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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กโดยเปรียบเทียบความเร็วที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดชวงเวลาที่แทงแมเหล็กเคลื่อนที่ผานทอโลหะสองชนิด ไดแก ทอทองแดง และทอ
อลูมิเนียม และศึกษาผลของความเขมของสนามแมเหล็กตอรูปแบบการเคลื่อนที่คณะผูวิจัยไดสรางระบบรอก
เพื่อใชทําการทดลองเมื่อปลอยแทงแมเหล็กนีโอไดเมียม (neodymium) ทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง
15 มิล ลิเมตร และสูง 15 มิลลิเมตร ใหเคลื่อนที่ลงไปในทอโลหะทั้ง สองชนิดที่มีเสนผานศู นยกลางภายใน
ประมาณ 15.5 มิลลิเมตร และยาว 1 เมตร จะเกิดฟลักซแมเหล็ก (magnetic flux) ตามทิศทางการเคลื่อนที่
ของแทงแมเหล็กและจะเกิดฟลักซแมเหล็กตานในทิศทางตรงกันขามตามกฎของเลนซและฟาราเดยฟลักซ
แมเหล็กตานดังกลาวจะทําใหเกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา (induced electric current) ที่พื้นผิวของทอโลหะ
ปรากฏการณนี้สงผลใหเกิดแรงตานจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา (electromagneticbraking) ซึ่งตานการ
เคลื่อนที่ของแทงแมเหล็ก แทงแมเหล็กจึงเคลื่อนที่ชาลงจนกระทั่งเขาสูความเร็วสุดทาย (terminal velocity)
ซึ่งมีคาคงที่ ในการเก็บขอมูลจากการทดลอง คณะผูวิจัยใชเซนเซอรตรวจวัดระยะทางที่แทงแมเหล็กเคลื่อนที่
ไดเมื่อเวลาผานไป และทําการประมวลผลโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino จากนั้นนําความสัมพันธ
ดังกลาวไปหาอนุพันธเพื่อใหไดความเร็วของแทงแมเหล็กที่เวลาใดๆ นอกจากนี้ยังทําการเปลี่ยนแปลงคาความ
เขมของสนามแมเหล็กโดยการเพิ่มจํานวนแทงแมเหล็กแบบเดียวกันจนถึง 3 แทง
ผลการศึกษาพบวาเมื่อปลอยแทง แมเหล็กใหเคลื่อนที่ล งไปในทอโลหะดวยความเร็วเริ่มตนที่คงที่
พบวาความเร็วของแทงแมเหล็กในชวงแรกนี้ไมคงที่ ตอมาความเร็วจะลดลงอยางรวดเร็วจนเขาสูความเร็ว
สุดทายและพบวาชนิดของทอโลหะมีผลตอการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็ก ความเร็วคงที่เริ่มตนในทอทองแดงมี
คามากกวาในทออลูมิเนียมและชวงเวลาของความเร็วที่ลดลงในทอทองแดงจะยาวนานกวาในทออลูมิเนียม
สวนการเพิ่มความเขมของสนามแมเหล็กดวยการเพิ่มจํานวนแทงแมเหล็กแบบเดียวกันไปจนถึง 3 แทงในทอ
โลหะทั้งสองประเภท พบวาความเร็วตนลดลง และทําใหชวงกอนที่ความเร็วจะลดลงอยางงรวดเร็วนั้นมีคา
เพิ่มขึ้นดวยขอจํากัดของระบบรอกและเซนเซอรตรวจวัดระยะทางที่ใชในการทําวิจัยนี้ สงผลใหไมสามารถหา
ความเร็วของแทงแมเหล็กตั้งแตชวงทีป่ ลอยไดทันที จึงทําใหศึกษาชวงที่ความเร็วไมคงที่ไดเพียงบางสวน และ
ระยะทางในการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กที่วัดไดนั้นไมมากพอที่จะศึกษาชวงที่เขาสูความเร็วสุดทายไดทั้งหมด
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หากงานวิจัยนีไ้ ดรับการพัฒนาในสวนของเซนเซอรตรวจวัด เชน การใชเซนเซอรตรวจวัดอัตราเร็วของการหมุน
ของรอกแทนการใชเซนเซอรตรวจวัดระยะทางที่แทงแมเหล็กเคลื่อนที่ไดจะทําใหการทดลองนั้นไดขอมูลที่
ตอเนื่องและแมนยํามากขึ้น
คําสําคัญ: ฟลักซแมเหล็ก, กระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา, แรงตานจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา
Abstract
This present work aims at studying the velocity of magnet falling through copper and
aluminium tubes and the effect of magnetic field intensity on the velocity. We used a
pulley-based system as experimental setup. When a cylindrical neodymium magnet of 15mm diameter and 15-mm height is released from the aperture of the metallic tube of about
15.5-mm inner diameter and 1-m length, the magnetic flux is producedin the direction of
the motion. This, in accordance with the Lenz’s law and the Faraday’s law, induces an
electromotive force (the magnetic flux in the opposite direction of the motion) and an
induced electric current inside the tube. As a consequence, the falling magnet is
decelerated and reaches a constant terminal velocity. This effect is widely known as
electromagnetic braking.In this work, we collected experimentally the distance values over
time that the magnet falls along the tubeusing a laser sensor and an Arduino
microcontroller. After having extrapolated the distance data, we determined the derivative
of the extrapolation function in order to obtain the magnet velocity as a function of time.
