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ตะลุยโจทยโควตา มช. บทที่ 2 การเคลื่อนที่ ชุด 2

ตะลุ ย โจทย โ ควตา มช. ฟ สิ ก ส บทที่ 2 การเคลื่ อ นที่ ชุ ด 2
1(มช 47) รถยนตคันหนึ่งเริ่มเคลื่อนออกจากที่จอดไปตามถนนตรงดวยอัตราเรงคงตัว 2 เมตรตอ
วินาที2 ในชวงเวลา 5 วินาที
แลวเคลื่อนที่ตอไปดวยอัตราเร็วคงตัวเปนเวลา 30 วินาที
คนขับเหยียบเบรคทําใหอัตราเร็วของรถยนตลดลง แลวหยุดภายในชวงเวลา 5 วินาที หลังจาก
เหยียบเบรค จงหาวาระยะทางทั้งหมดที่รถยนตเคลื่อนที่ไดเทากับกี่เมตร

2. รถไฟขบวนหนึ่งออกวิ่งจากหยุดนิ่งที่สถานี ก. ไปดวยความเรง 4 m/s2 นาน 10 วินาที
วิ่งตอไปดวยความเร็วคงที่เปนเวลา 30 วินาที จึงลดความเร็วลงในอัตรา 8 m/s2 จนไป
หยุดนิ่งสถานี ข พอดี ใหหาระยะทางระหวางสถานี ก และ ข
3. รถคันหนึ่งออกจากจุดหยุดนิ่งดวยความเรง 6 m/s2 พรอมๆ กันนั้น มีรถ A แลนผานจุด
เดียวกันไปดวยความเร็วคงที่ 30 m/s พุงนําหนารถคันแรก รถคันแรกจะทันรถ A ในระยะทาง
ก. 300 m
ข. 360 m
ค. 400 m
ง. 450 m
4. จากโจทยขอที่ผานมา ขณะรถทั้งสองทันกัน รถคันแรกมีความเร็วเทาไร
ก. 80 m/s
ข. 60 m/s
ค. 40 m/s
ง. 30 m/s
5(มช 40) เครื่องบินลําหนึ่งบินจากสนามบินเชียงรายมาที่สนามบินเชียงใหมใชเวลา 40 นาที
แลวบินจากสนามบินเชียงใหมไปสนามบินแมฮองสอนใชเวลา 35 นาที ถาสนามบินเชียงราย
อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบินเชียงใหมเปนระยะทางตรง 150 กิโลเมตร และ
สนามบินแมฮองสอน อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของสนามบินเชียงใหม เปนระยะทางตรง
120 กิโลเมตร จงหาวาถาเครื่องบินนี้บินตรงจากสนามบินเชียงรายไปยังสนามบินแมฮองสอน
โดยใชเวลาบินเทาเดิม จะตองบินดวยอัตราเร็วกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง
1. 153.60
2. 215.35
3. 216.00
4. 430.70
6(มช 48) ความเร็ว v ในหนวยเมตรตอวินาที ของรถคันหนึ่งเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปของ
สมการ v = a t + b t2 เมื่อ 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
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7(มช 30) ลูกบอลสองลูกถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่ง โดยที่ลูกหนึ่งมีความเร็วตนเปนสองเทาของ
อีกลูกหนึ่ง ลูกที่ความเร็วตนสูงกวาจะเคลื่อนที่ขึ้นไดสูงเทากับ
1. 8 เทาของอีกลูกหนึ่ง
2. 4 เทาของอีกลูกหนึ่ง
3. 2 เทาของอีกลูกหนึ่ง
4. 2 เทาของอีกลูกหนึ่ง
8. วัตถุชิ้นหนึ่งถูกปลอยใหตกลงมาในแนวดิ่ง จงหาระยะทางระหวางวินาทีที่ 4 ถึงวินาทีที่ 8
ก. 320 m
ข. 280 m
ค. 240 m
ง. 200 m

