แมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetism)
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บทที่ 1
วิวัฒนาการการศึกษาแมเหล็กไฟฟา
ในบทเรียนนี้เปนการศึกษาประวัติการคนพบที่เกี่ยวกับแมเหล็กไฟฟา และความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับประจุที่ทําให
เกิดไฟฟา
1.1 ประวัติการคนพบที่เกี่ยวกับแมเหล็กไฟฟา
ไฟฟา (Electricity) และแมเหล็ก (Magnetism) ถูกนํามาใชสรางสรรคอุปกรณตาง ๆ รอบตัวมนุษย ทั้งเครื่องอํานวย
ความสะดวกในชีวิตประจําวัน เชน วิทยุ โทรทัศน มอเตอรไฟฟา พัดลม คอมพิวเตอร และ อุปกรณขั้นสูงที่สลับซับซอน เชน
อุปกรณตรวจวัดทางการแพทย ทางการเกษตร ทางวิศวกรรม นอกจากนี้ความรูในเรื่องราวเกี่ยวกับไฟฟาและแมเหล็กมี
ความสําคัญโดยเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจอะตอมและโมเลกุล เชนแรงระหวางโปรตอนและอิเล็กตรอน หรือแรงระหวาง
โมเลกุลตาง ๆ
1.1.1 การคนพบทางไฟฟา
มนุษยรูจักปรากฏการณฟาผามาตั้งแตดึกดําบรรพ โดยไมทราบวาเกี่ยวของกับไฟฟา จนกระทั่ง 700 ปกอนคริสต
ศักราช ชาวกรีกสังเกตปรากฎการณไฟฟาสถิต โดยการถูอําพันกับผาจนสามารถทําใหอําพันนั้นดูดเศษฟางหรือขนนกเล็ก ๆ
ได
ผูที่อธิบายการเกิดไฟฟาคือ เบนจามิน แฟลงคลิน (ค.ศ. 1706-1790) เสนอวาอํานาจทางไฟฟาเกิดขึ้นจาก “ประจุ”
และไดทําการทดลองเก็บประจุจากการเลนวาว จนทราบวาประจุไฟฟามี 2 ชนิด คือ บวก และ ลบ ซึ่งประจุตางชนิดกันจะมีแรง
ดูดกันและประจุชนิดกันจะมีแรงผลักกัน ในป ค.ศ.1785 คูลอมบไดคนเสนอกฎแรงแปรผกผันกับระยะทางกําลังสองวา ขนาด
ของแรงจะแปรผกผันกับระยะระหวางประจุยกกําลังสอง
กัลวานีไดชื่อวาเปนผูแรกที่ทดลองไฟฟากระแส โดยการผานไฟฟาในขากบ จากนั้นการประดิษฐคิดคนนําไฟฟามา
ใชประโยชนก็พัฒนาไปอยางรวดเร็ว โวลตาประดิษฐแบตเตอรี โอหมคนพบความสัมพันธระหวางความตางศักยและกระแส
เอดิสันประดิษฐหลอดไฟ ระบบการสงกําลังไฟฟาไดรับการสรางขึ้นจนมีไฟฟาใชในครัวเรือนจนถึงยุคปจจุบัน
1.1.2 การคนพบทางแมเหล็ก
2000 ปกอนคริสตศักราช มีบันทึกชาวจีนถึงการคนพบแทงแมเหล็กในธรรมชาติ และ เมื่อ 800 ปกอน คริสตศักราช
สวนชาวกรีกไดบันทึกการคนพบแรแมกนีไทท ซึ่งเปนแมเหล็กสามารถดูดเหล็กได แมเหล็กทุกแทงมีสองขั้ว คือ เหนือ และ ใต
โดยขั้วเหมือนกันจะผลักกัน สวนขั้วตางกันจะดูดกัน สามารถเทียบไดกับประจุไฟฟา สําหรับประจุไฟฟาสามารถแยกประจุ
บวกและลบออกจากกันได แตสําหรับแมเหล็กแลว ไมสามารถแยกกอนแมเหล็กออกเปนขั้วเหนืออยางเดียว หรือขั้วใตอยาง
เดียวได นั่นหมายถึงไมมีแมเหล็กขั้วเดียว (Magnetic Monopole) ผูที่ศึกษาสารแมเหล็กอยางเปนระบบคือ วิลเลียม กิลเบิรต
(ค.ศ.1600) ไดขยายการทดลองแมเหล็กกับวัสดุตาง ๆ
