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บทที ่ 9  คลืน่กล 
9.1  การถ่ายโอนพลงังานของคลืน่กล 

คลืน่ ( wave) คือ  สถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนตวักลางเน่ืองจากการรบกวนจากภายนอก  เช่น 
การสัน่ของนํ้า  การสัน่ของเส้นเชือก  แลว้มีการส่งผา่นพลงังานผา่นตวักลางโดยท่ีตวักลางไม่เคล่ือนท่ีไปดว้ยแต่ตวั
ท่ีเคล่ือนท่ีไป คือ พลงังาน  แต่ตวักลางจะสัน่แบบข้ึน ๆ ลง ๆ อยูก่บัท่ีแบบซิมเปิลฮาร์มอนิก 
 องค์ประกอบทีท่าํให้เกดิคลืน่ 

1.  มีแหล่งกาํเนิดคล่ืน 
2.  มีการสัน่ของแหล่งกาํเนิดคล่ืน 
3.  มีตวักลางใหค้ล่ืนเคล่ือนท่ีผา่น 
สาํหรับขอ้ท่ี 3. คล่ืนบางชนิดไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  เช่น  คล่ืนแสง   คล่ืนแม่เหลก็ 

ไฟฟ้าทุกชนิด 
การจําแนกประเภทของคลืน่ 
1.  จําแนกตามลกัษณะการส่ัน  แบ่งได้เป็น  
1.1  คลืน่ตามขวาง  คือ คล่ืนท่ีมีทิศคล่ืนกบัทิศตวักลางตั้งฉากกนัเวลาเคล่ือนท่ี  เช่น คล่ืนนํ้า  คล่ืนเชือก   

คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า  เป็นตน้ 
     1.2   คลืน่ตามยาว  คือ คล่ืนท่ีมีทิศคล่ืนกบัทิศตวักลางขนานกนัเวลาเคล่ือนท่ี  เช่น  คล่ืนเสียง  คล่ืนท่ี

เกิดจากการอดัของสปริง  เป็นตน้ 
2.  จําแนกโดยอาศัยหลกัการใช้ตวักลางในการส่งคลืน่  แบ่งได้เป็น 
     2.1  คลืน่กล  คือ  คล่ืนท่ีอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  เช่น  คล่ืนนํ้า  คล่ืนในเส้นเชือก   คล่ืนในลวด

สปริง  คล่ืนของตน้หญา้  หรือตน้ขา้วขณะลมพดั  คล่ืนเสียง  เป็นตน้ 
     2.2  คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า  คือ  คล่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  เช่น   คล่ืนแสง  เป็นตน้ 

   3.  จําแนกตามการเกดิคลืน่เป็นเกณฑ์  แบ่งได้เป็น 
     3.1  คลืน่ดล  คือ  คล่ืนท่ีส่งออกมาจากแหล่งกาํเนิดโดยการรบกวน  หน่ึงหรือสองคร้ัง  เกิดคล่ืนแค่ลูก

เดียว หรือสองลูก  คล่ืนดลจะเกิดในระยะเวลาสั้น ๆ 
     3.2  คลืน่ต่อเน่ือง  คือ  คล่ืนท่ีส่งมาจากแหล่งกาํเนิดโดยการรบกวนหลาย ๆ  คร้ัง  อยา่งต่อเน่ือง 

คล่ืนต่อเน่ืองจะเกิดข้ึนในระยะเวลายาว 
9.2   คลืน่ผวินํา้ 

เน่ืองจากคล่ืนโดยทัว่ไปเกิดจากการสัน่ของแหล่งกาํเนิดโดยอนุภาคของตวักลางสัน่แบบกลบัไปกลบัมา 
  ดงันั้นลกัษณะของคล่ืนชนิดต่าง ๆ  จึงเขียนแทนดว้ยกราฟของค่า  sine  หรือ  cosine   

ส่ิงทีค่วรทราบเกีย่วกบัคลืน่ 
สมการทัว่ไปของคล่ืน  การกระจดั 

       y  = A sine                      
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ส่วนประกอบของคลืน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ยอดคล่ืน หรือสนัคล่ืน  หมายถึง  ส่วนบนสุดของคล่ืนแต่ละลูก 
2.  ทอ้งคล่ืน  หมายถึง  ส่วนล่างสุดของคล่ืนแต่ละลูก 
3.  การกระจดั  หมายถึง  ระยะจากตาํแหน่งใด ๆ  บนแนวคล่ืนถึงแนวสมดุล 
4.  ช่วงความกวา้งของคล่ืนหรือแอมพลิจูด (A ) หมายถึง  ระยะจากสนัคล่ืนหรือระยะจากทอ้งคล่ืนถึงแนว 

สมดุล  หรือ  แอมพลิจูด คือระยะการกระจดัท่ีมีค่ามากท่ีสุด 
5.  ความยาวคล่ืน  ()  หมายถึง  ความกวา้งของคล่ืนหน่ึงลูก  ซ่ึงเป็นระยะห่างของตาํแหน่งบนคล่ืนท่ีมี 

ลกัษณะเดียวกนัท่ีติดต่อกนั  เช่น  ระยะจากสันคล่ืนหน่ึงถึงสนัคล่ืนของลูกถดัไประยะจากทอ้งคล่ืนถึงทอ้งคล่ืน
ของลูกถดัไป 

6. หนา้คล่ืน  (Wave  Front)  คือ เส้นท่ีลากผา่นตาํแหน่งท่ีมีเฟสเหมือนกนั (Same  Phas)   
ซ่ึงตอ้งอยูบ่นคล่ืนลูกเดียวกนั เช่น  เส้นท่ีลากระหวา่งจุดท่ีเป็นสนัคล่ืนในลูกเดียวกนั  เป็นตน้  หนา้คล่ืนจะตอ้งตั้ง
ฉากกบัทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืนเสมอ 

7.  ความถ่ี (f ) หมายถึง จาํนวนลูกคล่ืนท่ีเกิดจากแหล่งกาํเนิดในหน่ึงหน่วยเวลา  หรือจาํนวนลูกคล่ืนท่ี
ผา่นจุดใด ๆ  ในหน่ึงหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที  หรือ  Hertz      

