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ดังน้ันทิศทางของแรงดึงกลับจะมีทิศเข้าหาตําแหน่งสมดุลเสมอดังรูปที่ 1 (ข)-(ค) โดยขนาดของแรงดึงกลับ
น้ีจะแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัดของสปริง จึงเขียนสมการแรงดึงกลับของสปริงได้ดังสมการท่ี (2) 

 

     	 = −      (2) 

โดยท่ี  คือ แรงดึงกลับของสปริง   มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) 
 คือ ค่านิจหรือค่าคงตัวของสปริง  มีหน่วยเป็น นิวตันต่อเมตร (N/m) 
 คือ การกระจดัซึ่งวัดจากตําแหน่งสมดุล  มีหน่วยเป็น เมตร (m) 

 จากสมการที่ (2) เคร่ืองหมายลบแสดงเห็นว่าแรงดึงกลับมีทิศทางตรงข้ามกับการกระจัดเสมอโดยมีทิศชี้เข้า
สู่ตําแหน่งสมดุล และมีขนาดแปรผันตรงกับค่านิจของสปริงและขนาดของการกระจัด ในความเป็นจริงแล้วแรงที่
กระทําต่อมวล  ยังมีนํ้าหนัก  ในทิศชี้ลงและแรงตั้งฉากจากพื้นในทิศชี้ข้ึนด้วย แต่เน่ืองจากแรงทั้งสองอยู่ใน
แนวดิ่งจึงไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ในแนวราบของวัตถุติดปลายสปริงและไม่ต้องนํามาพิจารณา 

จากกฎการเคลื่อนท่ีข้อที่สองของนิวตัน 

     	 =       (3) 

 ทําให้ได้เขียนสมการท่ี (2) ใหม่ได้ว่า 
     =	−  

และไดค้วามสมัพันธ์  =	−       (4) 

โดยท่ี 	คือ แรงดึงกลับ    มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) 
 คือ มวลของวัตถุ   มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg) 

  คือ ความเร่งของวัตถุ    มีหน่วยเป็น เมตร (m/s2) 
  คือ การกระจัดซึ่งวัดจากตําแหน่งสมดุล  มีหน่วยเป็น เมตร (m) 
  คือ ค่านิจของสปริง    มีหน่วยเป็น นิวตันต่อเมตร (N/m) 

จากสมการที่ (4) จะเห็นว่าความเร่งมีขนาดแปรผันตรงกับค่านิจของสปริงและขนาดของการกระจัด แต่มี
ทิศทางตรงข้ามกันกับการกระจัดดังจะเห็นได้จากเครื่องหมายลบ ดังน้ันทิศทางของความเร่งจะชี้เข้าหาตําแหน่ง
สมดุลเสมอเหมือนกันกับทิศทางของแรงดึงกลับ 
 

