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บทที่ 14
สารแมเหล็กและสารนําไฟฟายิ่งยวด
ปจจุบัน มนุษยใชประโยชนแมเหล็กในการยกของ ติดของ มอเตอร ไดนาโม หมอแปลง ลําโพง ทีวี สวิทชรีเลย
บันทึกขอมูล เซนเซอรและทรานสดิวเซอร ในบทนี้เปนการทําความเขาใจวา เหตุใดวัสดุบางชนิดจึงแสดงสมบัติเปนแมเหล็ก
นอกจากนี้ยังทําความรูจักกับสารที่มีคุณสมบัตินาสนใจอีกพวกหนึ่ง คือ สารนําไฟฟายิ่งยวด
14.1 ความเปนแมเหล็กในสสาร (Magnetism)
ความเปนแมเหล็กของวัสดุ เริ่มมาจากระดับพื้นฐาน คือการเกิดโมเมนตแมเหล็ก เนื่องจากออรบิตัล และ สปนของ
อิเล็กตรอน
14.1.1 โมเมนตแมเหล็กเนื่องจากออรบิตัล
การที่กระแสไหลในขดลวดตัวนํากอใหเกิดสนามแมเหล็ก เปนแบบจําลองที่ดีของการทําความเขาใจวามีอะไรเกิดขึ้น
ในอะตอมและโมเลกุลของสสารบางอยางที่ทําใหมีสมบัติแมเหล็กแตกตางกัน

ภาพที่ 14-1 อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสทําใหเกิดโมเมนตแมเหล็ก
การศึกษาเริ่มตนดวยแบบจําลองอะตอมงาย ๆ ที่ประกอบดวยอิเล็กตรอนโคจรรอบ (Orbital Motion) นิวเคลียส ดวย
รัศมี r ซึ่งสามารถคํานวณกระแส (I) ไดดังนี้
I=

e
e
ev
=
=
T 2π r / v 2π r

(14-1)

ขนาดของโมเมนตแมเหล็ก (μ ) สามารถคํานวณไดดังนี้
⎛ ev ⎞ 2 1
⎟ π r = evr
2
⎝ 2π r ⎠

μ = IA = ⎜

(14-2)

และจากนิยามโมเมนตัมเชิงมุมของการเคลื่อนที่เปนวงกลม
L = mvr
⎛ e ⎞
⎟L
⎝ 2m ⎠

μ =⎜

(14-3)

นั่นคือโมเมนตแมเหล็กของอะตอมแปรผันตรงกับโมเมนตัมเชิงมุมของอิเล็กตรอน
เนื่องจากสสารทุกชนิดประกอบดวยอิเล็กตรอนที่ทําใหเกิดโมเมนตแมเหล็ก แตทําไมสารสวนใหญไมแสดงความเปน
แมเหล็กใหสังเกตไดเหมือนแทงแมเหล็กถาวร? เหตุผลก็คือโมเมนตแมเหล็กที่เกิดขึ้นจะถูกหักลางกับโมเมนตแมเหล็กของ
อิเล็กตรอนตัวอื่น ทําใหสารสวนใหญมีโมเมนตแมเหล็กรวมมีคา 0
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14.1.2 โมเมนตแมเหล็กเนื่องจากสปน
นอกจากออรบิตัลแลวอิเล็กตรอนยังมีสปน (Spin) ที่ทําใหเกิดโมเมนตแมเหล็ก สปนเปนสมบัติทางควอนตัมของ
อนุภาคเปรียบเทียบงาย ๆ กับการหมุนรอบตัวเอง สปนของอิเล็กตรอนมี 2 ชนิด คือ อัพ และ ดาวน โมเมนตแมเหล็กที่เกิดจาก
สปนในบางสารจะหักลางกันหมด (โดยเฉพาะที่มีจํานวนอิเล็กตรอนเปนเลขคู ที่มีสปนอัพและดาวนเทากัน) สปนของโปรตรอน
และนิวตรอน กอใหเกิดโมเมนตแมเหล็กเชนกันแตนอยมากเมื่อเทียบกับอิเล็กตรอน เนื่องจากอนุภาคทั้งสองนี้ตางมีมวล
มากกวาอิเล็กตรอน
14.1.3 ประเภทของความเปนแมเหล็ก
ความเปนแมเหล็กแบงออกเปน 3 ชนิด คือ Diamagnetism, Paramagnetism, Ferromagnetism
 Diamagnetism คือความเปนแมเหล็กที่ออนที่สุด เกิดในอะตอมที่มีโมเมนตลัพธเปนศูนย เมื่อมี
สนามแมเหล็กภายนอกมากระทําสารจะแสดงความเปนแมเหล็กอยางออน ๆ ในทิศตอตาน สนามแมเหล็ก
ภายนอกนั้น ตามกฎของเลนซ
 Paramagnetism อะตอมของสารพาราแมกเนติกสมีโมเมนตแมเหล็กลัพธไมเปนศูนยแตพลังงาน
ความรอนจะทําให โมเมนตแมเหล็กลัพธของแตละอะตอมชี้แบบสุม ทําใหความเปนแมเหล็กของสารทั้ง
กอนเปนศูนย ในกรณีที่มีสนามแมเหล็กภายนอกมากระทําเทานั้น ที่ โมเมนตแมเหล็ก จะเรียงตัวไปในแนว
เดียวกัน และแสดง ความเปนแมเหล็ก
 Ferromagnetism ที่อุณหภูมิหองมี ธาตุสามชนิด คือ เหล็ก โคบอลท และนิกเกิล ที่แสดงความเปน
แมเหล็กแรงกวาสารอื่น ๆ เรียกวาเปนสารเฟอโรแมกเนติกส สารประกอบและโลหะผสมอื่น ๆ ที่มีธาตุใด ๆ
ในสามธาตุนี้ คือสารที่นํามาใชทําแมเหล็กถาวร ความพิเศษของสารประเภทนี้คือมีการแบงเปนสวนยอย ๆ
เรียกวาโดเมนแมเหล็ก (Magnetic Domain) ภายในโดเมนโมเมนตแมเหล็กชี้ไปทางเดียวกัน ระหวาง
โดเมนจะถูกกั้นดวยเรียกสวนที่เรียกวาผนังโดเมนแมเหล็ก (Domain Wall)