8.  คาบ (T)  หมายถึงเวลาท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีได ้ 1  รอบ หรือเคล่ือนท่ีเป็นระยะทางหน่ึงความยาวคล่ืน 
  มีหน่วยเป็นวนิาที 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคาบกบัความถ่ี 
 T  =  

f

1     

9.  อตัราเร็วคล่ืนและอตัราเร็วเฟส (v)  หมายถึง  ระยะทางท่ีเคล่ือนท่ีไดใ้นหน่ึงหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็น
เมตรต่อวินาที   

     จะได ้                v     =  
T

λ   =   f 

 v  =  f    
    

ตวัอย่างที ่1  เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีไปบนผวินํ้ากระเพ่ือมข้ึนลงจากระดบัเดิม  900  รอบต่อวินาที  ระยะระหวา่งสนัคล่ืน 
      ท่ีถดักนัวดัได ้ 30  cm. จงหาอตัราเร็วของคล่ืนท่ีผวินํ้า 
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ตวัอย่างที ่2  เม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีไปบนผวินํ้ากระเพ่ือมข้ึนลงจากระดบัเดิม  800  รอบต่อวินาที ระยะระหวา่งทอ้งคล่ืน 
                     ท่ีถดักนัวดัได ้ 20  cm. จงหาอตัราเร็วของคล่ืนท่ีผวินํ้า 
 
 
 
 
ตวัอย่างที ่3  คล่ืนนํ้าเคล่ือนท่ีเขา้กระทบฝ่ังนบัได ้ 15  ลูก คล่ืนทุก ๆ  10  วนิาที  ถา้ระยะระหวา่งสนัคล่ืนท่ีติดกนั 

      เท่ากบั  3  เมตร  คล่ืนนํ้ามีความเร็วเท่าไร 
 

 
 
 
ตวัอย่างที ่ 4  (มข.) เม่ือเรากระทุ่มนํ้าเป็นจงัหวะสมํ่าเสมอ  3  คร้ังต่อวินาที  แลว้จบัเวลาท่ีคล่ืนลูกแรกเคล่ือนท่ีไป 
                     กระทบขอบสะอีกดา้นหน่ึงซ่ึงอยูห่่างออกไป  45  เมตร  พบวา่ใชเ้วลา  3  วินาที  ความยาวคล่ืนของผวิ 
                     นํ้าน้ีเท่ากบัก่ีเมตร  ( 5 เมตร ) 
 
 
 
 
ตวัอย่างที ่ 5  (มข.) เม่ือสงัเกตคล่ืนเคล่ือนท่ีไปบนผวินํ้า  พบวา่ผวินํ้ากระเพ่ือมข้ึนลง  600  รอบใน  1  นาที  และ  
                      ระยะระหวา่งสนัคล่ืนท่ีถดักนัวดัได ้ 20  เซนติเมตร  จงหาวา่เม่ือสงัเกตคล่ืนลูกหน่ึงเคล่ือนท่ีไปใน  1   
                      นาที  จะไดร้ะยะทางก่ีเมตร  ( 120 เมตร ) 
 
 
 
 
มุมเฟส 
 มุมเฟส คือ มุมท่ีใชเ้รียกตาํแหน่งใด ๆ บนคล่ืน  โดยวดัเทียบกบัการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
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ตวัอย่างการหามุมเฟสเร่ิมต้น 

 

มุมเฟสเร่ิมตน้  90  องศา มุมเฟสเร่ิมตน้  270  องศา 

   

เฟสตรงกนั  คือ ตาํแหน่งท่ีมีการกระจดัเท่ากนัและสัน่ในทิศทางเดียวกนั (ความต่างเฟส  0  องศา) 
 

 
 
 
 
 
 จากรูป   1.  จุดท่ีมีเฟสตรงกนัคือ  B , F  และ D , H   และ  A , E , I 
  2.  มีระยะห่างกนัเท่ากบั    , 2 , 3, . . . 
  3.  มีเวลาห่างกนัเท่ากบั    T , 2T , 3T , . . . 

เฟสตรงกนัข้าม  คือ ตาํแหน่งท่ีมีการกระจดัเท่ากนัแต่สัน่ในทิศทางกนัขา้ม (ความต่างเฟส  180  องศา) 
  
 
 
 
 
 
 จากรูป   1.  จุดท่ีมีเฟสตรงขา้ม คือ  A กบั C  และ  B กบั D    

  2.  มีระยะห่างกนัเท่ากบั   
2
λ , 

2
3λ  ,

2
5λ , . . . 

  3.  มีเวลาห่างกนัเท่ากบั   
2
T , 

2
3T  ,

2
5T , . . . 
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 การรวมกนัของคลืน่สองขบวน 
  

คล่ืนสองขบวนท่ีมีเฟสตรงกนัวิง่เขา้หากนั (รวมกนัแบบเสริม) คล่ืนสองขบวนท่ีมีเฟสตรงกนัขา้มวิง่เขา้หากนั(รวมกนัแบบหกัลา้ง)

 

 
 ความต่างเฟส 

 บอกระยะทาง บอกเวลา  

 

 

 

 
λ
x2π

Δθ
  

T
t2π

Δθ
   

 เม่ือ      λ   คือ ความยาวคล่ืน (m) เม่ือ    T   คือ  คาบเวลา (s)  

           Δx  คือ   x2 – x1          Δt  คือ   t2 – t1  

           Δθ  คือ  1θ2θ            2π  เท่ากบั  360 ๐  

 
ตวัอย่างที ่ 6  คล่ืนขบวนหน่ึงมีความถ่ี    150  Hz  มีความเร็ว  300  เมตรต่อวินาที  จุดสองจุดบนคล่ืนท่ีมีเฟส 

       ต่างกนั  90  องศา  จะอยูห่่างกนัก่ีเมตร 
 

 
 
