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ในชีวิตประจ�าวันเราคงเคยสัมผัสและคุ้ยเคยกับคลื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นคลื่นน�้า 
คลื่นวิทยุ หรือคลื่นโทรศัพท์ รวมทั้งคลื่นแสง ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการด�าเนนิ
ชีวิตประจ�าวันของเราทั้งนั้น โดยคลื่น หมายถึง “การรบกวน (disturbance) และการรบกวน
นัน้จะเคลือ่นทีห่รือแผ ่(propagate) ออกจากต�าแหน่งหนึง่ไปสูอ่กีต�าแหน่งหนึง่ทีอ่ยูห่่างออก
ไปเสมอเมือ่เวลาผา่นไป ซึง่การเคลือ่นทีข่องคลื่นอาจจะอาศยัตวักลางหรือไม่ต้องอาศยัตวักลาง
ในการเคลื่อนที่หรือแผ่ออกไปก็ได้’’ เช่น เมื่อรบกวนโมเลกุลของน�้าจะเกิดคลื่นน�้าแผ่ออกไป 
เร่ือย ๆ  เรียกว่า คลื่นน�า้ ซึง่ตวักลางคือโมเลกุลของน�า้ หรือคลื่นเสยีงเกดิจากการรบกวนโมเลกุล
ของอากาศท�าให้เกดิคลื่นเสยีงแผอ่อกไปเร่ือย โดยตวักลางคือโมเลกุลของอากาศ สว่นคล่ืนวิทยุ 
คลื่นไมโครเวฟ คลื่นแสง คลื่นเหล่านี้ ไม่จ�าเป็นต้องอาศัยตัวกลาง ก็สามารถเคลื่อนที่หรือแผ่
ออกไปได้ ดังนั้นจึงจ�าแนกคลื่นออกเป็น 2 ประเภท คือ คลื่นกล (mechanical waves) คือ 
คลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ เช่น คลื่นน�า้ คลื่นในเส้นเชือก คลื่นเสียง คลื่นแผ่น
ดินไหว และคลื่นอีกประเภทหนึง่คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ (electromagnetic waves) คือ 
คลื่นที่ ไมจ่�าเป็นต้องอาศยัตวักลางในการเคลือ่นท่ี เชน่ คลื่นแสง คลื่นวิทย ุคลื่นโทรทัศน์ โดย
เนื้อหาในบทเรียนนีจ้ะศึกษาเฉพาะ “คลื่นกล’’ เท่านั้น

 9.1 คล่ืนกลและกำรถ่ำยโอนพลังงำน
จากที่ ได้กล่าวไว้แล้ว คลื่นกล เป็นคลื่นที่อาศัยพลังงานในการเคลื่อนที่ หรือจะเรียกว่า 

คลื่นยืดหยุ่น (elastic waves) โดยคลื่นกลจะเคลื่อนที่ ได้โดยอาศัยสมบัติความยืดหยุ่นของ
ตัวกลางนั้น ๆ  ซ่ึงคลื่นกลเกิดจากการรบกวนโมเลกุลซึ่งเป็นตัวกลางของคลื่น ท�าให้โมเลกุล
เกิดการส่ัน และโมเลกุลจะถ่ายโอนพลังงานจากโมเลกุลหนึง่ไปสู่อีกโมเลกุลหนึง่ที่อยู่ ใกล้กัน  
ต่อไปเร่ือย ๆ  ท�าให้เกดิคลื่นแผอ่อกไป โมเลกุลหรือตวักลางนัน้จะสั่นกลบัไปกลบัมา ณ ต�าแหน่ง 
หนึง่ ๆ  เท่านั้น ไม่ได้เคลื่อนที่ ไปพร้อมกับคลื่น จึงถือได้ว่า โมเลกุลนั้น มีการเคลื่อนที่แบบ
ซิมเปิลฮาร์มอนกิ (SHM) และการเคลื่อนที่ของคลื่นอาจจะเรียกว่า กำรแผ่ของโมเมนตัมและ
พลังงำน ส�าหรับการสั่นของอนภุาคอาจจะมีรปูแบบที่แตกต่างกัน โดยจะจ�าแนกการสั่นของ
ตัวกลางกับทิศทางของการแผ่ของคลื่นออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1. คลื่นตำมขวำง (transverse waves) คือ คลื่นที่เกิดจากการสั่นของโมเลกุลหรือ
ตัวกลางอยู่ ในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นที่เคลื่อนที่แผ่ออกไป เช่น  
คลื่นในเส้นเชือก คลื่นผิวน�้า แสดงดังรปูที่ 9.1
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ยอดคลื่น

