมเสียงความถี่   256 เฮิรตซ ถาไดยิน
เสียงบีตสความถี่ 4 ครั้ง/วินาที ความถีที่เปนไปไดของเปยโนมีคากี่เฮิรตซ 

1.  250           2.   252            3.  254           4.  257 
 
ขอท่ี 4 ในการทดลองสงคลื่นเสียงความถี่ 2000 เฮิรตซ ใหไปตกกระทบกําแพงในแนวต้ังฉาก ปรากฏวา
จุดท่ีมีเสียงเบาที่สุด 2 จุด ท่ีติดกันหางกัน 8 เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วของเสียง     

1.  320  เมตร/วินาที                 2.  350  เมตร/วินาที   
3.  360  เมตร/วินาที                 4.  380  เมตร/วินาท ี

 
ขอท่ี 5 ลําโพงเสียงอันหน่ึงหันหนาเขาหากําแพงหางจากกําแพงระยะหน่ึง   ใหสัญญาณเสียงซึ่งมีความถี่ 
340 เฮิรตซ ชายคนหน่ึงอยูระหวางกําแพงกับลําโพง เมื่อออกเดินเขาหากําแพงอยางชาๆ พบวาจะไดยิน
เสียงดังคอยสลับกันไป จงหาวาจุดที่เกิดเสียงดัง 2 จุดถัดกันอยูหางกันกี่เมตร เมื่ออัตราเร็วเสียงในอากาศ
เปน 340 เมตร/วินาที 

1.  2.0            2.   1.5             3.  1.0             4.  0.5 
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ใบความรูที่ 4 
 
การเกิดบีตสของเสียง 
 

เปนปรากฏการณแทรกสอดของคลื่นเสียง 2 ขบวน ที่มีความถี่หางกันเลก็นอยเคลื่อนทีม่าพบกัน ทํา
ใหเกิดการรวมกันของคลื่นเสียงเปนคลื่นลัพธ ที่มีคาแอมปลจิูดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําใหเกิดเสียงดงัและ
เสียงคอยสลับกันไปเปนจงัหวะ เราเรียกปรากฏการณนี้วา การเกิดบีตสของเสียง  (Beat of sound)  
 

 
 

รูปแสดงการเกิดบีสตของเสียง 
 

ความถี่ f1  และ  f2 ตางกันเลก็นอย  ปรากฏวาเสียงจากลําโพง คลื่นที่ 1  และ คลื่นที่ 2 จะมาแทรก
สอดกันทําใหเกิดคลื่นรวมมีลกัษณะที่แอมพลิจูดเปลี่ยนแปลง บริเวณทีม่ีแอมพลิจูดสูงเสียงจะดัง บริเวณที่มี
แอมพลจิูดต่ําเสียงจะคอย   บริเวณทั้งสองไมอยูนิ่งกบัที่ แตจะเคลื่อนที่ไปทําใหเราไดยินเสียงดงัและคอย
สลบักันไปเปนจังหวะ  ป รากฎการณนี้เรียกวา  บีตส   และจะได 
 

      ความถี่บีตส  =  21b ffΔff   

                  fรวม  = 
2
ff 21


                       

        เมื่อ  bfΔf  คือ  ความถี่บีตส  และ  fรวม  เปนความถี่เสียงที่เราไดยิน (เฮิรตซ) 
 
 การเกิดบีตสของเสียงมีขอสังเกต  คือ 

1. บีตสของเสียงเกิดไดแมแหลงกําเนิดเสียงจะตางกัน เชน      เสียงจากกีตารสามารถเกิดบีตสกับเสียง
จากเปยโน 

2. ปกติแลวหูคนเราจะไดยินเสียงบีตสทีม่ีความถี่ไมเกิน  7  เฮิรตซ   
3. บีตสของเสียงเกิดไดแมแหลงกําเนิดเสียงจะใหเสียงที่มีแอมพลิจูดตางกัน 
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ตัวอยางที่ 1  ลําโพง 2 ตัว สงเสียงความถี6่00 และ 605 Hz ออกมา  ถามวาความถี่ของเสียงที่เราไดยินและ
ความถี่บีตสเปนเทาไร 
 
ขั้นที่ 1  ความถี่ของเสียงที่เราไดยินและความถี่บีตสเปนเทาไร 
ปญหา  
ขั้นที่ 2  ลําโพง 2 ตัว สงเสียงความถี่ 600 และ 605 Hz ออกมา   
ขอมูล   
ขั้นที่ 3  
วิธีทํา    ตามสมการความถี่เสียงทีเ่ราไดยิน fรวม จะมีคาเปน 

  fรวม  = 
2
ff 21

                        

