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เพื*อให

1. รูเขาใจชนดิ โครงสราง สวนประกอบ หลกัการทํางานและคณุลกัษณะของ

มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

2. มทีกัษะในการตรวจซอมมอเตอร การถอดประกอบ การพนัขดลวด การตอ

วงจรการทดสอบ และการบํารุงรักษา

3. มเีจตคติและกิจนสิยัทีด่ใีนการปฏบิตังิาน มคีวามละเอยีดรอบคอบ ปลอดภยั 

เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื*อสัตยและมีความรับผิดชอบ

1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา 

กระแสสลับ 1 เฟสและ 3 เฟส ชนิดตางๆ

2. ถอดและประกอบ ชิ้นสวน พันขดลวดและตอวงจรของมอเตอรไฟฟา 

กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส

3. วัดและทดสอบหาคุณลักษณะของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส  

และ 3 เฟส

4. ใชงานและบํารุงรักษาการตรวจซอมมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส 

และ 3 เฟส

ศกึษาและปฏบิตัเิกีย่วกับ ชนดิ โครงสรางและสวนประกอบของมอเตอรไฟฟา 
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การกลับทิศทางการหมุน คุณลักษณะการนําไปใชงานและบํารุงรักษา การตรวจซอม

มอเตอร การถอดประกอบและการพันขดลวดและทดสอบมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 

1 เฟส และ 3 เฟส



สัปดาห หน�วยการเรียน ปฏิบัติ จํานวนคาบ
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2-3 บทที่ 2 ชนิดและโครงสรางของ
มอเตอรไฟฟา
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มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
1 เฟส 

ใบงานที่ 3 การถอดและประกอบ
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 
3 เฟส

10

4 บทที่ 3 หลักการทํางานของมอเตอร
ไฟฟากระแสสลับ 1 เฟส

ใบงานที่ 4 การตอวงจรมอเตอรไฟฟา 
กระแสสลับ 1 เฟส
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กระแสสลับ 3 เฟสแบบ
หลายความเร็ว

5

7-11 บทที่ 6 การพันขดลวดมอเตอร 
ไฟฟา 1 เฟส

ใบงานที่ 7 การพันขดลวดมอเตอร
ไฟฟา 1 เฟส

25

12-16 บทที่ 7 การพันขดลวดมอเตอร 
ไฟฟา 3 เฟส

ใบงานที่ 8 การพันขดลวดมอเตอร
ไฟฟา 3 เฟส

25

17 บทที่ 8 การบํารงุรกัษามอเตอรไฟฟา ใบงานที่ 9 การตรวจสอบและบํารุง
รักษามอเตอรไฟฟา

5

18 วัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 5

รวม 90
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ใชประกอบการเรียนการสอน เนื้อหาตรงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ 
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เนื้อหาภายในเลมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แบงออกเปน 8 บทเรียน เร่ิมจาก  

การเหนีย่วนาํแมเหลก็ไฟฟา ชนดิและโครงสรางของมอเตอรไฟฟา หลกัการทาํงานมอเตอรไฟฟา 

กระแสสลับ 1 เฟส หลกัการทาํงานมอเตอรไฟฟากระแสสลบั 3 เฟส มอเตอรไฟฟากระแสสลับ  

3 เฟสแบบหลายความเรว็ การพนัขดลวดมอเตอรไฟฟา 1 เฟส การพนัขดลวดมอเตอรไฟฟา  

3 เฟส และการบาํรงุรกัษามอเตอรไฟฟา นอกจากนี ้ในทกุบทเรียนยงัมแีบบทดสอบกอนเรยีน  

หลงัเรยีน และแบบฝกหดัประจําบท เพื*อใชสาํหรบัวดัและประเมนิผลการเรยีนรูของนกัเรียนดวย

ผูเขียนไดมีความพยายามเปนอยางยิ่งที่จะเรียบเรียงหนังสือเลมน้ีขึ้นมาเพื*อเปน

ประโยชนตอนักเรียนและครูผูสอน และหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะมีประโยชนตอ

นักเรียน ครูผูสอน ตลอดจนผูที่สนใจเปนอยางมาก

ความดขีองหนังสอืเลมนี ้ผูเขยีนขอมอบแดบดิามารดาทีใ่หโอกาสศึกษาเลาเรียน และ

ครูบาอาจารยทุกทานท่ีไดประศาสนวิชาความรู หากหนังสือเลมนี้มีขอบกพรองประการใด  

ผูเขียนขอนอมรับเพื*อนําไปปรับปรุงแกไขดวยความเคารพ

อภิรักษ สุขเกษม
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คําสั่ง ใหนักเรียนเลือกคําตอบขอที่ถูกที่สุด

1. แมเหล็กธรรมชาติมีลักษณะตรงกับขอใด
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ก. เลนซ  ข. เออสเตด

ค. ฟาราเดย ง. เฟลมมิง
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ข. อํานาจแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากกระแสไฟฟาไหลผานสารกึ่งตัวนํา

ค. อํานาจแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากกระแสไฟฟาไหลผานความตานทาน

ง. อํานาจแมเหล็กไฟฟาที่เกิดจากกระแสไฟฟาไหลผานตัวนํา 

4. กฎของแมกซเวลลมีความสัมพันธและสอดคลองในเรื*องใด

ก. ทิศทางของกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟา

ข. ทิศทางของกระแสไฟฟาและตัวนําไฟฟา

ค. ทิศทางของกระแสไฟฟาและสนามแมเหล็ก 

ง. ทิศทางของกระแสไฟฟาและแรงในเสนลวดตัวนํา

5. ขอใดไมใชลักษณะของแมเหล็ก

ก. แรงดึงดูดขั้วแมเหล็กเกิดจากขั้วแมเหล็กที่ตางกัน 
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แบบทดสอบ กอนเรียนบทที่ 1
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6. แมกเนติกคอนแทกเตอรทํางานโดยอาศัยหลักการใด

ก. อํานาจของแรงผลักทางกล  

ข. อํานาจของแมเหล็กไฟฟา 

ค. อํานาจของการเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ง. อํานาจของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายใน

7. กฎมือซายของเฟลมมิงมีความหมายตรงกับขอใด

ก. หาคาของอํานาจแมเหล็กที่เกิดขึ้นในเสนลวดตัวนํา

ข. หาคาของแรงบิดที่เกิดขึ้นในเสนลวดตัวนํา

ค. หาทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นในเสนลวดตัวนํา 

ง. หาคาของกระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นในเสนลวดตัวนํา

8. จากสัญลักษณที่กําหนด  และ ๏ มีความหมายตรงกับขอใด

ก. กระแสไฟฟาไหลออกและกระแสไฟฟาไหลเขา

ข. กระแสไฟฟาไหลเขาและกระแสไฟฟาไหลออก 

ค. กระแสไฟฟาไหลออกและกระแสไฟฟาไมไหลเขา

ง. กระแสไฟฟาไหลเขาและกระแสไฟฟาไมไหลออก

9. กําหนดให B = 0.25 เวเบอร/ตารางเมตร l = 0.7 เมตร และ I = 15 แอมแปร จงหา

คาแรงที่เกิดขึ้นในเสนลวดตัวนํา

ก. 2.425 นิวตัน  ข. 2.525 นิวตัน 

ค. 2.625 นิวตัน  ง. 2.725 นิวตัน

10. กําหนดให B = 3.53 เวเบอร/ตารางเมตร l = 0.6 เมตร และ I = 2.8 แอมแปร รัศมีของ

ทรงกลม r = 0.25 เมตร จงหาคาแรงบิดที่เกิดขึ้นในเสนลวดตัวนํา

ก. 1.48 นิวตัน-เมตร  ข. 2.48 นิวตัน-เมตร

ค. 3.48 นิวตัน-เมตร ง. 4.48 นิวตัน-เมตร 
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การเหนี่ยวนําทําใหเกิดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาไหลภายในตัวของโรเตอร 

หรือสวนที่หมุนของมอเตอรไฟฟาไดนั้น เกิดจากการเหนี่ยวนําทางแมเหล็กไฟฟา โดยอาศัย

ปฏิกิริยาของสนามแมเหล็กที่สเตเตอรหรือสวนที่อยูกับที่เกิดการเหนี่ยวนําและสรางขั้ว 

แมเหล็กไฟฟาที่โรเตอร ทําใหสนามแมเหล็กเกิดการผลักกันระหวางสวนที่หมุนกับสวนที่อยู

กับที่ ดวยเหตุนี้จึงทําใหโรเตอรของมอเตอรไฟฟาหมุนไดอยางอิสระ ดังนั้นมอเตอรไฟฟา

จัดเปนเครื*องกลไฟฟาท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกลโดยใชหลักการเหน่ียวนํา

แมเหล็กไฟฟา

1.1 ชนิดของแมเหล็ก 
อํานาจแมเหล็กไมสามารถที่จะมองเห็นไดดวยตาเปลา แตสามารถรับรูไดดวยความ

รูสึก อํานาจแมเหล็กจะเคลื*อนที่จากข้ัวหนึ่งไปยังอีกขั้วหน่ึง โดยที่เสนแรงแมเหล็กแตละ

เสนจะผลักกันและไมตัดกัน หรือรวมตัวกันเปนเสนเดียว ทั้งนี้เสนแรงแมเหล็กยังสามารถ

เคลื*อนทีผ่านวตัถไุดทกุชนดิ และยังไมมฉีนวนชนดิใดทีจ่ะกัน้ไมใหเสนแรงแมเหลก็เคลื*อนที่

ผานไปได เมื*อพิจารณาเปรียบเทียบการเคลื*อนที่ของเสนแรงแมเหล็กระหวางอากาศ (Air) 

กับเหล็ก (Iron) เสนแรงแมเหล็กจะเคลื*อนที่ผานเหล็กไดดีกวาอากาศ เนื*องจากอากาศมี

ความตานทานสูงกวาเหล็ก ดวยเหตุนี้จึงทําใหความเขมสนามแมเหล็กในเหล็กมีมากกวา

ในอากาศ เมื*อกลาวถึงแมเหล็ก มนุษยไดคนพบและนําแมเหล็กมาประดิษฐเปนอุปกรณ 

เครื*องใชไฟฟา และสรางสิง่อํานวยความสะดวกในการดํารงชวีติมาเปนเวลายาวนาน โดยแบง 

แมเหล็กออกเปน 2 ชนิดคือ

1. แมเหลก็ธรรมชาต ิหมายถึงแมเหลก็ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ สวนใหญประกอบ

ดวยออกไซดของเหล็ก (Fe 304) ลักษณะของแมเหล็กธรรมชาติจะมีรูปรางที่ไมแนUนอน 

นีโอดิเมียม

รูปที่ 1.1 ลักษณะแมเหล็กธรรมชาติ
(ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/images/Magnets.jpg, 2559)

http://oknation.nationtv.tv/blog/home/blog_data/images/Magnets.jpg
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2. แมเหล็กประดิษฐ หมายถึงแมเหล็กที่มนุษยสรางขึ้น สามารถกําหนดรูปรางและ

ขนาดในการนําไปใชงานไดตามที่ตองการ

 รูปที่ 1.2 ลักษณะแมเหล็กประดิษฐ
(ที่มา : http://www.horhook.com/wbi/ec/5magnet-01.htm, 2559)

1.2 ลักษณะของแมเหล็ก
โดยพืน้ฐานของแมเหลก็จะประกอบดวยขัว้แมเหลก็จาํนวน 2 ขัว้ คอื ขัว้เหนอื (North)  

และขั้วใต (South) ซ่ึงข้ัวเหนือจะช้ีไปทางทิศเหนือ ขั้วใตจะชี้ไปทางทิศใต การแสดงขั้ว 

แมเหลก็จะสงัเกตไดอยางงาย เมื*อนาํแทงแมเหลก็ทัง้สองแทงมาวางใกลกนั ถาแทงแมเหลก็ 

ทัง้สองเกดิแรงดึงดดูและเคลื*อนทีเ่ขาหากนักแ็สดงวาขัว้แมเหลก็ตางกนั ในทางตรงกนัขาม  