ตวัอย่างที ่7  คล่ืนสองคล่ืนมีความถ่ี  200  และ 240  Hz  มีอตัราเร็ว  300 m/s  ถา้ตน้กาํเนิดคล่ืนมีเฟสเดียวกนัท่ี   
                    ระยะ  2  m  จากตน้กาํเนิดทั้งสองเฟสจะต่างกนัอยูเ่ท่าไร 
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ตวัอย่างที ่8  คล่ืนขบวนหน่ึงวิ่งไปใชเ้วลา  0.5  วินาที  จะมีรูปร่างดงัรูป  ท่ีกาํหนดให ้ จงหา  ก. แอมพลิจูด   
                    ข. อตัราเร็วคล่ืน     ค. เวลาท่ีเคล่ือนท่ีครบรอบ    ง. จาํนวนลูกคล่ืนในหน่ึงวินาที   
   
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอย่างที ่9  จากรูปท่ีกาํหนดให ้ น้องหมอนกระตุกเชือกจนมีความเร็ว  80  เมตร/วินาที  จงหา  ก. แอมพลิจูดและ  
                   มุมเฟสเร่ิมตน้   ข. เวลาของ 1 ลูกคล่ืน   ค. จาํนวนลูกคล่ืนใน  1  วินาที   ง. จาํนวนลูกคล่ืนใน  5  วินาที 
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ตวัอย่างที ่10  (มข.)  คล่ืนขบวนหน่ึงมีรูปร่างดงักราฟ  จงหา  มุมเฟสเร่ิมตน้  แอมพลิจูด  คาบเวลา  และความถ่ี 

                       ( 90 ๐  ,  5  ซม. , 8 วินาที , 0.125 เฮิรตซ์ ) 
 
 
 
 

 
 
 

ตวัอย่างที ่11  (มข.)  จากคล่ืนดงัรูปท่ีเวลา  t  =  15  วินาที  จะมีมุมเฟสและการกระจดัเป็นเท่าใด ( 180 ๐ ,  0  ซม. ) 
 
 
 

 
 
 

ตวัอย่างที ่12  (Ent.)  คล่ืนในเส้นเชือกยาว  เม่ือเวลาหน่ึงเป็นดงัท่ีเห็นรูป ก.  หลงัจากนั้น  5  วินาที  เป็นดงัท่ีเห็นใน 
                      รูป ข.  ความถ่ีของคล่ืนจะเป็นก่ีเฮิรตซ์   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สโตรโบสโคป  เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงใชว้ดัความถ่ีของคล่ืน มีหลกัการวา่ ช่วงเวลาท่ีสโตรโบสโคปหมุนได ้1 ช่อง 
เท่ากบัช่วงเวลาท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีไดค้รบ  1  รอบ เราจึงมองเห็นคล่ืนหรือวตัถุใด ๆ หยดุน่ิง จะไดว้า่ 
     fw  =    nfs   

 เม่ือ   fw  =  ความถ่ีคล่ืน 

          fs  =   ความถ่ีสโตรโบสโคป 
           n  =  จาํนวนช่อง 
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9.3  การซ้อนทบักนัของคลืน่ (superposition  of  wave)  

การซอ้นทบักนัของคล่ืนหรือการรวมกนัของคล่ืน เกิดข้ึนเม่ือคล่ืนตั้งแต่  2  คล่ืนเคล่ือนท่ีมาพบกนัมี  2  
ลกัษณะ  คือ 
   1.  การรวมกนัแบบเสริมกนั  เกิดข้ึนเม่ือคล่ืนสองคล่ืนท่ีมีการกระจดัไปทางทิศเดียวกนัเคล่ือนท่ีมาพบกนั 
เช่น  สนัคล่ืนกบัสนัคล่ืน  หรือทอ้งคล่ืนกบัทอ้งคล่ืน  โดยการกระจดัรวมหาไดจ้ากผลบวกของการกระจดัของคล่ืน
ทั้งสอง ณ ตาํแหน่งและเวลานั้น ๆ  เม่ือคลล่ืนทั้งสองเคล่ือนท่ีผา่นพน้กนัไปแลว้  คล่ืนแต่ละคล่ืนจะยงัคงมีลกัษณะ
เหมือนเดิม 

2.  การรวมกนัแบบหักล้าง  เกิดเม่ือคล่ืนสองคล่ืนท่ีมีการกระจดัไปทางทิศตรงกนัขา้ม  เช่น  สนัคล่ืนกบั 
ทอ้งคล่ืนโดยการกระจดัรวมหาไดจ้ากผลต่างของการกระจดัของคล่ืนทั้งสอง  ณ  ตาํแหน่งและเวลานั้น ๆ 
9.4   สมบตัขิองคลืน่ 
 การท่ีเราจะตดัสินวา่การเคล่ือนท่ีแบบใดแบบหน่ึงเป็นการเคล่ือนท่ีแบบคล่ืนหรือไม่นั้น  ตอ้งพิจารณาจาก
สมบติัของคล่ืน  4  ประการ ดงัน้ี 

1.  การสะทอ้น (Reflection) 
2.  การหกัเห (Reflaction) 
3.  การแทรกสอด (Interferance) 
4.  การเล้ียวเบน ( Diffraction) 
สมบติัการสะทอ้นและการหกัเหเป็นสมบติัร่วมของคล่ืนและอนุภาค  สมบติัการแทรกสอดและการ

เล้ียวเบนเป็นสมบติัเฉพาะของคล่ืน 
การสะท้อนของคลืน่ (Reflection) 

 
 
 
 
 
 
 

 กฎการสะท้อนมี  2  ข้อ  คอื 
1.  รังสีตกกระทบ  รังสีสะทอ้น  และแนวตั้งฉาก  ตอ้งอยูใ่นระนาบเดียวกนั 
2.  มุมตกกระทบ  =  มุมสะทอ้น  (1  =  2) 
สรุปลกัษณะของคลืน่สะท้อน 
1.  จุดสะทอ้นตรึงแน่น  คล่ืนสะทอ้นมีลกัษณะตรงขา้มกบัคล่ืนตกกระทบคือ  เขา้เป็นสนัคล่ืนออกเป็น 

ทอ้งคล่ืน  หรือเขา้เป็นทอ้งคล่ืนออกเป็นสนัคล่ืน  ดงันั้นเฟสเปล่ียน 180  องศา ( เฟสตรงขา้มกนั ) 
2.  จุดสะทอ้นอิสระ  คล่ืนสะทอ้นมีลกัษณะเหมือนคล่ืนตกกระทบ  คือ  เขา้เป็นสนัคล่ืนออกเป็นสนัคล่ืน 

