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ตะลุ ย โจทย โควตา มช. ฟ สิ ก ส บทที่ 11 คลื่ น กล ชุ ด 1
คลื่นน้ํา
คําศัพทเกี่ยวกับคลื่นน้ําที่ควรรู
1. สันคลื่น คือ จุดสูงสุดของคลื่น
x
A
A
2. ทองคลื่น คือ จุดต่ําสุดของคลื่น
3. อัมปลิจูด (A) คือ ระยะจากระดับ
น้ําปกติถึงสันคลื่น หรือ ระยะจากระดับน้ําปกติถึงทองคลื่น
4. 1 ลูกคลื่น คือ ชวงจังหวะคลื่นกระเพื่อมขึ้น 1 อัน รวมกับลงอีก 1 อัน เชนในรูปภาพ
ชวง WX คือ 1 ลูกคลื่น หรือ ชวง XY คือ 1 ลูกคลื่น หรือ ชวง YZ คือ 1 ลูกคลื่นเชนกัน
5. ความยาวคลื่น (λ) คือ ระยะทางที่วัดเปนเสนตรงจากจุดตั้งตนไปจนถึงจุดสุดทายของ 1
ลูกคลื่น (เชน ระยะทางจาก W ไป X ดังรูป) หรือระยะระหวางสันคลื่น 2 สันที่อยูติดกัน

6. คาบ (T) คือ เวลาที่คลื่นใชในการเคลื่อนที่ครบ 1 ลูกคลื่น มีหนวยเปนวินาที (s)
7. ความถี่ (f) คือ จํานวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้นตอหนึ่งหนวยเวลา
เชน ถาเกิดคลื่นขึ้น 3 ลูกคลื่นในเวลา 1 วินาที เราเรียกวา ความถี่คลื่นมีคา 3 รอบ
ตอวินาที โปรดสังเกตุความถี่ มีหนวย รอบ / s แตเรานิยมเขียนเปน 1s หรือเรียก
อีกอยางเปนเฮิตรซ (Hz)
เราอาจคํานวณหาคาความถี่ไดจาก
f = จํานวนคลื่นที่เกิด
หรือ f = T1
เวลาที่เกิดคลื่นนั้น
1

เมื่อ f คือ ความถี่ (Hz)

T คือ คาบ (วินาที)

8. อัตราเร็วคลื่น (v) คือ อัตราสวนระหวางระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ไปไดตอเวลาที่ใชใน
การเคลื่อนที่ไป เราสามารถคํานวณหาอัตราเร็วคลื่นไดจาก
v = st
หรือ v = f λ
เมื่อ v คือ อัตราเร็ว (เมตร/วินาที)
s คือ ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได (เมตร)
t คือ เวลาที่คลื่นใชในการเคลื่อนที่ (วินาที)
f คือ ความถีค่ ลื่น (Hz หรือ 1/วินาที)
λ คือ ความยาวคลื่น (เมตร)
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1. คลื่นชนิดหนึ่งเกิดจากการสั่น 3000 รอบตอนาที คลื่นนี้มีความถี่เทาไร
ก. 50 Hz
ข. 100 Hz
ค. 150 Hz
ง. 300 Hz
วิธีทํา

2. จากขอที่ผานมา คาบของคลื่นมีคากี่วินาที
วิธีทํา

3. แหลงกําเนิดคลื่นใหคลื่นความถี่ 500 เฮิตรซ ความยาวคลื่น 10 เซนติเมตร ถาคลื่นชุดนี้
เคลื่อนที่ในระยะทาง 300 เมตร จะใชเวลาเทาไร
วิธีทํา

4. นักเรียนคนหนึ่งยืนอยูริมฝงโขง สังเกตเห็นคลื่นผิวน้ําเคลื่อนกระทบฝงมีระยะหางระหวาง
สันคลื่นที่อยูถัดกัน 10 เมตร และคลื่นมีอัตราเร็ว 5 เมตร/วินาที อยากทราบวาคลื่นขบวน
นี้จะเคลื่อนกระทบฝงนาทีละกี่ลูก
วิธีทํา
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5(มช 42) ตัวกําเนิดคลื่นมีคาความถี่ของการสั่น 8 เฮิรตซ ทําใหเกิดคลื่นน้ํา ดังแสดงในรูป