แบบฝกึทบทวนครัง้ที่ 1 

1. การเคลื่อนที่แบบฮารม์อนิกอย่างง่ายมีลักษณะอย่างไร 
แนวคําตอบ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ํารอยเดิม 
ผ่านตําแหน่งสมดุล โดยมีขนาดของการกระจัดสูงสดุ (แอมพลิจูด) และคาบของการเคลื่อนที ่
คงตัว 
2. จงอธิบายตําแหน่งสมดลุ 
แนวคําตอบ ตาํแหน่งสมดลุเป็นตําแหน่งของวัตถุขณะแรงลัพธ์กระทําตอ่วัตถุมีค่าเป็นศูนย์ 
ตามแนวการเคล่ือนท่ี เช่น ตาํแหน่งสมดลุของลูกตุ้มนาฬิกาอยู่ ณ จุดต่ําสุดในแนวดิ่ง 
3. การเคลื่อนที่แบบวงกลมของจุกยาง การแกว่งของลูกตุม้ อย่างง่าย เป็นการเคลื่อนทีแ่บบฮาร์มอนิก 
    อย่างง่ายหรือไม ่เพราะเหตุใด 
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8.2 ปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนทีแ่บบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 
       8.2.1 ความสัมพนัธ์ของการกระจัด ความเร็ว 
และความเร่ง 
 เน่ืองจากการเคลื่อนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
กับการเคลื่อนที่แบบวงกลมมีลักษณะคล้ายกันคือ
เคลื่อนที่ซ้ํารอยเดิมเมื่อเคลื่อนที่ครบรอบ การมองวัตถุที่
กําลังเคล่ือนท่ีแบบวงกลมทางด้านข้างหรือฉายแสง
เพ่ือให้เกิดเงาของวัตถุบนฉากรับจะเห็นวัตถุเคลื่อนที่
กลับไปกลับมาซ้ํารอยเดิมเช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของ
วัตถุติดปลายสปริง ดังน้ันในการพิจารณาหาปริมาณ
ต่างๆ ของการเคลื่อนที่แบบฮาร์-มอนิกอย่างง่ายจะ
พิจารณาจากเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมในระนาบ
ดิ่งด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงตัว เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่
ของเงาวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี R รอบจุด
ศูนย์กลาง O โดยเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาจาก a ไป b 
ไป c…จนกลับมาที่ a อีกครั้ง ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงตัว 
ω จะเห็นว่าเงาของวัตถุบนฉากซึ่งวางในแนวนอนจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในแนวตรงตามแนวระดับ ดังรูปที่ 1 
 เมื่อพิจารณาการกระจัดของเงาวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจากจุด a ไปยังจุด b เราจะพิจารณาการกระจัด
ในแนวระดับเน่ืองจากเงาตกมาที่ฉากในแนวระดับ (แกน x) ดังรูปท่ี 2 (ก) เมื่อทําการแยกเวกเตอร์จะพบว่า 

ขนาดของการกระจัดในแนวระดับคือ 	 	 = 	       (1) 

รูปท่ี 2 (ก) การกระจัด (ข) ความเร็ว (ค) ความเร่ง ของเงาวัตถุที่เคลือ่นที่เป็นวงกลมบนฉากรับเงา ณ ตําแหน่ง b 
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เมื่อพิจารณาความเร็วของเงาวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมจากจุด a ไปยังจุด b ความเร็วของวัตถุมีทิศทางไป
ตามเส้นทางการเคล่ือนที่หรือสัมผัสกับวงกลมดังรูปที่ 2 (ข) ขนาดของความเร็ว 	ของเงาวัตถุจะเท่ากับขนาดของ
องค์ประกอบของความเร็ว  ในทิศทางตามแนวแกน x เน่ืองจากเรากําหนดทิศทางของแกน x มีทิศไปทางขวามือ 
แต่ทิศทางของความเร็ว  มีทิศทางไปทางซ้ายมือ ดังน้ัน 

ขนาดความเร็วของวัตถุคือ 	= 	−      (2) 

เมื่อพิจารณาความเร่งของเงาวัตถุที่เคลื่อนท่ีเป็นวงกลมจากจุด a ไปยังจุด b ความเร่งของวัตถุจะเป็น
ความเร่งสู่ศูนย์กลางซึ่งมีทิศทางเข้าหาตําแหน่งสมดุลดังรูปที่ 2 (ค) ขนาดของความเร่ง 	ของเงาวัตถุจะเท่ากับ
ขนาดขององค์ประกอบของความเร่ง  ในทิศทางตามแนวแกน x เน่ืองจากเรากําหนดทิศทางของแกน x มีทิศไป
ทางขวามือ แต่ทิศทางของความเร่ง  มีทิศทางไปทางซ้ายมือ ดังน้ัน 

ขนาดความเร่งของวัตถุคอื  	= 	− cos     (3) 

จากการเคลื่อนท่ีแบบวงกลมเราทราบว่าอัตราเร็วเชิงมุมของวัตถุคอื =  	จะได	้θ=ωt (4) 
โดย	 ωt เป็นมุมเฟส (Phase angle) ณ เวลา t ซึ่งเป็นคําท่ีใช้บอกตําแหน่งขณะหน่ึงของสิ่งที่เคลื่อนที่ใน

ลักษณะเป็นรอบ จากความสัมพันธ์ของความเร็วเชิงเส้น ความเร่งสู่ศูนย์กลาง อัตราเร็วเชิงมุมของการเคล่ือนที่แบบ
วงกลม ดังสมการ (2)-(4) 

     =ωR     (5) 
     =ω2R     (6) 
เมื่อแทนสมการท่ี (4) (5) และ (6) ในสมการท่ี (1) (2) และ (3) และ R คือระยะการกระจุดสูงสดุซึ่งก็คือ

