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หนวยการเรียนรูที่ 1
áÃ§
และการเคลื่อนที่

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  ม.5/4

  ม.5/5

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุด

1.  การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวมีเพียงการเคลื่อนที่แนวตรงเท่านั้น

2.  แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็นแรงที่มีขนาดเท่ากันและมีทิศตรงข้ามกันจึงเป็นแรงสมดุล

3.  การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มีเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งไฮเพอร์โบลา

4.  การเคลื่อนที่ที่ความเร่งมีทิศตั้งฉากกับความเร็วตลอดเวลา	คือ	การเคลื่อนที่แบบวงกลม

5.  การเคลื่อนที่แบบสั่นแต่ละรอบต้องผ่านต�าแหน่งสมดุล	2	ครั้งเสมอ
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1. การเคลื่อนที่แนวตรง
	 ในชวิีตประจ�าวนัเราสามารถพบเหน็วตัถตุ่าง	ๆ 	ทัง้ในสภาพ

ที่อยู่นิ่งและในสภาพที่เคลื่อนที่ได้ทั่วไป	 เช่น	 การเดิน	 การวิ่ง	

การกระโดด	การแล่นของรถหรอืเรอื	การร่วงของใบไม้	การหมนุ

ของกังหัน	การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา	เป็นต้น	แต่ความรู้ความ

Prior Knowledge

เข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ได้เกิดขึ้นเมื่อสี่ร้อยกว่าปที่ผ่านมาจากผลงานของนักวิทยาศาสตร์	 ซึ่ง

ผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์สรุปได้ว่า	แรงเป็นต้นเหตุที่ท�าให้วัตถุเคลื่อนที่	โดยแรงที่กระท�า

ต่อวัตถุส่งผลโดยตรงต่อความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุ

กำรàคล×อ่นทีá่นวตรง
ลกัÉณะãดที	่		äม‹มี			ãนกำร
àคล×อ่นทีá่บบอ×น่	æ

	 การเคลือ่นทีแ่นวตรง	(linear	motion)	คอื	การเคลือ่นทีไ่ปตามเส้นทางทีเ่ป็นเส้นตรง	ซึง่เป็น

รูปแบบการเคลื่อนที่ที่ง่ายที่สุด	เช่น	การเคลื่อนที่ของรถไฟที่แล่นบนรางตรงบนพื้นระดับ	ดังภาพ

ที	่1.2	การตกของก้อนหนิจากความสงูในแนวด่ิง	เป็นต้น		การเคล่ือนทีแ่นวตรงอาจเป็นการเคล่ือนที่

ด้วยความเร็วคงตัวหรือความเร่งเป็นศูนย์	 เม่ือสังเกตจะได้ว่า	 การเคล่ือนที่ด้วยความเร็วคงตัวนี้

มเีฉพาะการเคล่ือนทีแ่นวตรงเท่านัน้	การเคลือ่นทีร่ปูแบบอืน่ล้วนเป็นการเคลือ่นทีแ่บบมคีวามเร่ง

ทั้งสิ้น	 การเคลื่อนที่แนวตรงเป็นการเคลื่อนที่ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายกว่าการ

เคลื่อนที่แบบอื่นที่มีลักษณะซับซ้อนมากขึ้น

	 กล่าวได้ว่า	การเคลื่อนที่แนวตรงเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุจากต�าแหน่งหนึ่งไปอีกต�าแหน่ง

หนึ่ง	โดยมีแนวเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง	สามารถแบ่งได้เป็น	2	กรณี	ได้แก่

	 •	การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวระดับ

	 •	การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนวดิ่ง	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	การตกแบบเสรี	(free	fall)

		ภาพที	่1.1	การแข่งขนัว่ายน�า้ในลูว่่ายมลีกัษณะการเคลือ่นที่
ในแนวตรง

 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.

		ภาพที่	1.2	รถไฟฟาเคลื่อนที่บนรางตรง
 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.