รูปแสดงคลื่นน้ําในกลองคลื่นที่เวลาหนึ่ง
จงหาความเร็วของคลื่นนี้ในหนวยเซนติเมตร/วินาที
1. 20
2. 16
3. 8

4. 4

วิธีทํา

6(A–NET 49) ถาความเร็วของคลื่นน้ําเทากับ 6.0 เมตรตอวินาที ขณะที่สันคลื่นที่หนึ่งและที่สี่
หาง 7.2 เมตร คลื่นนี้มีความถี่เทาใด
1. 0.8 Hz
2. 2.5 Hz
3. 3.3 Hz
4. 4.3 Hz
วิธีทํา

9. เฟสของคลื่น คือ มุมบนหนาคลื่น
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7(มช 50)
b
a

f
c

e
d

g
h

จากรูปที่กําหนดใหจะไดคําตอบดังขอใด
1. จุด a และ จุด c มีคาเฟสตรงกัน
2. จุด a และ จุด g มีคาเฟสตางกัน 2π
3. จุด c และ จุด g มีคาเฟสตางกัน π
2. จุด g และ จุด h มีคาเฟสตางกัน π / 2
วิธีทํา

8. คลื่นขบวนหนึ่งมีความถี่ 150 เฮิรตซ มีความเร็ว 300 เมตร/วินาที จุดสองจุดบนคลื่นที่มี
เฟสตางกัน 90 องศา จะอยูหางกันกี่เมตร
วิธีทํา

9. คลื่นตอเนื่องขบวนหนึ่ง เกิดจากแหลงกําเนิดที่สั่น 20 รอบ/วินาที มีความเร็วเฟส
30 เมตร/วินาที ณ จุด 2 จุด บนคลื่นนี้ซึ่งหางกัน 0.5 เมตร จะมีเฟสตางกันเทาไร
1. 120o
2. 160o
3. 240o
4. 360o
วิธีทํา
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สมบัติของคลื่น
คลื่นจะมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ
1. การสะทอน (Reflection)
2. การหักเห (Refraction)
3. การแทรกสอด (lnterference)
4. การเลี้ยวเบน (Diffrection)
การสะทอน และการหักเห ทั้งคลื่นและอนุภาค ตางก็แสดงคุณสมบัติสองขอนี้ได
แตการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน จะเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวของคลื่น เพราะคลื่นเทานั้น
ที่จะแสดงคุณสมบัติสองขอนี้ได
การสะทอนไดของคลื่น
การสะทอนไดของคลื่น เมื่อคลื่นไป
ตกกระทบสิ่งที่กีดขวาง
จะเกิดการ
สะทอน ดังแสดงในรูปภาพ
10. จงเติมคําลงในชองวางตอไปนี้
ใหถูกตองและสมบูรณ

กฎการสะทอน
1. มุมตกกระทบ (θ1) เทากับมุมสะทอน (θ2)
2. รังสีตกกระทบ รังสีสะทอน และเสนปกติ ตองอยูในระนาบเดียวกัน
การสะทอนของคลื่นในเสนเชือก
แยกพิจารณาได 2 กรณี คือ
1) ถาปลายเชือกมัดไวแนน คลื่นที่ออกมาจะมี
ลักษณะตรงกันขามกับคลื่นที่เขาไป นั่นคือ
คลื่นที่สะทอนออกมาจะมีเฟสเปลี่ยนไป 180o
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2) ถาปลายเชือกมัดไวหลวมๆ (จุดสะทอนไมคงที่)
คลื่นที่สะทอนออกมาจะมีเฟสเทาเดิม คลื่นที่
ออกมาจะมีลักษณะเหมือนเดิม

