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บทที ่ 6  โมเมนตัมและการชน 
6.1 โมเมนตัม 
  โมเมนตัม  หมายถึง  ปริมาณการเคล่ือนท่ีของวตัถุท่ีพยายามทาํใหว้ตัถุเคล่ือนท่ีต่อไป  ซ่ึงหา
ไดจ้ากผลคูณของมวลกบัความเร็ว  เขียนสมการไดคื้อ 
  โมเมนตมั  =  มวล    ความเร็ว 

      =     ………………………………….(6.1) 

  เม่ือ      แทน  โมเมนตมั  หน่วยเป็น  kg.m/s (N.s) 
             แทน  มวลของวตัถุ  หน่วยเป็น  kg 
              แทน  ความเร็วของวตัถุ  หน่วยเป็น  m/s  
ข้อควรจํา   1.  โมเมนตมัเป็นปริมาณเวกเตอร์  คือมีทั้งขนาดและทิศทาง 

2. โมเมนตมัขณะใด ๆ  ของวตัถุจะมีทิศทางเดียวกบัความเร็วเสมอ 
3. ขนาดของโมเมนตมัเท่ากบั  mv  เม่ือ  v  เป็นขนาดของความเร็ว 

ตัวอย่างที ่1   รถคนัหน่ึงมีมวล  1  ตนั  วิ่งไปดว้ยความเร็ว  40  เมตรต่อวินาที  จงหาวา่รถคนัน้ีมีโมเมนตมั
เท่าไร 

 
 
 
 
ตัวอย่างที ่2   รถคนัหน่ึงมีมวล  2  ตนั  วิ่งไปดว้ยความเร็ว  72  กิโลเมตรต่อชัว่โมง  จงหาวา่รถคนัน้ีมี 

            โมเมนตมัเท่าไร 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่3   รถคนัหน่ึงมีมวล  80  กิโลกรัม  วิ่งไปดว้ยความเร็ว  144   กิโลเมตรต่อชัว่โมง  จงหาวา่รถคนัน้ี

มีโมเมนตมัเท่าไร 
 
 
 
 
6.2  แรงและการเปลีย่นโมเมนตัม 
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  จากกฎการเคล่ือนท่ีขอ้ท่ี  2  ของนิวตนั  ท่ีวา่ “ความเร่งของวตัถุเป็นปฏิภาคโดยตรงกบัแรง
ลพัธ์ท่ีกระทาํ  และเป็นปฏิภาคผกผนักบัมวลของวตัถุ”  จะไดว้า่ 
           =        แต่    =	 −∆      
               	= 	 −∆     

        =	 −∆    ………………………………. (6.2) 

  เม่ือ           แทน  แรงลพัธ์ท่ีคงตวักระทาํต่อวตัถุมวล m 
              แทน โมเมนตมัของวตัถุก่อนออกแรงกระทาํ 
               แทน  โมเมนตมัของวตัถุภายหลงัท่ีถูกแรงกระทาํ   
                        −      แทน  โมเมนตมัของวตัถุท่ีเปล่ียนไป 

           ∆         แทน  โมเมนตมัท่ีเปล่ียนไปในหน่ึงหน่วยเวลา (อตัราการเปล่ียนโมเมนตมั) 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ “แรงลพัธ์ท่ีกระทาํต่อวตัถุจะเท่ากบัอตัราการเปล่ียนโมเมนตมัของวตัถุนั้น” 
 
ตัวอย่างที ่ 4  วตัถุมวล  5  กิโลกรัม  ถูกแรงกระทาํใหค้วามเร็วเปล่ียนจาก  6  เมตรต่อวินาทีเป็น  18  เมตรต่อ        
                      วินาที  จงหา   

ก. ถา้ช่วงเวลาท่ีใชก้ระทาํต่อวตัถุเท่ากบั 1  วินาที  แรงท่ีกระทาํต่อวตัถุมีค่าเท่าไร 
ข. ถา้ช่วงเวลาท่ีใชแ้รงกระทาํต่อวตัถุเท่ากบั  3  วินาที  แรงท่ีกระทาํต่อวตัถุมีค่าเท่าไร 