ทิศทางการเคลื่อนที่ของอนภุาค

ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

น�้า

 ท้องคลื่น

แนวระดับ

อากาศ

 
รปูที่ 9.1 ลักษณะของคลื่นตามขวาง

2. คลื่นตำมยำว (longitudinal waves) คือ คลื่นที่เกิดจากการสั่นของตัวกลางอยู่ ใน
แนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของเคลื่อนที่แผ่ออกไป เช่น การดึงแล้วอัดสปริงในแนวของ
ความยาวสปริง หรือการสั่นตัวกลางของคลื่นเสียง แสดงดังรปูที่ 9.2

ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นทิศทางการเคลื่อนที่ของอนภุาค
ช่วงอัด

ช่วงขยาย

รปูที่ 9.2 ลักษณะของคลื่นตามยาว

นอกจากนีย้งัมคีลื่นอกีประเภท เรียกว่า คลืน่สสำร (matter wave) ในกรณขีองอนภุาค
ที่เป็นอิเล็กตรอน โปรตอน โดยอนภุาคเหล่านีส้ามารถแสดงสมบัติเป็นคลื่นได้เช่นกัน 

 9.2 คล่ืนฮำร์มอนกิและองค์ประกอบพืน้ฐำนของคลืน่
เมื่อตัวกลางของคลื่นมีการเคลื่อนที่แบบสั่นกลับไปกลับมา หรือแบบซิมเปิลฮาร์มอนกิ 

(SHM) ดังนั้น จึงมีสมการของการเคลื่อนที่แบบรปูไซน์ (sinusoidal wave) หรือเรียกว่า  
คลื่นฮาร์มอนกิ (harmonic wave) ดังรปูที่ 9.3 
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รปูที่ 9.3 ลักษณะของการเคลื่อนที่แบบรปูไซน์
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เมื่อพจิารณาอนภุาคเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแบบซิมเปิลฮาร์มอนกิและเป็นวงกลม รัศมี 
R ขณะที่อนภุาคเคลื่อนที่ท�ามุม q กับต�าแหน่งเริ่มต้น หรือเรียกว่า มุมเฟส จะสามารถหา 
การกระจัด (displacement) ตามแนวดิ่ง y ได้ความสัมพันธ์เป็น 

                     
 y = Rsinq …………….(9.1)

จากการเคลือ่นทีแ่บบวงกลม เมือ่ q = wt จะได้ความสมัพันธ์ของการกระจัดกบัเวลา คอื
                     
 y = Asin(wt) …………….(9.2)

เมื่อ t คือ เวลา (s), w คือ อัตราเร็วเชิงมุม (rad/s) และ A คือ การกระจัดสูงสุด 
เรียกว่า แอมพลิจูด (amplitude) (m) เมื่ออนภุาคหมุนต่อเนือ่งไปเรื่อย ๆ  สามารถแสดงเป็น
รปูคลื่นไซน์ ดังรปูที่ 9.3 จากรปูคลื่น จะเรียกต�าแหน่งท่ีมีการกระจัดมากท่ีสุดในทิศขึ้นว่า 
สันคลื่น (crest) และต�าแหน่งที่มีการกระจัดมากที่สุดในทิศลงว่า ท้องคลื่น (trough) โดย
ระยะทางระหว่างท้องคลื่นที่อยู่ถัดกัน และสันคลื่นที่อยู่ถัดกัน เป็นความยาวที่คลื่นเคลื่อนที่
ได้ 1 รอบ หรือ 1 ลูกคลื่น จะเรียกว่า ควำมยำวคลื่น (wavelength) แทนด้วย l อ่านว่า  
แลมดา มีหน่วยเป็นเมตร (m) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ความยาวคลื่น คือ การที่คลื่นเคลื่อนที่ 
ได้ครบ 1 รอบนัน่เอง ซึ่งมีระยะห่างระหว่างจุดสองจุดบนคลื่น เป็น 360 องศา หรือ 2p 
เรเดียน (rad) เมื่อพิจารณาเวลาที่อนภุาคสั่นขึ้นลงได้ครบ 1 รอบ หรือครบ 1 ลูกคลื่น จะเรียก 
เวลานีว้่า คำบ (period) แทนด้วย T มีหน่วยเป็น วินาที (s) และเมื่อพิจารณาจ�านวนลูก
คลื่นที่เคลื่อนที่ผ ่านต�าแหน่งใด ๆ  ในหน่วยเวลา เรียกว่า ควำมถี่ (frequency) แทนด้วย f 
มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที หรือ เฮิรตซ์ (Hz) ดังนั้น เมื่ออนภุาคบนคลื่นเคลื่อนที่ขึ้นลงครบ  
1 รอบ ภายใน 1 วินาที จะเขียนความสัมพันธ์ได้

