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โมเมนตัม(momentum)
โมเมนตัม(momentum : P) คือ ผลคูณระหว่างระหว่างมวลและความเร็ วของวัตถุ ซึง่ เป็ นปริ มาณ
หนึง่ ที่บอกสภาพการเคลือ่ นที่ของวัตถุ
p  mv
……………(1)
เมื่อให้ p
คือ โมเมนตัมของวัตถุ
คือ มวลของวัตถุ
m
คือ ความเร็ วของวัตถุ
v
โมเมนตัมเป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ที่มีทิศตามทิศของความเร็ ว มีหน่วยเป็ นกิโลกรัมเมตรต่อวินาที ใน
การทาให้ วตั ถุซงึ่ กาลังเคลือ่ นที่ให้ หยุดนิ่งพบว่า วัตถุที่มีโมเมนตัม มากต้ องออกแรงต้ านมากกว่าวัตถุที่มี
โมเมนตัมน้ อย
จากกฎการเคลือ่ นที่ข้อที่หนึง่ ของนิวตัน ที่เรี ยกว่ากฎของความเฉื่อย สามารถเขียนในรู ปโมเมนตัม
ได้ วา่ โมเมนตัมของวัตถุคงตัวเสมอ นอกจากจะมีแรงลัพธ์ ซงึ่ มีคา่ ไม่เป็ นศูนย์มากระทาต่อวัตถุนนั ้
เมื่อวัตถุมวล m เคลือ่ นที่ด้วยความเร็ ว u มีแรงคงตัว F กระทาต่อวัตถุในช่วงเวลา t ทาให้
ความเร็ วของวัตถุเปลีย่ นเป็ น v จากกฎการเคลือ่ นที่ข้อที่สองของนิวตัน
และ
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แรงลัพธ์ ที่คงตัวที่กระทาต่อวัตถุมวล m
โมเมนตัมของวัตถุก่อนออกแรงกระทา
โมเมนตัมของวัตถุหลังออกแรงกระทา
คือ โมเมนตัมของวัตถุที่เปลีย่ นไปในช่วงเวลา t
คือ โมเมนตัมของวัตถุที่เปลีย่ นไปใน 1 หน่วยเวลา หรื อ อัตราการเปลีย่ น

โมเมนตัมของวัตถุ
การดล (Impulse) คือ การเปลีย่ นโมเมนตัม เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ ที่มีทิศเดียวกับทิศของความเร็ ว
ที่เปลีย่ นไป มีหน่วยเป็ น kg. m/s หรื อ N.s ถ้ าให้ F เป็ นแรงลัพธ์ คงตัวที่กระทากับวัตถุในช่วงเวลา t ผล
คูณ F กับ t หรื อ F t เรี ยกว่า การดล จากสมการ จะได้ วา่
F t  mv  mu

รูปที่ 1 แรง F กระทาต่อวัตถุในช่วงเวลา

่ นจาก mu เป็ น mv
t ทาให้ โมเมนตัมของวัตถุเปลีย
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เมื่อมีแรง F กระทาต่อวัตถุในช่วงเวลา t ทาให้ โมเมนตัมของวัตถุเปลีย่ นจาก mu เป็ น mv
แสดงดังรูปที่ 1 ในกรณีที่วตั ถุเปลีย่ นโมเมนตัมในแนวตรง การดลกับโมเมนตัมจะอยูใ่ นแนวเส้ นตรง
เดียวกัน โดย
ถ้ าการดลเป็ นบวก (+) หมายความว่า การดลนันจะเสริ
้
มการเคลือ่ นที่ทาให้ โมเมนตัมเพิ่มขึ ้นใน
แนวเส้ นตรง ( mv > mu หรื อ v > u )
ถ้ าการดลเป็ นลบ (-) หมายความว่า การดลนันจะต้
้ านการเคลือ่ นที่ทาให้ โมเมนตัมของวัตถุลดลง
ในแนวเส้ นตรง ( mv < mu หรื อ v < u )
แรงดล(Impulse Force) คือ อัตราการเปลีย่ นโมเมนตัม หรื อ แรงลัพธ์ ที่ทาให้ วตั ถุเปลีย่ น
โมเมนตัม ในช่วงเวลาสันๆ
้
ถ้ าวัตถุชิ ้นเดียวกันถูกทาให้ เปลีย่ นสภาพการเคลือ่ นที่แบบเดียวกัน แต่ใช้ ช่วงเวลา แตกต่างกันแล้ ว
จะเกิดแรงดลไม่เท่ากัน ดังแสดงในกราฟรูปที่ 2