                     = 
5.602

2

605600




  Hz 
        ตามสมการความถี่บีตสที่เราไดยินคือ fB  จะเปน 
                            fB    =    f2-f1 
                            =     605-600   
        =   5  Hz 
  
ดังนั้น  เสียงที่เราไดยินมีความถี่เทากบั   602.5  เฮิรตซ 

ความถี่บีตสมีคาเทากับ    5   เฮิรตซ 
 
ตัวอยางที่ 2 ถาตองการใหเกิดเสียงดังเปนจังหวะๆ ตางกันทุกครึ่งวินาที จะตองเคาะสอมเสียงซึ่งมีความถี่ 
500 เฮิรตซ พรอมกับสอมเสียงทีม่ีความถีเทาไร 
 
ขั้นที่ 1  
ปญหา   จะตองเคาะสอมเสียงซึ่งมีความถี่ 500 เฮิรตซ พรอมกับสอมเสียงที่มีความถีเทาไร 
 
ขั้นที่ 2  สอมเสียงซึ่งมีความถี่ 500 เฮิรตซ   
ขอมูล    
ขั้นที่ 3  
วิธีทํา    ตามโจทยกําหนด เสียงบีตสจะดังเปนจังหวะๆ ตางกันทกุครึง่วินาที  
แสดงวาความถี่บีตสเทากับ 2  Hz แสดงวาสอมเสียงทีจ่ะเกดิบีตสกบั 500  Hz  
จะตองมีความถี่สูงกวาหรือต่ํากวา 500 Hz  อยู 2 Hz  
 
                     f2  =   500+2  = 502  เฮิรตซ และ                

 f2  =   500-2  =  498  เฮริตซ 
       
ดังนั้น   จะตองใชสอมเสียงที่มีความถี ่ 502  เฮิรตซ และ 498 เฮริตซ 
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คลื่นนิ่งของเสียง  
   เราทราบวาคลื่นนิง่เกิดจากคลื่นจากแหลงอาพันธว่ิงสวนกัน  ดังนั้น ถามีแหลงกําเนิดเสียงอาพันธสง
คลื่นออกมาวิ่งสวนกันกจ็ะเกิดคลื่นนิง่ไดเชนกัน   
  คลื่นนิ่งของเสียง  เปนปรากฏการณแทรกสอดของคลื่นเสยีงที่ตกกระทบ  กับคลื่นเสียงทีส่ะทอนจากตัวกลาง  
ทําใหเกิดตําแหนงเสียงดังและเสียงคอยสลบักันไป  
  ตําแหนงเสยีงดัง   เรียกวา ปฏิบัพ  (A)   
  ตําแหนงเสยีงคอย   เรียกวา บัพ  (N)  
    
 
 
 
 
 

รูป แสดงการเกิดคลื่นนิง่ 
ขอควรทราบ   
    1)  คลื่นนิ่งจะเกิดไดก็ตอเมื่อ มีคลื่น 2 คลื่นซึ่งมีความถี่  ความยาวคลื่น แอมพลิจูด  เทากัน  แตเคลื่อนที่
สวนทางกันเขามาแทรกสอดกัน  

  2)  แนวปฏิบัพ (A)    2 แนวที่อยูถัดกัน    จะหางกัน 
2

λ
 

      แนวบัพ (N)    2 แนวที่อยูถัดกัน    จะหางกัน 
2

λ
   

      แนวปฏิบัพ (A)  และแนวบัพ (N) ที่อยูถัดกัน   จะหางกัน 
4

λ
 

 
ตัวอยาง  3 ในการทดลองสงคลื่นเสียงความถี่ 3000 เฮิรตซ ใหไปตกกระทบกําแพงในแนวตั้งฉาก ปรากฏวา
จุดที่มเีสียงเบาที่สุด 2 จุด ที่ติดกันหางกัน 6 เซนตเิมตร   จงหาอัตราเร็วของเสียง 
 
  ขั้นที่ 1 อัตราเร็วของเสียงมีคากี่เมตรตอวินาท ี
  ปญหา  
  ขั้นที่ 2 สงคลื่นเสียงความถี่ 3000 เฮิรตซ 
  ขอมูล  ปรากฏวาจุดทีม่ีเสียงเบาทีสุ่ด 2 จุด ที่ติดกันหางกัน 6 เซนตเิมตร    
  