 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่ 5  วตัถุมวล  10  กิโลกรัม  ถูกแรงกระทาํใหค้วามเร็วเปล่ียนจาก  12  เมตรต่อวินาทีเป็น  17  เมตร        
                      ต่อวินาที  จงหา   

ก. ถา้ช่วงเวลาท่ีใชก้ระทาํต่อวตัถุเท่ากบั  2  วนิาที  แรงท่ีกระทาํต่อวตัถุมีค่าเท่าไร 
ข. ถา้ช่วงเวลาท่ีใชแ้รงกระทาํต่อวตัถุเท่ากบั  5  วินาที  แรงท่ีกระทาํต่อวตัถุมีค่าเท่าไร 
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6.3  การดลและแรงดล (Impulse  and  Impulsive  Force) 
  การดล ( I )  คือผลการกระทาํของแรงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาใด ๆ  มีค่าเท่ากบัผลคูณของ
แรงกบัระยะเวลาท่ีแรงกระทาํต่อวตัถุนั้น 
  ถา้แรง      กระทาํต่อวตัถุในช่วงเวลา  t 
  การดล ( I )  =  . t 
  จากกฎขอ้ท่ี  2  ของนิวตนั        =    = 	 −∆    =	 −∆  

                   I   =  . t  =  −    ………………  (6.3) 
   I   =  . t  =  −      โมเมนตมัท่ีเปล่ียนไป 

 

 การดลเป็นปริมาณเวกเตอร์ท่ีมีทิศเดียวกบัแรง      และมีหน่วยเช่นเดียวกบัหน่วยของโมเมนตมั  
 คือ  กิโลกรัม.เมตร/วินาที 
  ถา้ใหก้ารดลแก่วตัถุโดยขนาดของแรงไม่คงท่ีในช่วงเวลาท่ีใหแ้รง  การดลทั้งหมดคือผลรวม
ของเวกเตอร์ของการดลของแรงยอ่ย ๆ  ท่ีคงท่ีเฉพาะช่วงเวลาหน่ึง  เช่น  ถา้ใหแ้รง       ในเวลา  t1  ต่อมา
เปล่ียนเป็นแรง     ในช่วงเวลา   t2  กรดลทั้งหมดในเวลา   t1 +   t2  =  t1  +    t2   
  พื้นท่ีใตก้ราฟของ     กบั t  คือ  ค่าของการดลหรือค่าของโมเมนตมัท่ีเปล่ียนไป 
  ขณะเล่นปิงปอง  ไมตี้ปิงปองจะออกแรงกระทาํต่อลูกปิงปองขนาดของแรงไม่คงท่ีคือจะ
เพิ่มข้ึนหรือลดลงดงักราฟ 
 
       จากกราฟ  ถา้หาพื้นท่ีใตก้ราฟ  พื้นท่ีใตก้ราฟ 
       จะมีหน่วยเป็นกิโลกรัม เมตรต่อวินาที  หรือ 
       หรือนิวตนัต่อวินาที  ซ่ึงเป็นหน่วยของการดล 
       เพราะฉะนั้น  พื้นท่ีใตก้ราฟระหวา่งแรงกบัเวลา 
       คือ การดล นัน่เอง 
  

แรงดล  ( F )  คือ  แรงท่ีกระทาํต่อวตัถุในช่วงเวลาสั้น ๆ  แรงดลเป็นแรงธรรมดาแบบแรงทัว่ ๆ  
ไปแต่เรียกช่ือเสียใหม่วา่  แรงดล  เพราะเป็นแรงท่ีเกิดในช่วงเวลาสั้น ๆ  ไดแ้ก่แรงท่ีเกิดการกระทบกนั
อยา่งรวดเร็ว เช่น  การตอกตะปู แรงดลมีค่าเท่ากบัโมเมนตมัท่ีเปล่ียนไปในช่วงเวลาสั้น ๆ  แรงดลมีค่า
ไม่คงท่ีดงันั้นแรงดลท่ีเกิดข้ึนจึงมีค่าเฉล่ียเสมอ 

 
 
 
 

     F(N) 
 
 
 