                     

 T = 1
f
  หรือ  f = 1

T
          …………….(9.3)

เมือ่คลื่นเคลือ่นทีแ่ผอ่อกไปเร่ือย ๆ  ระยะทางที ่อนภุาคบนคล่ืนท่ีต�าแหน่งใด ๆ  เคล่ือนท่ี
ได้ ในหนึง่หน่วยเวลา เรียกว่า อัตรำเร็วคลื่น (wave speed) แทนด้วย v มีหน่วยเป็น เมตร
ต่อวินาที (m/s) คลื่นเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ ในเวลาที่เท่ากัน คลื่นจะมีอัตราเร็วคงที่ ดังนั้น  
จะได้ v = S/t  เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ เวลา จะเรียกว่า คาบ (t = T) และระยะทาง
จะเป็นความยาวคลื่น (S = l) ดังนั้น ความเร็วคลื่น เขียนความสัมพันธ์ได้ 
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 v = l
T

  หรือ v = f l  …………….(9.4)

เมื่ออนภุาคบนคลื่นเคลื่อนที่ขึ้นลงโดยไมม่ีการสูญเสยีพลังงาน แอมพลิจูดของคลื่นนั้น
จะคงที่ เมื่อเวลาผ่านไปอนภุาคจะอยู่ที่ต�าแหน่งใด ต�าแหน่งหนึง่บนคลื่น การบอกต�าแหน่งที่
อยู่ของอนภุาคนั้น เรียกว่า อยู่ที่ต�าแหน่ง เฟส (phase) ดังนั้น เฟสคือการบอกต�าแหน่งบน
คลื่นนัน่เอง เมือ่มกีารเปรียบเทยีบเฟสของต�าแหน่งเดียวกันเมือ่เวลาต่างกัน จะเรียกว่า ควำม
ต่ำงเฟส (phase difference) เช่น ต�าแหน่ง P ที่เวลา t = t1 และเวลา t = t2 มีความ 
ต่างเฟส 180 องศา หรือ p rad และที่เวลา t = t1 และเวลา t = t3 มีความต่างเฟส 360 
องศา หรือ 2p rad หรือมีความต่างเฟส 0 องศา แสดงดังรปูที่ 9.4 

  

l
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t = t2

t = t3

ระยะทาง

ระยะทาง

ระยะทาง

l
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รปูที่ 9.4 การกระจัดและระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ ได้

ส�าหรับการบอกต�าแหน่ง เฟสของอนภุาคสองต�าแหน่งบนคลื่น เมื่ออนภุาคทั้งสอง
มีการกระจัดเท่ากันและมีทิศทางเดียวกัน จุดทั้งสองนีจ้ะเรียกว่า เฟสตรงกัน (in phase) 
เช่น ต�าแหน่ง B และ F มีเฟสตรงกัน หรือ ต�าแหน่ง A และ E มีเฟสตรงกัน และเมื่อเวลา 
เปลีย่นไป ต�าแหน่งทั้งสองยงัคงมเีฟสตรงกนั เพราะว่ามกีารกระจัดเท่ากนัและทศิทางเดียวกนั
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เช่นเดิม ซึ่งเมื่ออนภุาคมีเฟสตรงกันทั้งสองจะอยู่ห่างกัน 1 ความยาวคลื่นพอดี ซึ่งจะห่างกัน 
ทกุ ๆ  2p, 4p, 6p และส�าหรับอนภุาคทีอ่ยูต่�าแหน่งทีม่กีารกระจัดเท่ากนัแต่ทศิทางตรงข้ามกนั  
จุดทั้งสองนีจ้ะเรียกว่า เฟสตรงขำ้มกัน (out of phase) เช่น ต�าแหน่ง B และ D มีเฟสตรง
ข้ามกัน หรือ ต�าแหน่ง E และ F มีเฟสตรงกัน เมื่ออนภุาคมีเฟสตรงข้ามกันทั้งสองจะอยู่ 
ห่างกันครึ่งหนึง่ของความยาวคลื่นพอดี ซึ่งจะห่างกันทุก ๆ  p, 3p, 5p แสดงดังรปูที่ 9.4 