  หรือเขา้เป็นทอ้งคล่ืนออกเป็นทอ้งคล่ืน  ดงันั้นเฟสไม่เปล่ียน (เฟสตรงกนั) 
 

    เส้นแนวตั้งฉาก 

2 1 

รังสีตกกระทบ 
รังสีสะทอ้น 
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 การสะท้อนในเส้นเชือก  มี  2  แบบ  คอื 

 

 1. สะท้อนปลายอสิระ 2.  สะท้อนปลายตรึงแน่น  
 

 

 

 คล่ืนสะทอ้นออกมาเฟสตรงกนั 
(รูปร่างเหมือนเดิม) ความต่างเฟส  0 ๐ 

คล่ืนสะทอ้นออกมาเฟสตรงขา้มกนั 
(รูปร่างตรงขา้ม) ความต่างเฟส  180 ๐ 

 

 
ตวัอย่างที ่13  (มช.) เชือกเส้นหน่ึงมีปลายขา้งหน่ึงผกูติดกบัเสาเม่ือสร้างคล่ืนดลจากปลายอีกขา้งหน่ึงเขา้มากระทบ 
                      จะเกิดคล่ืนสะทอ้นข้ึน  คล่ืนสะทอ้นน้ีมีเฟสเปล่ียนไปก่ีองศา 
 
 
 
การหักเหของคลืน่ (Reflaction) 
 การหกัเห คือ การท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่นรอยต่อระหวา่งตวักลางท่ีต่างกนั  เช่น  นํ้าลึกกบันํ้าต้ืน  ทาํใหทิ้ศทาง
ของคล่ืนเปล่ียนไปและมีความเร็วกบัความยาวคล่ืนเปล่ียนไป  แต่ความถ่ีคงท่ีเสมอ 

 

 ลกัษณะของการหักเห  มี  2  แบบ คอื 

 

 1.  การหักเหออก 2.  การหักเหเข้า  
 

 

 

 คล่ืนเดินทางจากนํ้าต้ืนไปนํ้าลึก 
รังสีคล่ืนจะเบนออกจากเส้นแนวฉาก 

คล่ืนเดินทางจากนํ้าลึกไปนํ้าต้ืน 
รังสีคล่ืนจะเบนเขา้หาเส้นแนวฉาก 
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การหักเหอธิบายโดยใช้กฎของสเนล 

 
 

 n
2λ
1λ

2v
1v

2sinθ
1sinθ

    

 

  เม่ือ  n  เป็นดชันีหกัเหของนํ้าต้ืนเทียบกบันํ้ าลึกและจะไดว้า่ 

 

 ตวักลาง v λ  

 นํ้าต้ืน นอ้ย นอ้ย  
 นํ้าลึก มาก มาก  
 

การแทรกสอดของคลืน่  (Interferance) 

  
       รูปการแทรกสอดของคล่ืนนํ้า 

 นิยามเกีย่วกบัการแทรกสอด 
 1.  การแทรกสอด คือ เม่ือมีคล่ืนตั้งแต่  2  คล่ืน  เคล่ือนท่ีมาพบกนัจะเกิดการรวมกนัแบบเสริม  หรือ
หกัลา้ง    
 2.  แหล่งกาํเนิดอาพนัธ์ (Coherent  Source)  คือแหล่งกาํเนิดคล่ืนท่ีมีความถ่ีเท่ากนั  มีเฟสต่างกนัคงท่ี  
หรือมีเฟสตรงกนั 
 3.  การแทรกสอดแบบเสริม  คือ  สนัคล่ืนเจอสนัคล่ืน หรือทอ้งคล่ืนเจอทอ้งคล่ืนเรียกแนวปฏิบพั (A) 
 4.  การแทรกสอดแบบหกัลา้ง คือ สนัคล่ืนเจอทอ้งคล่ืนเรียกแนวบพั (N) 
 5.  แนวปฏิบพันํ้ากระเพ่ือมมาก  แนวบพันํ้ากระเพื่อมนอ้ย 
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 การคาํนวณเร่ืองการแทรกสอด 

 เมื่อโจทย์บอกผลต่างระยะทาง เมื่อโจทย์บอกมุมทีเ่บนจากแนวกลาง 
 

 

 สูตร  การรวมแบบเสริม (แนวปฏิบพั)  จุด  P 

         P2SP1S    =  n             เม่ือ  n  =  0, 1, 2, … 

สูตร  การรวมแบบเสริม (แนวปฏิบพั = A)   

          dsin θ  =  n     เม่ือ  n  =  0, 1, 2, … 

 สูตร  การรวมกนัแบบหกัลา้ง (แนวบพั)  จุด  Q 

         QSQS 21    =  λ
2

1
n 






     เม่ือ  n  =  1, 2, 3, … 

สูตร  การรวมแบบหกัลา้ง (แนวบพั = N)   

         dsin θ  = λ
2

1
n 






    เม่ือ  n  =  1, 2, 3, … 

 
ตวัอย่างที ่14  (Ent.)  เม่ือคล่ืนแนวตรงเคล่ือนท่ีจากบริเวณ A ไปสู่บริเวณ B ในถาดคล่ืน  ทาํใหเ้กิดการหกัเหของ 
                       คล่ืนปรากฏดงัรูป  ซ่ึงมีไมส้เกลเซนติเมตรวางเทียบอยู ่ ถา้คล่ืนน้ีเกิดจากแหล่งกาํเนิดซ่ึงมีความถ่ี   
                       9  เฮิรตซ์  จงหาอตัราเร็วของคล่ืนนํ้าท่ีบริเวณ B  ( 9 2 เซนติเมตร/วินาที ) 
  
 
 
 
 
ตวัอย่างที ่15  แหล่งกาํเนิดอาพนัธ์ 2  แหล่งใหเ้ฟสตรงกนั ห่างกนั  6  cm.  ปรากฏวา่แนวเสริมกนัคร้ังแรกเบนออก 

        จากแนวกลาง  30  องศา จงหาความยาวคล่ืนจากแหล่งกาํเนิดทั้งสอง 
   
 
 