                                                      
                t                               t (s) 
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ตัวอย่างที ่ 6  กราฟของแรงท่ีไมตี้กระทาํกบัลูกปิงปองเป็นดงัรูป  จงหาแรงเฉล่ียท่ีไมก้ระทาํต่อลูกปิงปองถา้ 
        พื้นท่ีใตก้ราฟเท่ากบั  10  นิวตนั . วินาที 
       
 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่7   ลูกปืนมวล 30  กรัม ออกจากกระบอกปืนดว้ยความ เร็ว 1800 กิโลเมตรต่อชัว่โมง วิ่งเขา้ไปใน 
                     ท่อนไมแ้ละหยดุน่ึงในเวลา  0.2  วินาที แรงเฉล่ียท่ีท่อนไมก้ระทาํต่อลูกปืนในช่วงน้ีมีค่าเท่าใด 

 
 

 
ตัวอย่างที ่8  ลูกปืนมวล  20  กรัม ออกจากกระบอกปืนดว้ยความ เร็ว   500  เมตร / วนิาที  วิ่งเขา้ไปในท่อน  
                   ไมแ้ละหยดุน่ึง ในเวลา  0.2  วนิาที  แรงเฉล่ียท่ีท่อนไมก้ระทาํต่อลูกปืนในช่วงน้ีมีค่าเท่าใด 
 
          
 
ตัวอย่างที ่9  ลูกปืนมวล  40  กรัม ออกจากกระบอกปืนดว้ยความ เร็ว   500  เมตร / วนิาที  วิ่งเขา้ไปในท่อน  
                   ไมแ้ละหยดุน่ึง ในเวลา  0.1  วนิาที  แรงเฉล่ียท่ีท่อนไมก้ระทาํต่อลูกปืนในช่วงน้ีมีค่าเท่าใด 
 
 
 
ตัวอย่างที ่10    มวล  8  กิโลกรัม  ขณะท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว1 เมตร / วินาที  ถูกแรงคงท่ี  5  นิวตนั  กระทาํ  
                       นานเท่าใดจึงจะหยดุวตัถุน้ีได ้
 
 
 
ตัวอย่างที ่11    มวล  9  กิโลกรัม  ขณะท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว  1 เมตร / วินาที  ถูกแรงคงท่ี  10  นิวตนั       
                         กระทาํนานเท่าใดจึงจะหยดุวตัถุน้ีได ้
 
 
 

 
                   F(N) 
      9 N 
 
 
                               2  S 
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ตัวอย่างที ่12    ลูกปืนมวล  2 x 10 –2  กิโลกรัม  ออกจากปลายกระบอกปืนดว้ยความเร็ว  500  เมตร / วินาที     
                       วิ่งเขา้ไปในท่อนไมแ้ละหยดุน่ิงในเวลา  0.2  วินาที  แรงเฉล่ียท่ีท่อนไมก้ระทาํต่อลูกปืนเป็น   
                       เท่าใด 
 
 
 
. ตัวอย่างที ่13    ปล่อยวตัถุมวล  100  กรัม   ใหต้กจากท่ีสูง  20  เมตร โมเมนตมัของวตัถุขณะท่ีชนพื้นเป็น     
                          เท่าใด 
 
 
 
ตัวอย่างที ่14    ปล่อยวตัถุมวล  200  กรัม   ใหต้กจากท่ีสูง  50  เมตร โมเมนตมัของวตัถุขณะท่ีชนพื้นเป็น     
                          เท่าใด 
 
 

 
6.4  การชน 
  การชนกนัของวตัถุ( มวลวิ่งไปชนมวล )  จะเป็นไปตามหลกัคงท่ีของโมเมนตมั (กฎอนุรักษ ์
โมเมนตมั   คือผลรวมโมเมนตมัของระบบมีค่าคงตวั )   
  การชนในแนวตรง ( จุดศูนย์กลางตรงกนั )  แบ่งเป็น 

1. การชนแบบยดืหยุ่น ( ไม่สูญเสียพลงังาน )  ผลของการชนจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตมั  และกฎการอนุรักษพ์ลงังาน  ดงัน้ีคือ 