เมื่อคลื่นกลเกิดจากการรบกวนของตัวกลาง ถ้ารบกวนตัวกลางเพียงคร้ังเดียวคลื่นที่
ได้จะเรียกว่า คลื่นดล (pulse wave) แต่เมื่อรบกวนตัวกลางต่อเนือ่งเป็นจังหวะจะเกิดคลื่น
เคลื่อนที่ออกไปตลอดเวลา เรียกว่า คลื่นต่อเนือ่ง (continuous wave) โดยการสั่นของแหล่ง
ก�าเนดิหรือตัวกลางเท่ากับความถ่ีของคลื่น เมื่อคลื่นต่อเนือ่งแผ่กระจายออกจากแหล่งก�าเนดิ
คลื่น แนวสันคลื่นหรือท้องคลื่นที่มีเฟสตรงกัน จะเรียกว่า หนำ้คลื่น (wave front) คือ เส้นที่
ลากผ่านแนวของสันคลื่นหรือแนวของท้องคลื่น ดังรปูที่ 9.5 โดยหน้าคลื่นจะมีทิศตั้งฉากกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น และหน้าคลื่นที่อยู่ถัดกันคือความยาวคลื่น
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สัน   ท้อง   สัน   ท้อง   สัน   ท้อง   

รปูที่ 9.5 หน้าคลื่น

 9.3 กำรซ้อนทบัของคล่ืน
เมื่อคล่ืนดล 2 คลื่นเคลื่อนท่ีมาพบกัน คลื่นดลทั้งสองจะเกิดการรวมกัน เรียกว่า  

กำรซ้อนทบั (superposition) โดย “เมือ่คลื่นตัง้แต่สองคลื่นมาพบกนัจะท�าให้เกดิการรวมกนั
ของคลื่น ท�าให้การกระจัดของคลื่นรวมมีค่าเท่ากับผลบวกของการกระจัดของคลื่นแต่ละคลื่น
ที่พบกัน หลังจากคลื่นเคลื่อนที่ผ ่านไปแล้ว คลื่นแต่ละคลื่นจะมีรปูร่างและทิศการเคลื่อนที่ 
ทางเดิม’’ เรียกว่า หลักกำรซ้อนทับ (principle of superposition) ดังรปูที่ 9.6
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เช่นเดิม ซึ่งเมื่ออนภุาคมีเฟสตรงกันทั้งสองจะอยู่ห่างกัน 1 ความยาวคลื่นพอดี ซึ่งจะห่างกัน 
ทกุ ๆ  2p, 4p, 6p และส�าหรับอนภุาคทีอ่ยูต่�าแหน่งทีม่กีารกระจัดเท่ากนัแต่ทศิทางตรงข้ามกนั  
จุดทั้งสองนีจ้ะเรียกว่า เฟสตรงข้ำมกัน (out of phase) เช่น ต�าแหน่ง B และ D มีเฟสตรง
ข้ามกัน หรือ ต�าแหน่ง E และ F มีเฟสตรงกัน เมื่ออนภุาคมีเฟสตรงข้ามกันทั้งสองจะอยู่ 
ห่างกันครึ่งหนึง่ของความยาวคลื่นพอดี ซึ่งจะห่างกันทุก ๆ  p, 3p, 5p แสดงดังรปูที่ 9.4 

เมื่อคลื่นกลเกิดจากการรบกวนของตัวกลาง ถ้ารบกวนตัวกลางเพียงครั้งเดียวคลื่นที่
ได้จะเรียกว่า คลื่นดล (pulse wave) แต่เมื่อรบกวนตัวกลางต่อเนือ่งเป็นจังหวะจะเกิดคลื่น
เคลื่อนที่ออกไปตลอดเวลา เรียกว่า คลื่นต่อเนือ่ง (continuous wave) โดยการสั่นของแหล่ง
ก�าเนดิหรือตัวกลางเท่ากับความถ่ีของคลื่น เมื่อคลื่นต่อเนือ่งแผ่กระจายออกจากแหล่งก�าเนดิ
คลื่น แนวสันคลื่นหรือท้องคลื่นที่มีเฟสตรงกัน จะเรียกว่า หน้ำคลื่น (wave front) คือ เส้นที่
ลากผ่านแนวของสันคลื่นหรือแนวของท้องคลื่น ดังรปูที่ 9.5 โดยหน้าคลื่นจะมีทิศตั้งฉากกับ
ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น และหน้าคลื่นที่อยู่ถัดกันคือความยาวคลื่น
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รปูที่ 9.5 หน้าคลื่น

