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บทที 15 ไฟฟ้าและแม่ เหล็ก
15.1 แม่ เหล็กและสนามแม่ เหล็ก
15.1.1 แม่ เหล็ก (Magnet) คือ สารทีสามารถดูดและผลั กกั นเองได้ และสามารถดูดสารแม่เหล็กได้
โดยการเหนียวนํ า โดยปกติมี 2 ขั ว คือ ขั วเหนือ(N) และขั วใต้(S)
แรงทีเกิดขึนระหว่ างขั วแม่ เหล็ก จะเป็ นแรงกิริยา ปฏิกิริยา คือ มีขนาดเท่ากั บทิศตรงข้ าม
แรงระหว่างขั วเหนือกั บขั วเหนือ จะเกิด แรงผลั ก
แรงระหว่างขั วใต้ ก ั บขั วใต้
จะเกิด แรงผลั ก
แรงระหว่างขั วใต้ ก ั บขั วเหนือ จะเกิด แรงดูด
เมือนํ าแท่งแม่เหล็กแขวนให้วางตั วอยู่ในแนวระดั บและสามารถหมุนได้ อย่างอิสระแล้ ว ขั วเหนือ
ของแท่งแม่เหล็ กจะชี ไปทางขั วโลกเหนือ แสดงว่าทีขั วโลกเหนือจะมีสนามแม่เหล็ กขั วใต้ และทีขั วโลกใต้
จะมีสนามแม่เหล็กขั วเหนือ

การแบ่ งชนิดของแม่ เหล็ก
1. แบ่ งโดยเอาการกําเนิดเป็ นหลัก มีอยู ่ 2 ประเภท คือ
1.1 แม่ เหล็กธรรมชาติ (Natural Magnet) เป็ นแม่เหล็กทีเกิดขึ นเองตามธรรมชาติทาง
ธรณี วิทยาเรี ยกแร่ นี ว่า Magnetite มีสูตรทางเคมี คือ Fe3O4 ไม่ค่อยมีอ ํ านาจเพราะมีอ ํ านาจน้อย
1.2 แม่ เหล็กประดิษฐ์ เป็ นแม่เหล็กทีทํ าขึ นด้วยวิธีการต่างๆ
2. แบ่ งโดยเอาอํานาจทีมีในแม่ เหล็กเป็ นหลัก มีอยู ่ 2 ประเภท คือ
2.1 แม่ เหล็กชัวคราว (Temperary Magnet) มีอ ํ านาจเมือมีการบั งคั บ การบั งคั บใช้
วิธีเหนียวนํ า ใช้กระแสไฟฟ้ า เหล็กทีใช้ท ํ าเป็ นเหล็กอ่ อน
2.2 แม่ เหล็กถาวร (Permanent Magnet) มีอ ํ านาจอยู่นาน บั งคั บด้ วยวิธีการเดียกวั น
แต่เหล็กทีใช้เป็ นเหล็กกล้ า
การทําแม่ เหล็กทําได้ หลายวิธี คือ
1. การเหนียวนํ า เช่น การเอาแท่งแม่เหล็กดูดตะปู แล้ วเอาตะปูไปดูดเข็มเย็บผ้ า
ต่อกั นไปเรื อยๆ
2. การถู มีหลายแบบ เช่น ถูเดียว ถูแยกรอย ถูซํ ารอย
3. ใช้กระแสไฟฟ้ า

15.1.1 สนามแม่ เหล็ก (Magnetic Field , B ) คือบริ เวณหรื อขอบเขตทีแท่งแม่เหล็กส่ งอํ านาจการ
ดึงดูดออกไปถึง อํ านาจแม่เหล็ กทีส่ งออกไปจากแท่งแม่เหล็ ก ส่ งออกมาในรู ปเส้นแรงแม่เหล็ก
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เส้ นแรงแม่ เหล็ก (Magnetic Line of Force)เป็ นเส้นสมมติเสมือนว่าแท่งแม่เหล็กส่ งอํ านาจได้ ไปถึง
คุณสมบัติของเส้ นแรงแม่ เหล็ก
1. ขั วเหนือ(N) เส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออก
2. ขั วใต้(S) เส้นแรงแม่เหล็ กพุ่งเข้ า
3. เส้นแรงแม่เหล็กจะพุ่งไม่ต ั ดกั น
4. เส้นแรงแม่เหล็กจะพุง่ จากขั วเหนือไปขั วใต้
15.1.2 สนามแม่ เหล็กโลก
1. ทีผิวโลกจะมีสนามแม่เหล็กสมํ าเสมอ
2. เข็มทิศจะชี ไปทางทิศเหนือเสมอเพราะแม่เหล็กโลกบั งคั บให้ชี ไปทางทิศเหนือ
3. ทิศเหนือจะมีข ั วใต้ ของแท่งแม่เหล็ กโลก และทิศใต้ จะมีข ั วเหนือของแท่งแม่
เหล็กโลก
สนามแม่ เหล็กโลก ทิศขนานกั บผิวโลกไปทางขั วโลกเหนือ

ประโยชน์ ของสนามแม่ เหล็ก
คือจะเป็ นโล่ป้องกั นอั นตรายจาก ลมสุ ริยะ(solar wind) ซึ งเป็ นกระแสอนุภาคทีมีประจุส่วนใหญ่เป็ น
โปรตอนและอิเล็ กตรอนทีถูกขั บออกมาจากดวงอาทิตย์ โดยสนามแม่เหล็กโลกจะป้ องกั นไม่ให้อนุภาค
เหล่านั นทํ าลายชั นบรรยากาศ
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จุดสะเทิน (Neutural Point)

จุดสะเทิน คือจุดทีสนามแม่เหล็กหั กล้ างกั นเป็ นศูนย์ (  B  0 )
จุดสะเทิน เป็ นจุดในบริ เวณสนามแม่เหล็ก โดยทีความเข้มเนืองจากสนามแม่เหล็กต่างๆ เกิดการ
หั กล้ างกั นจนเป็ นศูนย์ และเป็ นตํ าแหน่งทีไม่มีเส้นแรงแม่เหล็ กผ่าน ถ้ านํ าเข็มทิศไปวางไว้ ตรงจุดสะเทินจะ
ไม่มีแรงแม่เหล็กกระทํ าต่อเข็มทิศ เป็ นผลให้ เข็มทิศสามารถวางตั วได้ อย่างเสรี ได้ ทุกทิศทาง
1. จุดสะเทินทีเกิดจากแท่ งแม่ เหล็ก โดยไม่ คํานึงถึงสนามแม่ เหล็กโลก

2. จุดสะเทินทีเกิดจากแท่ งแม่ เหล็ก โดยมีสนามแม่ เหล็กโลกมาเกียวข้ อง
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15.1.3 ฟรั กซ์ แม่ เหล็ก (Magnetic Flux , B ) คือ ปริ มาณเส้นแรงแม่เหล็กหรื อจํ านวนของเส้นแรง
แม่เหล็ก สัญลั กษณ์ คือ “ B” มีหน่วยเป็ น เวบเบอร์(Wb)
ความหนาแน่ นฟลักซ์ แม่ เหล็ก หรื อ ความเข้ มของสนามแม่ เหล็ก (Magnetic Flux Density)

หมายถึง จํ านวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหน่วยพื นทีทีเส้นแรงแม่เหล็กตกตั งฉาก มีสัญลั กษณ์ คือ“  ” เป็ น
ปริ มาณเวกเตอร์
ให้
B แทน ความเข้มของสนามแม่เหล็ก มีหน่วยเป็ นเทสลา(T) หรื อ Wb/m2
B แทน ฟลั กซ์แม่เหล็ก มีหน่วยเป็ นเวบเบอร์ (Wb)
A แทน พื นทีทีตั งฉาก มีหน่วยเป็ นตารางเมตร(m2)
จากนิยามจะได้ว่า
B sin = B
A

15.1.4 การเคลือนทีของอนุภาคทีมีประจุไฟฟ้าในสนามแม่ เหล็ก
เมือประจุ q เคลือนทีด้ วยความเร็ ว v ผ่านเข้ าไปในสนามแม่เล็ก B ในทิศทํ ามุม  กั บ
สนามแม่เหล็กจะเกิดแรงแม่เหล็กกระทํ าต่อประจุ ขนาด F ตามสู ตร
F = qvB sin
มุม  มี 3 แบบ ดั งนี
1.  = 0 ๐
F=0
ประจุเคลือนทีเป็ นเส้นตรง
กํ าหนดให้

= 90 ๐
F = qvB
ประจุเคลือนทีเป็ นวงกลม
2.