แรงและการเคลื่อนที่ 3



 1.1 »ÃÔÁÒ³·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§ÇÑµ¶Ø
 การศึกษาการเคลื่อนท่ีของวัตถุเปนการศึกษาการเปลี่ยนตําแหนงของวัตถุ โดยการ

เปลี่ยนแปลงนี้จะทําใหเกิดปริมาณที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ ดังตอไปนี้

1. ระยะทางและการกระจัด เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ ตําแหนงของวัตถุจะเปลี่ยนไป เชน 

ขณะท่ีรถยนตแลนไปบนทองถนนตําแหนงของรถยนตจะเปล่ียนไป โดยการเปล่ียนตําแหนงของ

วัตถุสามารถพิจารณาไดจากปริมาณ ดังตอไปนี้

  1) ระยะทาง (distance) คอื ระยะทัง้หมดทีวั่ดไดตามแนวการเคลือ่นทีจ่รงิของวตัถ ุตัง้แต

จุดเริ่มตนของการเคลื่อนที่จนถึงจุดสุดทายหรือปลายทางของการเคลื่อนที่ โดยระยะทางจะระบุ

แคขนาดเพียงอยางเดียว ไมระบุทิศทาง ระยะทางจึงจัดวาเปนปริมาณสเกลาร (scalar quantity) 

มีหนวยเปนเมตร (m)

  2) การกระจัด (displacement) คือ ปริมาณที่บอกวาตําแหนงของจุดสุดทายของการ

เคลื่อนท่ีของวัตถุจะอยูหางจากจุดเริ่มตนของการเคล่ือนที่เทาใด โดยไมคํานึงถึงเสนทางการ

เคลื่อนที่จริงของวัตถุ การกระจัดจะระบุทั้งขนาดซึ่งเปนระยะที่วัดไดตามแนวเสนตรงเช่ือมตอ

ระหวางจดุเริม่ตนกับจดุสดุทายของการเคลือ่นที ่และทิศทางของจุดสดุทายเมือ่เทยีบกบัจดุเริม่ตน

จึงจัดวาเปนปริมาณเวกเตอร (vector quantity) ที่มีทิศชี้จากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายของการ

เคลื่อนที่ของวัตถุ มีหนวยเปนเมตร (m) เชน การบินของนกจากจุด A ไปยังจุด B แลวบินตอไป

ยังจุด C ดังภาพที่ 1.3 

  จากภาพที่ 1.3 เมื่อนกบินจากจุด A ไปยังจุด B นกจะบินไดระยะทาง 240 เมตร และ

เมื่อนกบินตอจากจุด B ไปยังจุด C ระยะทาง 80 เมตร แสดงวา ระยะทางที่นกบินตั้งแตจุด A

ไปจนถึงจุด C รวมไดระยะทางเทากับ 240 + 80 = 320 เมตร  แตการกระจัดที่นกบินจากจุด A

ไปยังจุด C เทากับ 160 เมตร มีทิศไปทางขวามือ

ระยะทางจากจุด A ไปยังจุด C ของนก

การกระจัดจากจุด A ไปยังจุด C ของนก

A C B

 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

 ภาพที่ 1.3 แผนภาพแสดงระยะทางและการกระจัดจากจุด A ไปยังจุด C ของนก
ที่มา : คลังภาพ อจท.

เมตร
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จากภาพที่ 1.4 (ก) นักกรีฑา

เริ่มว่ิงจากจุดเริ่มต ้นไปยัง

เส้นชัย โดยวิ่งเป็นเส้นตรงใน

ทิศทางเดียวตลอดจนถึงเส้น

ชัย ดังนั้น ระยะทางจะเท่ากับ

ขนาดของการกระจัด

จากภาพที่ 1.4 (ข) นักกรีฑา

วิ่งเป็นเส้นทางตรง เมื่อวิ่งมา

ได้ระยะหน่ึงจึงได้วิ่งย้อนกลับ

มาตามเส้นทางเดมิ เมือ่วิง่มา

ถึงจุด ๆ  หนึ่ง ระยะทางตั้งแต่

เริ่มต้นจะมากกว่าขนาดของ

การกระจัด

จากภาพที่ 1.4 (ค) และ (ง) 

วัตถุที่เคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้น

ไปยังจุดสุดท้าย ซึ่งเป็นจุด

เดียวกันกับจุดเริ่มต้น กล่าว

คือ ครบรอบพอดี และวัตถุที่

เคล่ือนทีแ่บบมคีาบ ขนาดของ

การกระจัดจะเป็นศูนย์ แต่

ระยะทางไม่เป็นศูนย์

		ภาพที่	1.4	ความแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัด
 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.