  ขั้นที่ 3  
  วิธีทํา   ปรากฏวาจุดทีม่ีเสียงเบาทีสุ่ด 2 จุด ที่ติดกันหางกัน 6 เซนตเิมตร   

m06.0
2



 

 m12.0λ   
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หาอัตราเร็วของเสียงมีคากี่เมตรตอวินาที 

v    =    fλ 
     =    3000x0.12 

         v    =    3000x0.12 
 = 360  เมตรตอวินาท ี

ดังน้ัน อัตราเร็วของเสียงมีคา 360 เมตรตอวินาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เราศึกษา ใบความรู จบแลว 

ตอไปเปนกิจกรรมอะไรตอนะ 

ตอไปก็ลงมือทําแบบฝกทักษะ ชุดที่ 4 
ใบกิจกรรมการทดลองตอนที่ 1    
การเกิดบีตสของเสียง   และตอนที่ 2 
การเกิดคลื่นน่ิงของเสียงครับ 
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แบบฝกทกัษะ   ชดุที่ 4 

เรื่อง  บีตสและคลื่นน่ิงของเสียง 
**************************************************** 

คําชี้แจง 1.  ใหนักเรียนแสดงวิธีการหาคําตอบใหถูกตอง  
   2.  ใหนักเรียนใชปากกาแดงขีดเสนใตขอความในสวนที่เปนขอคําถามของโจทย  
   3.  ใหนักเรียนใชปากกาน้ําเงินขีดเสนใตขอความในสวนทีเ่ปนขอมูล  
   4.  เกณฑการใหคะแนนขอละ 5 คะแนน  
 ขอท่ี 1   นักเรียนคนหน่ึงเลนไวโอลีนความถี่ 320 เฮิรตซ และนักดนตรีอีกคนหน่ึงเลนกีตาร ความถี่     
325   เฮิรตซ    ถาทั้งสองคนเลนพรอมกัน   จะเกิดปรากฏการณบีตสความถี่กี่เฮิรตซ 
 
 
  ขั้นที่ 1  
  ปญหา  ....................................................................................................................   
  ขั้นที่ 2  
  ขอมูล  1. .................................................................................................................  

2. .................................................................................................................   
3. .................................................................................................................  

  ขั้นที่ 3  
  วิธีทํา  ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
  
 
  ขอท่ี 2    ในการปรับเสียงของเปยโนระดับเสียงหน่ึง โดยเทียบกับสอมเสียงความถี่   288 เฮิรตซ ถาได
ยินเสียงบีตสความถี่ 3 ครั้ง/วินาที ความถี่ที่เปนไปไดของเปยโนมีคากี่เฮิรตซ 
  
  ขั้นที่ 1  
  ปญหา  ....................................................................................................................   
  ขั้นที่ 2  
  ขอมูล  1. .................................................................................................................  

2. .................................................................................................................   
3. .................................................................................................................  

   
 



16 
 

 

  ขั้นที่ 3  
  วิธีทํา  ....................................................................................................................  
  ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
 
 
ขอท่ี 3    ในการทดลองสงคลื่นเสียงความถี่ 2000 เฮิรตซ ใหไปตกกระทบกําแพงในแนวต้ังฉาก ปรากฏ
วาจุดท่ีมีเสียงดังที่สุด 2 จุด ท่ีติดกันหางกัน 8 เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วของเสียง     
 
    
  ขั้นที่ 1  
  ปญหา  ....................................................................................................................   
  ขั้นที่ 2  
  ขอมูล  1. .................................................................................................................  

2. .................................................................................................................   
3. .................................................................................................................  

  ขั้นที่ 3  
  วิธีทํา  ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
     ....................................................................................................................   
 
ขอท่ี 4    ลําโพงเสียงอันหน่ึงหันหนาเขาหากาํแพงหางจากกําแพงระยะหน่ึง   ใหสัญญาณเสียงซึ่งมี
ความถี่ 340 เฮิรตซ ชายคนหน่ึงอยูระหวางกําแพงกับลําโพง เมื่อออกเดินเขาหากําแพงอยางชาๆ พบวา
จะไดยินเสียงดังคอยสลับกันไป จงหาวาจุดที่เกิดเสียงดังถึงเสียงเบาที่ติดกันอยูหางกันกี่เมตร เมื่ออัตราเร็ว
เสียงในอากาศเปน 340 เมตร/วินาที 
 
  ขั้นที่ 1  
  ปญหา  ....................................................................................................................   
  ขั้นที่ 2  
  ขอมูล  1. .................................................................................................................  