1.1.3 การคนพบความสัมพันธระหวางแมเหล็กและไฟฟา
มนุษยไมทราบวาไฟฟาและแมเหล็กเปนปรากฏการณที่เกี่ยวพันกันจนกระทั่งตนศตวรรษที่ 19 ในป ค.ศ.1820 ครู
วิทยาศาสตร ชาวเดนมารก ชื่อ เออรสเต็ด ไดพบความสัมพันธระหวางไฟฟากับแมเหล็กในระหวางการเตรียมการแสดงสําหรับ
การสอน เขาพบวา กระแสไฟฟาที่ไหลอยูในลวดตัวนํากอใหเกิดสนามแมเหล็กที่ สามารถทําใหเข็มทิศกระดิกได หลังจาก
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นั้นไมนาน แอมแปร (ค.ศ.1775-1836) ไดเสนอกฎสําหรับคํานวณสนามแมเหล็กเนื่องจากลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟาไหล และ
ในทางกลับกัน ฟาราเดย และ เฮนรี พบวาถามีการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กจะกอใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้นในวงจร เปน
ความรูที่ นําไปสรางเครื่องกําเนิดไฟฟา
ในป ค.ศ.1873 แม็กซเวลล นักคณิตศาสตร ชาวสก็อต ไดรวบรวมความรูที่สังเกตไดทั้งหมดเปนพื้นฐานในการสราง
สมการที่เปนกฎสําหรับแมเหล็กไฟฟา ที่ใชกันอยูในปจจุบัน ทฤษฎีดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟาทํา
ใหเกิดสนามแมเหล็ก การเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กทําใหเกิดสนามไฟฟา ตอเนื่องกันไปทําใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟา
(Electromagnetic Wave) หลังจากนั้นในป ค.ศ.1888 เฮิรตซ ไดทดลองสงและรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาขึ้นในหองทดลอง เปน
การพิสูจนวาการทํานายจากสมการของ แม็กซเวลล เปนจริง ยุคคลื่นแมเหล็กไฟฟาจึงไดเริ่มตนขึ้น ดังที่ใชงาน วิทยุ เอ็กซเรย
การแพทย เตาไมโครเวฟ และโทรศัพทมือถือกันอยูในปจจุบัน
1.2 ประจุไฟฟาและไฟฟาสถิต
ไฟฟาเกิดขึ้นจากประจุ (Charge) ดังนั้นจึงสามารถแบงไฟฟาออกเปน 2 ประเภทคือ ไฟฟาสถิต (กรณีที่ประจุไม
เคลื่อนที่) และไฟฟากระแส (กรณีที่ประจุเคลื่อนที่)
ปจจุบัน ทราบวา การที่วัตถุมีประจุไดนั้น เนื่องจากมีการถายเทอนุภาคที่เรียกวาอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนเปนพาหะ
ของประจุลบ หนึ่งตัวมีประจุ -1.6x10-19 คูลอมบ ในภาวะปกติวัตถุเปนกลางทางไฟฟา มีโปรตรอนซึ่งมีประจุบวก เทากับ
อิเล็กตรอน ที่มีประจุลบ เมื่อมีการถายเทอนุภาค วัตถุที่รับอิเล็กตรอนเกินมาจะมีประจุลบ สวนวัตถุที่เสียอิเล็กตรอนจะมีประจุ
บวก
การทดลองงาย ๆ ที่พิสูจนถึงการมีอยูของแรงทางไฟฟาสถิต เชน หวีที่สามารถดูดเศษกระดาษเล็ก ๆ ไดหลังจากที่หวี
ผมเสร็จใหม ๆ แรงที่เกิดขึ้นมีขนาดพอที่จะยึดเศษกระดาษนั้น ๆ ไมใหตกลงเปนเวลาพอสมควร ไฟฟาสถิตสามารถนํามาใช
ประโยชน เชนในกรณี เครื่องฟอกอากาศ เครื่องถายเอกสาร ผาออมเด็ก แปรงปดฝุน