แอมพลิจูด ( ) น่ันเอง จะได้ว่าขนาดของการกระจัด ความเร็ว และความเร่งเท่ากับ	 			 	 = 	      (7) 	 	= 	− sinω      (8) 		 	= 	− cosω = 	−    (9) 

 เมี่อพิจารณาสมการที่ (7) และสมการที่ (9) เราจะได้ว่า การเคล่ือนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายน้ี ขนาดของ
ความเร่งของวัตถุจะแปรผันตรงขนาดของการกระจัดแต่มีทิศทางตรงกันข้าม โดยขนาดของความเร่งมีความสัมพันธ์
กับการกระจัด ดังสมการที่ (10)  	= 	−      (10) 

โดยความเร็วและความเร่งสูงสุดมีค่าเท่ากับ	 	= 	  และ 	= 	  

เมื่อเขียนกราฟจะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัดกับเวลา ความเร็วกับเวลา และความเร่งกับเวลา 
ของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายมีลักษณะเป็นคลื่นรูปไซน์ดังรูปที่ 3 หากพิจารณาการเคลื่อนท่ีของสปริง
สามารถอธิบายได้ดังน้ี 

จากกราฟการกระจัดกับเวลา แสดงให้เห็นว่าวัตถุมีการเคล่ือนที่โดยมีการกระจัดมากท่ีสุดเรียกว่าแอมพลิ
จูด (A) โดยวัตถุติดปลายสปริงมีการกระจัด +A เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาทําให้สปริงยืดออก หลังจากน้ันการ
กระจัดจะค่อยๆ ลดลงจนเป็นศูนย์ที่เวลา  แล้ววัตถุจะเคลื่อนท่ีไปทางซ้ายจนมีการกระจัดมากท่ีสุด –A เมื่อ
เคลื่อนที่ครบครึ่งรอบ หลังจากน้ันวัตถุจะเคลื่อนที่กลับไปยังตําแหน่งสมดุลทําให้มีการกระจัดเป็นศูนย์ แล้วเคล่ือนที่
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(10) 

(11) 

าเร็วเชิงมุมใน

ะได้ว่า 

(12) 

(13) 

ว่าความถ่ีและ
มเร่งน้อยกว่า 
กแรงมากกว่า

เวลา ( )

เวลา ( )

เวลา ( ) 

ะจัดกับเวลา 
เวลา 
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เพ่ือให้ได้ระยะการกระจัดเดียวกันทําให้มีความเร่งมากกว่า อัตราเร็วสูงกว่า และมีเวลา  ต่อรอบสั้นกว่า ใน 
การเคล่ือนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายคาบและความถ่ีไม่ข้ึนกับแอมพลิจูด  สําหรับ  และ  เดียวกันเวลาใน 
การส่ันหน่ึงรอบมีค่าเท่ากันหมดไม่ว่าแอมพลิจูดจะใหญ่หรือเล็ก เน่ืองจากค่าแอมพลิจูดสูงหมายความว่าวัตถุไปถึง
การกระจัดท่ีสูงกว่าและมีแรงดึงกลับที่สูงกว่า สิ่งน้ีเพ่ิมอัตราเร็วเฉล่ียของวัตถุในหน่ึงรอบและไปชดเชยการเคลื่อนที่
ระยะไกลกว่า ทําให้ได้เวลาทั้งหมดเท่ากัน ดังน้ันแอมพลิจูดจึงไม่มีผลกับความถี่และคาบการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอ 
นิกอย่างง่าย 
 

แบบฝกึทบทวนครัง้ที่ 2 

1. กราฟระหว่างการกระจัดกับเวลาของวัตถุชิ้นหน่ึงที่มีการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายให้ข้อมูลอะไรบ้าง 
 
 
2. ขณะที่วัตถุสั่นแบบฮารม์อนิกอย่างง่าย ปริมาณใดท่ีมทีศิทางตรงข้ามกันเสมอ 
 
 
 
3. มุมเฟสและเฟสเริ่มต้น ต่างกันอย่างไร และมีความสําคัญอย่างไร 
 
 
 