2. .................................................................................................................   
3. .................................................................................................................  
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  ขั้นที่ 3  
  วิธีทํา   ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
      ....................................................................................................................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย… ทําแบบฝกทักษะ ชุดที่ 4 
ตอไปก็ลงมือศึกษาใบกิจกรรมการ

ทดลองตอนที่ 1  การเกิดบีตสของเสียง   
และตอนที่ 2 การเกิดคลื่นน่ิงของเสียง

คะ 
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ใบกิจกรรมการทดลองตอนที ่1 การเกดิบีตสของเสียง 
 
จุดประสงค  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของการเกิดบีตสของเสียง     ( กลุมที่................... )  
  
วัสดุอุปกรณ  
  1.  โทรศัพทสมารตโฟน หรอื IPhone 
  2.  สอมเสียงความถี่ตาง ๆ  
   
วิธีทํากิจกรรม 
 

1)นําโทรศัพทสมารตหรือIPhone ดาวนโหลดแอป
พลิเคชันโดยคนหาคําวา Dog Whistle จาก APP 
Store หรอื Google Play ดาวนโหลดเสร็จแลว 
     
 

กดเขาแอปพลิเคชันจะแสดงหนาจอดังนี ้

 
2)เลื่อนปุมเลอืกความถี่ของเครื่องกําเนิด
สัญญาณเสียงไปที่ 258 เฮิรตซ 

 

3)กดเลอืก Pattern ที่ Mode: Continues เพื่อ
ปลอยเสียงความถี่อยางตอเนือ่ง  

 
4)ปรบัความดังใหไดยินเสียงดงัพอสมควร   
กดปุม รปูนกหวีด 
 
5) วางลําโพงไวที่ขอบโตะ จัดหนาลําโพงหันออก
นอกโตะ 
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6) เคาะสอมเสียงทีม่ีคาความถี่ 256 เฮิรตซและ
นําไปเขาใกลลําโพงของโทรศัพทสมารตโฟนที่
ปลอยคลื่นเสียงความถี่ 258 เฮิรตซ 
 

 
 
 
 

7) เปรียบเทียบความดังของเสียงเมื่อคลื่นเสียงความถี่ทั้งสองผสมกัน 

8) เลื่อนปุมเลือกความถี่ของเครื่องกําเนิดสัญญาณเสียงไปใหเพิม่ขึ้นเรือ่ยๆครัง้ละ 1 เฮิรตซ 
9) ฟงเสียง เปรียบเทียบความดังของเสียงเมื่อคลื่นเสียงความถี่ทั้งสองผสมกัน 
10) เปรียบเทียบความดังของเสียง ณ ตําแหนงตางๆ เชนเดียวกับครั้งแรก 
11) บันทึกผการทดลองในใบกจิกรรม 

            
บันทึกผลการทํากิจกรรม  ตอนที่ 1 การเกิดบีตสของเสียง 

ความถี่ของสอมเสียง 
(เฮิรตซ) 

ความถี่ของสมารตโฟน
(เฮิรตซ) 

ลักษณะของความดังของเสียงความถี่
รวมท้ังสอง(เฮิรตซ) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………….……………………………………………………… 
  
  คําถามทายกิจกรรม  
1. การเกิดบีตส เกิดขึ้นไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
2. ความถี่บีตส มีคาเทากับเทาใด  
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
3. ความถี่รวม มีคาเทากับเทาใด  
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
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ใบกิจกรรมการทดลองตอนที ่2 การเกดิคลืน่นิ่งของเสียง 
 
จุดประสงค  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของการเกิดคลื่นน่ิงของเสียง      ( กลุมที่................... )  
 วัสดุอุปกรณ  

1. โทรศัพทสมารตโฟน หรือ IPhone    2 เครื่อง 
2. โตะปฏิบัติการ 

 
 ตอนที่ 2 การเกิดคลื่นนิง่ของเสียง 
1)นําโทรศัพทสมารตหรือIPhone ดาวนโหลดแอป
พลิเคชันโดยคนหาคําวา Dog Whistle จาก APP 
Store หรอื Google Play ดาวนโหลดเสร็จแลวใหกด
ที่ 

           

จะแสดงหนาจอดังนี ้

 
2)เลื่อนปุมเลอืกความถี่ของเครื่องกําเนิด
สัญญาณเสียงไปที่ 3 กิโลเฮริตซ 

 

3)กดเลอืก Pattern ที่ Mode: Pure Tone 

 

4)กดเลอืก ON เพื่อใหเสียงความถี่ปลอยอยาง
ตอเนื่อง  

 

5)ปรบัความดังใหไดยินเสียงดงัพอสมควร กดปุม 
Press to Whistle 

 

