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คลื่น    เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เป็นปรากฎการณ์ทีเ่กี่ยวกับการเคลื่อนที่
อีกรูปแบบหนึ่ง  



กิจกรรมที่ 3.1 ลักษณะของคลื่น 
       จุดประสงค์ 1. ศึกษาคลื่นที่เกิดจากการสะบัดปลายขดลวดสปริง 

                             2. ศึกษาคลื่นท่ีเกิดจากการอัดปลายขดลวดสปริง 









1. คลื่นจ าแนกตามลักษณะการอาศัยตัวกลาง จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
1.1 คลื่นกล (Mechanical wave) เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลางซ่ึงอาจเป็นของแข็ง 
 ของเหลว หรือก๊าซก็ได้ ตัวอย่างของคลื่นกลได้แก่ คล่ืนเสียง คลื่นที่ผิวน้ า คลื่นในเส้นเชือก เป็นต้น 

 



 
1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่โดย 
ไม่อาศัยตัวกลางสามารถเคลื่อนที่ในสุญญากาศได้  
เช่น คลื่นแสง คลื่นวิทยุและโทรทัศน์ คลื่นไมโครเวฟ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา เป็นต้น  



2. คลื่นจ าแนกตามลักษณะการเคลื่อนที่ 
 
2.1 คลื่นตามขวาง (Transverse wave) เป็นคลื่นที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ 
ในทิศตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ตัวอย่างของคลื่นตามขวางได้แก่ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
 



 
การเกิดคล่ืนตามขวาง (Transverse wave) 

 



 
2.2 คลื่นตามยาว (Longitudinal wave) เป็นคลืน่ที่อนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ไปมา 
ในแนวเดียวกบัทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น ตัวอย่างของคลื่นตามยาวได้แก่ คล่ืนเสียง  



 
การเกิดคล่ืนตามยาว (Longitudinal wave) 



3. คลื่นจ าแนกตามลักษณะการเกิดคลื่น 
 
3.1 คลื่นดล (Pulse wave) เป็นคลื่นท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิด 
ถูกรบกวนเพียงคร้ังเดียว 



 
3.2 คลื่นต่อเน่ือง (Continuous wave) เป็นคลื่นท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิด 
ถูกรบกวนเป็นจังหวะต่อเนื่อง  



ส่วนประกอบของคลื่น 
 



ส่วนประกอบของคลื่น 
1.สันคลื่น เปน็ต าแหน่งสูงสุดของคลื่น หรอืเป็นต าแหน่งที่มีการกระจัดสูงสุดในทางบวก 
2.ท้องคลืน่   เป็นต าแหน่งต่ าสุดของคลื่น หรือเป็นต าแหน่งที่มีการกระจัดสูงสุดในทางลบ 

3.แอมพลิจูด (Amplitude) เป็นระยะการกระจัดมากสุด ทั้งค่าบวกและค่าลบ 

4.ความยาวคลื่น (wavelength) เป็นความยาวของคลืน่หนึ่งลูกมีค่าเท่ากับระยะระหว่าง 
สันคลื่นหรือท้องคลื่นที่อยู่ถัดกัน ความยาวคลืน่แทนด้วยสัญลักษณ์ มีหน่วยเป็นเมตร (m)  

5.ความถี่ (frequency) หมายถึง จ านวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่าน 
ต าแหน่งใด ๆ ในหนึ่งหน่วยเวลา แทนด้วยสัญลักษณ์ f 
มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที (1/s) หรือ เฮิรตซ์ (Hz)  

6.คาบ (period) หมายถึง ช่วงเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านต าแหน่งใด ๆ  
ครบหนึ่งลูกคลืน่ แทนด้วยสัญลักษณ์ T มีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบ (s)  

7.อัตราเร็วของคลื่น (wave speed) หมายถึงระยะทางที่คลื่นเคลื่อนทีไ่ด้ในหนึ่งหน่วยเวลา  
หาได้จาก ระยะทางต่อเวลา หรือ ผลคูณระหว่างความยาวคลืน่และความถี่  



โจทย์ตัวอย่างส่วนประกอบของคลื่น 
 

จากรูปคลื่นเคลื่อนท่ีจาก A ถึง B ได้ระยะทาง 9 เมตร ใช้เวลา 2 วินาที 
จงหา 
      ก. ความยาวคลื่น                    ข. ความถี่คลื่น 
      ค. อัตราเร็วคลื่น                     ง. คาบเวลา 