3. 0 ๐ <  < 90 ๐
F = qvB sin 
ประจุเคลือนทีเป็ นรู ปตะปูเกลียว

F แทน แรงทีแม่เหล็กกระทํ าต่อประจุ (N) q แทน ประจุไฟฟ้ า (C)
v แทน ความเร็ ว (m/s)
B แทน สนามแม่เหล็ ก (T)
 แทน มุมระหว่างความเร็ ว v (ทิศทีประจุวิ ง) กั บสนามแม่เหล็ก B

การหาทิศของแรงแม่ เหล็กจะหาได้จากการใช้ มือแสดง โดยแยกเป็ น 2 กรณี ตามชนิดของประจุ คือ
1. ประจุบวก หาได้ จากการใช้มือขวาแบฝ่ ามือให้
นิ วทั งสี ชี ตามความเร็ วv แล้ วงอนิ วทั งสี ให้วนไป
ตามทิศสนามแม่เหล็ก B นิ วหั วแม่มือทีกางอยู่จะชี
ทิศของแรง F ทีเกิดขึ น

2. ประจุลบ หาได้ จากการใช้มือซ้ายแบฝ่ ามือให้
นิ วทั งสี ชี ตามความเร็ว v แล้ วงอนิ วทั งสี ให้วนไป
ตามทิศสนามแม่เหล็ก B นิ วหั วแม่มือทีกางอยู่จะ
ชี ทิศของแรง F ทีเกิดขึ น
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สัญลั กษณ์แทนทิศสนามแม่เหล็ก

เนืองจาก แรงแม่เหล็ ก FB ทีกระทํ าต่อประจุทีวิ งในสนามแม่เหล็กนี เป็ นแรงทีตั งฉากจึ
งส่ งผลให้
ประจุวิ งเบียงเบนเป็ นทางโค้ งวงกลม ตามสมการการเคลือนทีแบบวงกลม
F=

mv 2
R

= m  2 R เมือ

ω

θ 2π

t
T

รัศมีของประจุทีวิ งในสนามแม่เหล็กในแนวตั งฉาก จะได้ ว่า
F B  FC

qvB =

mv 2
R

R =

mv
qB

และเบียงเบนเป็ นมุม  ในเวลา t จะได้ ว่า

t=

m
qB

และ T =

2m
qB

อย่างไรก็ตาม ถ้ ามีแรงอืน ๆ มาหั กล้ าง เช่น แรงไฟฟ้ าจากสนามไฟฟ้ าก็อาจทํ าให้ประจุวิ งเป็ น
เส้นตรง คือมี  F = 0 ก็ได้
แบบฝึ กหัดทบทวนที 15.1
1. สนามแม่เหล็กคือ
ก. บริ เวณทีมีแรงกระทํ าต่อประจุไฟฟ้ าทีกํ าลั งเคลือนทีผ่านในบริ เวณนั น ทํ าให้แนวการเคลือนที
ของประจุไฟฟ้ าเบนไปจากเดิม
ข. จํ านวนเส้นแรงแม่เหล็กต่อหนึ งหน่วยพื นทีทีเส้นแรงแม่เหล็กตั งได้ ฉากนั น
ค. บริ เวณทีมีแรงกระทํ าต่อเข็มทิศทีวางอยู่ในบริ เวณนั น
ง. ถูกทั งข้ อ1 ข้ อ 2 และ ข้ อ 3
2. สนามแม่เหล็กทีเกิดจากแท่งแม่เหล็กมีคุณสมบั ติ
1. เป็ นปริ มาณเวกเตอร์
2. มีความเข้ มสมํ าเสมอทุก ๆ จุด
3. มีทิศจากขั วใต้ ไปยั งขั วเหนือผ่านภายในแท่ง 4. มีแรงกระทํ าต่อสารแม่เหล็กทีวางในบริ เวณนั น
คํ าตอบทีถูกต้ องคือข้ อใด
ก. ข้ อ 1 , 2 และ 3
ข. ข้ อ 1 , 2 และ 4
ค. ข้ อ 1 , 3 และ 4
ง. ข้ อ 2 , 3 และ 4
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3. แม่เหล็ ก 2 แท่ง ขนาดเท่ากั นทุกประการวางขนานกั นดั งรู ป จุดสะเทินจะอยู่ในตํ าแหน่งใด
1. ก
2. ข
3. ค
4. ง
4. ถ้ าความเข้ มของสนามแม่เหล็กเป็ น 4 เทสลา ทํ าให้เกิดฟลั กซ์แม่เหล็กจํ านวน0.002 เวบเบอร์ จงหา
พื นทีทีตกตั งฉากว่ามีค่าเท่าใด
2

2

2

2

ก. 5  10-3 m
ข. 5  10-4 m
ค. 8  10-3 m
ง. 8  10-4 m
5. ขดลวดตั วนํ ามีพื นที 10 cm2 วางอยูในบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็กขนาดสมํ าเสมอ10 T จงหาค่าฟลักซ์
แม่เหล็กทีผ่านขดลวด เมือระนาบของขดลวดทํ ามุมตั งฉากกั บสนามแม่เหล็ก
ก. 1  10-2 Wb
ข. 1  10-3 Wb
ค. 1  10-4 Wb
ง. 1  10-5 Wb
6. ขดลวดของมอเตอร์ ไฟฟ้ ามีพื นทีหน้าตั ด 0.2 m 2 วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก 4 เทสลา โดยมีแนว
ระนาบของขดลวดทํ ามุม 30 องศา กั บสนามแม่เหล็กดั งรู ป จงคํ านวณหาค่าฟลั กซ์แม่เหล็ก ทีผ่าน
ขดลวดเท่ากั บเท่าใด
ก. 0.4 Weber
ข. 0.6 Weber
ค. 0.8 Weber
ง. 1.0 Weber
7. จงหาค่าฟลั กซ์แม่เหล็กทีผ่านขดลวดสี เหลียมผืนผ้ า abcd ถ้ ามีสนามแม่เหล็ก B ขนาดสมํ าเสมอ3
เทสลา ในทิศทีขนานแกน X ดั งรู ป
ก. 1.8  10
ค. 2.7  10

-3
-3

Weber

ข. 2.4  10

Weber

ง. 3.6  10

-3
-3

Weber
Weber

7

–5

8. อิเล็กตรอนวิ งด้ วยความเร็ ว10 เมตรต่อวินาที เข้ าไปในทิศตั งฉากกั บสนามแม่เหล็กขนาด10 เทสลา
ขนาดของแรงทีกระทํ าต่ออิเล็กตรอนเป็ นเท่าใด
ก. 1.6  10

– 16

N

ข. 1.6  10

– 17

N

ค. 1.6  10

– 18

–8

N

ง. 1.6  10

– 19

6

N

9. อนุภาคมวล 0.5 กรัม มีประจุ 2.5  10 C เคลือนทีด้ วยความเร็ วตามแนวระดั บ 8  10 เมตรต่อ
วินาที เข้ าไปในสนามแม่เหล็กซึ งมีทิศตั งฉากกั บความเร็ ว ทํ าให้เกิดการเบียงเบนมีรัศมีความโค้0.2
ง
เมตร จงหาขนาดของสนามแม่เหล็ ก
ก. 5  10

10

T

11

ข. 5  10

T

10

ค. 8  10

T

ง. 8  10

11

T
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10. (มข.50) นํ าอิเล็ กตรอนตั วหนึ งไปวางนิ งไว้ ในสนามแม่เหล็ กสมํ าเสมอ เล็อิกตรอนจะเคลือนทีอย่างไร
ในสนามแม่เหล็กนี
1. อิเล็กตรอนจะอยู่นิ งกั บทีเหมือนเดิม
2. อิเล็กตรอนจะเคลือนทีด้ วยความเร็ วคงทีตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก
3. อิเล็กตรอนจะเคลือนทีด้ วยความเร่ งคงทีตามทิศทางของสนามแม่เหล็ก
4. อิเล็กตรอนจะเคลือนทีด้ วยความเร่ งคงทีสวนทางทิศทางของสนามแม่เหล็ก
11. (มข.51) อิเล็กตรอนตั วหนึ งเคลือนทีด้ วยความเร็ วคงที2.0  10 6 m/s เข้ าไปในทิศทางตั งฉากกั บ
สนามแม่เหล็กสมํ าเสมอขนาด5.0  10 31 เทสลา จงหาขนาดของแรงเนืองจากสนามแม่เหล็กทีกระทํ า
ต่ออิเล็กตรอน กําหนดให้ me = 9.1  10 31 kg และ e = 1.6  10 19 C
1. 1.6  10 15 นิวตั น
2. 3.2  10 15 นิวตั น
3. 9.1  10 15 นิวตั น
4. 18.2  10 15 นิวตั น
12. (มข.51) จากโจทย์ข้ อที 11 จงหากํ าลั งงานของแรงเนืองจากสนามแม่เหล็กบนอิเล็ กตรอนว่ามีค่าเท่าไร
1. ศูนย์
2. 6.4  10 9 วั ตต์
3. 18.2  10 21 วั ตต์
4. 36.4  10 21 วั ตต์
13. (มข.54) ถ้ ามีอนุภาคขนาดเล็ กเคลือนทีตรงเข้ าไปในสนามแม่เหล็กด้ วยความเร็ วคงทีแล้ วผ่านออกมาด้ วย
ความเร็ วเดิมโดยไม่เกิดแรงใด ๆ กระทํ าต่ออนุภาค ข้ อสรุ ปใดไม่ถูกต้ องทีสุ ด
1. อนุภาคตั วนี ไม่มีประจุ
2. อนุภาคตั วนี เคลือนทีเข้ าไปในแนวตั งฉากกั บทิศทางสนามแม่เหล็ก
3. อนุภาคตั วนี เคลือนทีเข้ าไปในแนวขนานกั บทิศทางสนามแม่เหล็ก
4. อนุภาคตั วนี มีมวลมากเกินไปจนสนามแม่เหล็กไม่มีผลต่อการเคลือนที
14. (มข.55) เมือขดลวดเหนียวนํ า (ก) และ (ข) เป็ นขดลวดเดียวหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ กคงทีเดียวกั น
แต่เป็ นรู ปที เวลาต่างกั น เมือขดลวดอยู่ในระนาบกระดาษ ฟลั กซ์สนามแม่เหล็กทีผ่านขดลวดและ
กระแสไฟฟ้ าเหนียวนํ าข้ อใดถูกต้ อง

1.
2.
3.
4.