4. วัตถุเคลือ่นที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย มีแอมพลิจดู 30 เซนติเมตร มีคาบการเคล่ือนที่ 4 วินาที 
    อตัราเร็วสูงสุดของการเคล่ือนที่มคี่าเท่าใด 
 
 
 
 
5. วัตถุเคลือ่นที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ดว้ยความถ่ี 30 รอบต่อวินาท ี มีขนาดการกระจดัสูงสดุ 
    20 เซนติเมตร ความเร่งสูงสุดของวัตถุน้ีมีค่าเท่าใด 
 
 
 
 
6. จงเขียนสมการการกระจัดที่ข้ึนกับเวลาของวัตถุตดิปลายสปริงที่เคลือ่นทีแ่บบฮารม์อนิกอย่างง่าย 
    มตีําแหน่งเริ่มต้นต่างกันในตาราง กําหนดให้ ความถ่ีเชิงมุมเท่ากับ ω แอมพลิจูด เท่ากับ A 
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นาที และมี
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ยกแรงน้ีว่า 
วอย่างของ 
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แบบฝกึทบทวนครัง้ที่ 3 
1. ถ้าต้องการเพ่ิมคาบการส่ันของวัตถุตดิปลายสปริงสามารถทําไดด้้วยวิธีใดบ้าง 
 
 
2. ถ้าต้องการเพ่ิมความถี่เชิงมุมของลูกตุ้มอย่างง่าย ทําไดด้้วยวิธีใดบ้าง 
 
 
3. ถ้าความยาวเชือกเท่ากับ 60 เซนติเมตร คาบของลูกตุม้อย่างง่าย มวล m และ 2m มีค่าเท่ากันหรอืไม ่อย่างไร 
 
 
4. แขวนมวล 10  กิโลกรัมกับสปริง แล้วปล่อยให้สั่นข้ึนลง วัดคาบของการส่ันได ้0.5 วินาท ีถ้าเอามวล 10 กิโลกรัม  
    ออก สปริงจะสั้นกว่าตอนที่แขวนมวลอยู่เท่าใด 
 
 
 
 
5. เมื่อนํามวล  5 กิโลกรัม แขวนกับปลายสปริงในแนวดิ่ง ทําให้สปริงมีความยาวเพ่ิมข้ึน  5  เซนติเมตร ถ้าทําให้   
    มวลตดิสปริงสั่นในแนวดิง่จะสั่นได้ก่ีรอบในเวลา 1 วินาที  (ให้คําตอบตดิค่า ) 
 
 
6.  รถทดสอบมวล  2 กิโลกรัม ตดิอยู่กับปลายสปริง  เมือ่ดึงมวลแรง 10 นิวตันใหท้ิศขนานกับพ้ืนจะทําให้สปริง 
    ยืดออก 20 เซนติเมตร เมือ่ปลอ่ยรถจะเคลื่อนที่กลับไปมาบนพื้นเกลี้ยงแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ด้วยคาบเท่าไร 
     

 

 

7. (ข้อสอบ ENTRANCE)  รถทดสอบมวล 500 กรัม ติดอยู่กับปลายสปริง  เมื่อดึงมวลแรง 5 นิวตันให้ทิศขนานกับ 
    พ้ืนจะทําให้สปริงยืดออก 10 เซนติเมตร เมือ่ปลอ่ยรถจะเคลือ่นที่กลับไปมาบนพื้นเกลี้ยงแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก   
    ด้วยคาบเทา่ไร 
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8.  แขวนมวล 30 กรัม ที่ปลายล่างของสปริงซึ่งแขวนในแนวดิ่ง โดยที่ปลายบนถูกยึดไว้ ถ้า ดึงมวลลงเล็กน้อย    
    เพ่ือให้สปริงสั่นขึ้นลง วัดเวลาในการสั่นครบ  6 รอบให้เป็น 3 วินาที หากเปล่ียนมวลที่แขวน เป็น 120 กรัม  
    จะวัดคาบการสั่นได้เท่าใด 

 

 

 

9. (ข้อสอบ ENTRANCE)  แขวนมวล 50 กรัม ท่ีปลายล่างของสปริงซึ่งแขวนในแนวดิ่ง โดยที่ปลายบนถูกยึดไว้ ถ้า  
    ดึงมวลลงเล็กน้อย เพ่ือให้สปริงสั่นข้ึนลง วัดเวลาในการสั่นครบ 10 รอบให้เป็น 5 วินาที หากเปล่ียนมวลที่แขวน  
    เป็น 200 กรัม จะวัดคาบการสั่นได้เท่าใด 