หากแทงแมเหล็กทั้งสองเกิดแรงผลักกันก็แสดงวามีขั้วแมเหล็กเหมือนกัน จึงสรุปไดวา  

แรงดึงดูดของขั้วแมเหล็กเกิดจากข้ัวแมเหล็กที่ตางกัน และแรงผลักกันของขั้วแมเหล็ก 

เกิดจากขั้วแมเหล็กที่เหมือนกัน ดังในรูปที่ 1.3 อํานาจแรงดึงดูดของแมเหล็กจะมีมากที่สุด

ที่บริเวณปลายขั้วทั้งสองของแมเหล็ก ทําใหสามารถดูดสารแมเหล็กได

     
 รูปที่ 1.3 ขั้วแมเหล็กและแรงดึงดูดขั้วแมเหล็ก

http://www.horhook.com/wbi/ec/5magnet-01.htm
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1.3 การเกิดสนามแมเหล็กรอบตัวนํา
เมื*อตัวนํามีกระแสไฟฟาไหลผาน ทําใหเกิดวงแหวนเสนแรงแมเหล็กรอบๆ ตัวนํา 

และคาความเขมของเสนแรงแมเหลก็แตละวงจะมคีาความเขมสนามแมเหลก็ไมเทากนั โดย

เสนแรงแมเหล็กวงที่อยูใกลจุดศูนยกลางของตัวนําจะมีความเขมสนามแมเหล็กมากกวาวง

ที่อยูหางออกไป ท้ังนี้ทิศทางของเสนแรงแมเหล็กที่เกิดขึ้นรอบตัวนําสามารถหาไดจากกฎ 

การขันสกรูของแมกซเวลล 

กระแสไฟฟา

I กระแสไฟฟา

ทิศทางเสนแรงแมเหล็ก

ทิศทาง 
เสนแรงแมเหล็ก

ลวดตัวนํา

B

รูปที่ 1.4 ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและทิศทางเสนแรงแมเหล็กตามกฎของ
แมกซเวลล

กลาวคือ ทิศทางสนามแมเหล็กรอบๆ เสนลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาไหลผานนั้น จะ

อยูในทิศทางของสกรูหมุน เมื*อขันสกรูเขาไปตามทิศทางกระแสไฟฟาจากความสัมพันธดังที่ 

กลาวมา เพื*อใหเขาใจงายขึ้นจะใช “กฎมือขวา (Right Hand Rule)” เขามาชวยหาทิศทาง

ของเสนแรงแมเหล็ก ดังในรูปที่ 1.4 ใหนิ้วหัวแมมือตั้งฉากกับนิ้วทั้งสี่ สังเกตมือขางขวา 

ที่กําลวดตัวนํา กําหนดใหนิ้วหัวแมมือแทนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนํา 

และนิ้วทั้งสี่แทนทิศทางของเสนแรงแมเหล็กที่เกิดขึ้นเปนวงแหวนรอบๆ ตัวนํา หากใช

มือขวากํารอบขดลวดท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผาน ก็สามารถหาทิศทางของกระแสไฟฟาและ 

เสนแรงแมเหล็กที่เกิดขึ้นในขดลวดตัวนําได โดยใชกฎมือขวาของขดลวด (Right Hand 

Rule of Coil) ถาใหนิ้วทั้งสี่ประกอบดวย นิ้วชี้ น้ิวกลาง นิ้วนาง และนิ้วกอย ซึ่งกําขดลวด

แทนทศิทางของกระแสไฟฟาทีไ่หลในขดลวดและน้ิวหวัแมมอืทีต่ัง้ฉากกบันิว้ทัง้สีแ่ทนทศิทาง

ของขั้วแมเหล็ก ดังในรูปที่ 1.5
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สนามแมเหล็ก (ขั้วเหนือ)

ขั้วเหนือ (N)

กระแสไฟฟา

ขั้วใต (S)

รูปที่ 1.5 ความสัมพันธระหวางกระแสไฟฟาและทิศทางสนามแมเหล็ก
ตามกฎมือขวาของขดลวด

1.4 การเหนี่ยวนําไฟฟา
ในป ค.ศ. 1820 คริสเตียน เออสเตด ไดคนพบสนามแมเหล็กที่เกิดจากการไหลของ