รูปที่ 2 กราฟระหว่างขนาดของแรงและเวลาในขณะที่วตั ถุกระทบกัน
จากรูปจะเห็นว่า ถ้ าใช้ ช่วงเวลาสัน้ ( t1 ) แล้ วจะเกิดแรงดลมาก ถ้ าใช้ ช่วงเวลายาว ( t2 ) จะ
เกิดแรงดลน้ อย
จากกราฟ ก ในรูปที่ 2 จะเห็นว่าขนาดของแรงกระทาต่อวัตถุไม่คงตัวในช่วงเวลาในการกระทบ แต่
การคานวณการดล ขนาดของแรง ที่ใช้ จะต้ องมีค่าคงตัวค่าหนึ่ง ซึ่งเมื่อเขียนกราฟระหว่างขนาดของแรงนี ้
กับเวลา จะได้ ดงั กราฟในรูปที่ 3 โดยพื ้นที่ใต้ กราฟรูปที่ 3 เท่ากับพื ้นที่ใต้ กราฟรู ปที่ 2 ก ขนาดของแรง จาก
กราฟรูป 3 นี ้เรี ยกว่า ขนาดของแรงเฉลีย่ ในช่วงเวลา t
กรณีที่แรงค่ามากกระทาต่อวัตถุในช่วงเวลาสันๆ
้ เช่น รถยนต์ชนกัน การตอกตะปูด้วยค้ อน การตี
ลูกเทนนิส เป็ นต้ น แรงค่ามากที่กระทาในช่วงเวลาสันๆนี
้ ้เรี ยกว่า แรงดล ค่าแรงดลที่เราหาได้ จึงถือว่าเป็ น
แรงดลเฉลีย่
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รูปที่ 3 การหาแรงเฉลีย่ จากการดล
แบบฝึ กหัดเรื่องโมเมนตัมและการดล
1. นักรักบี ้ A มีมวล 70 กิโลกรัม วิ่งด้ วยความเร็ ว 8 เมตร/วินาที นักรักบี ้ B มีมวล 60 กิโลกรัม ต้ องวิ่งด้ วย
ความเร็ วเท่าไรจึงจะมีโมเมนตัมเท่ากับนักรักบี ้ A
วิธีทา

2. ใช้ ค้อนมวล 0.5 กิโลกรัม ตอกตะปู ในขณะที่ค้อนใกล้ กระทบตะปูนนมี
ั ้ ขนาดความเร็ ว 8 เมตร/วินาที
และหลังจากกระทบหัวตะปูแล้ วค้ อนสะท้ อนกลับด้ วยความเร็ วเท่าเดิม ถ้ าช่วงเวลาที่ค้อนกระทบหัวตะปู
เป็ น 1 มิลลิวินาที จงหาค่าการดลและแรงดลที่หวั ตะปูกระทาต่อค้ อน
วิธีทา

3. ลูกบอลมีมวล 0.5 กิโลกรัม เข้ าชนผนังในแนวตังฉากด้
้
วยอัตราเร็ ว 10 เมตร/วินาที และสะท้ อนกลับใน
แนวตังฉากกั
้
บฝาผนังด้ วยอัตราเร็ วเดิม ถ้ าช่วงเวลาที่ลกู บอลกระทบผนังเท่ากับ 5 x 10–3 วินาที จง
คานวณแรงเฉลีย่ ผนังทาต่อลูกบอล
วิธีทา
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4. กระสุนปื นมวล 20 กรัม เคลือ่ นที่ด้วยความเร็ ว 500 เมตรต่อวินาที เข้ าไปในกระสอบทรายใช้ เวลา 1.0
มิลลิวินาที กระสุนจึงหยุด ถ้ าแรงต้ านทานของทรายที่กระทาต่อกระสุนมีคา่ คงตัวแรงต้ านทานนี ้มีคา่ เท่าใด
หน่วยเป็ นกิโลนิวตัน
วิธีทา

