




1.6 การเหน่ียวน า

แม่เหล็ก 

1.1 ส่วนประกอบของวงจรแม่เหล็ก 

1.2 เสน้โคง้ความสมัพนัธร์ะหวา่ง B กบั H 

1.3 วงจรแม่เหล็กแบบอนุกรม 

1.4 วงจรแม่เหล็กแบบขนาน 

1.5 การค านวณหาคา่ตา่ง ๆ  

ในวงจรแม่เหล็ก 

หวัขอ้เร ือ่ง 



เคร ือ่งกลไฟฟ้ากระแสตรงและเคร ือ่งกลไฟฟ้ากระแสสลบั จะท างานไดเ้มือ่

เกดิการแปรสภาพพลงังาน จากพลงังานกลไปเป็นพลงังานไฟฟ้าหรอื

จากพลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลงังานกล ซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัแม่เหล็กทัง้สิน้ 

สว่นประกอบของวงจรแม่เหล็ก 1.1 

ขดลวดพนัรอบแกนเหล็กมจี านวน N รอบ เมือ่จา่ย

กระแสไฟฟ้าเขา้ไปจะท าใหเ้กดิแรงดนัแม่เหล็ก (𝐹𝑚) 

และมจี านวนเสน้แรงแม่เหล็ก () เดนิทางผ่านแกน

เหล็กทีม่พีืน้ทีห่นา้ตดั (A) จ านวนหน่ึง 



ความหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหล็ก  1.1.1  

ความหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหล็ก หมายถงึ จ านวน
ของเสน้แรงแม่เหล็กตอ่หน่วยพืน้ทีอ่กัษรย่อทีใ่ชแ้ทนความหมายของ

ความหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหล็กคอื B หน่วยความหนาแน่นของ

เสน้แรงแม่เหล็กคอื เทสลา (Tesla หรอื T) ความหนาแน่นของเสน้

แรงแม่เหล็กจ านวน 1 เทสลา คอื จ านวนของเสน้แรงแม่เหล็ก 1 เว

เบอรต์อ่พืน้ที ่1 ตารางเมตร เขยีนเป็นสมการไดด้งันี ้



1.1.2  แรงดนัแม่เหล็ก  

แรงดนัแม่เหล็ก หมายถงึ แรงดนัซึง่ท าใหเ้กดิเสน้แรง
แม่เหล็ก โดยหน่วยของแรงดนัแม่เหล็กคอืแอมแปร-์เทอน (At) 

เมือ่แอมแปรค์อืหน่วยของกระแสไฟฟ้าทีไ่หลผ่านขดลวดและเทอน

คอืจ านวนรอบของขดลวด เขยีนเป็นสมการไดด้งันี ้



ความเขม้ของสนามแม่เหล็ก หมายถงึ แรงดนัแม่เหล็ก
ทีท่ าใหเ้กดิเสน้แรงแม่เหล็กตอ่ระยะทางเฉลีย่ทีเ่สน้แรงแม่เหล็ก

เดนิทางผ่าน โดยหน่วยความเขม้ของสนามแม่เหล็ก คอื 

แอมแปร-์เทอนตอ่เมตร เขยีนเป็นสมการไดด้งันี ้

1.1.3  ความเขม้ของสนามแม่เหล็ก  



ความซาบซมึได ้หมายถงึ คณุสมบตัขิองตวักลางทีย่นิยอมใหเ้สน้

แรงแม่เหล็กผ่านไปไดม้ากหรอืนอ้ยเพยีงใด ซึง่ใชส้ญัลกัษณ ์ (เป็นอกัษร

กรกีอา่นวา่มวิ) (ไชยชาญ หนิเกดิ, 2552: 14) หรอืบางคร ัง้คา่ความซาบ

ซมึไดเ้ป็นคา่อตัราสว่นระหวา่งความหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหล็กตอ่