ฟลั กซ์ของสนามแม่เหล็กในรู ป (ก) มีค่ามากทีสุ ด กระแสเหนียวนํ าไหลทวนเข็มนาฬิกา
ฟลั กซ์ของสนามแม่เหล็กในรู ป (ก) มีค่าเป็ นศุนย์ กระแสเหนียวนํ ามีค่าเป็ นศุนย์
ฟลั กซ์ของสนามแม่เหล็กในรู ป (ข) มีค่ามากทีสุ ด กระแสเหนียวนํ าไหลทวนเข็มนาฬิกา
ฟลั กซ์ของสนามแม่เหล็กในรู ป (ข) มีค่าเป็ นศูนย์ กระแสเหนียวนํ ามีค่าเป็ นศูนย์
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15. (มข.55) ในบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็ กขนาดคงที B มีทิศทาพุ่งเข้ าหากระดาษ เมือปล่อยอนุภาค a,b,c และ
d ซึ งมีประจุขนาด e เท่ากั น ให้เคลือนทีในระนาบของกระดาษด้ วยอั ตราเร็ วv ทีเท่ากั นในทิศทางต่างๆ
กั น ดั งรู ป ขนาดและทิศทางของแรงทีสนามแม่เหล็กทํ ากั บอนุภาค ข้ อใดถูก
1. แรงทีทํ ากั บ a มีทิศทางพุ่งเข้ าหาจุด o มีขนาดเท่ากั บ evB
2. แรงทีทํ ากั บ b มีทิศทางพุ่งออกจากจุด o มีขนาดเท่ากั บ evB
3. แรงทีทํ ากั บ c มีทิศทางพุ่งเข้ าหาจุด o มีขนาดเท่ากับ evB
4. แรงทีทํ ากั บ d มีขนาดเท่ากั บ o
16. (มข.55) ในปริ มาตรทีล้ อมรอบด้ วยกล่องสี เหลียมลูกบาศก์กว้ างด้ านละ1 m ในรู ปทีสนามแม่เหล็ ก
สมํ าเสมอขนาด 2 T ชี ไปตามแนวแกน z เส้นลวด oa, ob, oc และ od นํ ากระแสไฟฟ้ า 10 A ไหลออก
จากมุมเดียวกั น ดังรู ป เมือให้กระแสในเส้นลวดครั งละเส้นแรงทีสนามแม่เหล็กทํ ากั บเส้นลวดข้ อใด
ถูกต้ อง
1. แรงทีทํ ากั บเส้นลวดoa มีทิศทางไปทางซ้ายมือ (-y) มีขนาด 10 N
2. แรงทีทํ ากั บเส้นลวดob มีทิศทางไปทางชี ลง (-z) มีขนาด 20 2 N
3. แรงทีทํ ากั บเส้นลวดoc มีทิศทางไปพุ่งขนานกั บแกน x มีขนาด 20 2 N
4. แรงทีทํ ากั บเส้นลวดod มีค่าเป็ นศูนย์
17. (มข.56) ขดลวดดั งรู ป วางในสนามแม่เหล็กทิศทางพุ่งเข้ า กรณี ในข้ อใดทีทํ าให้เกิดกระแสไฟฟ้ า
ในขดลวด ไหลในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
1. ขนาดสนามแม่เหล็กกํ าลั งลดลง
2. ขนาดสนามแม่เหล็กกํ าลั งเพิ มขึ น
3. ขดลวดกํ าลั งเคลือนทีไปทางซ้าย
4. ขดลวดกํ าลั งเคลือนทีไปทางขวา
18. (มข.56) อิเล็กตรอนถูกยิงจากเครื องเร่ งอนุภาคเข้ าไปในสนามแม่เหล็กสมํ าเสมอดั งรู ป สนามแม่เหล็ก
มีทิศพุ่งเข้ าไปในกระดาษอิเล็ กตรอนจะมีทิศทางการเคลือนทีอย่างไร
1. โค้ งขึ นด้ านบน
2. ตรงไปด้ วยอั ตราเร็ วคงที
3. ตรงไปแต่มีอ ั ตราเร็ วคงที
4. โค้ งลงด้ านล่าง

19. ถ้ านําอิเล็กตรอนไปวางไว้ ในสนามแม่เหล็กสมํ าเสมอ อิเล็กตรอนจะเคลือนทีอย่างไร (มข.57)
1. อยู่นิ งทีเดิม
2. เคลือนทีด้วยความเร็ วคงที
3. เคลือนทีด้วยความเร่ งคงที
4. เคลือนทีเป็ นวงกลม
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15.2 กระแสไฟฟ้าทําให้ เกิดสนามแม่ เหล็ก
เมือกระแสไฟฟ้ าผ่านลวดตั วนํ าจะเกิดสนามแม่เหล็ กรอบลวดตั วนํ าในลั กษณะดั งนี
สนามแม่ เหล็กทีเกิดจากกระแสไหลในเส้ นลวด
กระแสทีไหลในขดลวดจะสร้ างสนามแม่เหล็กขึ นมารอบ ๆ ลวด
นั นโดยจะมีทิศวนตามกฎมือขวา คือใช้มือขวาให้นิ วหั วแม่มือชี ตาม
ทิศกระแสไหล นิ วทั งสี ทีกํ าวนรอบลวดจะแสดงสนามแม่เหล็กที
เกิดขึ นรอบ ๆ สนามแม่เหล็กทีเกิดจากกระแส B = 2 x 10-7 I

d

สนามแม่ เหล็กทีเกิดจากกระแสไหลในขดลวดโซลินอยด์
เมือนํ าเส้นลวดมาขดเป็ นวง เกิดเป็ นขดลวดโซลินอยด์ แล้ วให้
กระแสไหล สนามแม่เหล็กทีเกิดขึ นจะมีสภาพเหมือนเป็นแท่งแม่เหล็ก
โดยขั วแม่เหล็กทีเกิดขึ นจะหาได้ จากการใช้มือขวา กํ าให้นิ วทั งสี วน
ตามกระแสทีไหลในขดลวด นิ วหั วแม่มือจะชี ไปด้ านปลายทีเป็ นขั ว
เหนือของแม่เหล็กทีถูกสร้างขึ นมา
15.3 แรงทีแม่ เหล็กกระทําต่ อลวดทีมีกระแสผ่ านและอยูใ่ นสนามแม่ เหล็ก
เมือประจุเคลือนทีในลวด ก็แสดงว่าลวดนั นมีกระแสไฟฟ้ าไหล ดั งนั น จึงเกิดแรงแม่เหล็ กกระทํ า
ต่อลวดได้ ตามสู ตร
F = IlBsin
เมือ

F แทน แรงทีแม่เหล็กกระทํ าต่อลวด(N)
B แทน สนามแม่เหล็ ก (T)

l แทน ความยาวของเส้นลวด (m)
 แทน มุมระหว่าง I กั บ B

ทิศของแรงจะเป็ นไปตามกฎมือขวา โดยแบฝ่ ามือให้นิ วทั งสี
ชี ตามทิศกระแส I งอนิ วทั งสี วนไปตามทิศสนามแม่เหล็ก B
นิ วหั วแม่มือทีกลางอยู่จะชี ทิศของแรง F ทีกระทํ าต่อลวด
แรงแม่เหล็กทีกระทํ าต่อลวดทีมีกระแสไหลในสนามแม่เหล็ก
จะกระทํ าต่อลวดทั งเส้นทีอยู่ในสนามแม่เหล็กจึงส่ งผลให้ลวด
เคลือนทีไปทั งเส้น ซึ งจะเป็ นการเคลือนทีแบบมีความเร่ งตามกฎ
นิวตั น คือ  F = ma และถ้ ามีแรงเคลือนอืน ๆ มากระทํ าต่อลวด
อีก ก็อาจทํ าให้ลวดอยู่ในสภาพสมดุล คือ  F = 0 ก็ได้
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15.4 แรงระหว่ างลวดตัวนําสองเส้ นทีขนานกันและมีกระแสไหลผ่ าน