ตวัอย่างที ่16  แหล่งกาํเนิดอาพนัธ์ 2  แหล่งใหเ้ฟสตรงกนั ห่างกนั  10  cm.  ปรากฏวา่แนวเสริมกนัคร้ังแรก 
                       เบนออกจากแนวกลาง  60  องศา จงหาความยาวคล่ืนจากแหล่งกาํเนิดทั้งสอง 
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การเลีย้วเบนของคลืน่  ( Diffraction) 

  
การเลีย้วเบนอธิบายโดยใช้กฎของฮอยเกนส์ 

หลกัของฮอยเกนส์กล่าววา่  “ แต่ละจุดบนหนา้คล่ืน  กระทาํตวัเหมือนแหล่งกาํเนิดของคล่ืนอนัใหม่จะ
กระจายคล่ืนทุกทิศทุกทางดว้ยอตัราเร็วเท่ากบัอตัราเร็วตอนแรกท่ีปล่อยคล่ืน 

 

การเลีย้วเบนผ่านช่องเดีย่ว การเลีย้วเบนผ่านช่องคู่ 
1.  จะเล้ียวเบนไดก้ต่็อเม่ือ  λ d 1.  จะเล้ียวเบนปล่อยคล่ืนออกมาเหมือนการแทรกสอด 
2.  จะเกิดแนวบพัหลงัส่ิงกีดขวาง 2.  การเล้ียวเบนจะเกิดการแทรกสอดเสมอ 
3.  จะเกิดการแทรกสอดข้ึน  
4.  ถา้ช่องกวา้ง d  < λ   

 
9.5  คลืน่น่ิง  เป็นปรากฏการณ์แทรกสอดชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากคล่ืนสองขบวนท่ีมีแอมพลิจูด  ความถ่ีและความยาว
คล่ืนเท่ากนัเคล่ือนท่ีสวนทางกนั  คล่ืนน่ิงมีลกัษณะเป็น  loop  ส่วนท่ีกวา้งมากท่ีสุดเรียกวา่  Antinode (ปฏิบพั)  
ส่วนน้ีมีขนาดไม่คงท่ีเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา  แสดงวา่คล่ืนน่ิงนั้นเป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีตลอดเวลา  ส่วนตาํแหน่งท่ี
มีการเคล่ือนท่ีนอ้ยท่ีสุดเรียกวา่ Node  บพั 
 

 หลกัการ  1.  ระยะห่างจาก  A ถึง A   =  
2

λ   

                 2.  ระยะห่างจาก  N ถึง N  =  
2

λ   

                 3.  ระยะห่างจาก  A ถึง N  =  
4

λ   

 ถ้าเกดิทั้งหมด  n  loop  จะได้  
                      L  =  

2

nλ   

                      L  =  
2f

nv   

 กาํหนดให้    L  =   ความยาวเชือก (m)   
                      n  =  จาํนวน  loop  

                     λ   =  ความยาวคล่ืน (m)     
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ตวัอย่างที ่17  คล่ืนน่ิงมีระยะห่างของบพัท่ีติดกนั  10  cm  ถา้อตัราเร็วของคล่ืน  160  cm /s  ความถ่ีของ 
        แหล่งกาํเนิดคล่ืนน้ีเป็นเท่าใด 
 
 
 
 

ตวัอย่างที ่18  คล่ืนน่ิงมีระยะห่างของปฏิบพัท่ีติดกนั  4  cm  ถา้อตัราเร็วของคล่ืน  200  cm / s  ความถ่ีของ 
        แหล่งกาํเนิดคล่ืนน้ีเป็นเท่าใด 
 
 
 
 

ตวัอย่างที ่19  (Ent.)  จากรูปเป็นคล่ืนน่ิงในเส้นเชือกท่ีมีปลายทั้งสองยดึแน่นไว ้ ถา้เส้นเชือกยาว  90  เซนติเมตร 

                       และความเร็วคล่ืนในเส้นเชือกขณะนั้นเท่ากบั  2.4   10 2  เมตร/วินาที  จงหาความถ่ีของคล่ืน   

          
 
 
 
 
 
ตวัอย่างที ่20 คล่ืนน่ิงในเส้นเชือกมีระยะห่างระหวา่ง Node  และ Antinode เท่ากบั 10 cm ถา้คล่ืนมีความเร็ว 200  
                      m/s จงหาความถ่ีของคล่ืน  
 
 
 
 
ตวัอย่างที ่21 ในการทดลองคล่ืนน่ิงบนเส้นเชือก  ถา้ความถ่ีของคล่ืนน่ิงเป็น  700  เฮิรตซ์  และอตัราเร็วของคล่ืน 
                      ในเส้นเชือกเท่ากบั  350  เมตรต่อวินาที  ตาํแหน่งบพัสองตาํแหน่งท่ีอยูถ่ดักนัจะห่างกนัเท่าใด  
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แบบทดสอบฟิสิกส์ O-NET เร่ืองคลืน่กล  
 