 

 

 

10.  มวล m กิโลกรัมแขวนอยู่ที่ปลายสปริงซึ่งห้อยในแนวดิ่ง ถูกดึงแล้วปล่อยให้สั่นข้ึนลงในแนวดิ่ง พบว่ามีการส่ัน   
      5 รอบ/วนิาที ถ้าเปล่ียนมวลที่แขวนเป็นสองเท่าของมวลเดิม แล้วปล่อยให้สั่นเชน่เดิม  จะมีการสั่นเป็นเท่าใด 
      ในหน่วยรอบ/วินาที 

 

11. (ข้อสอบ ENTRANCE)  มวล m กิโลกรมัแขวนอยู่ที่ปลายสปริงซึ่งหอ้ยในแนวดิ่ง ถกูดึงแล้วปลอ่ยให้สั่นขึ้นลง 
     ในแนวดิ่ง พบว่ามีการสั่น n รอบ/วินาที ถ้าเปลี่ยนมวลที่แขวนเป็นครึง่ของมวลเดมิ แล้วปลอ่ยใหส้ัน่เช่นเดมิ  
     จะมีการสัน่เป็นเท่าใดในหน่วยรอบ/วินาที 

 
 
 
 
12.  แกว่งลูกตุ้มนาฬิกาที่แขวนด้วยเชอืกยาว  0.1  เมตร  จงหา 
      ก.  คาบเวลาของลูกตุ้ม 
 
 
  
      ข.  ความถี่ของลูกตุ้ม 
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13.  ลูกตุม้แขวนด้วยเชือกยาว  1  เมตร  แกว่งไปมาด้วยคาบ  2  วินาที  ถ้าลกูตุม้แขวนด้วยเชอืกยาว    
      16  เมตร จะแกว่งด้วยคาบเท่าไร 
 
 
 
 
14.  ลูกตุม้แขวนด้วยเชือกยาว  1  เมตร  แกว่งไปมาด้วยคาบ  3  วินาที  ถ้าลกูตุม้แขวนด้วยเชอืกยาว   
      9  เมตร จะแกว่งด้วยคาบเท่าไร 
 
 
 
15.  ลูกตุม้แขวนด้วยเชือกยาว  4  เมตร  แกว่งไปมาวัดได้  5  รอบตอ่วินาที  ถ้าลูกตุม้แขวนด้วยเชอืกยาว   
      1  เมตร จะแกว่งด้วยความถ่ีเท่าไร 
 
 
 
16.  ลูกตุม้แขวนด้วยเชือกยาว  8  เมตร  แกว่งไปมาวัดได้  9  รอบตอ่วินาที  ถ้าลูกตุม้แขวนด้วยเชอืกยาว   
      2  เมตร จะแกว่งด้วยความถ่ีเท่าไร 
 
 

 

 

 

 

8.4 ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง 

  เมื่อให้วัตถุสั่นหรือแกว่งอย่างอิสระ  เช่น  การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  ในวัตถตุิดสปริงหรอื 
ลูกตุม้อย่างง่าย  วัตถุจะสั่นด้วยความถ่ีเฉพาะตัวค่าหน่ึง เรียกว่า ความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) เมือ่วัตถุ
ถูกกระตุ้นตอ่เน่ืองให้สั่นอย่างอิสระด้วยแรงหรือพลังงานทีม่ีความถี่เท่ากับหรือใกล้เคียงกับความถ่ีธรรมชาตขิองวัตถุ 
วัตถุน้ันจะส่ันด้วยความถี่ธรรมชาติของวัตถุน้ันและสั่นดว้ยแอมพลิจูดที่มีค่ามาก เรียกปรากฏการณ์น้ีว่า การสั่นพอ้ง 
(resonance) 

ความรู้เร่ืองการเคลื่อนท่ีแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  ความถ่ีธรรมชาต ิ และการส่ันพ้องนํามาประยุกตใ์ช ้
ในชีวิตประจําวัน  เช่น  ระบบต้านแผ่นดินไหวของตึกสูง  การออกแบบสะพาน  อาคาร  และส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ 
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