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      เร,อง คล,นกล 1
 โดย พ่ีฟารม ปยะวัฒน วิรัชวัฒนกุล สถาบันกวดวิชา we by the brain	  



คล,นกล 



คล,นกล	
คล,นคืออะไรรูไหมเธอจา 



สรุปคล,นคือ..... 
- เปนการสงผานพลังงานจากบริเวณหน่ึง ไปยังอีกบริเวณหน่ึง 

- เปนปรากฏการณท่ีเกิดจากแหลงกำเนิดไดแผกระจายพลังงานออกจาก

แหลงกำเนิดน้ัน 



คล,นมีก่ีประเภท?? 



ถาใชตัวกลางเปนเกณฑในการแบง 
• คล,นกล (Mechanical Wave) 

- อาศัยตัวกลางในการสงผานพลังงาน 

- คล,นในเสนเชือก คล,นผิวน้ำ คล,นเสียง 

• คล,นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Wave) 

- ไมตองอาศัยตัวกลางในการสงผานพลังงาน 

- คล,นแสง คล,นวิทยุ คล,นโทรทัศน รังสียูวี 

 



ถาใชทิศทางในการส่ันเปนเกณฑ 
• คล,นตามขวาง (Transverse Wave) 

- คล,นท่ีอนุภาคตัวกลางเคล,อนท่ีต้ังฉากกับทิศการเคล,อนท่ีของคล,น 

• คล,นตามยาว (Longitudinal Wave) 

- คล,นท่ีอนุภาคตัวกลางเคล,อนท่ีไปมาในแนวเดียวกับการเคล,อนท่ี 



ถาใชจำนวนครั้งในการเกิดคล,นเปนเกณฑ 

• คล,นดล (Pulse Wave) 

-  แหลงกำเนิดส่ันเพียงหน่ึงหรือสองครั้ง แลวเกิดคล,นเพียงหน่ึงหรือสองลูก 

• คล,นเปนชวง (Periodic Wave) 

- คล,นดลท่ีเกิดข้ึนเปนชวงๆ 



• คล,นตอเน,อง (Continuous Wave) 

- แหลงกำเนิดส่ันเปนจังหวะตอเน,อง ทำใหไดคล,นออกมาจากแหลงกำเนิด
อยางตอเน,อง ตลอดเวลา 



องคประกอบของคล,น 

สันคล,น 

ทองคล,น 

ความยาวคล,น 

แอมพลจิูดคล,น 

การกระจัดคล,น 

การกระจัด 



แอมพลจิูดคืออะไร 
• คือการกระจัดท่ีมีคามากท่ีสุดของคล,น 

• พลังงานของคล,นมีคาแปรผันตรงกับกำลังสองของแอมพลจิูด 

• E ∝ A2 

- ถาแอมพลจิูดมาก พลังงานจะมีคา .................. 

- ถาแอมพลจิูดนอย พลังงานจะมีคา .................. 
 

 



ความยาวคล,น 
• ระยะท่ีวัดจากสองจุดใด ๆ ของคล,นท่ีอยูถัดกัน โดยสองจุดน้ีจะตอง
เปนจุดท่ีเฟสตรงกัน 

• พูดงาย ๆ ก็คือ เฟส ถึง เฟสตรงกัน ของคล,นถัดไป 

• แลวเฟสคืออะไรละ ?? 





ความยาวคล,น (ตอ) 



คาบ/ความถ่ี 
• คาบ (Period) > T 
เวลาท่ีคล,นหน่ึงลูกใชในการเคล,อนท่ี (เวลา/ลูกคล,น) 

• ความถ่ี (Frequency) > f 
จำนวนลูกคล,นท่ีเคล,อนท่ีไดในหน่ึงหนวยเวลา (ลูกคล,น/เวลา) 



หนาคล,น / รังสีคล,น 

รังสีคล,น 

หนาคล,น ทิศการเคล,อนท่ี 

• สรุป : รังสีและหนาคล,น 
        จะตองต้ังฉากกันตลอด 

หนาคล,นตอเน,องเสนตรง 



ความเร็วคล,น 
• ความเร็วเฟส (Phase Velocity) 

  

 



• เม,อทำใหเกิดคล,นดลหนาคล,นเสนตรงข้ึนในชุดถาดคล,น โดยใชคาน
กำเนิดคล,นตรงกระทุมน้ำ 1 ครั้ง พบวาคล,นดลน้ีเคล,อนท่ีไปถึงขอบถาด
ท่ีอยูหางออกไป 40 ซม. ในเวลา 10 วินาที และมีคล,นสะทอนนอยมาก
จากขอบถาด ตอมาทำใหคานกำเนิดคล,นกระทุมน้ำ ดวยความถ่ี 10 ครั้ง 
ตอวินาทีอยางสม่ำเสมอ จะพบวาเวลาท่ียอดคล,น 2 ยอดท่ีอยูใกลกัน
ท่ีสุด จะเคล,อนท่ีมาถึงขอบถาดคล,นหางกันเปนเวลาก่ีวินาที 
 
• วิเคราะหคำถาม : ส่ิงท่ีโจทยถามคือ ............... 