 9.3 กำรซ้อนทบัของคลืน่
เมื่อคลื่นดล 2 คลื่นเคลื่อนที่มาพบกัน คลื่นดลทั้งสองจะเกิดการรวมกัน เรียกว่า  

กำรซ้อนทบั (superposition) โดย “เมือ่คลื่นตัง้แต่สองคลื่นมาพบกนัจะท�าให้เกดิการรวมกนั
ของคลื่น ท�าให้การกระจัดของคลื่นรวมมีค่าเท่ากับผลบวกของการกระจัดของคลื่นแต่ละคลื่น
ที่พบกัน หลังจากคลื่นเคลื่อนที่ผ ่านไปแล้ว คลื่นแต่ละคลื่นจะมีรปูร่างและทิศการเคล่ือนท่ี 
ทางเดิม’’ เรียกว่า หลักกำรซ้อนทับ (principle of superposition) ดังรปูที่ 9.6
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รปูที่ 9.6 การซ้อนทับของคลื่น

ตัวอย่ำง

Ex 9.1  เมือ่เคลือ่นที่ ไปบนผิวน�า้ ท�าให้ผิวกระเพือ่มขึน้ลงจากระดบัเดมิ 600 รอบในเวลา 
1 นาที ถ้าระยะห่าง ระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกันวัดได้ เท่ากับ 30 เซนติเมตร จง
ค�านวณหาอัตราเร็วของคลื่นผิวน�้า

วิธีท�ำ เมื่อเวลา 1 นาที หรือ 60 วินาที คล่ืนกระเพ่ือม 600 รอบ

ดังนั้น เมื่อ 1 วินาที จะได้คลื่น 600
60  = 10   รอบ

จะได้ความถ่ี คือ  10 รอบ/ วินาที หรือ 10 Hz

เมื่อ สันคลื่นติดกันห่างกัน 30 cm ดังนั้น l = 30 cm

จาก   v = fl    

 v = 10 × 30 = 300 cm/s    

ตอบ คลื่นมีอัตราเร็ว 300 เซนติเมตรต่อวินาที 
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Ex 9.2  ในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของคลื่น โดยใช้ถาดน�้ากับตัวก�าเนดิคลื่นซึ่ง
เป็นมอเตอร์ที่หมุน 4 รอบ/ วินาที ถ้าคลื่นบนผิวน�า้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 12 
เซนติเมตร/ วินาที จงหาความยาวคลื่นของน�้าที่เกิดขึ้น 

วิธีท�ำ เมื่อมอเตอร์คือ ตัวก�าเนดิคลื่น มีความถ่ี 4 รอบ/ วินาที หรือ 4 Hz และคล่ืน
มีความเร็ว 12 cm/s 

จาก v = f l	 								  l = 124            

 l = 3 cm  ดังนั้น  12 = 4l                      

ตอบ ความยาวคลื่นมีค่า 3 เซนติเมตร

Ex 9.3  คลื่นน�า้เคลือ่นทีผ่า่นจุดจุดหนึง่ไป 30 ลกูคล่ืนในเวลา 1 นาท ีถ้าคล่ืนนีเ้คล่ือนที่
ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตร/ วินาที จงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ 
ติดกัน 

วิธีท�ำ เมื่อเวลา 1 นาที หรือ 60 วินาที คลื่นเคล่ือนที่ ได้ 30 ลูก

ดังนั้น เมื่อ 1 วินาที จะได้คลื่น 30
60  = 0.5 ลูก

จะได้ความถ่ี คือ 0.5 ลูก/ วินาที หรือ 0.5 Hz

จาก v = f l    (เมื่อความเร็ว v = 2 m/s)

จะได้   2 = 0.5 l

 l = 4 m     

ดังนั้น สันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกันคือ l
2

 จะได้ 4
2  = 2 m

ตอบ สันคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกันห่างกัน  2 เมตร
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