กระแสไหลทางเดียวกั น เกิดแรงดูด

กระแสไหลสวนทางกั น เกิดแรงผลั ก

การหาขนาดของแรงหาได้ จากสู ตร F = 2 x 10-7 I 1 I 2 l
d

เมือ l แทน ความยาวของเส้นลวด
F แทน แรงระหว่างลวดขนาน

d แทน ระยะห่างระหว่างลวด
I1 , I2 แทน กระแสทีไหลในเส้นลวด

แบบฝึ กหัดทบทวน 15.4
1. (มข.50) เส้นลวด 2 เส้นวางขนานกั น และมีกระแสไหลในทางเดียวกั น จะเกิดแรงอย่างไรระหว่าง
เส้นลวดทั งสอง
1. เกิดแรงดึงดูดระหว่างเส้นลวดทั งสอง 2. เกิดแรงผลั กระหว่างเส้นลวดทั งสอง
3. ไม่เกิดแรงระหว่างเส้นลวดทั งสอง
4. ไม่สามารถบอกได้ เพราะข้ อมูลไม่เพียงพอ
2. (มข.52) อิเล็กตรอนเคลือนทีเข้ าไปในสนามแม่เหล็กในทิศทางตั งฉาก ดั งรู ป จะเกิดแรงกั บอิเล็ กตรอน
อย่างไร
1. ไม่เกิดแรงกั บอิเล็กตรอน
2. เกิดแรงในทิศทางชี ขึ น
3. เกิดแรงในทิศทางชี ลง
4. เกิดแรงในทิศพุ่งเข้ าในกระดาษ
3. (มข.52) เส้นลวด 2 เส้นวางขนานกั นมีกระแสไหลเท่ากั น เท่ากั บI ในทิศทางเดียวกั น ดั งรู ปจะเกิดแรง
ระหว่างเส้นลวดทั งสอง แรงทีเกิดขึนกั บลวดเส้นทีสองมีทิศทางอย่างไร
1. ชี ขึ นตามทิศทางของกระแส
2. ชี ลงในทิศตรงข้ ามกั บกระแส
3. ชี ไปทางซ้ายเข้ าหาลวดเส้นทีหนึ ง
4. ชี ออกไปทางขวา
4. (มข.56) ขดลวดวงกลม 2 วง ดั งรู ป มีกระแสไฟฟ้ าไหลในทิศทางเดียวกั น จงหาว่าจะเกิด สนามแม่เหล็ ก
ทีจุด P กึ งกลางระหว่างขดลวดอย่างไร
1. วนในทิศทางเดียวกั บกระแสไฟฟ้ า
2. ชี ขึ นไปด้ านบน
3. ชี ลงด้ านไปด้ านล่าง
4. สนามแม่เหล็กเท่ากั นศูนย์
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5. (มข.56) ลวดเส้นหนึ งยาว 1 เมตร มีกระแสไฟฟ้ าไหล 5 แอมแปร์ ถ้ านํ าลวดเส้นทีสองยาว 20
เซนติเมตร จะทํ าให้เกิดแรงจากลวดเส้นทีหนึ งกระทํ ากั บลวดเส้นทีสองอย่างไร
1. ผลั กลงด้ านล่างด้ วยขนาด 4.0 × 10-5 นิวตั น
2. ดึงขึ นด้ านบนด้ วยขนาด 4.0 × 10-5 นิวตั น
3. ผลั กลงด้ านล่างด้ วยขนาด 8.0 × 10-4 นิวตั น
4. ดึงขึ นด้ านบนด้ วยขนาด 8.0 × 10-6 นิวตั น

6. เส้นลวดตัวนําสองเส้น เส้นแรกมีกระแสพุ่งออกจากกระดาษ( . ) เส้นทีสองมีกระแสพุ่งเข้า
กระดาษ (x) ทีจุดกึ งกลางจะมีสนามแม่เหล็กทีเกิดจากกระแสไหลในเส้นลวดอย่างไร(มข.57)
1. ศูนย์
2. →
3. ←
4. ↑
15.5 แรงกระทําต่ อขดลวดทีมีกระแสไฟฟ้าผ่ านและอยูใ่ นสนามแม่ เหล็ก
ขดลวดพื นที A อยู่ในสนามแม่เหล็ก B โดยแกนของขดลวดตั งฉากกั บสนามแม่เหล็กแล้ วให้
กระแสไฟฟ้ า I ไหลในขดลวด จะเกิดแรงคู่ควบเนืองจากแรงแม่เหล็กกระทํ าต่อขดลวดทํ าให้ขดลวดหมุน
มีขนาดโมเมนต์ของแรงคู่ควบ เป็ นตามสมการ
M = INBAcos 
เมือ M แทน โมเมนต์ของแรงคู่ควบ (N-m)
I แทน กระแสไฟฟ้ าทีไหลในขดลวด (A)
N แทน จํ านวนรอบของขดลวด (รอบ)
A แทน พื นทีของขดลวด (m2)
 แทน มุมระหว่างระนาบของขดลวดกั บ
สนามแม่เหล็ก
แบบฝึ กหัดที 15.5
1. ลวดยาว 2 เมตร มีกระแสไหลผ่าน 10 แอมแปร์ เส้นลวดวางทํ ามุม 30 องศา กั บสนามแม่เหล็ก
1.25 เทสลา จงหาขนาดของแรงทีกระทํ าต่อลวดนี
2. ลวดยาว 1 เมตร วางทํ ามุม 60 องศา กั บสนามแม่เหล็กขนาด 3 เทสลา เมือผ่านกระแส 2 แอมแปร์
เข้ าไปจะเกิดแรงเป็ นกีเท่าของลวดทีขณะทํ ามุม30 องศา กั บสนามเหล็กเดิม
3. ลวดยาว 10 เซนติเมตร วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก ดั งรู ป ถ้ าสนามแม่เหล็กเป็ น3 x 10- 2 เทสลา
และเกิดแรงลวดเส้นนี 6 x 10- 4 นิวตั น จงหา
ค่ากระแสทีผ่านลวดนี ในหน่วยแอมแปร์
4. ขดลวดสี เหลียมผืนผ้ ายาว 100 cm กว้ าง 20 cm มีขดลวดพั น 25 รอบ มีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านใน
วงจร 100 A ความเข้ มสนามแม่เหล็กทีผ่านขดลวดเท่ากั บ 0.3 T จงหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบใน
ขดลวด เมือขดลวดวางในแนวขนานกั บทิศของสนามแม่เหล็ก
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15.6 การประยุกต์ ผลของสนามแม่ เหล็กต่ อตัวนําทีมีกระแสไฟฟ้าผ่ าน
15.6.1 แกลแวนอมิเตอร์
แกลแวนอมิเตอร์ เป็ นเครื องมือทีใช้ว ั ดกระแสไฟฟ้ าหรื อความต่างศั กย์ทีมีค่าน้อยๆ
มี 2 แบบ คือ ชนิดขดลวดเคลือนที และชนิดแม่เหล็กเคลือนที และเป็ นต้ นแบบในการนํ าไปดั ดแปลงเป็ น
แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์

ส่ วนประกอบทีสํ าคัญและการทํางาน
ขดลวดสี เหลียมวางในแนวตั งอยู่ในสนามแม่เหล็กรู ปโค้ งเพือให้ทิศของสนามแม่เหล็ก
ขนานกั บระนาบของขดลวดตลอดเวลา ( = 0) เมือมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านเข้ าไปในขดลวด ขดลวดจะ
เบนไปพร้ อมกั บเข็มชี แต่พอกระแสหยุดไหลขดลวดจะเบนกลั บทีเดิมไม่ได้ จึงต้ องใช้ สปริ งรู ปก้นหอย2
อั นมาดึงเพือทํ าให้เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบอีกคู่มีทิศทางตรงกั นข้ ามกั บในขดลวดจะได้
โมเมนต์ของแรงคู่ควบในขดลวด = โมเมนต์ของแรงทียืดหยุ่นในสปริ ง
NIBA = K
ความไวของแกลแวนอมิเตอร์ =  = BAN
I

K

เมือ B แทน สนามแม่เหล็ก หน่วยเป็ น เทสลา หรื อ Wb/m2
 แทน มุมทีระนาบของขดลวดเบนจากเดิม
K แทน ค่าคงตั วของสปริ งของขดลวด หน่วยเป็ น นิวตั น/ ตารางเมตร
A แทน พื นทีหน้าตั ดของขดลวด หน่วยเป็ นตารางเมตร
N แทน จํ านวนรอบของขดลวด
ความไวของแกลแวนอมิเตอร์ ถ้ ากระแสน้อยทํ าให้มุมน้อยเบนไปมาก ถือว่า "ความไว" มากกว่า
15.6.1 มอเตอร์ ไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสตรง
มอเตอร์ ใช้สําหรับเปลียนพลั งงานไฟฟ้ าเป็ นพลั งงานกล มีส่วนประกอบสําคั ญ คือ
1. ขดลวดอาร์ เมเจอร์ (Armature) หรื อขดลวดสี เหลียม
2. แท่ งแม่ เหล็ก ทํ าหน้าทีสร้ างสนามแม่เหล็ก
3. วงแหวนผ่ าซี ก หรื อคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ช่วยให้ กระแสไหลผ่านขดลวด
ในทิศเอียงตลอดเวลา มั กทํ าด้ วยทองแดง
4. แปรงสั มผัส ทํ าด้ วยคาร์ บอน ทํ าหน้าทีร่ วมกั บคอมมิวเตเตอร์