แรงระหวางวัตถุที่มีประจุถูกวัดดวยเครื่องมือที่มีชื่อวา Torsional Balance ดังภาพ ซึ่งมีทรงกลม 2 อัน ติดอยูกับแทง
ฉนวนน้ําหนักเบาที่ผูกติดกับเชือกเบาใหแกวงไดในแนวระนาบ เมื่อใหประจุกับทรงกลม A และทรงกลม B มีประจุถูกนําเขา
ใกล ๆ แรงดูดหรือแรงผลักระหวางทรงกลม A และ B จะทําใหแทงฉนวนเกิดการหมุน เมื่ออยูในสภาวะสมดุลก็สามารถ
คํานวณแรงได จากการทดลองดวย Torsional Balance พบวา แรงระหวางประจุแปรผกผันกับระยะระหวางประจุทั้งสองยก
กําลังสอง

ภาพที่ 1-1 Torsional Balance ที่ใชวัดแรงคูลอมบ
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1.2.1 ฉนวนและตัวนําไฟฟา
การแบงชนิดของวัสดุทําไดโดยใชความสามารถในการนําไฟฟาเปนเกณฑ การนําไฟฟาขึ้นอยูกับความยากงายที่
อิเล็กตรอนในสสารนั้น ๆ จะเคลื่อนที่ไปมาไดอยางอิสระ
ฉนวน คือวัสดุที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไดไมสะดวก เมื่อถูกใหประจุ ประจุจะอยูในบริเวณนั้น ๆ ไมเคลื่อนที่ไปมาใน
วัตถุ ตัวอยางเชน ยาง เซรามิก แกว ฯลฯ
ตัวนํา คือวัสดุที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไดสะดวก เมื่อถูกใหประจุ ประจุจะกระจายตัวอยูทั่วไปที่ผิวของวัตถุตัวอยาง คือ
โลหะทั้งหลาย เชน เหล็ก ทองแดง ปรอท ฯลฯ
1.2.2 การใหประจุกับวัตถุดวยการขัดถู
การถูกันของวัตถุสองชนิดที่แตกตางกันอาจกอใหเกิดการถายเทประจุ ในการถายเทประจุ จํานวนประจุจะตองคงที่
(Conservation of Charge) ประจุไฟฟาจะไมถูกสรางขึ้นมาใหม มีเพียงแคการยายจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง

ภาพที่ 1-2 การขัดถูทําใหเกิดการถายเทประจุ
1.2.3 การใหประจุกับวัตถุดวยการเหนี่ยวนํา (Charging by Induction)
จากภาพที่ 1-3 วิธีการเหนี่ยวนําสามารถเปลี่ยนโลหะที่เปนกลางทางไฟฟาใหมี ประจุเปนบวกได โดยไมตองสัมผัส

ภาพที่ 1-3 การเหนี่ยวนําใหโลหะมีประจุ
จากภาพที่ 1-3 (a) เปนการเหนี่ยวนําใหประจุลบเคลื่อนที่ไปทางขวาดวยแทงยางที่มีประจุลบ โดยไมมีการสัมผัส ไม
มีการถายเทประจุ ภาพ (b) เมื่อตัวนําถูกลงดิน (Ground) ทางดานขวา ประจุลบจะไหลไปสูดินหมด ภาพ (c) เปนการตัดสาย
ดิน ภาพ (d) จะไดทรงกลมตัวนําที่มีประจุบวก
การเหนี่ยวนําเกิดขึ้นไดกับวัสดุที่เปนฉนวน เนื่องจากอิเล็กตรอนในฉนวนจะถูกยึดไวกับอะตอมหรือโมเลกุลอยาง
เหนียวแนน ผลที่เกิดขึ้นจะมีการเกิดโพลาไรเซชัน (Polarisation) ดังแสดงในภาพที่ 1-4 เชนในกรณีที่เอาหวีไปดูดเศษกระดาษ
กระดาษถูกเหนี่ยวนําใหเกิดขั้วชั่วคราวดวยปรากฏการณโพลาไรเซชัน
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17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

