บทที่ 11
สนามแมเหล็กไฟฟา
11.1 ความเปนมาเรื่องสนามแมเหล็กไฟฟา
มนุษยรูจักอํานาจแมเหล็กจากแมเหล็กธรรมชาติซึ่งเปนสารประกอบประเภทแมกเนไทต (Fe3O4)
สามารถดูดเศษเหล็กได นําไปใชประโยชนในการบอกทิศ เพราะเมื่อใหแทงเหล็กหมุนไดอยางอิสระ มันจะ
วางตัวในแนวเหนือใต
แทงแมเหล็กสามารถดูดเหล็กชิ้นเล็ก ๆ ขั้วแมเหล็กชนิดเดียวกันจะผลักกัน
ขั้วแมเหล็กตางชนิดกันจะดูดกัน
ค.ศ. 1819 ฮันส คริสเตียน เออรสเตต (Hans Christian Oersted) พบวาเมื่อนําเข็มทิศมาวางขนาน
กับเสนลวดตัวนําที่มีกระแสไหลผานจะทําใหเข็มของเข็มทิศเบนไปจากเดิม แสดงวาเมื่อนํากระแสไฟฟาผาน
เสนลวดทําใหเกิดสนามแมเหล็ก ตอมาเออรสเตตไดทําการทดลองเพื่อหาลักษณะของสนาม แมเหล็กโดยนํา
เสนลวดที่ยาวมากมาขดเปนขดลวดโซเลนอยดแลวผานกระแสไฟฟาเขาไป ปรากฏวาเกิดสนามแมเหล็กขึ้น
ภายในแกนของขดลวดโซเลนอยด ดังรูป 11.1

รูปที่ 11.1 การทดลองของเออรสเตต
สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นมีลักษณะคลายแมเหล็กถาวร คือมีขั้วเหนือและขั้วใต ถานําแทงแมเหล็ก
ถาวรเขามาใกล ๆ ก็จะเกิดแรงกระทําตอแทงแมเหล็กนั้น เปนที่เชื่อกันในปจจุบันวา ปรากฏการณตางๆ ของ
สนามแมเหล็กนั้นเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาทั้งสิ้น
แทงแมเหล็กหรือตัวนําที่มีกระแสไฟฟาไหลผานจะมีอํานาจแมเหล็กรอบๆ
เรียกบริเวณที่แทง
JK
แมเหล็กหรือตัวนําสามารถแสดงอํานาจแมเหล็กวา สนามแมเหล็ก (Magnetic Induction, B ) ซึ่งเปน
ปริมาณที่บงบอกแรงกระทําบนประจุที่กําลังเคลื่อนที่ สนามแมเหล็กเปนปริมาณเวกเตอรและ มีทิศพุงจากขั้ว
เหนือไปยังขั้วใต

รูปที่ 11.2 เสนแรงแมเหล็กวิ่งออกจากขั้วเหนือของแมเหล็กและโคงเขาไปยังขั้วใต
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สนามแมเหล็กสามารถใชเสนแรงแมเหล็ก (Line of Induction) บอกทิศและขนาดของสนามแมเหล็ก
ได สนามแมเหล็กมีหนวยเปน เวเบอรตอตารางเมตรหรือ เทสลา (Tesla) สนามแมเหล็ก 1 เทสลา หมายถึง
ความเขมของสนามที่ทําใหเกิดแรง 1 N บนประจุ 1 C ที่เคลื่อนที่ดวยความเร็ว 1 m/s ในทิศทางตั้งฉากกับ
สนามแมเหล็ก สนามแมเหล็กที่มีคาสูงสุดที่สรางไดในหองปฏิบัติการประมาณ 10 w/m2 สนามแมเหล็กโลกมี
คาประมาณ 10-5 W/m2 เทานั้น

11.2 ความเขมสนามแมเหล็ก
เมื่อพิจารณาเสนแรงแมเหล็กของแทงแมเหล็กแทงหนึ่งจะพบวาเสนแรงแมเหล็กมี 3 มิติ โดยเฉพาะ
บริเวณใกลขั้วแมเหล็กจะมีเสนแรงแมเหล็กอยูอยางหนาแนน
เรากลาวไดวาบริเวณนั้นมีฟลักซแมเหล็ก
หนาแนนมาก หรือบริเวณนั้นเปนบริเวณที่สนามแมเหล็กมีคามาก เราสามารถนิยามคําตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สนามแมเหล็กไดดังนี้
ฟลักซแมเหล็ก คือจํานวนเสนแรงแมเหล็ก มีหนวยเปนเวเบอร (W) ใชสญ
ั ลักษณ φ
ความเขมสนามแมเหล็ก คือ จํานวนเสนแรงแมเหล็กที่พุงตั้งฉากกับพื้นที่หนึ่งตารางหนวย ใช
สัญลักษณ B ดังนั้นจากนิยามจะไดวา