X

Y

Y

X
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หลักการทํางาน
กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ าจะทํ าให้ขดลวด ABCD หมุนในสนามแม่เหล็ก B
รอบแกนหนึ งด้ วยโมเมนต์ของแรงคู่ควบในขดลวด มีขนาด
M = NIBAcos
จนขดลวดในแนวระนาบตั งฉากกั บสนามแม่เหล็ กค่าโมเมนต์เท่ากั บศูนย์ ขดลวดหยุดหมุนแต่มีความเฉือย
ทํ าให้เคลือนทีต่อไปได้ จนคอมมิวเตเตอร์ X,Y ไปสัมผั สกั บแปรงทีจุดQ และ P ตามลํ าดั บ กระแสไฟฟ้ า
ไหลเข้ าด้ านขวาเหมือนเดิมขดลวดจึงหมุนต่อไปในทิศทางเดิม ในทางปฏิบ ั ติจึงใช้ขดลวดหลายขดลวดหมุน
ต่อเนืองกั นไปเรื อย ๆ ดั งรู ป ใช้ขดลวด 3 ขด
N

S

การหมุนของขดลวดตั ดสนามแม่เหล็กจะทํ าให้ เกิดแรงเคลือนไฟฟ้ าเหนียวนํ าในขดลวด
ในทิศตรงข้ ามกั บทิศของแรงเคลือนไฟฟ้ าจากแหล่งกํ าเนิด เรี ยกแรงเคลือนไฟฟ้ านี ว่า แรงเคลือนไฟฟ้ าต้ าน
กลั บ(Back emf) ใช้สัญลั กษณ์ “ e ” ซึ งทํ าให้ เกิดกระแสไฟฟ้ าเหนียวนํ าย้ อนกลั บ มีทิศตรงกั นข้ ามกั บ
กระแสไฟฟ้ าจากแหล่งกํ าเนิด ใช้สญั ลั กษณ์ “ Ie ” จึงเป็ นเหตุให้กระแสไฟฟ้ าในขดลวดขณะหมุนด้ วย
ความเร็ วคงทีมีค่าน้อยกว่าตอนเริ มหมุน
ดั งนั น ขณะไม่หมุน E = IR
ขณะหมุนด้ วยความเร็ วคงที E – e = (I – Ie)R
การใช้เครื องใช้ ไฟฟ้ าทีมีมอเตอร์ อยู่ จึงควรถอดปลั กออกเมือไฟตกหรื อแรงเคลือนไฟฟ้ า
ลดลง เพราะจะทํ าให้ขดลวดหมุนช้ าลงหรื อไม่หมุน จึงมีกระแสในขดมาก ขดลวดจึงร้ อนและไหม้ ในทีสุ ด
มอเตอร์ กระแสตรงนํ าไปใช้ประโยชน์มาก เป็ นส่ วนประกอบของเล่นเด็ ก ในรถยนต์
เครื องบั นทึกเสี ยง ส่ วนมอเตอร์ กระแสสลั บใช้ ก ั บเครื องใช้ ไฟฟ้ า เช่น พั ดลม เครื องปั นนํ าผลไม้ เป็ นต้ น
15.7 กระแสไฟฟ้าเหนียวนําและแรงเคลือนเหนียวนํา (Electric Current)
เมือนํ าฟลั กซ์แม่เหล็กทีผ่านขดลวดตั วนํ าทีมีการเปลียนแปลงจะทํ าให้เกิดกระแสไฟฟ้ าเหนียวนํ าขึ น
ในขดลวด กระแสไฟฟ้ าเหนียวนํ าทีเกิดขึ นจะก่อให้เกิดฟลั กซ์แม่เหล็ กใหม่ทีจะมีทิศต่อต้ านกั บการ
เปลียนแปลงของฟลั กซ์แม่เหล็กแรก ทีทํ าให้ม ั นเกิดขึ นมาเสมอ
ในกรณี การเคลือนขดลวดเข้ าหาแท่งแม่เหล็ก (หรื อเคลือนแท่งแม่เหล็กเข้ าหาขดลวด) กระแสไฟฟ้ า
เหนียวนํ าในขดลวดจะไหลในทิศทีจะสร้ างขั วแม่เหล็ กชนิดเดียวกั น(ทางด้ านทีเลือนเข้ าหากั นนั น)เพือให้
เกิดแรงผลั กต้ านการเลือนเข้ ามา
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ในขณะทีถ้ าเคลือนขดลวดออกห่างแท่งแม่เหล็ก (หรื อเคลือนแท่งแม่เหล็ กออกห่างขดลวด) กระแส
ไฟฟ้ าเหนียวนํ าในขดลวดจะไหลในทิศทีจะสร้ างขั วแม่เหล็กชนิดตรงข้ าม (ทางด้ านทีเลือนห่างจากกั น)เพือ
ให้เกิดแรงดูดต้ านการเลือนออกห่าง

รู ป ก , ข แสดงกระแสไฟฟ้ าเหนียวนํ าเมือเคลือนแม่เหล็กเข้ าหาขดลวด
รู ป ค , ง แสดงกระแสไฟฟ้ าเหนียวนํ าเมือเคลือนแม่เหล็กออกห่างขดลวด
15.8 แรงเคลือนไฟฟ้าเหนียวนําในมอเตอร์ และเครื องกําเนิดไฟฟ้า
เมือจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้ก ั บมอเตอร์ ไฟฟ้ า จะทํ าให้มอเตอร์ เกิดการหมุน ขณะเดียวกั นการหมุนของ
มอเตอร์ จะทํ าให้เกิดกระแสไฟฟ้ าเหนียวนํ าในทิศย้ อนทางกั บกระแสทีให้แก่มอเตอร์ เสมอ นั นคือ เมือ
มอเตอร์ หมุนเป็ นปกติ มอเตอร์ จะทํ าหน้าทีเป็ นเซลล์ ไฟฟ้ าทีมีแรงเคลือนไฟฟ้ าต้ านกลั บกั บแรงเคลือน
ไฟฟ้ าของเซลล์ ไฟฟ้ าในวงจรเสมอ โดยถ้ าแรงเคลือนไฟฟ้ าย้ อนกลั บของมอเตอร์ เป็ นE0 จะทํ าให้กระแส
ไฟฟ้ าในวงจรในขณะนันเป็ นตามสมการ
I=

E  E0
Rr

15.9 หม้ อแปลง ( Transformer )
หม้ อแปลงไฟฟ้า คือ เครื องมือทีใช้เพิ มหรื อลดความต่างศั กย์ กระแสสลั บให้สูงขึ นหรื อตํ าลง
โดยอาศั ยหลั กการเหนียวนํ าไฟฟ้ าระหว่างขดลวด ขดลวดทีต่อกั บแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ ากระแสสลั บ(A.C.)
เรี ยกว่า ขดลวดปฐมภูมิ ( Primary Coil ) ส่ วนขดลวดอีกด้ านเรี ยกว่ า ขอลวดทุติยภูมิ ( Secondary Coil )
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หม้ อแปลงมี 2 ชนิด คือ
1. หม้ อแปลงขึน (Step - up Transformer) จะมีขดลวดปฐมภูมิน้อยกว่ าขดลวดทุติยภูมิ ทํ าให้ V,
E เพิ มขึ น
2. หม้ อแปลงลง (Step - down Transformer ) จะมีขดลวดปฐมภูมิมากกว่าขดลวดทุติยภูมิ ทํ าให้ V,
E ลดลง
จากการหาความสัมพั นธ์ระหว่างแรงเคลือนไฟฟ้ า(E) และจํ านวนรอบของขดลวด (N)ได้
คือ E  N


E1
E2

=

N1
N2

ถ้ าหม้ อแปลงไม่มีการสู ญเสี ยพลั งงาน จะได้
พลั งงานไฟฟ้ าของขดลวดปฐมภูมิ = พลั งงานไฟฟ้ าของขดลวดทุติยภูมิ
I1V1 = I2V2
E1
E2