กระแสไฟฟาในตัวนํา จากหลักการดังกลาวทําให ไมเคิล ฟาราเดย เกิดแนวความคิด ได

ทําการทดลองและคนพบความจริงเกี่ยวกับการเหนี่ยวนําใหเกิดแรงดันไฟฟาขึ้นในขดลวด

ตวันาํ พรอมกบัสงัเกตการเปลีย่นแปลงของกลัวานอมเิตอรทีใ่ชวดัแรงดนัไฟฟา 

               
ฮัน คริสเตียน เออสเตด              ไมเคิล ฟาราเดย           เฮนริค เฟดเดอริค เอมิล เลนซ

รูปที่ 1.6 นักวิทยาศาสตรที่สําคัญของโลก
(ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb.jpg, 2559,

       http://www.atom.rmutphysics.com/physics/oldfront/Faraday.jpg, 2559,

       https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/EKLenz.jpg, 2559)

ฟาราเดย จึงไดสรุปวา อํานาจแมเหล็กสามารถทําใหเกิดกระแสไฟฟาในตัวนําได 

โดยเรียกวา “กระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา” และเรียกแรงดันไฟฟาที่เกิดขึ้นในขดลวดตัวนํานี้วา 

“แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนํา”

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb.jpg
http://www.atom.rmutphysics.com/physics/oldfront/Faraday.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/EKLenz.jpg
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 ขดลวดตัวนํา

แทงแมเหล็ก

กัลวานอมิเตอรG

รูปที่ 1.7 แสดงการเกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําตามกฎของฟาราเดย

การเหนี่ยวนําใหเกิดแรงดันไฟฟา เกิดจากวิธีการดังนี้

1. ตัวนําเคลื*อนที่ตัดผานสนามแมเหล็กที่อยูกับที่

2. สนามแมเหล็กเคลื*อนที่ตัดผานตัวนําที่อยูกับที่

3. การเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กเคลื*อนที่ไปตัดกับตัวนําที่อยูกับที่

หลังจากฟาราเดยคนพบวา เมื*อใหสนามแมเหล็กเปลี่ยนแปลงผานขดลวดจะทําให

เกดิกระแสไฟฟาเหนีย่วนําขึน้ในขดลวดน้ัน ตอมาเลนซสามารถหาทศิของกระแสไฟฟาทีไ่หล

ในหวงตวันาํนัน้ได ซึง่ไดตัง้เปนกฎของเลนซและอธบิายไววา กระแสไฟฟาเหนีย่วนาํทีไ่หลใน

หวงตวันาํจะไหลในทศิทีท่าํใหเกดิสนามแมเหลก็ตอตานกบัสนามแมเหลก็ทีม่กีารเปล่ียนแปลง 

V

I I
N SS  N

 

V

I I
S NS  N

 (ก) (ข) (ค) (ง)

รูปที่ 1.8 ความสัมพันธการเหนี่ยวนําตามกฎของเลนซ

จากรูปที ่1.8 ตามกฎของเลนซ กระแสไฟฟาเหน่ียวนาํจะมีทศิทางการไหลทีท่าํใหเสน

แรงแมเหลก็ทีถ่กูสรางโดยกระแสไฟฟาเหนีย่วนาํนี ้ตอตานการเปลีย่นแปลงเสนแรงแมเหลก็

จากภายนอก หากพจิารณาแทงแมเหลก็เคลื*อนทีเ่ขาหาหวงตวันาํ เมื*อแทงแมเหล็กเคลื*อนที่

ไปทางขวาเขาหาหวงตัวนํา ดังรูปที่ 1.8 (ก) เสนแรงแมเหล็กซึ่งพุงผานหวงตัวนํามีคาเพิ่ม

ขึ้นเทียบกับเวลาในการหักลางการเพ่ิมขึ้นของเสนแรงแมเหล็กทางดานขวา กระแสไฟฟา
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เหนี่ยวนําจะตองสรางเสนแรงแมเหล็กที่พุงไปทางดานซาย ดังรูปที่ 1.8 (ข) ดังนั้นกระแส