ภาพที่ 14-2 ภาพจําลองโดเมนของสารแมเหล็กเฟอรโร เมื่อชี้แบบสุมและเมื่อชี้ไปทิศเดียวกันตามสนามแมเหล็กภายนอก
จากภาพที่ 14-2 ในสภาพปกติ โมเมนตแมเหล็กของแตละโดเมนจะชี้สุมหักลางกัน ทําใหไมมีสนามแมเหล็กลัพธ
เมื่อมีสนามแมเหล็กภายนอกมากระทํา สารนี้จะปรับตัวทําใหมีการเรียงตัวใหม ผนังโดเมนจะหายไป และแมวาจะหยุดให
สนามแมเหล็กภายนอก โมเมนตแมเหล็กของสสารก็จะยังคงมีการเรียงตัวไปทางเดียวกันเดิม ทําใหสารแมเหล็กเฟอรโรนี้มี
ความเปนแมเหล็กอยางแรง
สารแมเหล็กเฟอรโร แบงไดเปน 2 ชนิดยอย
1. Hard Ferromagnetic Materials หรือ อาจเรียกวาแมเหล็กถาวร รักษาความเปนแมเหล็กไดนาน โดเมนแมเหล็ก
ไมออนตัวงาย ตองใชความรอนหรือสนามแมเหล็กแรงในการเปลี่ยนทิศโมเมนตแมเหล็ก ตัวอยางเชน Nd-Fe-B,
Samarium-cobalt, Alnico
2. Soft Ferromagnetic Materials สูญเสียความเปนแมเหล็กไดงาย โดเมนแมเหล็กออนตัว พลิกไปมาดวยความ
รอนภายในระบบเอง ตัวอยางเชน เหล็ก โคบอลท และนิกเกิล
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14.2 สภาพนําไฟฟายิ่งยวด
คุณสมบัติของสารนําไฟฟายิ่งยวดสามารถสรุปไดสั้น ๆ วาเปน Perfect Electrical Conductor และ Perfect
Diamagnet คือ การนําไฟฟาไดอยางปราศจากความตานทาน และสรางฟลักซแมเหล็กตอตานไดเทากับฟลักซแมเหล็กที่
เปลี่ยนแปลง
ในป ค.ศ. 1911 ออนเนสเปนคนแรกที่คนพบสภาพนําไฟฟายิ่งยวดของโลหะที่อุณหภูมิของฮีเลียมเหลว (4K) โดย
พบวา ความตานทานไฟฟาของปรอทจะลดลงเปนศูนยที่อุณหภูมิต่ํากวาคาที่เรียกวา อุณหภูมิวิกฤต (Critical Temperature)
เปรียบเทียบความตานทานของทองแดงและปรอทที่อุณหภูมิต่ํา ปรอทจะมีสภาพความตานทานเปนศูนย หรือเกือบเปนศูนย
(ρ= 10-25 Ωm เทียบกับ 10-12 Ωm ของทองแดง) นอกจากการนําไฟฟาโดยปราศจากความตานทานแลว ยังแสดง
Diamagnetism ที่สมบูรณ นั่นคือตอตานฟลักซแมเหล็กจากภายนอก 100% สามารถแสดงใหเห็นไดในปรากฏการณไมสเนอร

ภาพที่ 14-3 สภาพตานทานไฟฟาที่อุณหภูมิตาง ๆ ของทองแดงและปรอท
14.2.1 High-TC Superconductor
กอนป ค.ศ.1986 วัสดุที่มี Tc สูงสุด ไดแก Nb3Ge Alloy ที่ 23.2 K การที่โลหะนําไฟฟายิ่งยวดไดที่อุณหภูมิต่ํา
(<20K) เทานั้น ทําใหนํามาใชประโยชนไดไมมากนัก ในป 1986 มีการคนพบสําคัญคือ เซรามิกสพวก Y-Ba-Cu-O มี TC สูง
กวาอุณหภูมิของไนโตรเจนเหลว (ประมาณ 70K) เรียกวา High-TC Superconductor สิ่งที่นาแปลกคือสารเหลานี้เปน ฉนวน
ที่อุณหภูมิหอง
สภาพนําไฟฟายิ่งยวดมีศักยภาพในการใชประโยชนมหาศาล แตติดปญหาที่ไมเกิดขึ้นที่อุณหภูมิหอง ตลอดมาจึงมี
การวิจัยที่จะสังเคราะหสารที่มี Tc สูงขึ้น
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