เมือ

=

N1
N2

=

ประสิ ทธิ ภาพของหม้ อแปลง (Eff) =

P2
100
P1

ประสิ ทธิ ภาพของหม้ อแปลง (Eff) =

I 2 V2
 100
I1V1

I2
I1

=

V1
V2

E1 แทน แรงเคลือนไฟฟ้ า (ความต่างศั กย์, V1) ในขดลวดปฐมภูมิ

E2 แทน แรงเคลือนไฟฟ้ า (ความต่างศั กย์, V2) ในขดลวดทุติยภูมิ
N1 แทน จํ านวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ N2 แทน จํ านวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ
I1 แทน กระแสไฟฟ้ าในขดลวดปฐมภูมิ I2 แทน กระแสไฟฟ้ าในขดลวดทุติยภูมิ
การเลือกใช้หม้ อแปลง ต้ องพิจารณา
1. ความต่ างศักย์ หม้ อแปลงต้ องไม่น้ อยกว่าเครื องใช้ ไฟฟ้ าจะเกิดความเสี ยหาย
กั บหม้ อแปลง
2. กําลังไฟฟ้า ต้ องมีค่าเท่ากั นกั บเครื องใช้ ไฟฟ้ า เพราะหม้ อแปลงไม่ ได้ แปลงกําลัง
ไฟฟ้า
แบบฝึ กหัดทบทวน 15.9 หม้ อแปลง
1. ข้ อใดไม่ถูกต้ อง
1. อั ตราเร็ วของการหมุนของมอเตอร์ กระแสตรงขึ นอยู่ก ั บกระแสในขดลวด
2. ในการใช้งานหม้ อแปลงไฟฟ้ า ขดลวดปฐมภูมิของหม้ อแปลงต้ องต่ออยู่ก ั บไฟฟ้ ากระแสสลั บ
3. สําหรับหม้ อแปลงชนิดแปลงขึ น กระแสทีออกจากขดทุติยภูมิจะมากกว่ากระแสทีไหลเข้ าขดปฐมภูมิ
4. หม้ อแปลงไฟฟ้ ามีแกนทํ าด้ วยโลหะแผ่นบางๆ ซ้อนกั น เพือเพิ มประสิ ทธิภาพในการถ่ายทอดพลั งงาน
2. หม้ อแปลงไฟฟ้ าซึ งมีไฟฟ้ า 110 โวลต์ มีขดลวดปฐมภูมิ 80 รอบ ถ้ าต้ องการให้หม้ อแปลงนี สามารถจ่าย
ไฟฟ้ าได้ 2,200 โวลต์ ขดลวดทุติยภูมิต้ องมีจ ํ านวนรอบเท่าใด
1. 8,000 รอบ
2. 1,600 รอบ
3. 2,400 รอบ
4. 3,200 รอบ
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3. หม้ อแปลงเครื องหนึ งมีจ ํ านวนรอบของขดลวดปฐมภูมิต่อจํ านวนรอบของขดลวดทุติยภูมิเป็ น1: 4 ถ้ ามี
กระแสและความต่างศั กย์ในขดลวดทุติยภูมิเท่ากั บ10 แอมแปร์ และ 200 โวลต์ ตามลํ าดั บ จงหากระแส
และความต่างศั กย์ในขดลวดปฐมภูมิ
1. 40 A และ 50 V
2. 50 A และ 40 V
3. 40 A และ 40 V
4. 50 A และ 50 V
4. จํ านวนรอบของขดลวดปฐมภูมิของหม้ อแปลงดั งรู ป มี550 รอบ ขดลวดทุติยภูมิมีจ ํ านวน 30 รอบ กระแส
ทีผ่านตั วต้ านทาน2 โอห์ม มีค่ากีแอมแปร์
1. 3
2. 6
3. 12
4. 15
5. (มข.52) หม้ อแปลงไฟฟ้ ามีขาดลวดด้ านปฐมภูมิจ ํ านวน1000 รอบ ขดลวดด้ านทุติยภูมิจ ํ านวน100 รอบ
ถ้ านํ าด้ านปฐมภูมิไปต่อกั บไฟบ้านทีมีความต่างศั กย์ 220 โวลต์ สมมุติให้ขดลวดไม่มีการสู ญเสี ยพลั งงาน
จะเกิดความต่างศั กย์ทีขดลวดด้ านทุติยภูมิกีโวลต์
1. 22 โวลต์
2. 44 โวลต์
3. 220 โวลต์
4. 2200 โวลต์
6. (มข.53) จากวงจรของหม้ อแปลงดั งรู ป ข้ อสรุ ปใดถูกต้ อง

1. หลอดไฟในรู ป (ก) สว่างมากกว่าหลอดไฟในรู ป (ข)
2. หลอดไฟในรู ป (ก) สว่างน้อยกว่าหลอดไฟในรู ป (ข)
3. หลอดไฟทั งสองรู ปสว่างเท่ากั น
4. หลอดไฟในรู ป (ก) ไม่สว่างเลย
7. (มข.56) หม้ อแปลงไฟฟ้ าอั นหนึ งต่อขดลวดปฐมภูมิทีมีพ ั นไว้440 รอบ เข้ ากั บไฟฟ้ากระแสสลั บ 220
โวลต์ วั ดความต่างศั กย์ทีขดลวดทุติยภูมิได้11.0 โวลต์ เมือต่อกั บอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีกินกระแสไฟ 0.4
แอมแปร์ ดั งนั นจะมีกระแสไฟฟ้ าไหลเข้ าหม้ อแปลงทางขดลวดปฐมภูมิเท่าไร
1. 0.02 แอมแปร์
2. 0.08 แอมแปร์
3. 12.2 แอมแปร์
4. 50.0 แอมแปร์
8. ต้ องการพั นหม้ อแปลงเพือแปลงไฟฟ้ าจาก220 โวลต์ให้ลดลงมาเหลือ 12 โวลต์ และจ่ายกระแสไฟฟ้ า
ได้ 0.5 แอมแปร์ เมือพั นขดลวดปฐมภูมิ 880 รอบ จะต้ องพั นขดลวดด้ านทุติยภูมิกีรอบ(สมมุติไม่มีการ
ศูนย์เสี ยพลั งงาน) (มข.57)
1. 48 รอบ
2. 96 รอบ
3. 300 รอบ
4. 5280 รอบ
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9. หม้ อแปลงอุดมคติต ั วหนึ ง มีจ ํ านวนรอบของขดลวดปฐมภูมิเป็ น2,000 รอบ และจํ านวนของขดลวด
ทุติยภูมิเป็ น 1000 รอบ เมือนํ ามาใช้ในวงจรดั งรู ป ขนาดของฟิ วส์ ทีนํ ามาใช้จะต้ องมีค่าอย่างน้อยทีสุ ด
เท่าไร

1. 2 A

2. 3 A

3. 5 A

4. 11 A

15.10 ค่ าของปริ มาณทีเกียวข้ องกับไฟฟ้ากระแสสลับ
ไฟฟ้ ากระแสสลั บ คือ เหตุการณ์ทีแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ า ให้ ค่าแรงเคลือนไฟฟ้ า(e) ไม่คงที มีค่าแปรผั น
ตามเวลาแบบฟั งก์ช ั น sine คือ
e  Em

เมือ

sin t

( ω  2π  2f )
T

แทน ค่าสู งสุ ดของแรงเคลือนไฟฟ้ า
 แทน อั ตราเร็ วเชิงมุม
T แทน คาบเวลา f แทน ความถี

Em

ทํ าให้ค่ากระแสไฟฟ้ า(i) และความต่างศั กย์ (v) ในวงจรแปรผั นตามเวลาแบบเดียวกั นคือ

i = I sin t   
v = V sin ( t   )
m

m

1

2

เนืองจากปริ มาณไฟสลั บเป็ นค่าไม่คงที จึงต้ องหาค่าทีจะใช้เป็ นตั วแทน ซึ งหาโดยวิธียก ํ าลั งสอง
ก่อนแล้ วหาค่าเฉลียแล้ วจึงถอดรากทีสอง เรี ยกว่ า ค่ ารากทีสองของกําลังสองเฉลีย (root mean square หรื อ
ค่า rms ของปริ มาณนั น) ซึ งค่าตั วแทนนี จะเป็ นค่าทีจะวั ดได้ เมือใช้มิเตอร์ ว ั ดจึงเรี ยกชือว่ค่า ามิเตอร์ และเมือ
ใช้ค ํ านวณกํ าลั งไฟฟ้ (าเฉลีย) ก็จะต้ องใช้ค่านี คํ านวณจึงเรี ยกอีกชือหนึ งว่าค่ ายังผล

15.10.1 ตัวต้ านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนียวนําในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ก. วงจรลวดความต้ านทาน(R) ค่าความต้ านทาน R จะไม่ขึ นกั บความถีของแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ าสลั บ
(R เป็ นค่าคงทีของลวด ตามสู ตร R = ρ  ) กระแสในวงจร
Α

จะเป็ นไปตามกฎของโอห์ม
IR 

VR
R

โดยกระแส I R จะมีเฟสเดียวกั นกั บเฟสของ VR
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ข. วงจรของตั วเก็บประจุ(C) ค่าความต้ านทานเชิงความจุ X C จะขึ นกั บความถีของแหล่งกํ าเนิดทีต่ออยู่
ตามสู ตร
XC 

1
1

ωC 2fC

กระแสจะเป็ นไปตามกฎของโอห์ม
IC 

VC
XC

โดยกระแส I C จะมีเฟสนํ าหน้ าเฟส
ของ VC อยู่ 90 
ค.วงจรขดลวดเหนียวนํ า(L) ค่าความต้ านทานเชิงเหนียวนํ า X L จะขึ นกั บความถีของแหล่งกํ าเนิด
ทีต่ออยู่ ตามสู ตร
X L  ωL  2fL

กระแสจะเป็ นไปตามกฎของโอห์ม
IL 

VL
XL

โดยกระแส I L จะมีเฟสตามหลั งเฟส
ของ VL อยู่ 90 
การต่ อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
1.การต่ออนุกรมทั งหมด จะมีกระแสเท่ากั นทุกๆ ส่ วน(จึงใช้เฟสของ I อ้ างอิงในการรวม V)
I  IR  IC  IL

และ
V  VR  VC  VL

โดยการรวมความต่างศั กย์ V จะเป็ นการรวมโดย
พิจารณาเฟสของแต่ละตั ว โดยเทียบกั บI ซึ งเป็ น
ตั วร่ วม (เสมือนกั บการคิดรวมแบบเวกเตอร์ ) ซึ งจะ
ได้ ว่า
V  VR2  VL  VC  2
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และวงจรจะมีความต้ านทานเชิงซ้อน z (เสมือนเป็ น
ความต้ านทานรวมของวงจร)
z

