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ตะลุยโจทย โควตา  มช .  ฟ สิกส  บทที่   2   การเค ล่ือนท่ี  ชุด  2   2  
  

1(มช 47) รถยนตคันหนึ่งเร่ิมเคล่ือนออกจากที่จอดไปตามถนนตรงดวยอัตราเรงคงตัว   2  เมตรตอ 1(มช 47) รถยนตคันหนึ่งเร่ิมเคล่ือนออกจากที่จอดไปตามถนนตรงดวยอัตราเรงคงตัว   2  เมตรตอ 
วินาที2   ในชวงเวลา  5  วินาที          แลวเคลื่อนท่ีตอไปดวยอัตราเร็วคงตัวเปนเวลา  30  วินาที   วินาที2   ในชวงเวลา  5  วินาที          แลวเคลื่อนท่ีตอไปดวยอัตราเร็วคงตัวเปนเวลา  30  วินาที   
คนขับเหยียบเบรคทําใหอัตราเร็วของรถยนตลดลง แลวหยุดภายในชวงเวลา  5  วินาที หลังจาก คนขับเหยียบเบรคทําใหอัตราเร็วของรถยนตลดลง แลวหยุดภายในชวงเวลา  5  วินาที หลังจาก 
เหยียบเบรค     จงหาวาระยะทางท้ังหมดท่ีรถยนตเคลื่อนท่ีไดเทากับก่ีเมตร เหยียบเบรค     จงหาวาระยะทางท้ังหมดท่ีรถยนตเคลื่อนท่ีไดเทากับก่ีเมตร 

  

2.   รถไฟขบวนหนึ่งออกว่ิงจากหยุดนิ่งที่สถานี  ก. ไปดวยความเรง   4   m/s2      นาน   10   วินาที    
 ว่ิงตอไปดวยความเร็วคงท่ีเปนเวลา   30  วินาที     จึงลดความเร็วลงในอัตรา   8  m/s2     จนไป 
ห ุดนิ่งสถานี  ข   พอดี

2.   รถไฟขบวนหนึ่งออกว่ิงจากหยุดนิ่งที่สถานี  ก. ไปดวยความเรง   4   m/s2      นาน   10   วินาที    
 ว่ิงตอไปดวยความเร็วคงท่ีเปนเวลา   30  วินาที     จึงลดความเร็วลงในอัตรา   8  m/s2     จนไป 
ห ุดนิ่งสถานี  ข   พอดี  ใหหาระยะทางระหวางสถานี  ก  และ  ข ยย
 

รถคันหนึ่งออกจากจุดหยุดนิ่งดวยความเรง  6  m/s2  พรอมๆ กันนั้น     มีรถ A  แลนผานจุด 3.  
   เดียวกันไปดวยความเร็วคงท่ี  30 m/s พุงนําหนารถคันแรก รถคันแรกจะทันรถ A ในระยะทาง 
  ก.  300  m    ข.  360  m    ค.  400  m   ง.  450  m  
 

4.  จากโจทยขอท่ีผานมา    ขณะรถทั้งสองทันกัน    รถคันแรกมีความเร็วเทาไร 
ก.  80  m/s    ข.  60  m/s    ค.  40  m/s   ง.  30   m/s 

 

5(มช 40)    เคร่ืองบินลําหนึ่งบินจากสนามบินเชียงรายมาท่ีสนามบินเชียงใหมใชเวลา     40     นาที   
แลวบินจากสนามบินเชียงใหมไปสนามบินแมฮองสอนใชเวลา   35  นาที   ถาสนามบินเชียงราย 
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบินเชียงใหมเปนระยะทางตรง  150  กิโลเมตร      และ 
สนามบินแมฮองสอน อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของสนามบินเชียงใหม เปนระยะทางตรง    
120  กิโลเมตร  จงหาวาถาเคร่ืองบินนี้บินตรงจากสนามบินเชียงรายไปยังสนามบินแมฮองสอน   
โดยใชเวลาบินเทาเดิม    จะตองบินดวยอัตราเร็วก่ีกิโลเมตร/ช่ัวโมง 