• คล,นในเชือกเสนยาว เม,อเวลาหน่ึงเปนดังท่ีเห็นรูป ก. หลังจากน้ัน  
0.5 วินาที เปนดังท่ีเห็นในรูป ข. ความถ่ีของคล,นจะเปนก่ีเฮิรตซ 

เกิดข้ึนภายในเวลา t=0.5s 

คล,นเดินทางไดระยะ???? cm 

ความยาวคล,นเปน???? cm 





สมบัติของคล,น 

สมบัติ 

เรขา 
สะทอน 

หักเห 

กายภาพ 
เล้ียวเบน 

แทรกสอด 



การสะทอน 
• เกิดข้ึนเม,อเจอส่ิงกีดขวาง 



• กฎเหล็กการสะทอน 

- มุมตกกระทบ = มุมสะทอน 

- รังสีตกกระทบ , รังสีสะทอน และเสนปกติ อยูในระนาบเดียวกัน 

• ความถ่ี ความยาวคล,น ความเร็วคล,น ไมเปล่ียนแปลง 

• ถาไมมีการสูญเสียพลังงาน แอมพลจิูดไมเปล่ียนแปลง 



ตัวอยางการสะทอน 
• คล,นน้ำ 



• คล,นในเสนเชือก 

ปลายตรึง 
เฟสตรงขาม 

ปลายอิสระ 
เฟสคงเดิม 



การหักเห 
• เกิดเม,อคล,นเคล,อนท่ีผานรอยตอระหวางตัวกลางหน่ึง
เขาไปยังอีกตัวกลางหน่ึงท่ีมีสมบัติแตกตางกัน  

- ทำใหความเร็วเฟสเปล่ียนไป 



การหักเห 
• เปนไปตามกฎของสเนลล (Snell’s Law) 
 
 
 

• การหักเหไมทำใหความถ่ีเปล่ียนแปลง 



 คล,นผิวน้ำเคล,อนท่ีจากบริเวณน้ำลึกไปยังบริเวณน้ำต้ืน โดยหนาคล,นตกกระ
ทบขนานกับบริเวณรอยตอคล,นในบริเวณท้ังสองมีคาใดบางท่ีเทากัน 

 ก.  ความถ่ีของคล,น  ข.  ความยาวคล,น 

 ค.  อัตราเร็วของคล,น  ง.  ทิศการเคล,อนท่ีของคล,น 

 1. ก. และ ข.   2.  ข. และ ค.   

3. ค. และ ง.   4.  ก. และ ง. 



 คล,นน้ำเคล,อนท่ีจากเขตน้ำลึกเขาไปยังเขตน้ำต้ืน โดยมีรอยตอของ
เขตท้ังสองเปนเสนตรง ถาหนาคล,นตกกระทบทำมุมกับแนวรอยตอ 

30 องศา ทำใหความยาวคล,นในเขตน้ำต้ืนเปนครึ่งหน่ึงของ

ความยาวคล,นในเขตน้ำลึก อยากทราบวาหนาคล,นหักเหทำมุมกับเขต

รอยตอเปนมุมเทาใด 



ทวนกฎของสเนลลซิ 

 

 
 

เลือกใชแผนคูไหนดี?? 



การแทรกสอดของคล,น 
• ใชหลักการรวมกันของคล,น (Superposition) 

 

การรวมกันแบบเสริม (Antinode) 



การรวมกันแบบหักลาง (Node) 



แทนตำแหนงท่ีทองคล,นจากแหลงกำเนิดท้ังสองพบกัน ผิวน้ำสวนน้ีจะเวาลงมากท่ีสุด 
แทนตำแหนงท่ีสันคล,นจากแหลงกำเนิดท้ังสองพบกัน ผิวน้ำสวนน้ีจะนูนข้ึนมากท่ีสุด 
แทนตำแหนงท่ีสันคล,นจากแหลงกำเนิดหน่ึงกับทองคล,นอีกแหลงกำเนิดหน่ึงผิวน้ำสวนน้ี 

ลองดูแบบภาพน่ิงกันนะ 



การแทรกสอด (การคำนวณ) 





   • แหลงกำเนินคล,นน้ำสรางคล,นน้ำท่ีสองตำแหนง A และ B มีความยาวคล,น 
1.5 เซนติเมตร  และไดแนวของเสนปฏบัิพดังแสดงในรูป อยากทราบวา 
AC และ BC มีความยาวตางกันเทาใด 



• จากรูปเปนภาพการแทรกสอดของคล,นผิวน้ำท่ีเกิดจากแหลงกำเนิดอาพันธ 

S1 และ S2 โดยมี P เปนจุดใดๆ บนแนวเสนบัพ S1P = 15 เซนติเมตร  

S2P = 5 เซนติเมตร ถาอัตราเร็วของคล,นท้ังสองเทากับ 50 เซนติเมตรตอ

วินาที แหลงกำเนิดคล,นท้ังสองมีความถ่ีก่ีเฮิรตซ 