1.1 ผลรวมของโมเมนตมัของระบบมีค่าคงตวั  
         m1u1  +  m2u2   =   m1v1  +  m2v2     ……………………….. (6.4) 

1.2 ผลรวมพลงังานของระบบมีค่าคงตวั 
                                 ½ m1u1

2   + ½ m2u2
2  =  ½ m1v1

2  +  ½ m2u2
2    ………………. ( 6.5)       

                

  จากสูตรสมการทั้ง 2  เขียนเป็นสูตรคาํนวณใหม่ไดด้งัน้ี 
    u1   +  v1  =  u2  +  v2 ……………………………………. (6.6) 
   หรือ       u1  -   u2  = v2  - v1    ……………………………………. (6.7) 



     เอกสารประกอบการสอนรายวชิาฟิสิกส์ เร่ือง โมเมตมัและการชน   เรียบเรียงโดยครูบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง    www.krukird.com    หนา้ 
 

6

  2. การชนแบบไม่ยดืหยุ่น 
  การชนแบบไม่ยดืหยุน่ (สูญเสียพลงังาน)  ผลของการชนจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์
โมเมนตมั  แต่ไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษพ์ลงังาน  สรุปไดด้งัน้ี  คือ 

2.1 ผลรวมโมเมนตมัของระบบคงตวั 
P  ก่อนชน   =    P  หลงัชน 

         m1u1  +  m2u2   =   m1v1  +  m2v2    (ชนแล้วแยก) ………………..(6.8) 
           m1u1  +  m2u2   =   (m1  +  m2)v       (ชนแล้วติดกนัไป) ……………..(6.9) 

2.2 ผลรวมพลงังานของระบบมีค่าไม่คงตวั  
จากสมการ  10.7         v2  - v1  คือ  ความเร็วในการแยกออกจากกนั 
          u1 -   u2 คือ  ความเร็วในการเขา้หากนั 
 

  อตัราส่วนระหวา่งความเร็วในการแยกออกจากกนัและความเร็วในการเขา้หากนั  เรียกวา่ 
สมัประสิทธ์ิของการยดืหยุน่  (coefficint  of  restitution ,e)  
  จะได ้      e  =  

21

12

uu
vv


  ………………………………………. (6.10) 

       (โดยทัว่ไป  e    0  และ  e    1  ) 
      ( ค่าของ e         0    e    1  ) 
   

การชนในสองมิต ิ
  การชนในสองมิติ  คือ หลงัจากการชนของวตัถุทั้งสอง  วตัถุจะเคล่ือนท่ีแยกจากกนัในแนวท่ี
ทาํมุมกนั  การท่ีวตัถุเคล่ือนท่ีทาํมุมกนัภายหลงัการชนเน่ืองจาก  การเคล่ือนท่ีของศูนยก์ลางมวลของวตัถุท่ี
เคล่ือนท่ีเขา้หาศูนยก์ลางมวลของวตัถุท่ีถูกชนดงัรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            m1 
         
                   ก่อนชน      หลงัชน 

m2
m2

m1
1

2
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    ขั้นตอนการพจิารณา 
1. พิจารณาตามแนวแกน  X  จากกฎอนุรักษโ์มเมนตมัจะไดว้า่ 

 P  ก่อนชน   =    P  หลงัชน 

m1u1  +  m2u2  =  m1v1cos1  + m2v2cos2 ………………. (6.11) 

2. พิจารณาตามแนวแกน  Y  จากกฎอนุรักษโ์มเมนตมัจะไดว้า่  
 P  ก่อนชน   =    P  หลงัชน 
        0  +  0       =   m1v1sin1  - m2v2sin2 

m1v1sin1      =   m2v2sin2    …………………………….(6.12) 

      การชนในสองมิติมีทั้งการชนแบบยดืหยุน่และการชนแบบไม่ยดืหยุน่  ผลรวมของโมเมนตมั 
ของระบบและผลรวมของพลงังานจลน์ของระบบก่อนการชนและหลงัการชน  มีผลเช่นเดียวกบัการชน
ในหน่ึงมิติ 
 