การหักเหของคลื่น
เมื่อคลื่นผานจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง ซึ่งมีความหนาแนนไมเทากัน
จะทําใหอัตราเร็ว อัมปลิจูด และความยาวของคลื่นเปลี่ยนไป แตความถี่จะคงเดิม

v A และ λ เปลี่ยน แต f คงที่
11(มช 43) เมื่อคลื่นตอเนื่องเคลื่อนที่จากอากาศเขาไปในน้ํา ปริมาณที่มีคาคงเดิมคือขอใด
1. ความยาวคลื่น
2. ความเร็ว
3. แอมพลิจูด
4. ความถี่
วิธีทํา

23

sinθ1
λ
v
= 1 = 1 = n21
v2 λ
sinθ
2
2
เมื่อ θ1 และ θ2 คือ มุมในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
v1 และ v2 คือ ความเร็วคลื่นในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
λ1 และ λ2 คือ ความยาวคลื่นในตัวกลางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
n21 คือ คาคงที่ เรียกชื่อวา ดัชนีหักเหของตัวกลางที่ 2 เทียบกับตัวกลางที่ 1

กฏของสเนลล
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12(En 42/1) คลื่นน้ําเคลื่อนที่จากน้ําตื้นไปยังน้ําลึก
ถามุมตกกระทบและมุมหักเหเทากับ 30 และ
45 องศา ตามลําดับ และความยาวคลื่นในน้ําตื้น
เทากับ 2 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นใน
น้ําลึกในหนวยเซนติเมตร
3

4

วิธีทํา

13. คลื่นน้ําเคลื่อนที่จากน้ําตื้นเขาสูน้ําลึก ทํามุมตกกระทบ 30o แลวมุมหักเห 37o ถาความ
ยาวคลื่นในน้ําลึกวัดได 6 ซม. ในน้ําตื้นจะมีความยาวคลื่นกี่เซนติเมตร
1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
วิธีทํา

14. ถาความเร็วคลื่นในตัวกลาง X เปน 6 m/s เมื่อผานเขาไปในตัวกลาง Y ความเร็วคลื่น
เปลี่ยนเปน 8 m/s ดัชนีหักเหของตัวกลาง Y เทียบกับตัวกลาง X เปนเทาใด
วิธีทํา
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15. ถาคลื่นเคลื่อนจากบริเวณน้ําตื้นมีความยาวคลื่น 30 เซนติเมตร ไปสูน้ําลึกความยาวคลื่น
เปลี่ยนเปน 60 เซนติเมตร จงหาดัชนีหักเหของตัวกลางน้ําลึกเทียบกับตัวกลางน้ําตื้น
วิธีทํา

16(En 41) ถาคลื่นน้ําเคลื่อนที่ผานจากเขตน้ําลึกไปยังเขตน้ําตื้น แลวทําใหความยาวคลื่นลดลง
ครึ่งหนึ่ง จงหาอัตราสวนของอัตราเร็วของคลื่นในน้ําลึกกับอัตราเร็วของคลื่นในน้ําตื้น
1. 0.5
2. 1.0
3. 2.0
4. 4.0
วิธีทํา

17(มช 51) เมื่อเด็กใชเทากระทุมน้ํา ทําใหเกิดคลื่นเคลื่อนที่ไปตามผิวน้ําดวยความเร็วคาหนึ่ง
คลื่นจะมีความยาวคลื่นมากขึ้นเมื่อใด
1. เด็กกระทุมน้ําชาลง
2. เด็กกระทุมน้ําเร็วขึ้น
3. เด็กกระทุมน้ําใหยอดคลื่นโตกวาเดิม 4. เด็กกระทุมน้ําใหยอดคลื่นเล็กลงกวาเดิม
วิธีทํา

364

Phy Online

pec9.com

ตะลุยโจทยโควตา มช. บทที่ 11 คลื่นกล ชุด 1

การแทรกสอดคลื่น
สูตรที่ใชคํานวณเกี่ยวกับ การแทรกสอดคลื่น
สําหรับแนวปฎิบัพลําดับที่ n(An)
⏐S1P – S2P⏐ = nλ
d sin θ = n λ
เมื่อ P คือจุดซึ่งอยูบนแนวปฎิบัพลําดับที่ n(An)
S1P คือ ระยะจาก S1 ถึง P
S2P คือ ระยะจาก S2 ถึง P
λ คือ ความยาวคลื่น (m)
n คือ ลําดับที่ของปฎิบัพนั้น
d คือ ระยะหางจาก S1 ถึง S2
θ คือ มุมที่วัดจาก A0 ถึง An
24