ไฟฟาเหนี่ยวนําจะมีทิศทางดังแสดงในรูป นั่นคือเสนแรงแมเหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟา

เหนี่ยวนําตอตานการเคลื*อนที่ของแทงแมเหล็ก คลายกับวาขั้วแมเหล็กผลักกัน 

สรปุไดวา พืน้ผวิทางดานซายของหวงตวันาํจะเปนขัว้เหนอื และผวิดานขวาจะเปนขัว้ใต  

ถาแทงแมเหล็กเคลื*อนที่ไปทางซายออกหางหวงตัวนํา ดังรูปที่ 1.8 (ค) เสนแรงแมเหล็ก

เคลื*อนที่ผานพื้นที่ไปทางขวามือลดลง เมื*อเทียบกับเวลาขณะนั้นกระแสไฟฟาเหน่ียวนําใน

หวงตวันาํมทีศิ ดงัรปูที ่1.8 (ง) เนื*องจากทิศของกระแสไฟฟานีท้าํใหเกดิเสนแรงแมเหลก็ใน

ทิศทางเดียวกับเสนแรงแมเหล็กจากภายนอก ในกรณีนี้ผิวดานซายของหวงตัวนําเปนขั้วใต 

และผิวดานขวามือของหวงตัวนํานั้นจะเปนขั้วเหนือ จากการเกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําตาม

ที่กลาวมา สามารถอธิบายเพิ่มเติมไดวา การใหสนามแมเหล็กเคลื*อนที่ตัดผานหวงตัวนําใน

ชวงเวลาทีเ่รว็มากกจ็ะทําใหเกดิกระแสไฟฟาเหนีย่วนาํมาก และถาใหสนามแมเหลก็เคลื*อนที่

ตัดผานหวงตัวนําในชวงเวลาที่ชาลง ก็จะทําใหเกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนํานอยลงไปดวย

1.5 แมเหล็กไฟฟา 
แมเหล็กไฟฟา หมายถึงอํานาจแมเหล็กที่เกิดจากการใหกระแสไฟฟาไหลผานวัตถุ

ตัวนํา หมายความวา ถาปลอยใหกระแสไฟฟาไหลในวัตถุตัวนําจะทําใหเกิดสนามแมเหล็ก

รอบๆ ตวันาํนัน้ ถาลวดตวันาํตออยูกบัแบตเตอรีท่ีม่แีรงดนัไฟฟาสงูๆ จะเกดิเสนแรงแมเหลก็ 

มากข้ึน และทําใหตัวนําน้ันแสดงอํานาจแมเหล็กสูงไปดวย สรุปไดวา การแสดงอํานาจ 

แมเหล็กไฟฟาจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณแรงดันไฟฟาหรือกระแสไฟฟาที่ไหลในเสน

ลวดตัวนํา ดังนั้นความเขมของสนามแมเหล็กไฟฟาจะขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ดังนี้

1. จาํนวนรอบของการพนัเสนลวดตวันํา การพนัจาํนวนรอบของเสนลวดตวันาํมาก

จะทาํใหเกดิสนามแมเหลก็มาก ในทางกลบักนั ถาพนัจาํนวนรอบนอย การเกดิสนามแมเหลก็ 

ก็จะนอยดวย 

2. ปริมาณการไหลของกระแสไฟฟาผานเสนลวดตัวนํา กระแสไฟฟาไหลผานมาก

จะทาํใหสนามแมเหลก็เกดิขึน้มาก และถากระแสไฟฟาไหลผานนอยสนามแมเหลก็จะเกดินอย 

3. ขนาดของแกนแทงแมเหล็กไฟฟา แกนที่มีขนาดใหญจะใหสนามแมเหล็กมาก 

สวนแกนที่มีขนาดเล็กจะใหสนามแมเหล็กนอย
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4. ชนิดของวัสดุที่ใชทําแกนของแทงแมเหล็กไฟฟา วัสดุตางชนิดกันจะทําให 