ความเขม้ของสนามแม่เหล็ก เขยีนเป็นสมการไดด้งันี ้

1.1.4  ความซาบซมึได ้ 

1. ความซาบซมึไดข้องอากาศ 

2. ความซาบซมึไดส้มัพทัธ ์

โดยความซาบซมึไดข้องสารแตล่ะชนิด 

ประกอบดว้ย 



ความตา้นทานแม่เหล็ก หมายถงึ คา่แสดงความตา้นทานในการที่

จะใหเ้สน้แรงแม่เหล็กผ่านไปไดม้ากหรอืนอ้ยเพยีงใดในวงจรแม่เหล็ก ซึง่ใช ้

สญัลกัษณ ์𝑚 โดยความตา้นทานแม่เหล็กจะมคีา่มากหรอืนอ้ยน้ัน

ขึน้อยู่กบัสารทีน่ ามาใชเ้ป็นทางเดนิของเสน้แรงแม่เหล็ก สารทีไ่ม่มี

อ านาจแม่เหล็ก ไดแ้กอ่ากาศ ไม ้ทองเหลอืง พลาสตกิ เป็นตน้ สารทีม่ี

อ านาจแม่เหล็ก ไดแ้ก ่เหล็ก โคบอลต ์นิกเกลิ เหล็กกลา้ซลิคิอน เป็นตน้ 

โดยความตา้นทานแม่เหล็กมหีน่วยเป็นแอมแปร-์เทอนตอ่เวเบอร ์ค านวณ

ไดจ้ากสมการดงันี ้

ความตา้นทานแม่เหล็ก  1.1.5 



เสน้โคง้ความสมัพนัธ ์

ระหวา่ง B กบั H 

1.2  

วสัดแุตล่ะชนิดทีเ่ป็นสารแม่เหล็กจะมลีกัษณะเสน้โคง้ B-H ทีค่ลา้ยคลงึ

กนัแตม่คีวามหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหล็กตา่งกนัโดยทีค่วามเขม้ของ

สนามแม่เหล็กเท่ากนั ทัง้นีเ้พราะวสัดทุีเ่ป็นสารแม่เหล็กมคีา่ความซาบ

ซมึไดไ้ม่เท่ากนั ถา้สารชนิดใดมคีา่ความซาบซมึไดท้ีม่ากกวา่ก็จะให ้

ความหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหล็กมากกวา่ดว้ย แสดงเสน้โคง้ B-H ของเหล็กแผ่น 

เหล็กหลอ่เหนียว และเหล็กหลอ่ จะเห็น

วา่ทีค่า่ความเขม้ของสนามแม่เหล็ก

เท่ากนัความหนาแน่นของเสน้แรง

แม่เหล็กของเหล็กแผ่นมากกวา่

เหล็กหลอ่เหนียว และเหล็กหลอ่เหนียวก็

มากกวา่เหล็กหลอ่ตามล าดบั ทัง้นี้

เพราะคา่ความซาบซมึไดข้องเหล็กแผ่น

มากกวา่เหล็กหลอ่เหนียว และคา่ความ

ซาบซมึไดข้องเหล็กหลอ่เหนียวมากกวา่
เหล็กหลอ่ตามล าดบั 



วงจรแม่เหล็กแบบอนุกรม 1.3  

วงจรแม่เหล็กแบบอนุกรม หมายถงึ วงจรแม่เหล็กทีม่ทีางเดนิของเสน้

แรงแม่เหล็กทีค่รบวงจรเพยีงเสน้ทางเดยีว ซ ึง่พจิารณาได ้2 แบบ คอื 

แบบไม่มชีอ่งอากาศ 1.3.1  

ลกัษณะแบบนีแ้กนเหล็กจะเป็นเนือ้เดยีวกนัทัง้หมด โดยไม่มชีอ่ง 

อากาศเป็นทางเดนิของเสน้แรงแม่เหล็ก ดงัรปู (ก) และวงจรเทยีบเท่าดงั

รปู (ข) 



 แบบมชีอ่งอากาศ 1.3.2 

ลกัษณะแบบนีแ้กนเหล็กจะไม่เป็นเนือ้เดยีวกนัแตจ่ะมชีอ่ง

อากาศ (Air gap) เป็นทางเดนิของเสน้แรงแม่เหล็กดว้ย 
ดงัรปู (ก) และวงจรเทยีบเท่าดงัรปู (ข) 