9(มช 48) วัตถุถูกโยนขึ้นไปในแนวดิ่งดวยความเร็ว 80 เมตรตอวินาที ระยะทางที่วัตถุเคลื่อน
ที่ไดในชวงวินาทีที่ 1 ตอระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในชวงวินาทีที่ 7 เปนเทาไร
10(มช 41) เด็กคนหนึ่งโยนกอนหินขึ้นไปในแนวดิ่งดวยอัตราเร็วตน 10 เมตร/วินาที กอนหิน
ตกถึงพื้นซึ่งอยูต่ํากวาตําแหนงมือที่กําลังโยนเปนระยะทาง 15 เมตร
จงหาวากอนหิน
เคลื่อนที่อยูในอากาศเปนเวลานานกี่วินาที
11. ปลอยน้ําใหไหลทีละหยดเปนจังหวะโดยที่หยดแรกถึงพื้นหยดตอไปก็ปลอยเปนดังนี้เรื่อยๆ
ถาในเวลา 1 นาที มีหยดน้ํารวม 150 หยด จุดที่ปลอยน้ําสูงจากพื้นเทาใด
12(En 40) นาย ก ยืนอยูบนดาดฟาตึกซึ่งสูงจากพื้นดิน 20 เมตร ปลอยกอนหินลงไปในแนวดิ่ง
ในขณะเดียวกันนาย ข ซึ่งอยูที่พื้นดินโยนกอนหินขึ้นไปตรงๆ ดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที
กอนหินทั้งสองจะพบกันที่สูงจากพื้นดินกี่เมตร
13(มช 44) ชายคนหนึ่งโยนกอนหินขึ้นไปในแนวดิ่งดวยอัตราเร็วตน 12.0 เมตร/วินาที ขณะ
ที่กอนหินกอนแรกขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็โยนกอนหินกอนที่สองขึ้นไปในแนวดิ่ง ดวยอัตราเร็วตน
เทากับกอนแรก จงหาวากอนหินทั้งสองจะชนกัน ณ ตําแหนงซึ่งสูงจากตําแหนงที่โยนกี่เมตร
14(En 32) รถไฟ 2 ขบวน วิ่งเขาหากันโดยวิ่งในรางเดียวกัน รถขบวนที่ 1 วิ่งดวยความเร็ว
10 เมตร/วินาที สวนรถขบวนที่ 2 วิ่งดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ขณะที่อยูหางกัน
325 เมตร รถไฟทั้ง 2 ขบวน ตางเบรครถและหยุดไดพอดีพรอมกันโดยหางกัน 25 เมตร
เวลาที่รถทั้งสองใชเปนเทาใด
1. 10 วินาที
2. 15 วินาที
3. 20 วินาที
4. 25 วินาที
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15(มช 47) วัตถุที่ถูกปลอยใหเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงตามแนวดิ่งแบบเสรี โดยที่ไมคิดความตานทาน
ของอากาศ ปริมาณใดที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่และมีคาคงตัว
1. ความเรง
2. ความเร็วสุดทาย
3. ความเร็วเฉลี่ย 4. ความเร็วขณะหนึ่ง
16(มช 46) ขอความใดไมใชตัวอยางการเคลื่อนที่ดวยความเรง
1. มะพราวตกจากตนมะพราว
2. รถยนตเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่ง
3. วัตถุเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงที่ในแนววงกลม
4. ชวงการเคลื่อนที่ของลูกกลมเหล็กในน้ํามันหลอลื่นดวยคาความเร็วปลาย
17(En 45/1) ถากราฟระหวางความเร็วของวัตถุ v ที่
เวลา t ตางๆ เปนดังรูป กราฟของความเรง a
กับเวลา t ตาง ๆ จะเปนตามรูปใด
1. a

2.

v
l
t

t1

a
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t1

3. a
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t1

t

t

a

t1
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18(A–net51) กราฟในขอใดที่แสดงการกระจัด (s) กับเวลา (t) สําหรับการดีดลูกบอลขึ้นไปใน
แนวดิ่งและตกลงมาภายใตแรงโนมถวง
1. s
2. s
t

t
3. s

4. s
t

t

19(En 41/2) จากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็ว
กับเวลาของการเคลื่อนที่เปนดังรูป พบวาภายหลังการ
เดินทางไปได 4 วินาที ระยะทางการเคลื่อนที่มีคา 16
เมตร จงหาความเรงที่เวลา 3 วินาที
1. +2 m/s2
2. –2 m/s2
3. +3 m/s2
4. –4 m/s2
20. จากการเคลื่อนที่ซึ่งแสดงไดดวย
กราฟความเร็ว– เวลา ดังรูป กิน
เวลานานเทาไร วัตถุจึงจะกลับมา
ที่จุดเริ่มตน
1. 16 วินาที
2. 18.5 วินาที
3. 13.5 วินาที
4. 16.2 วินาที

ความเร็ว (m/s)
เวลา (t)

เวลา (t)

21(มช 44) จากกราฟดังรูป ระหวางขนาดของ
ความเร็ว และเวลา t ของอนุภาคซึ่งเคลื่อน
ที่ในแนวดิ่งภายใตแรงเสียดทาน และ น้ํา
หนักของอนุภาค อนุภาคอยูในอากาศได
นาน 16 วินาที จงหาวาอนุภาคนี้จะเคลื่อน
ที่ไดระยะทางสูงสุดกี่เมตร
1. 80
2. 160

3. 240
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4. 320