(ก) (ข)

(ค)

(ง)

  3)	 ข้อเปรียบเทียบระหว่างระยะทางและการกระจัด

ตัวอย่างที่ 1.1 

เด็กคนหนึ่งวิ่งจากจุดเริ่มต้น	A	 ไปยังต�าแหน่ง	B	 แล้ววิ่งย้อนกลับไปต�าแหน่ง	C	 จงหาระยะทางและ
การกระจัดของเด็กคนนี้

วิธีท�า ระยะทาง วัดความยาวตามเส้นทางวิ่ง A  B  C

 จะได้ ระยะทาง = 550 เมตร + 200 เมตร = 750 เมตร

 การกระจัด วัดจากจุดเริ่มต้น A ไปในแนวตรงถึงจุดสุดท้าย C

 จะได้ การกระจัด = 350 เมตร

ดังนั้น เด็กคนนี้วิ่งได้ระยะทาง 750 เมตร และมีการกระจัด 350 เมตร มีทิศจาก A ไป C

	ภาพที่	1.5	ต�าแหน่งที่เด็กชายคนหนึ่งวิ่งไปจากจุด	A	ไปยังจุด	C
 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.

ระยะทาง (m)
A C B

 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

แรงและการเคลื่อนที่ 5



 2. อตัราเร็วและความเร็ว การเคลือ่นทีข่องวัตถสุองวัตถจุากตําแหนงหนึง่ไปยงัอกีตําแหนง

หนึ่ง นอกจากจะคํานึงถึงระยะทางและการกระจัดแลว ยังตองคํานึงถึงเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่

ดวย วัตถุทั้งสองอาจใชเวลาในการเคลื่อนที่เทากันหรือไมเทากันก็ได โดยปริมาณที่ใชบอกวาวัตถุ

ใดเคลือ่นทีไ่ดเรว็หรอืชากวากนั จะพจิารณาถงึระยะทางทีเ่คลือ่นทีไ่ดหรอืการกระจดัเทยีบกบัเวลา

ที่ใชในการเคลื่อนที่ 

  1) อัตราเร็ว (speed) คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไดในหนึ่งหนวยเวลา เปนปริมาณ

สเกลาร มีหนวยเปน เมตรตอวินาที (m/s) ในกรณีการเคลื่อนที่ของวัตถุดวยอัตราเร็วที่ไม

เปลี่ยนแปลง แสดงวาวัตถุนั้นมีอัตราเร็วคงตัว แตในบางครั้งวัตถุอาจไมไดเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็ว

   ในชวิีตประจําวนัแมวาอตัราเรว็เฉลีย่จะมปีระโยชนในการใชเปรยีบเทยีบวาสิง่ใดหรอื

วัตถุใดเคลื่อนที่ไดเร็วกวากัน ในวิชาฟสิกสยังมีปริมาณที่บอกถึงอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือขณะหนึ่ง เรียกอัตราเร็วขณะนั้นวา อัตราเร็วขณะหนึ่ง (instantaneous 

speed) คือ อัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาหนึ่ง ๆ  ระหวางการเคลื่อนที่ ซึ่งเปนชวงเวลาที่สั้นมาก ๆ  

โดยอัตราเร็วขณะหนึ่งของยานพาหนะสามารถอานคาไดจากมาตรอัตราเร็ว (speedometer) ที่ติด

ตั้งไวในยานพาหนะนั้น ๆ  เชน มาตรอัตราเร็วของรถยนต ดังภาพที่ 1.7 อัตราเร็วเฉลี่ยของรถ

คันนี้อยูที่ 43 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในขณะที่อัตราเร็วขณะหนึ่งเทากับ 0 กิโลเมตรตอชั่วโมง กลาว

คือ รถหยุดนิ่งไมมีการเคลื่อนที่ 

  ภาพที่ 1.6 การเคลื่อนที่ของรถประจําทาง
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

อัตราเร็วเฉลี่ย  =  ระยะทางที่เคลื่อนที่
ชวงเวลาทั้งหมดที่ใช

ที่คงตัวเสมอไป เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของ

รถประจาํทาง ดงัภาพที ่1.6 จะเหน็ไดวาเคลือ่นที่

ไปดวยอัตราเร็วที่ไมเทากันตลอดระยะทาง 

บางชวงอาจมีการเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วมาก 

และบางชวงอาจเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วที่ลดลง

เพื่อจอดรับผูโดยสาร เมื่อคิดอัตราเร็วโดยรวม

ตลอดระยะทางจะคดิเปน อตัราเรว็เฉลีย่ (average

speed) ซึ่งเทากับ อัตราสวนระหวางระยะทางที่

วัตถุเคลื่อนที่ไดตอชวงเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่
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 ภาพที่ 1.7 มาตรอัตราเร็วของรถยนต
 ที่มา : http://www.drivetripper.com