1. (O-NET49) เม่ือคล่ืนเดินทางจากนํ้าลึกสู่นํ้ าต้ืน ขอ้ใดต่อไปน้ีถูก  
          1. อตัราเร็วคล่ืนในนํ้าลึกนอ้ยกวา่อตัราเร็วคล่ืนในนํ้าต้ืน           
 2. ความยาวคล่ืนในนํ้าลึกมากกวา่ความยาวคล่ืนในนํ้าต้ืน            
           3. ความถ่ีคล่ืนในนํ้าลึกมากกวา่ความถ่ีคล่ืนในนํ้าต้ืน           
 4. ความถ่ีคล่ืนในนํ้าลึกนอ้ยกวา่ความถ่ีคล่ืนในนํ้าต้ืน  
2. (O-NET49) คล่ืนใดต่อไปน้ี เป็นคล่ืนท่ีตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี  
       1. คล่ืนแสง   2.  คล่ืนเสียง   3.  คล่ืนผวินํ้า 
       คาํตอบท่ีถูกตอ้งคือ 
          1. ทั้ง 1 , 2 และ 3        2. ขอ้ 2 และ 3        3. ขอ้ 1 เท่านั้น        4. ผดิทุกขอ้  
3. (O-NET50) เม่ือคล่ืนเคล่ือนจากตวักลางท่ีหน่ึงไปตวักลางท่ีสองโดยอตัราเร็วของคล่ืนลดลง ถามวา่ 
     สาํหรับคล่ืนในตวักลางท่ีสอง  ขอ้ความใดถูกตอ้ง 
      1. ความถ่ีเพ่ิมข้ึน                2. ความถ่ีลดลง 
     3. ความยาวคล่ืนมากข้ึน      4. ความยาวคล่ืนลดลง 
4. (O-NET50) ถา้กระทุ่มนํ้าเป็นจงัหวะสมํ่าเสมอ  ลูกปิงปองท่ีลอยอยูห่่างออกไปจะเคล่ือนท่ีอยา่งไร 
      1. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีออกห่างไปมากข้ึน          2. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีเขา้มาหา 
      3. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีข้ึน-ลงอยูท่ี่ตาํแหน่งเดิม   4. ลูกปิงปองเคล่ือนท่ีไปดา้นขา้ง 
5. (O-NET51) คล่ืนเคล่ือนท่ีจากตวักลางหน่ึงไปยงัอีกตวักลางหน่ึง  ปริมาณใดต่อไปน้ีไม่เปล่ียนแปลง 
 1. ความถ่ี    2. ความยาวคล่ืน 
 3. อตัราเร็ว    4. ทิศทางการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
6. (O-NET52) ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งเก่ียวกบัคล่ืนตามยาว 
       1.  เป็นคล่ืนท่ีของตวักลางมีการสัน่ในแนวเดียวกบัการเคล่ือนท่ีของคล่ืน 
       2.  เป็นคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ีไปตามแนวยาวของตวักลาง 
       3.  เป็นคล่ืนท่ีไม่ตอ้งอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี 
       4.  เป็นคล่ืนท่ีอนุภาคของตวักลางมีการสัน่ไดห้ลายแนว 
7. (O-NET53) ในการทดลองเพ่ือสงัเกตผลของส่ิงกีดขวางเม่ือคล่ืนเคล่ือนท่ีผา่น เป็นการศึกษา 
      สมบติัตามขอ้ใดของคล่ืน 
       1. การหกัเห  2. การเล้ียวเบน  3. การสะทอ้น  4. การแทรกสอด 
8. (O-NET53) ทาํใหเ้กิดคล่ืนบนเส้นเชือกท่ีปลายทั้งสองดา้นถูกขึงตึง พบวา่มีความถ่ีและความยาวคล่ืน 
     ค่าหน่ึง ถา้ทาํใหค้วามถ่ีในการสัน่เพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่าของความถ่ีเดิม ขอ้ใดถูกตอ้ง 
       1.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกลดลงเหลือคร่ึงหน่ึงเน่ืองจากคล่ืนเคล่ือนท่ีในตวักลางเดิม 
       2.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า เน่ืองจากปริมาณทั้งสองแปรผนัตามกนั 
      3.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม เน่ืองจากคล่ืนเกิดบนตวักลางเดิม 
       4.  ความยาวคล่ืนบนเส้นเชือกเท่าเดิม แต่อตัราเร็วของคล่ืนเพิม่เป็นสองเท่าตามสมการ v = fl 
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9. (O-NET54) คล่ืนกลตามยาวและคล่ืนกลตามขวางถูกนิยามข้ึนโดยดูจากปัจจยัใดเป็นหลกั 
       1.  ทิศการเคล่ือนท่ีของคล่ืน   2.  ทิศการสัน่ของอนุภาคตวักลาง 
       3.  ประเภทของแหล่งกาํเนิด   4.  ความยาวคล่ืน 
10. (O-NET54) ลูกบอลลูกหน่ึงตกลงนํ้าและสัน่ข้ึนลงหลายรอบทาํใหเ้กิดคล่ืนผวินํ้าแผอ่อกไปเป็นรูป 
     วงกลม  เม่ือเวลาผา่นไป  10  วินาทีคล่ืนนํ้าแผอ่อกไปไดรั้ศมีสูงสุดประมาณ  20  เมตร  โดยมีระยะ 
      ระหวา่งสนัคล่ืนเท่ากบั  2  เมตร จากขอ้มูลดงักล่าว ลูกบอลสัน่ข้ึนลงดว้ยความถ่ีประมาณเท่าใด 
       1.  0.5  Hz    2.  1.0  Hz 
       3.  2.0  Hz    4.  4.0  Hz 
11. คล่ืนกล A และคล่ืนกล B มารวมกนัท่ีจุดๆ หน่ึงเง่ือนไขใดท่ีไม่ทาํเกิดการแทรกสอด 
      แบบเสริมกนั   (O-Net 58)   
 1. ทอ้งคล่ืนA เจอกบัทอ้งคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองเท่ากนั 
 2. ทอ้งคล่ืนA เจอกบัสนัคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองเท่ากนั 
 3. สนัคล่ืนA เจอกบัสนัคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองเท่ากนั 
 4. ทอ้งคล่ืนA เจอกบัทอ้งคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองต่างกนั 
 5. สนัคล่ืนA เจอกบัสนัคล่ืนB โดยท่ีแอมปลิจูดของคล่ืนทั้งสองต่างกนั 
12. เม่ือจุ่มหลอดกาแฟลงในแกว้ท่ีมีนํ้ าจะพบวา่ หลอดกาแฟส่วนท่ีอยูใ่ตน้ํ้ าไม่ต่อเป็นแนวเดียวกบัส่วนท่ีอยู ่
      เหนือแม่นํ้า ปรากฏการณ์น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสมบติัใด (O-Net 59) 

1.  การสะทอ้น    2.  การหกัเห 
3.  การแทรกสอด   4.  การเล้ียวเบน 
5.  การดุดกลืนแสง 

13.  คล่ืนขบวนหน่ึง  มีความถ่ี  10  เฮิรตซ์  และระยะห่างระหวา่งสนัคล่ืนท่ี 1  ถึงสันคล่ืนท่ี 6  เท่ากบั   
       5.0  เมตร  ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