B
โดย

=

φ
A

(11.1)

B = ความเขมสนามแมเหล็กมีหนวยเปน เวเบอรตอตารางเมตร หรือ เทสลา

φ = ฟลักซแมเหล็ก
A = พื้นที่
−4

ตัวอยางที่ 11.1 เมื่อฟลักซแมเหล็กขนาด 2 × 10 เวเบอร พุงผานพื้นที่ 10 ตารางเซนติเมตร ซึ่งวางตั้ง
ฉากกับฟลักซแมเหล็ก จงหาความหนาแนนของฟลักซแมเหล็ก
φ
วิธีทํา จาก
B
=
A
แทนคา B

=

2 × 10 −4
10 × 10 −4

=

0.2T

คําตอบ ความหนาแนนฟลักซแมเหล็กเทากับ 0.2 เทสลา
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11.3 การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟาในสนามแมเหล็ก
ถาประจุ q เคลื่อนที่ดวยความเร็ว v เขาไปในบริเวณที่มีสนามแมเหล็ก B พบวาแรงที่
สนามแมเหล็กกระทํากับประจุนั้นทีทิศตั้งฉากกับความเร็ว และตั้งฉากกับทิศของสนามแมเหล็กดังรูปที่ 11.3
โดยแรงมีขนาดแปรตามขนาดของความเร็ว และขนาดของสนามแมเหล็ก แรงแมเหล็กที่กระทําบนประจุเขียน
ไดเปน
F
= qvB sin θ
(11.2)
เมื่อ
มีหนวยเปน นิวตัน (N)
มีหนวยเปน เมตร/วินาที (m/s)
มีหนวยเปน คูลอมบ (C)
มีหนวยเปน นิวตัน/(คูลอมบ-เมตร/วินาที) (N.s/C.m) หรือ กิโลกรัม/วินาที-คูลอมบ
(kg/s.C) หรือ เทสลา (T)
θ คือมุมระหวาง v และ B
ถา θ เทากับ 0 องศา หรือ 180 องศา เปนกรณีความเร็ว v มีทิศทางขนาน (หรือขนานตรงกัน
ขาม) กับทิศทางของ B ปรากฎวาไมเกิดแรงแมเหล็ก
ถา θ เทากับ 90 องศา เปนกรณีที่ v ตั้งฉากกับ B จะไดขนาดของแรงแมเหล็กเทากับ qvB
ถา θ เปนมุมอื่นๆ ขนาดของแรงแมเหล็กเทากับ qvB sin θ
F
v
q
B

รูปที่ 11.3 ทิศของแรงที่กระทํากับประจุในสนามแมเหล็ก
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ตัวอยางที่ 11.2 โปรตอน 1 ตัวเคลื่อนที่ผานสนามแมเหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามดวยความเร็ว
m/s ความเขมของสนามแมเหล็กโลกที่เสนศูนยสูตรประมาณ
สนามนี้ และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโนมถวง
วิธีทํา
10

7

แรงแมเหล็กที่กระทําบนโปรตอน

=
=
=
=

แรงโนมถวงบนโปรตอน

คําตอบ แรงแมเหล็กมีคาประมาณ

10

9

10

9

T จงหาแรงที่กระทําบนโปรตอนโดย

⎛π ⎞
qvB sin ⎜ ⎟
⎝2⎠
−19
7
−5
(1.6 × 10
)(10 )(10 )
−17
1.6 × 10
N

mg

=

(1.6 × 10

=

1.6 × 10

−27

−26

) ( 9.81)

N

เทาของแรงโนมถวง

11.4 กระแสไฟฟาทําใหเกิดสนามแมเหล็ก
เออรสเตด พบวาเมื่อกระแสไฟฟาผานลวดตัวนําจะเกิดสนามแมเหล็กรอบลวดตัวนํานั้น สําหรับลวด
ตัวนําที่มีรูปรางตางกัน สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นก็จะมีรูปรางตางกันไปดวย

11.4.1 สนามแมเหล็กจากกระแสไฟฟาไหลในเสนลวดตรงยาว
เมื่อทําการทดลองผานกระแสไฟฟาเขาไปในเสนลวดตรงยาวยาวพบวาจะเกิดสนามแมเหล็กขึ้น
รอบ ๆ เสนลวดตรงยาวนั้น ซึ่งขนาดของความเขมสนามแมเหล็กจะมีคาแปรผันตามกระแสไฟฟา และเปน
ปฏิภาคผกผันกับระยะหางจากเสนลวด ทิศของสนามแมเหล็กสามารถหาไดจากกฎมือขวา โดยใชมือขวากํา
เสนลวดใหนิ้วหัวแมมือชี้ตามทิศของกระแส นิ้วทั้งสี่จะแสดงทิศของสนามแมเหล็กรอบเสนลวดตัวนํานั้น