ความเขมสนามแมเหลก็ตางกนั เชน แกนอากาศจะใหความเขมสนามแมเหลก็นอยกวาแกน

ทีท่าํจากสารเฟอรโรแมกเนตกิ (Ferromagnetic) หรอืสารทีส่ามารถเกดิอาํนาจแมเหลก็ เชน 

เหล็กเฟอรไรต สารเหลานี้จะชวยเสริมอํานาจแมเหล็กในขดลวด ทําใหมีความเขมสนาม 

แมเหล็กมากขึ้น 

1.6 ประโยชนของแมเหล็กไฟฟา 
แมเหล็กไฟฟามีประโยชนมากมาย สามารถนํามาสรางเปนอุปกรณเครื*องใชไฟฟาที่

เปลีย่นพลงังานไฟฟาเปนพลงังานกล พลังงานไฟฟาเปนพลงังานเสยีง ตวัอยางเชน กระดิง่

ไฟฟา (Electric Bell) เปนอุปกรณที่ทําใหเกิดเสียงดวยอํานาจของแมเหล็กไฟฟา และหูฟง 

(Earpiece) เปนอุปกรณไฟฟาที่เปล่ียนสัญญาณไฟฟาใหเปนคลื*นเสียง ดังแสดงในรูปที่ 1.9

                   
 (ก) กระดิ่งไฟฟา (ข) หูฟง

รูปที่ 1.9 กระดิ่งไฟฟาและอุปกรณหูฟง

แมเหลก็ยกของ (Lifting Magnets) เปนแมเหลก็ไฟฟาขนาดใหญ ในโรงงานเหลก็ใช

สาํหรบัยกของหนกั รถแมเหลก็ไฟฟา (Magnetic Levitation Train) เปนรถไฟทีม่แีมเหลก็ไฟฟา 

ติดอยูขางใต ซึ่งเคลื*อนที่ไปบนรางที่มีแมเหล็กไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 1.10

              
 (ก) แมเหล็กยกของ (ข) รถแมเหล็กไฟฟา

รูปที่ 1.10 แมเหล็กยกของและรถแมเหล็กไฟฟา
(ที่มา : (ก) http://www.thailandpages.com/shop/customers/Machineotronix/images.jpg, 2559,

 (ข) http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/linear-motor.jpg, 2559)

http://www.thailandpages.com/shop/customers/Machineotronix/images.jpg
http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/linear-motor.jpg
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จากหลักการของแมเหล็กไฟฟาที่กลาวมา สามารถนํามาสรางเปนอุปกรณไฟฟาที่

ควบคุมการเริ่มหมุนของมอเตอรไฟฟาได เรียกวา “แมกเนติกคอนแทกเตอร (Magnetic 

Contactor)” หรือหนาสัมผัสแมเหล็ก ในทางเทคนิคจะเรียกวาสั้นๆ วา “คอนแทกเตอร” 

ทําหนาที่ในการตัดและตอวงจรเสมือนกับสวิตชไฟฟาทั่วไป แตคอนแทกเตอรทํางานโดย

อาศัยอํานาจของแมเหล็กไฟฟา และมีหนาสัมผัสที่ใชในวงจรกําลัง (Power Circuit) และ

วงจรควบคุม (Control Circuit) 

 

หนาสัมผัสไฟเขา

อํานาจแมเหล็ก 
ดึงแกนหนาสัมผัส 
ใหติดกัน

กระแสไฟฟา 
ไหลผานขดลวด 
สนามแมเหล็กหนาสัมผัสไฟออก

(ก) แมกเนติกคอนแทกเตอร                 (ข) โครงสรางภายในแมกเนติกคอนแทกเตอร

รูปที่ 1.11 แมกเนติกคอนแทกเตอรและโครงสรางภายใน

จากรปูที ่1.11 (ข) โครงสรางภายในของคอนแทกเตอรประกอบดวยชดุขดลวด (Coil) 

หรอืขดลวดสนามแมเหลก็สาํหรบัรบักระแสไฟฟาเขามา และชดุหนาสมัผสั (Contact) มทีัง้

แบบปกตปิด (Normally Close; NC) และแบบปกตเิปด (Normally Open; NO) จํานวนของ

หนาสัมผัสทั้ง 2 แบบจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับการนําคอนแทกเตอรไปใชงาน เมื*อขดลวด 