  2) ความเร็ว (velocity) คือ การกระจัดที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหนวยเวลา หรืออัตรา

การเปลี่ยนแปลงการกระจัด เนื่องจากการกระจัดเปนปริมาณเวกเตอร ความเร็วจึงเปนปริมาณ

เวกเตอร และมทิีศเดียวกับการกระจัด ปริมาณในวิชาฟสิกสทีบ่อกใหทราบวาวตัถุเคล่ือนทีไ่ดเรว็หรอื

ชาเทาใดและบอกใหทราบวาวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางใด คือ ความเร็วเฉลี่ย (average velocity) 

ซึ่งเทากับ อัตราสวนระหวางการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ไดตอชวงเวลาที่ใชในการเคลื่อนที่

 ปจจุบันคนสวนใหญมักเขาใจ
วา มาตรอตัราเรว็บนหนาปดของ
ยานพาหนะตาง ๆ  เชน รถยนต 
รถจักรยานยนต จะแสดงคา
ความเรว็ แตในความเปนจรงิแลว
คาที่แสดงบนหนาปดนั้น คือ 
อัตราเร็ว เปนอัตราเร็วขณะหนึ่ง 
ซึ่งรถรุนใหม ๆ  สวนมากมักจะมี
จอแสดงผลเพิ่มเขามาเพื่อบอก
คาอัตราเร็วเฉลี่ยดวย

Physics
in real life

อัตราเร็วขณะหนึ่ง

อัตราเร็วเฉลี่ย

   หากพิจารณาความเร็วในการเคลือ่นทีข่องวตัถ ุณ เวลาใดเวลาหน่ึงของการเคลือ่นทีซ่ึง่

เปนชวงเวลาทีม่คีานอยหรอืสัน้มาก ๆ  เรยีกความเรว็ขณะน้ันวา ความเร็วขณะหนึง่ (instantaneous

velocity)

   ความเร็วขณะหนึ่งท่ีตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งบนเสนทางการเคล่ือนที่จะอยูในแนว

เสนสัมผัสกับเสนทางการเคลื่อนที่ที่ตําแหนงนั้น วัตถุที่มีการเคล่ือนที่แบบโคง เชน พาราโบลา 

หรือวงกลม ความเร็วขณะหนึ่งของวัตถุจะเปล่ียนทิศทางไปตามตําแหนงตาง ๆ  บนเสนทางการ

เคลื่อนที่ สวนวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรง ทิศของความเร็วขณะหนึ่งจะอยูในทิศเดียวกับทิศที่วัตถุ

เคลื่อนที่ไป เนื่องจากเสนสัมผัสกับเสนตรงอยูในแนวเดียวกับเสนทางการเคลื่อนที่ในแนวตรง 

หากสังเกตวา ความเร็วเฉลี่ยไมไดอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความเร็วที่ตําแหนงตาง ๆ  บนเสน

ทางการเคลื่อนที่

vav คือ ความเร็วเฉลี่ย มีหนวยเปน เมตรตอวินาที (m/s)

Δx คือ การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได มีหนวยเปน เมตร (m)

Δt คือ ชวงเวลาทั้งหมดที่ใช มีหนวยเปน วินาที (s)

vav = 
Δx
Δt

áÃ§áÅÐ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè 7



ตัวอย่างที่ 1.2 

นายธนากรเดินจากจุด A ไปยังจุด B เดินตอไปยังจุด C แลวไปยังจุด D ในเวลา 20 วินาที 
ดังภาพที่ 1.8

ก. จงหาระยะทางทั้งหมดที่นายธนากรเดินจากจุด A ไปยังจุด D

วิธีทํา ระยะทาง = ระยะ AB + ระยะ BC + ระยะ CD 

      = 40 + 50 + 30 

  = 120 เมตร

ดังนั้น ระยะทางทั้งหมดเทากับ 120 เมตร

ข. จงหาการกระจัดของการเดินของนายธนากรครั้งนี้

วิธีทํา การกระจัด = ระยะ AD 

  = 90 เมตร

ดังนั้น การกระจัดของการเดินครั้งนี้เทากับ 90 เมตร

ค.  จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดิน

วิธีทํา จากสมการ อัตราเร็วเฉลี่ย = 
ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได

ชวงเวลาที่ใช
    = 120

20

    = 6 m/s

ดังนั้น อัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินเทากับ 6 เมตรตอวินาที

ง. จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดิน

วิธีทํา จากสมการ ความเร็วเฉลี่ย = 
การกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได

ชวงเวลาที่ใช
    = 90

20

    = 4.5 m/s

ดังนั้น ความเร็วเฉลี่ยในการเดินเทากับ 4.5 เมตรตอวินาที ทิศทางจาก A ไปยัง D

 ภาพที่ 1.8 เสนทางการเดินของนายธนากรจากจุด A ไปยังจุด D
 ที่มา : คลังภาพ อจท.