5. ลูกฟุตบอลมวล 0.5 กิโลกรัม เคลือ่ นที่ด้วยความเร็ ว 20 เมตรต่อวินาที ถ้ าผู้รักษาประตูใช้ มือรับลูกบอล
ให้ หยุดนิ่ง ภายในเวลา 0.04 วินาที แรงเฉลีย่ ที่มือกระทาต่อลูกบอลมีขนาดเท่าใด
วิธีทา

6. รถคันหนึง่ เริ่ มเบรกขณะมีความเร็ ว 20 m/s ถ้ ารถวิ่งบนถนนระดับราบที่มี ส.ป.ส. ของความเสียดทาน
เท่ากับ 0.50 รถต้ องใช้ เวลาเบรกนานเท่าไรจึงหยุด ใช้ g = 10 m/s2
วิธีทา

7. กล่องใบหนึง่ อยูบ่ นรถ ซึง่ กาลังเคลือ่ นที่ในแนวระดับด้ วยความเร็ ว 30 เมตร/วินที รถจะต้ องเบรกจนหยุด
นิ่งในเวลาน้ อยที่สดุ เท่าไร กล่องจึงจะไม่ไถลไปบนรถ ถ้ าสัมประสิทธิ์ ความเสียดทานระหว่างกล่องกับรถ
เป็ น 0.5
วิธีทา

Physics By Kru Jittakorn

5

โมเมนตัมและการชน

8. ปล่อยลูกบอลมวล 0.4 กิโลกรัม จากที่สงู 5 เมตร ตกลงในแนวดิ่ง กระทบพื ้นนาน 0.02วินาที ปรากฎว่า
ลูกบอลกระดอนขึ ้นสูง 3.2 เมตร จงหา
ก. การดลของลูกบอล ข. แรงดลที่กระทาต่อลูกบอล

9. แรงกระทากับวัตถุหนึง่ (ดังรูป)ในช่วงเวลาที่มีแรงกระทานันจะท
้ าให้ วตั ถุเปลีย่ นโมเมนตัมไปเท่าใด
วิธีทา

10. ลูกบอลเคลือ่ นที่ในแนวระดับ ชายคนหนึง่ ใช้ ไม้ ตีลกู บอลนี ้สวนออกมาในทิศตรงกันข้ าม แรงที่กระทา
ต่อลูกบอลกับเวลาที่ลกู บอลกระทบไม้ ตี เขียนแทนได้ ด้วยกราฟนี ้
ก. การดลมีคา่ เท่าใด
ข. ถ้ าลูกบอลมีมวล 25 กรัม และเคลือ่ นที่เข้ า
ด้ วยความเร็ วต้ น 25 m/s ลูกบอลจะมีความเร็ วเท่าใดหลังจากถูกไม้ ตี
วิธีทา

11. นักกีฬาเตะลูกบอลมวล 200 กรัม อัดกาแพงแล้ วลูกบอลสะท้ อนสวนออกมาด้ วยอัตราเร็ ว 5 m/s ซึง่
เท่ากับอัตราเร็ วเดิม ถ้ าแรงที่กาแพงกระทาต่อลูกบอลเป็ น 40 นิวตันลูกบอลกระทบกาแพงอยูน่ านเท่าใด
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12. จากรูปลูกเทนนิสมวล m ตกกระทบพื ้น แล้ วกระดอนขึ ้นโดยมีขนาดของความเร็ วคงที่ข้อใดคือโมเม
นตัมของลูกเทนนิสที่เปลีย่ นไป
วิธีทา

13. จากข้ อที่ผา่ นมา ถ้ าเวลาที่ชนพื ้นคือ 0.2 วินาที แรงดลมีคา่ เท่าใด