25

สําหรับแนวบัพลําดับที่ n (Nn)
⏐S1P – S2P⏐= (n – 12 )λ
d sin θ = (n – 12 )λ
n คือ ลําดับที่ของแนวบัพนั้น
18. คลื่นชนิดหนึ่ง เมื่อเกิดการแทรกสอด จะเกิดแนวดังรูป
ก. คลื่นนี้มีความยาวคลื่นเทาใด
ข. ถาคลื่นนี้มีความถี่ 100 Hz จะมีความเร็วเทาใด
17

วิธีทํา
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19. คลื่นชนิดหนึ่งเมื่อเกิดการแทรกสอดแนวปฏิบัพที่ 2 เอียงทํามุมจากแนวกลาง 30o หาก
แหลงกําเนิดคลื่นทั้งสองอยูหางกัน 8 เมตร
ก. ความยาวคลื่นนี้มีคาเทาใด
ข. หากคลื่นนี้มีความเร็ว 300 m/s จะมีความถี่เทาใด
8

วิธีทํา

20. จากรูป แสดงภาพการแทรกสอดของคลื่นผิวน้ํา
ที่เกิดจากแหลงกําเนิดอําพันธ S1 และ S2 มี
P เปนจุดบนเสนบัพ ถา S1P เทากับ 10 เซนติ
เมตร และ S2P เทากับ 7 เซนติเมตร ถาอัตรา
เร็วของคลื่นทั้งสองเทากับ 30 เซนติเมตร ตอ
วินาที แหลงกําเนิดทั้งสองมีความถี่เทาใด
วิธีทํา
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21(มช 45) ถา S1 และ S2 เปนแหลงกําเนิดคลื่นในถาดคลื่นซึ่งมีความถี่เทากัน และเฟสตรงกันอยู
หางกัน 8.0 เซนติเมตร ถาความยาวคลื่นเทากับ 4.0 เซนติเมตร จะเกิดจุดบัพกี่จุดบนเสนตรง
S1 S 2
วิธีทํา

22. แหลงกําเนิดคลื่น 2 แหลง อยูหางกัน 8 ซม. ถาแหลงกําเนิดคลื่นทั้งสอง ทําใหเกิดคลื่นน้ํา
ที่มีความถี่เทากันและความยาวคลื่นเปน 2 ซม. บนเสนตรงเชื่อมระหวางแหลงกําเนิดคลื่น
ทั้งสองมีปฎิบัพกี่ปฏิบัพ
1. 6 ปฏิบัพ
2. 7 ปฏิบัพ
3. 8 ปฎิบัพ
4. 9 ปฎิบัพ
วิธีทํา

23(มช 51) แหลงกําเนิดคลื่นอําพันธสองแหลงอยูหางกัน 10 cm จุดกึ่งกลางระหวางแหลง
กําเนิด ทั้งสองจะเปนอยางไร
1. บัพเสมอ
2. ปฏิบัพเสมอ
3. บัพหรือปฏิบัพขึ้นกับความเร็วคลื่น
4. บัพหรือปฏิบัพขึ้นกับความยาวคลื่น
วิธีทํา
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การเลี้ยวเบนของคลื่น
หลักของฮอยเกนส กลาววา
“ ทุก ๆ จุดบนหนาคลื่น สามารถประพฤติตัวเปนแหลง
กําเนิดคลื่นใหมได”
พิจารณาตัวอยางตอไปนี้
ถาเราเอาแผนที่มีชองแคบ ๆ ไปกั้นหนาคลื่นไว จะพบวาเมื่อคลื่นสวนหนึ่งลอดชองนั้น
ออกไปจะเกิดคลื่นลูกใหมหลังชองแคบนั้น และคลื่นที่เกิดใหมบางสวนจะเลี้ยวออมไปทาง
ซาย บางสวนออมไปทางขวา ปรากฎการณนี้เรียกวา “ การเลี้ยวเบนของคลื่น”
24. กฎของสเนลลใชอธิบายสมบัติขอใดของคลื่น
ก. การสะทอน
ข. การหักเห