40 เมตร

50 เมตร

30 เมตร

90 เมตร
A

CB

D 

8 เครื่องเคาะสัญญาณเวลา



วิธีปฏิบัติ
	1.	 	ต่อเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเข้ากับหม้อแปลง 

ไฟฟ้าโวลต์ต�่า โดยเลือกใช ้ความต่างศักย ์

กระแสสลับ 4-6 โวลต์

	2.	 	สอดปลายของแถบกระดาษผ่านใต้กระดาษ

คาร์บอนของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาแล้วจับไว้ 

ดังภาพที่ 1.9

	3.	 	เปิดสวิตช์หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่า ลากแถบ

กระดาษผ่านคนัเคาะของเครือ่งเคาะสญัญาณเวลา 

โดยเพิ่มอัตราเร็วในการลากอย่างต่อเนื่อง ท�าให้

ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
• การสังเกต
• การวัด
• การลงความเห็นจากข้อมูล

จิตวิทยาศาสตร์
• ความมีเหตุผล

การหาอัตราเร็วเฉลี่ยกิจกรรม	

จุดประสงค์
หาอัตราเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วขณะหนึ่งจากการดึงแถบกระดาษ

วัสดุอุปกรณ์
1. ไม้บรรทัด 3. เครื่องเคาะสัญญาณเวลาความถี่ 50 เฮิรตซ์

2. แถบกระดาษ 4. หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�า่ 0-12 โวลต์

ค�ำถำมท้ำยกิจกรรม
1.	 ระยะห่างจากจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นเท่าใด และมีกี่ช่วงจุด

2.	 อัตราเร็วเฉลี่ยในการลากกระดาษในช่วงที่ได้เลือกไว้จากการปฏิบัติกิจกรรมเท่ากับเท่าใด

เกิดจุดบนแถบกระดาษเรียงตามความยาวของแถบกระดาษ 

	4.	 เลือกจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายบนแถบกระดาษที่สามารถวัดระยะทางได้สะดวก (มากกว่า 7 จุด)

	5.	 นับจ�านวนจุดระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายที่เลือก โดยไม่นับจุดเริ่มต้น (ให้จุดเริ่มต้นเป็นจุดที่ 0)

	6.	 ค�านวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการลากแถบกระดาษผ่านคันเคาะของเครื่องเคาะสัญญาณที่เลือกไว้ในข้อ 4.

		ภาพที่	1.9	ภาพประกอบกิจกรรมการหาอัตราเร็วเฉลี่ย
	 ที่มา	:	คลังภาพ	อจท.

 ลักษณะของจุดแต่ละจุดที่ปรากฏบนแถบกระดาษบ่งบอกถึงการเคลื่อนที่ของแถบกระดาษ ถ้าช่วงจุดไหน

กว้างแสดงว่าดึงแถบกระดาษด้วยอัตราเร็วสูงกว่าในช่วงที่มีช่วงจุดแคบกว่า โดยแต่ละช่วงจุดใช้เวลาเท่ากัน 

คือ 1
50

 วินาที ส�าหรับเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่เคาะด้วยความถี่ 50 ครั้งต่อวินาที ไม่ว่าช่วงจุดจะกว้างหรือ

แคบก็ตาม อัตราเร็วเฉลี่ยของการดึงแถบกระดาษตลอดการเคลื่อนที่ หาได้จากการน�าระยะทางทั้งหมดหาร

ด้วยเวลาที่ใช้ โดยในแต่ละช่วงจุดบนแถบกระดาษใช้เวลาเท่ากัน คือ 1
50

 วินาที ส่วนอัตราเร็วขณะหนึ่งหาได้

จากการน�าระยะทาง 2 ช่วงจุดหารด้วยเวลาที่ใช้ คือ 2
50

 วินาที

อภิปรำยผลทำ้ยกิจกรรม

9


	3518012_CTP นร.วิทยาศาสตร์ กายภาพ 2 (ฟิสิกส์) ม.5
	3518012 บร.วิทย์กายภาพ 2 [ฟิสิกส์] ม5_W