วงจรแม่เหล็กแบบขนาน 1.4  

วงจรแม่เหล็กแบบขนาน หมายถงึ วงจรแม่เหล็กทีม่ทีางเดนิ
ของเสน้แรงแม่เหล็กทีค่รบวงจรมากกวา่หน่ึงเสน้ทาง 

จะไดแ้รงดนัแม่เหล็กทีจ่ดุ ab เท่ากบัแรงดนัแม่เหล็กที่

จดุ cd 



 การค านวณหาคา่ตา่ง ๆ ใน

วงจรแม่เหล็ก 

1.5 

การค านวณในวงจรแม่เหล็กของหน่วยนีจ้ะใชก้ราฟของเสน้โคง้

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง B กบั H ของรปู ซ ึง่เป็นการค านวณขัน้

พืน้ฐานเพือ่เป็นแนวทางในการศกึษาในขัน้สงูตอ่ไป 



 การเหน่ียวน าแม่เหล็ก 

ตวัน าหรอืตวัน าทีพ่นัเป็นขดลวดเมือ่มี

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะท าใหเ้กดิเสน้แรง

แม่เหล็กรอบตวัน าและรอบขดลวด ถา้มกีาร

เปลีย่นแปลงของกระแสไฟฟ้าจะเป็นผลให ้

เสน้แรงแม่เหล็กเกดิการเปลีย่นแปลงไปดว้ย

และตดักบัตวัน า เรยีกแรงดนัไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้

นีว้า่ แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าในตวัเอง 

หากเกดิการเปลีย่นแปลงของเสน้แรง

แม่เหล็กจากขดลวดหน่ึงไปคลอ้งตดักบัอกี

ขดลวดหน่ึง จะท าใหเ้กดิแรงดนัไฟฟ้า

เหน่ียวน าขึน้กบัขดลวดทีไ่ปคลอ้ง เรยีก

แรงดนัไฟฟ้านีว้า่ แรงดนัไฟฟ้าของการ

เหน่ียวน ารว่ม 

1.6 



ซึง่กฎของเลนซต์ัง้ขึน้เพือ่ใชห้าทศิทางของ

แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าหรอืกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า

ทีเ่กดิขึน้จากตวัน าหรอืทีข่ดลวดตวัน า กลา่ววา่ 

ในวงจรปิดใด ๆ ทีส่รา้งขึน้ดว้ยตวัน าจะเกดิ

กระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าไหลในวงลวดใน

ทศิทางทีท่ าใหเ้กดิสนามแม่เหล็กตอ่ตา้น

กบัสนามแม่เหล็กทีม่กีารเปลีย่นแปลง ซึง่

อธบิายไดด้งัรปู 

กฎของเลนซ์  1.6.1  



จากหลกัการเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ดงัน้ันในปี ค.ศ. 1851 ไมเคลิ ฟารา

เดยไ์ดท้ าการทดลองและคน้พบเกีย่วกบัการเหน่ียวน าซ ึง่ท าใหเ้กดิ

แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าขึน้กบัขดลวดตวัน าวธิกีารดงันี ้

1. เมือ่ตวัน าเคลือ่นทีต่ดัผ่านสนามแม่เหล็กซึง่อยู่กบัที ่

2. เมือ่สนามแม่เหล็กเคลือ่นทีต่ดัผ่านตวัน าซ ึง่อยู่กบัที ่

3. เมือ่เปลีย่นแปลงปรมิาณเสน้แรงแม่เหล็กทีต่ดัผ่านขดลวดตวัน าซ ึง่อยู่กบั

ที ่

ในวงจรปิดใด ๆ ทีส่รา้งขึน้ดว้ยตวัน าจะเกดิแรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน า

ขึน้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเสน้แรงแม่เหล็กทีผ่่านวงจรปิดนัน้ 

 กฎของฟาราเดย์  1.6.2 