6)ถือโทรศัพทสมารตโฟนอยูเหนือจากพื้นโตะ
ประมาณ 60 เซนตเิมตร 

 

 
รูป การติดตัง้อุปกรณและตําแหนงการฟงเสียง 

7)นําโทรศัพทสมารตหรือIPhone อีกครัง้ดาวนโหลด
แอปพลเิคชันโดยคนหาคําวา Sound meter จาก 
APP Store หรือ Google Play ดาวนโหลดเสรจ็แลว
ใหกดที่จะแสดงหนาจอดังนี ้
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 8) นําโทรศัพทสมารตหรือIPhone อีกครั้งดาวนโหลดแอปพลิเคชันโดยคนหาคําวา Sound meter รับเสียง
เพื่อวัดระดบัความเขมเสียง ณ ตําแหนงตางๆ บนแนวระหวางโทรศัพทสมารตโฟนกับพื้นโตะ 

 
A 
B 
C 

 
รูป การติดตัง้อุปกรณและตําแหนงการฟงเสียง 

9)    บันทึกผการทดลองในใบกจิกรรม 
 

บันทึกผลการทํากิจกรรม  ตอนที่ 2 การเกิดคลื่นน่ิงของเสียง 

ตําแหนงท่ีฟงเสียง ความดังของเสียงที่ไดยิน (เดซิเบล) 
A  

 
B  

 
C  

 
 

สรปุผลการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………….………………………………………………………………    
  คําถามทายกิจกรรม  
คลื่นนิ่งเกิดข้ึนไดอยางไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

 
ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง บีตสและคลื่นนิ่งของเสียง 
คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําลงในกระดาษคําตอบ  
ขอที่ 1 เมื่อจะทําการทดลองเกี่ยวกบัสมบัติของคลื่นเสียงเรือ่งบีตส เราจําเปนตองใชวัสดุอปุกรณตามขอใด  
     1.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  1  เครื่อง    ลําโพง  1  ตัว  
    2.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  1  เครื่อง    ลําโพง  2  ตัว  
     3.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง   2  เครื่อง   ลําโพง  2  ตัว  
     4.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  3  เครื่อง    ลําโพง  3  ตัว 
 
ขอที่ 2 นักเรียนคนหนึ่งเลนไวโอลีนความถี่ 256 เฮิรตซ และนักดนตรีอีกคนหนึ่งเลนกีตาร ความถี่     
260   เฮริตซ    ถาทั้งสองคนเลนพรอมกัน   จะเกิดปรากฏการณบีตสความถ่ีกี่เฮริตซ 
   1.  2            2.   4             3.  6             4.  7 
 
ขอที่ 3 ในการปรบัเสียงของเปยโนระดบัเสียง C โดยเทียบกบัสอมเสียงความถี่   256 เฮิรตซ ถาไดยินเสียง
บีตสความถี่ 4 ครั้ง/วินาที ความถีที่เปนไปไดของเปยโนมีคากี่เฮิรตซ 

1.  250           2.   252            3.  254           4.  257 
 
 
 
ขอที่ 4 ในการทดลองสงคลื่นเสียงความถี่ 2000 เฮิรตซ ใหไปตกกระทบกําแพงในแนวตั้งฉาก ปรากฏวาจุดที่มี
เสียงเบาที่สุด 2 จุด ที่ติดกันหางกัน 8 เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วของเสียง     

1.  320  เมตร/วินาที                 2.  350  เมตร/วินาที  
3.  360  เมตร/วินาที                 4.  380  เมตร/วินาท ี

 
 
 
ขอที่ 5 ลําโพงเสียงอันหนึ่งหันหนาเขาหากําแพงหางจากกําแพงระยะหนึ่ง   ใหสญัญาณเสียงซึ่งมีความถี่ 340 
เฮิรตซ ชายคนหนึ่งอยูระหวางกําแพงกับลําโพง เมื่อออกเดนิเขาหากําแพงอยางชาๆ พบวาจะไดยินเสียงดัง
คอยสลบักันไป จงหาวาจุดที่เกิดเสียงดัง 2 จุดถัดกันอยูหางกันกี่เมตร เมื่ออัตราเร็วเสียงในอากาศเปน 340 
เมตร/วินาท ี

1.  2.0            2.   1.5             3.  1.0             4.  0.5 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน  
 

ชื่อ ..................................................................... ชัน้ ................... เลขที่ ................   
         ตัวเลอืก 
ขอที่   

1 2 3 4 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

ชื่อ ..................................................................... ชัน้ ................... เลขที่ ................   
         ตัวเลอืก 
ขอที่   