ตัวอย่างที ่15    มวล  2  และ  1  กิโลกรัม มีความเร็ว  4  และ  1  เมตรต่อวินาที  วิ่งตามกนัเป็นในแนวเสน้ตรง  
                        เดียวกนัโดยมวล  1 กิโลกรัม อยูห่นา้  จงหาความเร็วหลงัชนของมวลทั้ง สองถา้เป็นการชน  
                       แบบไม่ยดืหยุน่โดยสมบูรณ์  ถา้เป็นการชนแบบยดืหยุน่  ความเร็วหลงัชน ของมวล  1      
                       กิโลกรัม  มีค่าก่ีเมตร / วินาที    
 
 
 
 
 
       
ตัวอย่างที ่16    รถมวล  40  กิโลกรัม  มีความเร็ว  20  เมตร / วินาที  เขา้ชนมวล  60  กิโลกรัม  ท่ีจอดน่ิงหลงั  
                        ชนทั้งสองติดกนั  อยากทราบวา่หลงัชนรถมีความเร็วเป็นเท่าไร    
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ตัวอย่างที ่17    รถมวล  60  กิโลกรัม  มีความเร็ว  30  เมตร / วินาที  เขา้ชนมวล  90  กิโลกรัม  ท่ีจอดน่ิงหลงั  
                        ชนทั้งสองติดกนั  อยากทราบวา่หลงัชนรถมีความเร็วเป็นเท่าไร 
 
 
 
ตัวอย่างที ่18    ยงิลูกปืนมวล  10  กรัม  ชนกล่องมวล  1  กิโลกรัมท่ีอยูน่ิ่งลูกปืนเขา้ชนดว้ยความเร็ว  1,000    
                        เมตร/วินาที  กล่องจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเท่าไร   
 
 
 
ตัวอย่างที ่19    ยงิลูกปืนมวล  10  กรัม  ชนกล่องมวล  2  กิโลกรัมท่ีอยูน่ิ่งลูกปืนเขา้ชนดว้ยความเร็ว  800    
                        เมตร/วินาที  กล่องจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเท่าไร 
 
 
 
 ตัวอย่างที ่20    กระสุนปืนมวล  20  กรัม  และมีความเร็ว  4,020 เซนติเมตรต่อวินาที  ในแนวระดบั  พุง่เขา้   
                        ชนแท่งไมซ้ึ้งวางอยูน่ิ่ง  ๆ  บนโตะ๊ท่ีปราศจากความเสียดทานและฝังอยูใ่นแท่งไม ้ ถา้ไมมี้  
                        มวล  4  กิโลเมตร  ความเร็วของแท่งไมห้ลงัถูกชนเป็นเท่าไร     
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่21    กระสุนปืนมวล  40  กรัม  และมีความเร็ว  4,000 เซนติเมตรต่อวินาที  ในแนวระดบั  พุง่เขา้   
                        ชนแท่งไมซ้ึ้งวางอยูน่ิ่ง  ๆ  บนโตะ๊ท่ีปราศจากความเสียดทานและฝังอยูใ่นแท่งไม ้ ถา้ไมมี้  
                        มวล  8  กิโลเมตร  ความเร็วของแท่งไมห้ลงัถูกชนเป็นเท่าไร 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่22    ลูกปืนมวล  3  กรัม  มีความเร็ว  700  เมตรต่อวินาที  วิง่ทะลุแผน่แท่งไมม้วล  600  กรัม  เกิด  
                        การดลทาํ ใหแ้ท่งไมมี้ความเร็ว  2  เมตรต่อวินาที  จงหาความเร็วของลูกปืนหลงัทะลุผา่น  
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ตัวอย่างที ่23    ลูกปืนมวล  2  กรัม  มีความเร็ว  800  เมตรต่อวินาที  วิง่ทะลุแผน่แท่งไมม้วล  500  กรัม  เกิด  
                        การดลทาํ ใหแ้ท่งไมมี้ความเร็ว  4  เมตรต่อวินาที  จงหาความเร็วของลูกปืนหลงัทะลุผา่น  
 
 
   
 