ภายในของคอนแทกเตอรมีกระแสไฟฟาไหลผาน ก็จะสรางอํานาจแมเหล็กทําใหเกิดแรงดึง

แกนหนาสัมผัสที่ถูกยึดดวยสปริง ทําหนาที่ตัดตอหนาสัมผัสไฟเขากับหนาสัมผัสไฟออกให

ตอถึงกันดวยอํานาจแมเหล็กไฟฟา

โดยทีห่นาสมัผสัของคอนแทกเตอรนีย้งัคงทาํงานตลอดเวลาในขณะทีม่กีระแสไฟฟา

ไหลผานขดลวด และหนาสัมผัสจะกลับเขาสูสภาวะเดิมก็ตอเมื*อไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน 

ขดลวด ในการเริม่หมนุและการควบคุมทศิทางการหมนุของมอเตอรไฟฟาขนาดใหญ ในโรงงาน 

อตุสาหกรรมจะนยิมนาํคอนแทกเตอรมาใชในการควบคมุมอเตอรไฟฟาทีม่ขีนาดแรงมาสงูๆ 

ซึ่งมีความปลอดภัยมากกวาการตัดตอวงจรดวยสวิตช เนื*องดวยการจายกระแสไฟฟาให

มอเตอรไฟฟาเริม่หมนุหากใชสวติชในการตดัตอวงจรใหกบัมอเตอรไฟฟาทีม่ขีนาดใหญ กจ็ะ 

เกิดประกายไฟซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายกับบุคคลได
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1.7 การหาคาแรงที่เกิดขึ้นในเสนลวดตัวนํา
เมื*อกลาวถงึกฎท่ีแสดงความสัมพนัธของทศิทางกระแสไฟฟาในเสนลวดตวันาํ สนาม

แมเหล็ก และการเคลื*อนที่ของแรงที่กระทําตอเสนลวดตัวนํานั้น โดยในมอเตอรไฟฟาจะใช

กฎมอืซายของเฟลมมงิ (Fleming’s Left Hand Rule) ในการหาทศิทางของแรงทีก่ระทําตอ 

เสนลวดตัวนํา ดังแสดงในรูปที่ 1.12 โดยกางนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางใหตั้งฉากซึ่ง

กันและกัน กําหนดใหนิ้วชี้แทนทิศทางสนามแมเหล็กที่ออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต นิ้วกลาง

แสดงทศิทางการไหลของกระแสไฟฟาในเสนลวดตวันํา และนิว้หวัแมมอืแทนทศิทางของแรง

ที่กระทําตอเสนลวดตัวนําที่เกิดขึ้นในเสนตัวนํานั้น 

ทิศทางของเสนลวดตัวนํา

ทิศทางของกระแสไฟฟา

ทิศทางของสนามแมเหล็ก

รูปที่ 1.12 การหาทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นในเสนลวดตัวนําดวย
กฎมือซายของเฟลมมิง

การกระทําของแรงที่เกิดขึ้นในเสนตัวนําที่มีกระแสไฟฟาไหลผาน ในขณะที่วางเสน

ลวดตวันาํอยูในสนามแมเหลก็จะเปนปฏภิาคโดยตรงกบัความหนาแนUนของเสนแรงแมเหลก็ 

ความยาวของเสนตัวนํา และคาของกระแสไฟฟาที่ไหลผานตัวนํา แรงที่เกิดขึ้นบนเสนลวด

ตัวนําสามารถหาไดจากสมการ F = BIl (N) 

เมื*อ F = แรงที่เกิดขึ้นบนเสนตัวนํา (หนUวยเปน นิวตัน; N) 

B = ความหนาแนUนสนามแมเหล็ก (หนUวยเปนเทสลา; T หรือ 

  เวเบอร/ตารางเมตร)

I = กระแสที่ไหลในตัวนํา (หนUวยเปน แอมแปร; A) 

l = ความยาวของตัวนํา (หนUวยเปน เมตร; m)
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