1 2 3 4 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

 
คําชี้แจง  จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําลงในกระดาษคําตอบ  
ขอที่ 1 เมื่อจะทําการทดลองเกี่ยวกบัสมบัติของคลื่นเสียงเรือ่งบีตส เราจําเปนตองใชวัสดุอปุกรณตามขอใด  
     1.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  1  เครื่อง    ลําโพง  1  ตัว  
    2.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  1  เครื่อง    ลําโพง  2  ตัว  
     3.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  2  เครื่อง    ลําโพง  2  ตัว  
     4.  เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง  3  เครื่อง    ลําโพง  3  ตัว 
 
ขอที่ 2 นักเรียนคนหนึ่งเลนไวโอลีนความถี่ 256 เฮิรตซ และนักดนตรีอีกคนหนึ่งเลนกีตาร ความถี่     
260   เฮริตซ    ถาทั้งสองคนเลนพรอมกัน   จะเกิดปรากฏการณบีตสความถ่ีกี่เฮริตซ 
   1.  2            2.   4             3.  6             4.  7 
 
ขอที่ 3 ในการปรบัเสียงของเปยโนระดบัเสียง C โดยเทียบกบัสอมเสียงความถี่   256 เฮิรตซ ถาไดยินเสียง
บีตสความถี่ 4 ครั้ง/วินาที ความถีที่เปนไปไดของเปยโนมีคากี่เฮิรตซ 

1.  250           2.   252            3.  254           4.  257 
 
 
 
ขอที่ 4 ในการทดลองสงคลื่นเสียงความถี่ 2000 เฮิรตซ ใหไปตกกระทบกําแพงในแนวตั้งฉาก ปรากฏวาจุดที่มี
เสียงเบาที่สุด 2 จุด ที่ติดกันหางกัน 8 เซนติเมตร จงหาอัตราเร็วของเสียง     

1.  320  เมตร/วินาท ี                2.  350  เมตร/วินาที  
3.  360  เมตร/วินาที                 4.  380  เมตร/วินาท ี

 
 
 
ขอที่ 5 ลําโพงเสียงอันหนึ่งหันหนาเขาหากําแพงหางจากกําแพงระยะหนึ่ง   ใหสญัญาณเสียงซึ่งมีความถี่ 340 
เฮิรตซ ชายคนหนึ่งอยูระหวางกําแพงกับลําโพง เมื่อออกเดนิเขาหากําแพงอยางชาๆ พบวาจะไดยินเสียงดัง
คอยสลบักันไป จงหาวาจุดที่เกิดเสียงดัง 2 จุดถัดกันอยูหางกันกี่เมตร เมื่ออัตราเร็วเสียงในอากาศเปน 340 
เมตร/วินาท ี

1.  2.0            2.   1.5             3.  1.0             4.  0.5 
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เฉลยแบบฝกทักษะ    ชดุที่ 4 

เรื่อง  บีตสและคลื่นน่ิงของเสียง 
 
คําชี้แจง   1.  ใหนักเรียนแสดงวิธีการหาคําตอบใหถูกตอง  
    2.  ใหนักเรียนใชปากกาแดงขีดเสนใตขอความในสวนที่เปนขอคําถามของโจทย  
    3.  ใหนักเรียนใชปากกาน้ําเงินขีดเสนใตขอความในสวนทีเ่ปนขอมูล  
    4.  เกณฑการใหคะแนนขอละ 5 คะแนน  
ขอท่ี 1   นักเรียนคนหนึ่งเลนไวโอลีนความถี่ 320 เฮิรตซ และนักดนตรีอีกคนหนึง่เลนกีตาร ความถี่     
325   เฮริตซ    ถาทั้งสองคนเลนพรอมกัน   จะเกิดปรากฏการณบีตสความถ่ีกี่เฮริตซ 
 
ขั้นที่ 1  จะเกิดปรากฏการณบีตสความถ่ีกี่เฮริตซ 
ปญหา  
ขั้นที่ 2  1.นักเรียนคนหนึ่งเลนไวโอลีนความถี่ 320 เฮิรตซ  
ขอมูล   2.นักดนตรีอีกคนหนึ่งเลนกีตาร ความถี่ 325   เฮิรตซ 
ขั้นที่ 3  
วิธีทํา     ตามสมการความถี่บีตสทีเ่ราไดยินคือ fB  จะเปน 
                     fB    =    f2-f1 
                                =     325 - 320   
             =   5  เฮิรตซ 
  