1.  153.60     2.  215.35     3.  216.00    4.  430.70 
 

6(มช 48)   ความเร็ว v  ในหนวยเมตรตอวินาที  ของรถคันหนึ่งเปล่ียนแปลงตามเวลาในรูปของ 
สมการ  v  =  a t  +  b t2    เม่ือ   t   คือ เวลา มีหนวยเปนวินาที หนวยของ   a  และ  b  คือขอใด 

  1.  เมตร  วินาที2  และ  เมตร  วินาที 3   2.  เมตร  วินาที  และ  เมตร  วินาที2 

  3.  วินาที2  ตอเมตร และ วินาที3  ตอเมตร  4.  เมตรตอวินาที2 และ เมตรตอวินาที3 
 

 
 

http://www.pec9.com/study08/mv/pq/p02q2-1/p02q2-1.html


Phy Online                             pec9.com                        ตะลุยโจทยโควตา มช. บทท่ี  2 การเคลื่อนที่ ชุด 2 

 45

7(มช 30)   ลูกบอลสองลูกถูกโยนข้ึนไปในแนวดิ่ง   โดยท่ีลูกหนึ่งมีความเร็วตนเปนสองเทาของ
 อีกลูกหนึ่ง   ลูกท่ีความเร็วตนสูงกวาจะเคล่ือนท่ีข้ึนไดสูงเทากับ     
  1.  8  เทาของอีกลูกหนึ่ง       2.  4  เทาของอีกลูกหนึ่ง 
  3.  2  เทาของอีกลูกหนึ่ง       4.    เทาของอีกลูกหนึ่ง 2
 

8.  วัตถุช้ินหนึ่งถูกปลอยใหตกลงมาในแนวดิ่ง    จงหาระยะทางระหวางวินาทีที่   4   ถึงวินาทีที่   8 
  ก.  320  m     ข.  280  m    ค.  240  m    ง.  200  m  
 

9(มช 48)  วัตถุถูกโยนข้ึนไปในแนวดิ่งดวยความเร็ว   80  เมตรตอวินาที   ระยะทางท่ีวัตถุเคล่ือน 
 ท่ีไดในชวงวินาทีท่ี  1  ตอระยะทางท่ีวัตถุเคล่ือนท่ีไดในชวงวินาทีท่ี  7  เปนเทาไร 
 

10(มช 41)  เด็กคนหนึ่งโยนกอนหินข้ึนไปในแนวดิ่งดวยอัตราเร็วตน  10 เมตร/วินาที    กอนหิน 
ตกถึงพื้นซ่ึงอยูต่ํากวาตําแหนงมือท่ีกําลังโยนเปนระยะทาง   15   เมตร          จงหาวากอนหิน 
เคล่ือนท่ีอยูในอากาศเปนเวลานานกี่วินาที  

 

ปลอยน้ําใหไหลทีละหยดเปนจังหวะโดยท่ีหยดแรกถึงพื้นหยดตอไปก็ปลอยเปนดังนี้เร่ือยๆ 11.  
ถาในเวลา  1  นาที  มีหยดน้ํารวม  150  หยด   จุดท่ีปลอยน้ําสูงจากพื้นเทาใด 

 

12(En 40)  นาย ก  ยืนอยูบนดาดฟาตึกซ่ึงสูงจากพื้นดิน  20 เมตร ปลอยกอนหินลงไปในแนวดิ่ง 
 ในขณะเดียวกันนาย  ข  ซ่ึงอยูท่ีพื้นดินโยนกอนหินข้ึนไปตรงๆ ดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที  
 กอนหินท้ังสองจะพบกันท่ีสูงจากพื้นดินกี่เมตร 
 

13(มช 44)   ชายคนหนึ่งโยนกอนหินข้ึนไปในแนวดิ่งดวยอัตราเร็วตน  12.0  เมตร/วินาที   ขณะ 
ท่ีกอนหินกอนแรกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็โยนกอนหินกอนท่ีสองขึ้นไปในแนวด่ิง ดวยอัตราเร็วตน