V
I

2

 R 2  X L  X C 

โดยมุมเฟสระหว่าง V กั บ I คือ
 VL  VC 
 XL  XC 
1
  tan 1 
  tan 

R

 VR



ความถีเรโซแนนซ์ คือ ความถีของแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ าทีจะทํ าให้กระแสในวงจรมีค่าสู งสุ ดคือ
f0 

1
2π LC

2. การต่อขนานทั งหมด จะมีความต่างศั กย์ เท่ากั นทุกส่ วน( จึงใช้เฟสของ V อ้ างอิงในการรวม I )

V  VR  VC  VL

และ

I  IR  IC  IL

โดยการรวมกระแส I จะเป็ นการวมโดยพิจารณาเฟส
ของแต่ละตั ว เทียบกั บV ซึ งเป็ นตั วร่ วม ซึ งจะได้ ว่า
I  I 2R  I C  I L 2

และวงจรจะมีความต้ านทานเชิงซ้อน z (เสมือนเป็ น
ความต้ านทานรวมของวงจร)
1 I
z V

โดยมีมุมเฟสระหว่าง I กั บ V คือ
 IC  I L
  tan 1 
 I
R


 1
1



 X
XL
  tan 1  C

1



R










2

1
1  1
    

 R   XC XL






2
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15.10.2 กําลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
กํ าลั งไฟฟ้ าเฉลีย มีค่าเท่ากั บผลคูณของกระแสI และความต่างศั กย์ V ทีมีเฟสตรงกั น โดยค่า I และ V
จะต้ องเป็ นค่า rms (ค่ามิเตอร์ หรื อค่ายั งผลนันเอง)
P = VI cos 
เมือ  คือ มุมเฟสระหว่าง V กั บ I
โดย cos  จะเรี ยกว่า ตั วประกอบกํ าลั ง(Power factor)
แต่ในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บ เฟสของ V และ I ตรงกั นเฉพาะทีตั วต้ านทานR ขณะทีเฟสของ V และ I
จะต่างกั น 90  ทีตั วเก็บประจุ และตั วขดลวดเหนียวนํ า กํ าลั งไฟฟ้ าในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บจึงเกิดขึ นเฉพาะ
ทีตั ว R ขณะทีกํ าลั งทีตั วเก็บประจุและขดลวดเหนียวนํ าจะมีค่าเป็ นศูนย์
ดั งนั น การหาค่ากํ าลั งไฟฟ้ าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลั บ จึงสามารถคิดเฉพาะทีตั วต้ านทานR ได้ เลย
(ซึ งทํ าให้ไม่ต้ องคิดมุมเฟส)

แบบฝึ กหัด 15.10 เรื อง ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. ถ้ ากล่าวว่าไฟฟ้ าในบ้ านมีความต่างศั กย์ 220 โวลต์ หมายความว่าความต่างศั กย์สูงสุ ดมีค่าเท่าใด
( 220 2 โวลต์ )
2. จากกราฟทีกํ าหนดให้แสดงความสัมพั นธ์
ระหว่างกระแสกั บเวลา จงหาความถีและ
ค่ายั งผลของกระแส ( 50 Hz , 10 A )
2

3. ในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บถ้ าความสัมพั นธ์ของความต่างศั กย์ของแหล่งกํ าเนิดE แปรกั บเวลา t ใด ๆ
ตามความสัมพั นธ์ E = 20 sin 314 t จงหาค่ายั งผล (หรื อค่ามิเตอร์ ) ของ ความต่างศั กย์ และค่าความถี
ของไฟฟ้ ากระแสสลั บนี ( 10 V , 50 Hz )
2

4. ในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บทีมีกระแสไฟฟ้ า i และเวลา t ตามสมการ i = 20 sin 314 t จงหา
ก. กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด
ข. ความถี
ค. ค่า irms
5. ทีความถีเท่าไรตั วเก็บประจุทีมีค่าความจุ 2 F จึงจะมีค่าความต้ านทานตั วเก็บประจุ 250 
6. ความต่างศั กย์คร่ อมตั วเก็บประจุมีค่าเท่าไรจึงจะให้เกิดกระแสไฟฟ้ า 30 mA ในวงจรตั วเก็บประจุทีมี
ความจุ 0.4 F เมือความถีของกระแสไฟฟ้ าเป็ น 2.5 kHz
7. ตั วเก็บประจุค่าความจุ 70 ไมโครฟารัด ต่อกั บแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ าสลั บ ทีมีค่ายั งผลของแรงเคลือนไฟฟ้ า
50 โวลต์ จงหาความถีของแหล่งกํ าเนิด เพือให้เกิดกระแสไหลผ่านตั วเก็บประจุ1.1 แอมแปร์ (50 Hz )
8. ขดลวดเหนียวนํ ามีความต้ านทาน1.8 k  ความถีของแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ า 3.6 kHz จะมีค่าความเหนียวนํ า
เท่าไร
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9. กระแสไฟฟ้ าในขดลวดเหนียวนํ ามีค่า 0.20 แอมแปร์ ความถี 750 เฮิรตซ์ ถ้ าค่าความเหนียวนํ าของ
ขดลวดมีค่า 0.07 เฮนรี จงหาความต่างศั กย์คร่ อมขดลวดเหนียวนํ า
10. ตั วเหนียวนํ า0.07 เฮนรี ต่อเป็ นวงจรกั บแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ าสลั บ ความต่างศั กย์220 V , 50 Hz จะเกิด
กระแสไหลในวงจรเท่าไร ( 10 A )
11. วงจรกระแสสลั บความถี 50 เฮิรตซ์ ทีมีต ั วต้ านทานต่ออนุกรมกั บตั วเหนียวนํ า วั ดกระแสไฟฟ้ าในวงจร
ได้ 0.1 แอมแปร์ ความต่างศั กย์คร่ อมตั วเหนียวนํ า22 โวลต์ ค่าความเหนียวนํ าจะเป็ นเท่าไร(0.7 เฮนรี )
12. ตั วเก็บประจุ ตั วเหนียวนํ า และตั วต้ านทานต่อกั บอนุกรมกั บแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลั บถ้ า
ความต่างศั กย์คร่ อมอุปกรณ์แต่ละตั ว และอ่านค่าได้ 15 V , 20 V และ 12 V ตามลํ าดั บ
จงหา ความต่างศั กย์ของแหล่งกํ าเนิดกระแสสลั บ( 13 V )
13. ตั วเก็บประจุความต้ านทาน 100 โอห์ม ตั วเหนียวนํ าความต้ านทาน 60 โอห์ม และตั ว ต้ านทาน
ขนาด 30 โอห์ม ต่ออนุกรมกั น และต่อกั บแหล่งกํ าเนิดไฟสลั บ200 โวลต์ , 50 เฮิรตซ์ จะเกิด
กระแส ไหลในวงจรเท่าไร ( 4 A )
14. ในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บ ความถี 50 เฮิรตซ์
ดั งรู ป ถ้ าโวลต์มิเตอร์ V อ่านค่าความต่างศั กย์
ได้ 200 โวลต์ แอมมิเตอร์ A จะอ่านค่ากระแส
ได้ กีแอมแปร์ ( 4 A )
15. ขดลวดขดหนึ งเมือต่อกั บแรงดั นกระแสตรง 100 V มีกระแสไหลเข้ า 5 A นํ าขดลวดเดียวกั นนี
ไปต่อกั บแรงดั นกระแสสลั บ100 V มีกระแสไหลเข้ า 4 A จงหาค่าความต้ านทานเชิงเหนียวนํ า (XL)
ของขดลวดเป็ นโอห์ม ( 15 โอห์ม )
16. วงจรแสดงดั งรู ป จงหากระแสไฟฟ้ า
ทีจ่ายโดยเครื องกํ าเนิดไฟฟ้ าเมือ
ก. ความถีมีค่ามาก ๆ
ข. ความถีมีค่าน้อย ๆ
17. ตั วต้ านทาน 2 ตั วมีความต้ านทาน 2 โอห์ม ตั วเก็บประจุ  1  ไมโครฟารัด และเหนียวนํ า  1 
 

 

เฮนรี ต่อขนานกั นและต่อกั บกํ าเนิดไฟฟ้ ากระสลั บทีมีความถี500 เฮิรตซ์ ให้คา่ rms ของแรงเคลือน
ไฟฟ้ า 12 โวลต์ จงหาค่า rms ของกระแสรวม (I ) ในวงจรเป็ นแอมแปร์ ( 12 A )