ดังนั้น ความถี่บีตสมีคาเทากับ    5   เฮิรตซ 
  ขอท่ี 2    ในการปรับเสียงของเปยโนระดบัเสียงหนึ่ง โดยเทียบกบัสอมเสียงความถี่   288 เฮิรตซ ถาไดยิน
เสียงบีตสความถี่ 3 ครั้ง/วินาที ความถี่ที่เปนไปไดของเปยโนมีคากี่เฮริตซ 
 
  ขั้นที่ 1  
  ปญหา  ความถี่ที่เปนไปไดของเปยโนมีคากี่เฮริตซ 
  ขั้นที่ 2  
  ขอมูล  1. ในการปรบัเสียงของเปยโนระดับเสียงหนึ่ง โดยเทียบกับสอมเสียงความถี่   288 เฮิรตซ 

2. ถาไดยินเสียงบีตสความถ่ี 3 ครั้ง/วินาท ี
  ขั้นที่ 3  
  วิธีทํา   แสดงวาความถี่บีตสเทากับ 3  ครั้งตอวินาท ีแสดงวาสอมเสยีงที่จะเกิดบีตสกบั 2880  Hz  
จะตองมีความถี่สูงกวาหรือต่ํากวา 288 Hz  อยู 2Hz  
 
                     f2  =   288+2  = 290 เฮิรตซ และ                
    f2  =   288-2  =  286  เฮริตซ 
       
ดังนั้น   จะตองใชสอมเสียงที่มีความถี ่ 286  เฮิรตซ และ  290  เฮิรตซ 
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ขอที่ 3    ในการทดลองสงคลื่นเสียงความถี่ 2000 เฮิรตซ ใหไปตกกระทบกําแพงในแนวตั้งฉาก ปรากฏวาจุด
ที่มีเสียงดังที่สุด 2 จุด ที่ติดกันหางกัน 8 เซนติเมตร จงหาอตัราเร็วของเสียง     
  
  ขั้นที่ 1 อัตราเร็วของเสียงมีคากี่เมตรตอวินาท ี
  ปญหา  
  ขั้นที่ 2 1.สงคลื่นเสียงความถี่ 2000 เฮิรตซ 
  ขอมูล  2.ปรากฏวาจุดทีม่ีเสียงดงัที่สุด 2 จุด ที่ติดกันหางกัน 8 เซนติเมตร    
  
 ขั้นที่ 3  
  วิธีทํา   ปรากฏวาจุดทีม่ีเสียงดังที่สุด 2 จุด ที่ติดกันหางกัน 8 เซนติเมตร    
 

m08.0
2



 

m16.0λ   
     

หาอัตราเร็วของเสียงมีคากี่เมตรตอวินาที 

v    =    fλ 
      =    2000x0.16 
v    =    2000x0.16 
      = 320  เมตรตอวินาท ี

ดังน้ัน อัตราเร็วของเสียงมีคา 320 เมตรตอวินาท ี
 
ขอท่ี 4    ลําโพงเสียงอันหนึ่งหันหนาเขาหากําแพงหางจากกําแพงระยะหนึง่   ใหสัญญาณเสียงซึ่งมีความถี่ 
340 เฮิรตซ ชายคนหนึ่งอยูระหวางกําแพงกบัลําโพง เมือ่ออกเดินเขาหากําแพงอยางชาๆ พบวาจะไดยินเสียง
ดังคอยสลับกันไป จงหาวาจุดที่เกิดเสียงดังถงึเสียงเบาที่ติดกนัอยูหางกันกี่เมตร เมือ่อัตราเร็วเสียงในอากาศ
เปน 340 เมตร/วินาท ี
 
  ขั้นที่ 1  
  ปญหา  จงหาวาจุดที่เกิดเสียงดังถงึเสียงเบาที่ติดกันอยูหางกันกีเ่มตร 
  ขั้นที่ 2  
  ขอมูล  1. ใหสัญญาณเสียงซึง่มีความถี่ 340 เฮิรตซ 

2. อัตราเร็วเสียงในอากาศเปน 340 เมตร/วินาที 
  ขั้นที่ 3  
  วิธีทํา   หาคาความยาวคลื่นเสียง 

         v    =    fλ 

        λ
f

v
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λ
340

340
  

 

      แนวปฏิบัพ (A) เสียงดัง  และแนวบัพ (N) เสียงเบา ที่อยูถัดกัน  จะหางกัน 
4

λ
 

จุดที่เกิดเสียงดังถงึเสียงเบาที่ติดกันอยูหางกัน  
4

1

4

λ
   เมตร 

 
ดังน้ัน จุดที่เกิดเสียงดังถงึเสียงเบาที่ติดกันอยูหางกัน  0.25  เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 1λ 
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แนวทางการบนัทึกกิจกรรมการทดลองตอนที ่1 การเกดิบตีสของเสียง 
 