รูปที่ 11.4 แสดงการใชกฎมือขวาหาทิศของสนามแมเหล็ก
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รูปที่ 11.5 สนามแมเหล็กรอบเสนลวดตัวนําตรงยาว
พิจารณาความเขมของสนามแมเหล็กที่จุด P ซึ่งหางจากเสนลวดตัวนําตรงยาวเปนระยะทาง a และ
มีกระแสไฟฟาไหลเทากับ I ดังรูปที่ 11.5
จากนิยามจะได

โดยที่

B

∝

1
a

∴B

=

kI
a

(11.3)

B = ความเขมสนามแมเหล็ก
I = กระแสไฟฟาที่ไหลในเสนลวด
a = ระยะหางตั้งฉากกับเสนลวด
k = คาคงที่มีคาเทากับ
เทากับ 4π ×10-7 H/m

μ0
โดยที่ μ0คือสภาพซาบซึมไดของแมเหล็กในสุญญากาศ มีคา
2π

11.4.2 สนามแมเหล็กจากกระแสไฟฟาไหลในขดลวดวงกลม
ถาใหกระแสไฟฟาไหลในลวดวงกลม จะเกิดสนามแมเหล็กรอบเสนลวด ดังรูปที่ 11.6 (a) การหาทิศ
ใหหมุนปลายนิ้วทั้งสี่ของมือขวาไปตามทิศการไหลของกระแสไฟฟา
จะไดทิศของหัวแมมือแทนทิศของ
สนามแมเหล็กดังรูปที่ 11.6 (b)
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(a)

(b)

รูปที่ 11.6.6 การหาทิศสนามแมเหล็กจากกระแสไหลในลวดตัวนําวงกลมโดยใชกฎมือขวา
ขนาดความเขมสนามแมเหล็กที่จุดศูนยกลางของลวดวงกลมมีคาแปรผันตามจํานวนรอบของลวด
และกระแสไฟฟาแตเปนปฏิภาคผกผันกับรัศมี

รูปที่ 11.7 สนามแมเหล็กที่จุดศูนยกลางของขดลวดวงกลม
จากรูปที่ 11.7 กําหนดใหกระแสไฟฟา I ไหลในขดลวดวงกลมรัศมี a และมีจุดศูนยกลางของขดลวด
ที่จุด P จะไดขนาดของความเขมสนามแมเหล็กที่จุดศูนยกลางมีคาดังนี้
จากความสัมพันธจะได

โดยที่

B

∝

NI
a

∴B

=

kNI
a

I = กระแสไฟฟาที่ไหลในขดลวด
a = รัศมีของขดลวดวงกลม
N = จํานวนรอบของขดลวดวงกลม
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11.4.3 สนามแมเหล็กจากกระแสไหลในขดลวดโซเลนอยด
ขดลวดโซเลนอยด คือ ขดลวดวงกลมที่พันซอนกันหลายรอบตามแนวยาว ในทางทฤษฎีความยาว
ของขดลวดโซเลนอยดจะตองยาวมากกวาเสนผานศูนยกลางมาก ๆ เสนแรงแมเหล็กจึงจะหนาแนนภายในวง
และปลายทั้งสองจะเกิดขั้วแมเหล็กตางชนิดกันโดยที่จะมากเปนทวีคูณตามจํานวนของขดลวดของโซเลนอยด
ลักษณะเสนแรงแมเหล็กจะพุงออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใตดังแสดงในรูปที่ 11.8

รูปที่ 11.8 ขั้วแมเหล็กของโซเลนอยด
การหาทิศของสนามแมเหล็กหรือขั้วแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไหลในลวดโซเลนอยดใหใชกฎมือขวา
ดังรูปที่ 11.9 ใหใชมือขวากํารอบขดลวดโซเลนอยด โดยใชนิ้วทั้งสี่เวียนตามทิศของกระแสที่ไหลในขดลวด
นิ้วหัวแมมือจะแทนทิศของสนามแมเหล็กหรือขั้วเหนือของสนามแมเหล็ก

รูปที่ 11.9 การหาขั้วแมเหล็กที่เกิดจากขดลวดโซเลนอยด
ขนาดความเขมสนามแมเหล็กอันเนื่องจากกระแสไหลในลวดโซเลนอยด
กระแสไฟฟาและจํานวนรอบของลวดตอความยาว 1 หนวย

มีคาแปรผันตาม

กําหนดใหขดลวดโซเลนอยดขดหนึ่งมีจํานวนรอบตอหนวยความยาวเปน n รอบตอหนวยความยาว
และมีกระแสไฟฟา I ไหลผานทําใหเกิดสนามแมเหล็กในขดลวดเทากับ B
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B α nI