A B 



โจทย์ตัวอย่างส่วนประกอบของคลื่น 
 

จากรูปคลื่นเคลื่อนท่ีจาก A ถึง B ได้ระยะทาง 9 เมตร ใช้เวลา 2 วินาที 
จงหา 
      ก. ความยาวคลื่น คอื ระยะทางท่ีคลื่นเคลือ่นท่ีได้หนึ่งลูกคลื่น(หนึ่งรอบ) 
           ค าตอบท่ีถูก คือ 3 เมตร 

A B 



โจทย์ตัวอย่างส่วนประกอบของคลื่น 
 

จากรูปคลื่นเคลื่อนท่ีจาก A ถึง B ได้ระยะทาง 9 เมตร ใช้เวลา 2 วินาที 
จงหา 
      ข. ความถีค่ลื่น คอื จ านวนรอบท่ีคลื่นเคลื่อนท่ีได้ในเวลา 1 วินาที 
           ค าตอบท่ีถูก คือ 1.5 รอบต่อวินาที 
       

A B 



โจทย์ตัวอย่างส่วนประกอบของคลื่น 
 

จากรูปคลื่นเคลื่อนท่ีจาก A ถึง B ได้ระยะทาง 9 เมตร ใช้เวลา 2 วินาที 
จงหา 
      ค. อัตราเร็วคลื่น  คือ ระยะทางท่ีคลื่นเคลื่อนท่ีได้ในเวลา 1 วินาที 
           ค าตอบท่ีถูก คือ 4.5 เมตรต่อวินาที  

A B 

หรือ 



โจทย์ตัวอย่างส่วนประกอบของคลื่น 
 

จากรูปคลื่นเคลื่อนท่ีจาก A ถึง B ได้ระยะทาง 9 เมตร ใช้เวลา 2 วินาที 
จงหา 
  ง. คาบเวลา คือ เวลาท่ีคลื่นเคลือ่นท่ีได้ครบ 1 รอบ 
      ค าตอบท่ีถูก คอื 0.66 วินาที 

A B 





1. การสะท้อน 

2. การหักเห 

3. การแทรกสอด 

4. การเล้ียวเบน 



สมบัติของคลื่น (wave properties)  
คลื่นทุกชนิดแสดงสมบัติ 4 อย่าง คอืการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน  
 
1.การสะท้อน (reflection) เกิดจากคลื่นเคลื่อนทีไ่ปกระทบส่ิงกีดขวาง แล้วเปลีย่นทิศทาง 
กลับสู่ตัวกลางเดิม  
2.การหักเห (refraction) เกิดจากคลื่นเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่ต่างกัน แล้วท าให้อัตราเร็วเปลี่ยนไป  
3.การแทรกสอด (interference) เกิดจากคลื่นสองขบวนที่เหมือนกนัทุกประการเคลื่อนที่มาพบกัน 
แล้วเกิดการซ้อนทับกนั ถ้าเป็นคลื่นแสงจะเห็นแถบมืดและแถบสว่างสลับกัน  
ส่วนคลื่นเสียงจะได้ยนิเสียงดังเสียงค่อยสลับกัน  

4.การเลี้ยวเบน (diffraction) เกิดจากคลื่นเคลื่อนที่ไปพบส่ิงกีดขวาง 
ท าให้คลื่นส่วนหนึ่งออ้มบริเวณของส่ิงกีดขวางแผ่ไปทางด้านหลงัของส่ิงกีดขวางนั้น 



















น้ าตื้น น้ าลึก 

1.ความยาวคล่ืนส้ัน 

2.อัตราเร็วช้า 
3.มุมเล็ก 

1.ความยาวคล่ืนเพ่ิมข้ึน 

2.อัตราเร็วเพ่ิม 

3.มุมใหญ่ 



























โดย..ทวี มณีนิล 
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โดย..ทวี มณีนิล 



โดย..ทวี มณีนิล 



โดย..ทวี มณีนิล 



โดย..ทวี มณีนิล 



โดย..ทวี มณีนิล 



โดย..ทวี มณีนิล 