       ในการเคล่ือนท่ีเป็นระยะทาง  100.00  เมตร  คล่ืนจะใชเ้วลาเคล่ือนท่ีเป็นเท่าใด 
 1.    0.3  วินาที    2.    2.0  วินาที 
 3.  10.0  วินาที    4.  12.0  วินาที 
 5.  20.0  วินาที  
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14. พิจารณาการเคล่ือนท่ีของคล่ืนนํ้าและแนวของหนา้คล่ืนดงัต่อไปน้ี 

 
  ภาพใดแสดงแนวของหนา้คล่ืนไดถู้กตอ้ง 
  1.  ภาพท่ี  1  เท่านั้น    2.  ภาพท่ี  1  และ 2 

3.  ภาพท่ี  1  และ 3    4.  ภาพท่ี  2  และ 3 
5.  ภาพท่ี  1  2  และ 2 

 
   แบบทดสอบเข้ามหาวทิยาลยัขอนแก่น บทที ่ 9  เร่ือง คลืน่กล 

1.  (มข.50)  เม่ือเคล่ือนท่ีไปบนผวินํ้าทาํใหผ้วิกระเพื่อมข้ึนลงจากระดบัเดิม  600 รอบในเวลา 1 นาที  ถา้ระยะห่าง 
      ระหวา่งสนัคล่ืนท่ีอยูถ่ดักนัวดัได ้เท่ากบั 30 เซนติเมตร  จงคาํนวณหาอตัราเร็ว ของคล่ืนผวินํ้า 
 1.    3    เมตร/วินาที              2.    6    เมตร/วินาที           

3.    9    เมตร/วนิาที             4.    12  เมตร/วินาที 
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2.  (มข.50)  จากการทดลองคล่ืนผวินํ้าในถาดคล่ืน  ถา้ปรับกระแสไฟฟ้าท่ีผา่นมอเตอร์ทาํใหปุ่้มกาํหนดคล่ืนสัน่ 
     ดว้ยความถ่ีลดลงเป็น 0.5 เท่าของค่าเดิม  ผลท่ีเกิดข้ึนจะเป็นไปตามขอ้ใด 
 1.  อตัราเร็วของคล่ืนมีค่าเป็นคร่ึงหน่ึงของค่าเดิม   2.  อตัราเร็วของคล่ืนมีค่าเป็นสองเท่าของค่าเดิม   
 3.  ความยาวคล่ืนเป็นคร่ึงหน่ึงของค่าเดิม    4.  ความยาวคล่ืนเป็นสองเท่าของค่าเดิม 
3.  (มข.50)  คล่ืนดลในเส้นเชือกกาํลงัคล่ืนท่ีจากขวาไปซา้ย A และ B เป็นจุดสองจุดบนเส้นเชือก  ณ  เวลาหน่ึง 
     รูปร่างของเส้นเชือกเป็นดงัรูปอยากทราบวา่ถา้เวลาผา่นไปอีกเลก็นอ้ยจุด  A และ  B  จะอยูท่ี่ตาํแหน่งใด 

                           ทิศการเคล่ือนท่ี 
  

 
 
 
4.  (มข.50)  ขอ้ใดเป็นหลกัของฮอยเกนส์ 
 1.  เม่ือคล่ืนเกิดการสะทอ้นจะไดว้า่  มุมตกกระทบเท่ากบัมุมสะทอ้น 
 2.  แต่ละจุดบนหนา้คล่ืนถือไดว้า่เป็นแหล่งกาํเนิดคล่ืนใหม่ 
 3.  แต่ละจุดบนหนา้คล่ืนเดียวกนัจะมีเฟสเหมือนกนั 
 4.  ถูกทั้งขอ้ 2.  และขอ้ 3. 
5.  (มข.51)  แหล่งกาํเนิดสัน่ 10 รอบ ในเวลา 5 วินาที และคล่ืนมีความเร็ว 4  เมตรต่อวินาที ถา้ขณะเวลาหน่ึงแหล่ง   
     กาํเนิดคล่ืนสัน่โดยมีการกระจดัมากท่ีสุด(อมัปลิจูด) อยากทราบวา่ขณะนั้น ณ จุดซ่ึงอยูห่่างจากแหล่งกาํเนิดคล่ืน  
     2.5 เมตร อนุภาคของตวักลางจะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งไร 

1.  มีการกระจดัเป็นศูนย ์    2.  มีการกระจดัเป็น1/4 เท่าของอมัปริจูด 
3.  มีการกระจดัเป็น1/2 เท่าของอมัปริจูด   4.  มีการกระจดัมากท่ีสุด 

6.  (มข.51)  คล่ืนขบวนหน่ึงมีความถ่ี 9 เฮิรตช ์และมีระยะห่างสองจุดท่ีมีเฟสต่างกนั 6  เรเดียน เป็น 18 เมตร  
     คล่ืนขบวนน้ีมีอตัราเร็วก่ีเมตรต่อวินาที 

1.   24 เมตรต่อวินาที    2.   27 เมตรต่อวินาที 
3.   48 เมตรต่อวินาที    4.   54 เมตรต่อวินาที 

7.  (มข.51)  แหล่งกาํเนิดคล่ืนทาํใหเ้กิดคล่ืนในเส้นเชือกยาว 30 เซนติเมตร ท่ีตรึงปลาย ทั้งสองขา้งไว ้เม่ือใช ้
      แหล่งกาํเนิดคล่ืนท่ีมีความถ่ี 40 เฮิร์ตชจ์ะเกิดคล่ืนน่ิงดงัท่ีแสดงในรูป(ก) ถา้ตอ้งการทาํใหเ้กิดคล่ืนน่ิงดงัท่ีแสดง 
      ในรูป(ข) โดยอตัราเร็วคล่ืนในเส้นเชือกคงเดิมจะตอ้งใชแ้หล่งกาํเนิดคล่ืนท่ีมีความถ่ีเท่าไร 

1.   20    เฮิร์ตช ์     
2.   30    เฮิร์ตช ์
3.   50    เฮิร์ตช ์     
4.   60    เฮิร์ตช ์

8.  (มข.52)  ในทะเลท่ีลมค่อนขา้งราบเรียบมีคล่ืนซดัเขา้หาชายฝ่ังทั้งหมด 240 ลูก ในเวลา 2 นาที ระยะห่างตาม 
      แนวราบระหวา่งทอ้งคล่ืนและสนัคล่ืนเท่ากบั 50 เซนติเมตร  จงหาอตัราเร็วของคล่ืนน้ี 