จากนิยามจะได
หรือ
โดยที่

B = knI

(11.5)

B = ความเขมสนามแมเหล็กในลวดโซเลนอยด
n = จํานวนรอบของขดลวดโซเลนอยดตอความยาว
I = กระแสไฟฟาที่ไหลในขดลวดโซเลนอยด

11.5 การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา
ไมเคิล ฟาราเดย นักฟสิกสชวอังกฤษไดคนพบวา ถามีการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็ก ณ บริเวณใด
การเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กนี้จะเหนี่ยวนําทําใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้นในตัวนําซึ่งนําไปวางอยู ณ บริเวณนั้น
แรงเคลื่อนไฟฟาที่เกิดขึ้นเปนไปตามความสัมพันธ

=

E
โดยที่

NΔφ
Δt

(11.6)

E = แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
N = จํานวนขดลวด

Δφ = การเปลี่ยนแปลงฟลั๊กแมเหล็ก
Δt = เวลาที่สนามแมเหล็กเปลี่ยนแปลง
ตอมา เลนซ ไดทําการทดลองหาทิศของกระแสเหนี่ยวนําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็ก
และไดพบวา ทิศทางของแรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนําจะมีทิศเพื่อทําใหทิศของกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําไหลในทิศ
ที่ทําใหเกิดผลตานการเปลี่ยนแปลงฟลั๊กซแมเหล็ก ดังนั้นเมื่อรวมกฎของฟาราเดยและเลนซเขาดวยกันจะได
วา
E

=

−

NΔφ
Δt
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แบบฝกหัดบทที่ 11
1.สมมติที่บริเวณขั้วโลก สนามแมเหล็กมีทิศตั้งฉากกับผิวโลก ถาอนุภาคที่มีประจุไฟฟาจากอวกาศพุงมายัง
บริเวณขั้วโลกในทิศตั้งฉากกับสนามแมเหล็กโลก
จงเขียนแผนภาพแสดงแนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้น
พรอมคําอธิบาย
2. เพราะเหตุใดเสนลวดตัวนําขนานกันสองเสนที่มีกระแสไฟฟาไหลในทิศตรงกันขาม จึงผลักกัน
3. เมื่อกระแส I กําลังเพิ่มขึ้นจะมีปรากฏการณเกิดขึ้นบริเวณรอบๆ เสนลวดตัวนําอยางไร จงอธิบาย
4. เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่เขาไปในบริเวณสนามแมเหล็กสม่ําเสมอ B โดยไมตั้งฉากกับ B อิเล็กตรอนจะมี
แนวการเคลื่อนที่ในสนามแมเหล็กอยางไร จงอธิบาย
5. โปรตรอน 1 ตัวเคลื่อนที่ผานสนามแมเหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศทางของสนามดวย
ความเร็ว 107 m/s ความเขมของสนามแมเหล็กโลกที่เสนศูนยสูตรประมาณ 10-5 เทสลา จงหาแรงที่กระทํา
บนโปรตรอนโดยสนามนี้ และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโนมถวง
6. ใหนักศึกษาทําการทดลองเสมือนจริง เรื่องการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟาในสนามแมเหล็กที่
http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/Explore/ChargedParticles/
ChargedParticlesthai1.htm

กําหนดให B = + 2.0 mT บนแกน +Z ให vZ = 0 และ vx มีคาสูงสุด = 8.0 x 107 m/s กด
ปุม RUN สังเกตวาเกิดอะไรขึ้น
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7. ใหนักศึกษาทําการทดลองเสมือนจริง เรื่องแมเหล็ก ที่
http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/virtual1/magnetic/magnetic.htm

ก. ใหกดเมาสที่เข็มเพื่อถูเข็มกับแมเหล็กถาวร ใหคุณสังเกตวา อะไรเกิดขึ้น จงอธิบายอยาง
ละเอียด
ข. เมื่อใชคอนตีเข็มหมุด อะไรเกิดขึ้นตอจากนั้น จงอธิบาย
8. ใหนักศึกษาทําการทดลองเสมือนจริง เรื่องไฟฟาที่เกิดจากแมเหล็ก ที่
http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/virtual1/C-K-NG/Inductionthai.html

ก. ใหกดปุม "Start" สังเกตที่มิเตอร วาเกิดอะไรขึ้น
ข. เพิ่มความเร็ว และความเขมของสนามแมเหล็ก เกิดอะไรขึ้น
ค. กดปุม "Reverse B - field " เข็มของมิเตอรขึ้นอยางไร แตกตางกับไมเปลี่ยนอยางไร ทําไมถึง
เปนเชนนั้น
ง. กดปุม "Stop" และลากแทงโลหะไปมา ดวยเมาส มีอะไรเกิดขึ้นกับมิเตอร และหลอดไฟ
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