 
ตัวอย่างที ่24    ลูกกลมเหลก็  ก.  และ  ข.  มวลเท่ากนั  ลูกกลม  ก.  วิ่งเขา้ชนลูกกลม  ข  ซ่ึงอยูน่ิ่ง  ในแนวท่ี 
                       ไม่ผา่นจุดศูนยก์ลางมวล  ทาํใหลู้กกลม  ก.  กระเดน็เบ่ียงไปจากแนวเดิมทาํมุม  30  องศา  ถา้  
                        ลูกกลม  ก.  ก่อนเขา้ชนมีความเร็ว  6  เมตรต่อวินาที  และการชนน้ีเป็นการชนแบบยดืหยุน่   
                        สมบูรณ์  หลงัจากชนแลว้ลูกกลม  ก.  และ  ข.  จะมีขนาดความเร็วเท่าไร    
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่25    ลูกกลมเหลก็  ก.  และ  ข.  มวลเท่ากนั  ลูกกลม  ก.  วิ่งเขา้ชนลูกกลม  ข  ซ่ึงอยูน่ิ่ง  ในแนวท่ี 
                       ไม่ผา่นจุดศูนยก์ลางมวล  ทาํใหลู้กกลม  ก.  กระเดน็เบ่ียงไปจากแนวเดิมทาํมุม  30  องศา  ถา้  
                        ลูกกลม  ก.  ก่อนเขา้ชนมีความเร็ว  5  เมตรต่อวินาที  และการชนน้ีเป็นการชนแบบยดืหยุน่   
                        สมบูรณ์  หลงัจากชนแลว้ลูกกลม  ก.  และ  ข.  จะมีขนาดความเร็วเท่าไร 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่26    ลุกบาสเกตบอลมวล  400  กรัม  ขณะกระทบพื้นในแนวด่ิง มีความเร็ว  5  เมตรต่อวินาที  ถา้ 
                         สูญเสียพลงังานจลน์ขณะท่ีกระทบพื้น  20  เปอร์เซ็นต ์ ลูกบาสเกตบอลจะกระดอนข้ึนไดสู้ง  
                         เท่าไร   
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ตัวอย่างที ่27    ยงิลูกปืนมวล  10  กรัม  ในแนวระดบั  ดว้ยความเร็ว 1,000  เมตรต่อวินาที  เขา้ไปฝังในเป้า 
                        มวล  5  กิโลกรัมซ่ึงผกูเชือกแขวนไวใ้นแนวด่ิง  เป้าจะแกวง่ข้ึนไปสูงกวา่ตาํแหน่งเดิมเท่าใด   

 
 
 
 

ตัวอย่างที ่28    ยงิลูกปืนมวล  5  กรัม  ในแนวระดบั  ดว้ยความเร็ว 1,200  เมตรต่อวนิาที  เขา้ไปฝังในเป้า 
                        มวล  6  กิโลกรัมซ่ึงผกูเชือกแขวนไวใ้นแนวด่ิง  เป้าจะแกวง่ข้ึนไปสูงกวา่ตาํแหน่งเดิมเท่าใด 
 
 
 
 
ตัวอย่างที ่29    ลูกปืนมวล  4  กรัม  มีความเร็ว  1,000  เมตรต่อวินาที  ยงิทะลุแผน่ไมห้นกั  800  กรัม  ท่ีหอ้ย   
                        แขวนไวด้ว้ยเชือกยาว  หลงัจากทะลุแผน่ไมลู้กปืนมีความเร็ว  400  เมตรต่อวินาที  จงหาวา่ 
                         แท่งไมจ้ะแกวง่ข้ึนไปสูงจากจุดหยดุน่ิงเท่าใด   

 
 
 
 
 

ตัวอย่างที ่30    ช่างไมใ้ชฆ้อ้นมวล  200  กรัม  ตีตะปูมวล  2  กรัมในแนวราบโดยความเร็วของฆอ้นก่อน   
                         กระทบตะปูเป็น  10  เมตรต่อวินาที  และฆอ้นไม่กระดอนจาก หวัตะปู  ถา้เน้ือไมมี้แรงตา้น 
                         เฉล่ีย  1,000  นิวตนั    ตะปูเจาะลึกเขา้ไปในเน้ือไมเ้ท่าใด   
 
 
 
 
 
 
 
 