18. วงจร RCL อนุกรม ตั วเก็บประจุค่าความจุ 1.20 ไมโครฟารัด และตั วเหนียวนํ า2.0 มิลลิเฮนรี จงหา
ความถีขณะเกิดกํ าทอนทางไฟฟ้ าขึ นในวงจร
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19. วงจร RCL อนุกรม มีความถีขณะเกิดกํ าทอน 690 กิโลเฮิรตซ์ ถ้ าตั วเหนียวนํ ามีค่าความเหนียวนํ า26
ไมโครเฮนรี จงหาความจุของตั วเก็บประจุ
20. กํ าลั งไฟฟ้ าทีจ่ายในวงจรRCL อนุกรมมีค่าเป็ น 65 วั ตต์ และกระแสไฟฟ้ ามีค่าเป็ น0.530 แอมแปร์ ขณะ
เกิดกํ าทอนทางไฟฟ้ า จงหาความต่างศั กย์ของเครื องกํ าเนิดไฟฟ้ า
21. วงจร RCL อนุกรมประกอบด้ วยตั วเก็บประจุมีค่าความจุ5.10 ไมโครฟารัด และเครื องกํ าเนิดไฟฟ้ าซึ งมี
ความต่างศั กย์ 11 โวลต์ ความถีขณะเกิดกํ าทอน 1.30 กิโลเฮิรตซ์ กํ าลั งไฟฟ้ าทีจ่ายในวงจรมีค่า25 วั ตต์
จงหา ก. ค่าความเหนียวนํ าของตั วเหนียวนํ า ข. ค่าความต้ านทานของตั วเหนียวนํ า
22. ต่อตั วต้ านทานทีมีความต้ านทาน2,700 โอห์ม อนุกรมกั บตั วเก็บประจุทีมีความจุแล้ วคร่ อมเครื องกํ าเนิด
ไฟฟ้ า(60 Hz , 120 V) จงหากํ าลั งไฟฟ้ าทีจ่ายให้ก ั บวงจร
23. ถ้ าเฟสของกระแสยั งผลและความต่างศั กย์ ย ั งผล
ของวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บ เป็ นดั งรู ปกํ าลั งไฟฟ้ า
เฉลียทีสู ญเสี ยในวงจรนี มีค่ากีกิโลวั ตต์( 3.5 kW)
24. จากแผนภาพเฟเซอร์ ของกระแสไฟฟ้ าและ
ความต่างศั กย์ของวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บ
เป็ นดั งรู ป กํ าลั งเฉลีย P ของวงจรนี มีค่า
กีวั ตต์ ( 1,080 W )
แบบฝึ กหัดทบทวน 15.10 เรื อง ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. (มข.52) ข้ อใดกล่าวผิด เกียวกั บวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บ
1. ความต้ านทานของตั วเก็บประจุจะเพิ มขึ นเมือความถีของไฟฟ้ ากระแสสลั บเพิ มขึ น
2. ความต้ านทานของขดลวดเหนียวนํ าจะเพิ มขึ นเมือความถีของไฟฟ้ ากระแสสลั บเพิ มขึ น
3. ความต้ านทานของตั วต้ านทานมีค่าคงที ไม่ขึ นกั บความถีของไฟฟ้ ากระแสสลั บ
4. อิมพิแดนซ์ของวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บทีมีขดลวดเหนียวนํ าเปลียนแปลงเมือความถีของไฟฟ้ า
กระแสสลั บเปลียนแปลง
2. (มข.52) นํ าโวลต์มิเตอร์ ทีใช้ สําหรับวั ดไฟฟ้ ากระแสสลั บ ไปวั ดไฟบ้ านทีมีความต่างศั ก220
ย์ โวลต์
โวลต์มิเตอร์ นี จะอ่านได้ กีโวลต์
1. 0 โวลต์
2. 220 โวลต์
2

3. 220 โวลต์
4. 220 2 โวลต์
3. (มข.53) จากวงจรของตั วเก็บประจุทีต่อกั บแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ากระแสสลั บทีมีความถีเชิงมุม250 เรเดียน
ต่อวินาทีด ั งรู ป ค่าความต้ านทานจินตภาพของความจุรวมของวงจรมีค่ากีโอห์ม
1. 50 Ω
2. 100 Ω
3. 314 Ω
4. 628 Ω
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4. (มข.53) ในวงจรไฟฟ้ ากระแสสลั บทีมีต ั วเก็บประจุ(C) ตั วต้ านทาน(R) และขดลวดเหนียวนํ า (L)
ต่อแบบอนุกรมกั น แล้ วต่อเข้ ากั บแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ ากระแสสลั บ ข้ อความต่อไปนี ข้ อใด
ไม่ถูกต้ อง
1. ความต่างศั กย์ทีตกคร่ อมตั วเก็บประจุมีเฟสตรงกั นข้ ามกั บความต่างศั กย์ทีตกคร่ อมขดลวด
เหนียวนํ า
2. ความต่างศั กย์ทีตกคร่ อมตั วเก็บประจุมีเฟสนํ าหน้าความต่างศั กย์ทีตกคร่ อมตั วต้ านทาน
3. ความต่างศั กย์ทีตกคร่ อมตั วต้ านทานมีเฟสตรงกันกั บกระแสทีไหลผ่านตั วต้ านทาน
4. กระแสทีไหลผ่านตั วเก็บประจุ ตั วต้ านทาน และขดลวดเหนียวนํ า มีเฟสตรงกั น
5. (มข.54) ในภาพเป็ นสัญญาณค่าความต่างศั กย์กระแสสลั บทีขึ นกั บเวลา จงหาค่าความต่างศั กย์ รากกํ าลั ง
สองเฉลีย (Vrms) ของสัญญาณไฟฟ้ านี

1. 7.1 โวลต์
2. 10.0 โวลต์
3. 14.1 โวลต์
4. 10.0 โวลต์
6. (มข.54) นํ าขดลวดเหนียวนํ า(L) ต่ออนุกรมกั บตั วต้ านทาน (R) แล้ วต่อเข้ ากั บแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ า
กระแสสลั บ ข้ อความต่อไปนีข้ อใดถูกต้ อง
1. กระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตั วต้ านทานมีเฟสนํ าหน้ากระแสทีไหลผ่านขดลวดเหนียวนํ า
2. กระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตั วต้ านทานมีเฟสตามหลั งกระแสทีไหลผ่านขดลวดเหนียวนํ า
3. กระแสไฟฟ้ าทีไหลผ่านตั วต้ านทานมีเฟสตามหลั งความต่างศั กย์ทีตกคร่ อมขดลวดเหนียวนํ า
4. แรงเคลือนไฟฟ้ าของแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ ามีเฟสตามหลั งความต่างศั กย์ทีตกคร่ อมขดลวดเหนียวนํ า
7. (มข.55) เมือต่อแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง (รู ป ก.) และแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลั บ (รู ป ข.) เข้ ากั บ
หลอดไฟ

1.
2.
3.
4.

หลั งสับสวิตซ์ S ในรู ป ก. ทิ งไว้ หลอดไฟจะสว่ างตลอดเวลา
ในรู ป ก. หลอดไฟจะสว่างเฉพาะขณะสับสวิตซ์ S เพือปิ ด/เปิ ดเท่านั น
หลั งสับสวิตซ์ S ในรู ป ข. ทิ งไว้ หลอดไฟจะไม่สว่างเลย
ในรู ป ข. หลอดไฟจะสว่างเฉพาะขณะสับสวิตซ์ S เพือปิ ด/เปิ ด เท่านั น
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8. (มข.55) ในวงจรอนุกรมไฟฟ้ ากระแสสลั บอั นหนึ ง ใช้ต ั วต้ านทานขนาด50 Ω วั ดความต่างศั กย์สูงสุ ด
คร่ อมตั วต้ านทานได้ 50 mV ในขณะทีความต่างศั กย์ สูงสุ ดคร่ อมตั วเก็บประจุเป็ น240 mV จงหาค่า
กระแสไฟฟ้ าทีวั ดได้ โดยใช้แอมมิเตอร์ และค่าความต้ านทานจินตนาการของตั วเก็บประจุ กํ าหนดให้
1
2 = 1.414 ,
= 0.707 (ตอบ ข้ อ 4)
2

9. เด็กนักเรี ยนคนหนึ งต่อวงจร R L C แบบอนุกรมกับแหล่งกํ าเนิดไฟฟ้ ากระแสสลั บทีมีแรงเคลือน
ไฟฟ้ าเปลียนตามเวลาเท่ากับ V(t) = 220 sin(314t) เมือ t อยู่ในหน่วยเวลาวินาที และ V(t) อยู่ใน
หน่วยโวลต์ก ํ าหนดให้ค่าความต้านทาน R มีค่า 200 โอห์ม ความเหนียวนํา L มีค่า 150 มิลลิเฮนรี
และค่าความจุไฟฟ้ า C มีค่า 2000 ไมโครฟารัด ข้อใดต่อไปนี กล่าวถูกต้อง(มข.58)
1. แรงเคลือนไฟฟ้ า V(t) มีเฟสนํากระแสไฟฟ้ าทีไหลในวงจร
2. ความต่างศั กย์ ทคร่ี อมตัวต้านทานทีเวลา t ใดๆ มีเฟสนํากระแสไฟฟ้ าอยู่ π/2 เรเดียน
3. ความต่างศั กย์ ทีคร่ อมตัวเก็บประจุทีเวลา t ใดๆ มีเฟสนํากระแสไฟฟ้ าอยู่ π/2 เรเดียน
4. ความต่างศั กย์ ทีคร่ อมขดลวดเหนียวนําทีเวลาt ใดๆ มีเฟสตามกระแสไฟฟ้ าอยู่ π/2
เรเดียน