จุดประสงค  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของการเกิดบีตสของเสียง     ( กลุมที่................... )  
             
บันทึกผลการทํากิจกรรม  ตอนที่ 1 การเกิดบีตสของเสียง 
 

ความถี่ของสอมเสียง 
(เฮิรตซ) 

ความถี่ของสมารตโฟน
(เฮิรตซ) 

ลักษณะของความดังของเสียงความถี่
รวมท้ังสอง(เฮิรตซ) 

256 258 เสียงดัง-คอยสลับกัน 2 เฮิรตซ 
256 260 เสียงดัง-คอยสลับกัน 4 เฮิรตซ 
320 324 เสียงดัง-คอยสลับกัน 4 เฮิรตซ 
320 315 เสียงดัง-คอยสลับกัน 5 เฮิรตซ 

 
สรุปผลการทดลอง 

บีตส (Beat) คือ ปรากฏการณที่คลื่นเสียงสองขบวน ที่มีความถี่ตางกันเล็กนอย  
(ตางกันไมเกิน 7 เฮิรตซ) และเคลื่อนที่อยูในแนวเดียวกันเกิดการรวมกัน ทําแอมปลิจูดเปลี่ยนไป 
เปนผลทําใหเกิดเสียงดัง- คอยสลับกันไปเปนจังหวะคงตัวดวยความถี่หน่ึง เรียกวา ความถ่ีบีตส) 
 
  
  คําถามทายกิจกรรม  

1). การเกิดบีตส เกิดข้ึนไดอยางไร (เกิดจากคลื่นเสียงสองกระบวน ที่มีความถี่ตางกันเล็ก 
นอย ตางกันไมเกิน 7 เฮิรตซ และเคลื่อนท่ีอยูในแนวเดียวกันเกิดการรวมกัน ทําแอมปลิจูด
เปลี่ยนไป เปนผลทําใหเกิดเสียงดัง- คอยสลับกันไปเปนจังหวะคงตัวดวยความถี่หน่ึง เรียกวา 
ความถี่บีตส) 

2). ความถี่บีตส มีคาเทากบัเทาใด (ความถี่บีตส เทากับ จํานวนคร้ังของเสียงดังที่ไดยินใน 
หน่ึงหนวยเวลา , B 1 2f f f   ) 

3). ความถี่รวม มีคาเทากับเทาใด (เทากับ คาเฉลี่ยความถี่ของคลื่นทั้งสองขบวน 1 2f f
f

2


 ) 
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แนวทางการบนัทึกกิจกรรมการทดลองตอนที ่2 การเกดิคลื่นนิ่งของเสียง 
 
จุดประสงค  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของการเกิดคลื่นน่ิงของเสียง      ( กลุมที่................... )  
 

บันทึกผลการทํากิจกรรม  ตอนที่ 2 การเกิดคลื่นน่ิงของเสียง 
 

ตําแหนงท่ีฟงเสียง ความดังของเสียงที่ไดยิน (เดซิเบล) 

A เสียงคอย 
B เสียงดัง 
C เสียงคอย 

 

สรุปผลการทดลอง 
คลื่นนิ่ง (Standing  Waves) คือ ปรากฏการณทีค่ลื่นสองขบวน ที่มีความถี่ ความยาวคลื่น 
อัตราเร็ว และแอมปลิจูดเทากัน เคลื่อนที่สวนทางกันเกิดการซอนทับกัน ทําใหเกิดแนวเสริม
และหักลางกันทําใหไดยินเสียงดัง – คอยสลับกันคงที่ตลอดเวลา เชน คลื่นในเสนเชือกที่ปลาย
ตึงทั้งสองขางในแนวเสนเชือกตําแหนงเสียงดังเรียกวา ปฏิบัพ และตําแหนงเสียงคอยเรียกวา 
บัพ 
 
 คําถามทายกิจกรรม  
คลื่นนิ่งเกิดข้ึนไดอยางไร  

 (เกิดจากที่คลื่นสองขบวน ที่มีความถี่ ความยาวคลื่น อัตราเร็ว และแอมปลิจูดเทากัน 
เคลื่อนที่สวนทางกันเกิดการซอนทับกัน ทําใหเกิดแนวเสริมและหักลางกันทําใหไดยินเสียงดัง 
– คอยสลับกันคงที่ตลอดเวลา) 
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