 เทากับกอนแรก จงหาวากอนหินท้ังสองจะชนกัน ณ ตําแหนงซ่ึงสูงจากตําแหนงท่ีโยนกี่เมตร  
 

14(En 32)  รถไฟ   2  ขบวน   วิ่งเขาหากันโดยวิ่งในรางเดียวกัน   รถขบวนท่ี  1  วิ่งดวยความเร็ว 
 10   เมตร/วินาที    สวนรถขบวนท่ี  2  วิ่งดวยความเร็ว   20    เมตร/วินาที     ขณะท่ีอยูหางกัน 
 325   เมตร   รถไฟท้ัง  2  ขบวน  ตางเบรครถและหยุดไดพอดีพรอมกันโดยหางกัน  25  เมตร     
 เวลาท่ีรถท้ังสองใชเปนเทาใด                 

1.  10 วินาที    2.  15  วินาที     3.  20  วินาที   4.  25  วินาที 
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15(มช 47) วัตถุท่ีถูกปลอยใหเคล่ือนท่ีข้ึนหรือลงตามแนวด่ิงแบบเสรี โดยท่ีไมคิดความตานทาน 
ของอากาศ   ปริมาณใดท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนท่ีและมีคาคงตัว 

1.  ความเรง    2.  ความเร็วสุดทาย  3.  ความเร็วเฉล่ีย  4.  ความเร็วขณะหนึ่ง   
 

16(มช 46)   ขอความใดไมใชตัวอยางการเคล่ือนท่ีดวยความเรง 
  1.  มะพราวตกจากตนมะพราว 
  2.  รถยนตเคล่ือนท่ีจากจุดหยุดนิ่ง 
  3.  วัตถุเคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็วคงท่ีในแนววงกลม 
  4.  ชวงการเคล่ือนท่ีของลูกกลมเหล็กในน้ํามันหลอล่ืนดวยคาความเร็วปลาย  
 

17(En 45/1)  ถากราฟระหวางความเร็วของวัตถุ  v ท่ี 
เวลา  t   ตางๆ     เปนดังรูป กราฟของความเรง a    
กับเวลา  t   ตาง ๆ จะเปนตามรูปใด 

  
  1.              2.  
 
 
 
 

3.              4.  
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18(A–net51) กราฟในขอใดท่ีแสดงการกระจัด (s) กับเวลา (t) สําหรับการดีดลูกบอลข้ึนไปใน 
 แนวด่ิงและตกลงมาภายใตแรงโนมถวง 
  1.               2. s

 
 
  3.               4. 
 
 
 

19(En 41/2) จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็ว 
 กับเวลาของการเคล่ือนท่ีเปนดังรูป      พบวาภายหลังการ 
 เดินทางไปได   4  วินาที    ระยะทางการเคล่ือนที่มีคา  16 
    เมตร  จงหาความเรงท่ีเวลา   3  วินาที 
  1.  +2  m/s2     2.  –2  m/s2 
  3.  +3  m/s2     4.  –4  m/s2 
 

20.  จากการเคล่ือนท่ีซ่ึงแสดงไดดวย 
  กราฟความเร็ว– เวลา  ดังรูป    กิน 

เวลานานเทาไร  วัตถุจึงจะกลับมา 
ท่ีจุดเร่ิมตน 

 1.  16  วินาที   2.  18.5  วินาที 
 3.  13.5 วินาที  4.  16.2  วินาที 
 

21(มช 44)    จากกราฟดังรูป  ระหวางขนาดของ 
 ความเร็ว และเวลา  t  ของอนุภาคซ่ึงเคล่ือน 
 ท่ีในแนวดิ่งภายใตแรงเสียดทาน     และ น้ํา 
 หนักของอนุภาค      อนุภาคอยูในอากาศได 
 นาน  16  วินาที  จงหาวาอนุภาคนี้จะเคล่ือน 
 ท่ีไดระยะทางสูงสุดกี่เมตร      
  1.  80      2.  160     3.  240     4.  320  
 

⌫⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌫⌦⌦ 
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