ค. การเลี้ยวเบน

ง. การแทรกสอด

25. หลักของฮอยเกนสใชอธิบายปรากฏการณใด
ก. การเลี้ยวเบน
ข. การแทรกสอด

ค. การเปลี่ยนเฟส

ง. การหักเห

11
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คลื่นนิ่ง
ถานําเชือกเสนหนึ่งมัดติดเสาใหแนน เสร็จแลวดึงใหตึง จากนั้นทําการสะบัดใหเกิดคลื่น
ตอเนื่องพุงไปกระทบเสา คลื่นที่เขาไปจะสามารถสะทอนออกมาจากเสาได คลื่นที่สะทอน
ออกมาจะเกิดการแทรกสอดกับคลื่นที่เคลื่อนเขาไป และจะทําใหบางจุดบนเสนเชือกจะเกิด
การสั่นขึ้นลงอยางแรง เราเรียกจุดบนเชือกนี้วา แนวปฎิบัพ (A) และ จะมีบางจุดบนเชือกไม
สั่นขึ้นหรือลง เราเรียกจุดนี้วา แนวบัพ (N)
ควรทราบ 1) คลื่นนิ่ง จะเกิดไดก็ตอเมื่อ มี
คลื่น 2 คลื่น ซึ่งมีความถี่ ความยาวคลื่น
อัมปลิจูด เทากันแตวิ่งสวนทางกัน
12

13

14

15

16

2) ระยะระหวางแนว A 2 อันที่ติดกัน = λ2
ระยะระหวางแนว N 2 อันที่ติดกัน = λ2

และระหวางแนว A กับ N ที่ติดกัน = λ4
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3) จํานวนแนว A = จํานวน Loop (n) = 2L

λ

และ
f = nv
2L
เมื่อ f คือ ความถี่คลื่นนิ่ง
v คือ ความเร็วคลื่นนิ่ง
L คือ ความยาวของเชือกทั้งหมด (เมตร)
λ คือ ความยาวคลื่น (เมตร)
26(มช 36) คลื่นนิ่งเปนคลื่นที่เกิดจากการแทรกสอดกันของคลื่นสองขบวนที่เหมือนกันทุกประ
การแตเคลื่อนที่สวนทางกัน ถาคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้น มีตําแหนงบัพและปฎิบัพอยูหางกัน 1.0
เมตร คลื่นที่มาแทรกสอดกันนี้ จะตองมีความยาวคลื่นกี่เมตร
1. 1.0
2. 2.0
3. 3.0
4. 4.0
วิธีทํา

27(มช 41) คลื่นนิ่งที่เกิดบนเชือกยาว 4 เมตร ขึงตึงที่ปลายทั้งสองขางมีความถี่ 100 รอบ/วินาที
ถาคลื่นมีความเร็ว 200 เมตร/วินาที จงหาจํานวนปฎิบัพทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเชือก
วิธีทํา
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28(มช 49) เชือกเสนหนึ่งยาว L ขึงตึงระหวางจุดสองจุด เมื่อใชเครื่องกําเนิดการสั่นกระตุน
เสนเชือก พบวาสามารถทําใหเกิดคลื่นนิ่งในเสนเชือกไดมีจํานวน 5 วง เมื่อลดความยาว
ของเชือกลงใหเหลือสองในสามสวน ของความยาวเดิม
จะสามารถทําใหเกิดคลื่นนิ่งได
จํานวน 4 วง อัตราสวนความเร็วของคลื่นในเสนเชือกครั้งแรกตอครั้งหลังจะมีคาเทาใด
1. 0.83
2. 1.20
3. 1.25
4. 1.50
วิธีทํา

29(มช 47) เชือกเสนหนึ่งยาว 100 เซนติเมตร ถูกขึงตึงโดยยึดปลายทั้งสองไว เชือกเสนนี้
ไมสามารถสั่นดวยความยาวคลื่นกี่ เซนติเมตร
1. 400
2. 200
3. 100
4. 66.7
วิธีทํา
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