1.   0.5   เมตรต่อวินาที    2.   1.0   เมตรต่อวินาที 
 3.   2.0   เมตรต่อวินาที    4.   4.0   เมตรต่อวินาที 

1.  ทั้ง  A และ B  เคล่ือนท่ีไปทางซา้ย 
2.  A  ตํ่ากวา่เดิม  B  สูงกวา่เดิม 
3.  A  สูงกวา่เดิม  B  ตํ่ากวา่เดิม 
4.  ทั้ง  A และ B  ตํ่ากวา่เดิม 
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9.  (มข.51)  คล่ืนนํ้าเคล่ือนท่ีจากบริเวณนํ้าต้ืนสู่บริเวณนํ้าลึก โดยทาํมุมตกกระทบ 37 ๐ และมีมุมหกัเห 53 ๐   
      ถา้วดัความยาวคล่ืนในนํ้าต้ืนเป็น 3.0 เซนติเมตร จงหาความยาวคล่ืนของคล่ืนนํ้าในบริเวณนํ้าลึก   
      กาํหนดให้  tan 37 ๐  =  3/4 

1.   2.0   เซนติเมตร    2.   3.0   เซนติเมตร 
3.   4.0   เซนติเมตร    4.   5.0   เซนติเมตร 

10. (มข.52)  คาํกล่าวต่อไปน้ีขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1.   ในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนนํ้าผา่นช่องแคบเด่ียวท่ีความกวา้งของช่องแคบมากกวา่ความยาวคล่ืนจะเกิด
การเล้ียวเบนเพยีงอยา่งเดียว 
 2.   ในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนนํ้าผา่นช่องแคบเด่ียวท่ีความกวา้งของช่องแคบนอ้ยกวา่ความยาวคล่ืนจะเกิด
การเล้ียวเบนเพยีงอยา่งเดียว 
 3.   ในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนนํ้าผา่นช่องแคบคู่ท่ีความกวา้งของช่องแคบแต่ละช่องมากกวา่ความยาวคล่ืน
จะเกิดการแทรกสอดเพียงอยา่งเดียว 
 4.    ในการเคล่ือนท่ีของคล่ืนนํ้าผา่นช่องแคบคู่ท่ีความกวา้งของช่องแคบแต่ละช่องนอ้ยกวา่ความยาวคล่ืน
จะเกิดการเล้ียวเบนเพียงอยา่งเดียว 
11. (มข.53) คล่ืนกลมีการกระจดัท่ีเขียนเป็นกราฟกบัเวลาไดด้งัรูป  คล่ืนกลน้ีมีแอมปลิจูด  ความถ่ี และเฟสเร่ิมตน้ 
       เป็นเท่าใด 
 1.  4  เมตร  10  เฮิรตซ์  และ  0  เรเดียน  
 2.  4  เมตร  0.1  เฮิรตซ์  และ  0  เรเดียน 
 3.  2  เมตร  10  เฮิรตซ์  และ     เรเดียน 
 4.  2  เมตร  0.1  เฮิรตซ์  และ     เรเดียน 
 
 

 
12. (มข.53) ในการทดลองของคล่ืนน่ิงบนเส้นเชือก  ถา้คล่ืนในเส้นเชือกมีความถ่ี  720  เฮิรตซ์  และอตัราเร็ว  360 
       เมตร/วินาที  ตาํแหน่งบพัท่ีอยูติ่ดกนัจะห่างกนัก่ีเมตร 
  1.  0.25      2.  0.5    

3.  1.0      4.  2.0 
13. (มข.54)  คล่ืนในทะเลซดัเขา้หาฝ่ังดว้ยอตัราเร็ว  3  เมตรต่อวินาที ถา้ระยะระหวา่งสนัคล่ืนท่ีถดักนั 
     เท่ากบั 6  เมตร  จะมีคล่ืนเขา้กระทบฝ่ังก่ีลูกในเวลา  1  นาที 

1.    18  ลูก     2.     30  ลูก 
3.  360  ลูก     4.  1080  ลูก 
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14. (มข.54)  คล่ืนดลสองคล่ืนในเสน้เชือก  กาํลงัเคล่ือนท่ีเขา้หากนัดว้ยอตัราเร็ว  2  เซนติเมตรต่อวนิาที  ณ   
      เวลาขณะหน่ึง  คล่ืนดลทั้งสองอยูห่่างกนั  6  เซนติเมตร  ดงัรูป  เม่ือเวลาผา่นไป  2.5  วินาที  ตาํแหน่ง 
     สนัคล่ืนทั้งสองอยูห่่างกนัเท่าใด 

 
1.   2   เซนติเมตร    2.   3   เซนติเมตร 
3.   4   เซนติเมตร    4.   5   เซนติเมตร 

15. (มข.54) จากรูป  แสดงภาพการแทรกสอดของคล่ืนผวินํ้าท่ีเกิดจากแหล่งกาํเนินอาพนัธ์ S1 และ S2 มี  P    

     เป็นจุดบนเสน้บพั  ถา้ S1P  เท่ากบั  10  เซนติเมตรและ  S2P  เท่ากบั  7  เซนติเมตร  ถา้อตัราเร็วของคล่ืน 

     ทั้งสองเท่ากบั  30  เซนติเมตรต่อวินาที  แหล่งกาํเนินคล่ืนทั้งสองมีความถ่ีเท่าใด 

                                        
1.   3   เฮิรตซ์     2.    4  เฮิรตซ์ 
4.   5   เฮิรตซ์     4.    6   เฮิรตซ์ 

16. (มข.54) ในการทดลองคล่ืนน่ิงบนเสน้เชือก  ถา้ความถ่ีของคล่ืนน่ิงเป็น  475  เฮิรตซ์  และอตัราเร็วของ 
     คล่ืนในเสน้เชือกเท่ากบั  380  เมตรต่อวินาที  ตาํแหน่งบพัสองตาํแหน่งท่ีอยูถ่ดักนัจะห่างกนัเท่าใด 

1.   0.2   เมตร     2.    0.4   เมตร 
3.   0.6   เมตร     4.    0.8   เมตร 

 
 