Moreover, we changed the magnetic field intensity by adding up the number of identical
magnets up to 3 magnets.
The findings show that when the magnet is released into the metallic tube with a
constant initial velocity, the velocity of falling magnet is not constant and is then rapidly
decelerated, and finally reaches a constant terminal velocity. Furthermore, we found that
the motion of magnet depends on the type of conducting tubes. At the beginning, the
constant velocity of magnet in the copper tube is greater than that in the aluminium tube.
The magnet in the copper tube takes much more time to reach the ground than the magnet
in the aluminium tube. Additionally, increasing the number of identical magnets up to 3
magnets generates more intense magnetic fields in both tubes. As a result, the constant
initial velocity decreases and the magnets reach the ground more slowly. However, those
plentiful experimental data are not sufficient to exactly determine the initial velocity. It is
thus difficult to study the entire range of the velocity of falling magnet.In addition, the
recorded distances are not enough to study the velocity in the last interval of time before
converging towards the terminal velocity. It would be better if the sensor could be
developed to measure the angular speed of the pulley insteadof measuring the falling
distance of the magnet. The experimental data would be more precise.
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บทนํา
นักวิท ยาศาสตรมีความสนใจเกี่ยวกับแรงตานตางๆ ที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของวัตถุ เชน แรงตาน
อากาศ แรงเสียดทาน แรงตานจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา เปนตน การศึกษาเพื่อทําความเขาใจธรรมชาติ
ของแรง ตานเหลานี้จะชวยใหสามารถทํานายรูปแบบการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พิจารณาไดดียิ่งขึ้น คณะผูวิจ ัย
สนใจแรงตานจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา ซึ่งมี นักฟสิกส 3 ทาน ไดแกฟาราเดย เฮนรีและเลนซเปนผู
บุ ก เบิ ก ในด า นนี้ ใ นช ว งคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 19 เนื่ อ งจากการค น พบการเหนี่ ย วนํ า แม เ หล็ ก ไฟฟ า ของ
นักวิทยาศาสตรทั้งสามทาน กอใหเกิดเทคโนโลยีใหมๆ มากมาย เชน ระบบการชะลอความเร็วดวยแมเหล็กที่
ใชในรถไฟฟาความเร็วสูง(electromagnetic braking) ทางคณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของแรงตานจาก
การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาจึงไดทําการศึกษาแรงตานประเภทนี้โดยสรางระบบเพื่อจําลองการเคลื่อนที่โดย
พิจารณาความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปของแทงแมเหล็กนีโอไดเมียม(neodymium) ทรงกระบอกที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร และสูง15มิลลิเมตร ที่ถูกปลอยและผูกติดกับระบบรอกใหเคลื่อนที่ในทอโลหะ
สองประเภทที่ถูกวางในแนวตั้ง ไดแก ทอทองแดงและอลูมิเนียมซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายในประมาณ
15.5 มิลลิเมตร และยาว 1 เมตรในการทดลองจะใชเซนเซอรวัดระยะทางที่แมเหล็กเคลื่อนที่ได และนํามา
คํานวณหาความเร็วของแมเหล็กตลอดการเคลื่อนที่ผานทอโลหะ และใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduinoในการ
ประมวลผลการทดลอง หลักการสําคัญที่นํามาใชในการอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กในทอ
โลหะคือกฎของเลนซและกฎของฟาราเดยในขณะที่แมเหล็กเคลื่อนที่ลงไปตามทอโลหะ จะเกิดฟลักซแมเหล็ก
(magnetic flux) ตามทิศทางการเคลื่อนที่ลงของแมเหล็ก และจะเกิดฟลักซแมเหล็กตานในทิศทางตรงกันขาม
ตอจากนั้นฟลักซแมเหล็กตานดังกลาวจะทําใหเกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา (induced electric current) ที่
พื้นผิวของทอโลหะ ปรากฏการณนี้ทําใหเกิดแรงตานการเคลื่อนที่ของแมเหล็กที่สงผลใหแมเหล็กเคลื่อนที่ชา
ลง จนกระทั่ง เคลื่อนที่ในทอโลหะโดยมีความเร็วเขาสูความเร็วสุดทาย (terminal velocity)ซึ่ง มีคาคงที่
ความรูที่ไดรับจากการศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของแมเหล็กในทอโลหะทั้งสองชนิดนี้ สามารถนําไปเปน
แนวทางในการตอยอดการศึกษาการเคลื่อนที่ของแมเหล็กในโลหะประเภทอื่นๆ นําไปประกอบการเลือกวัสดุ
หรือการเลือกใชความเขมสนามแมเหล็กในการสรางระบบชะลอความเร็วนอกจากนี้ ห ากเซนเซอร สําหรับ
ตรวจวัดความเร็วของแทงแมเหล็กไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพในการศึกษาลักษณะการเคลื่อนทีข่ องแทง
แมเหล็กไดอยางแมนยํามากขึ้น จะทําใหสามารถนําระบบที่สรางขึ้นไปปรับใชเปนสื่อประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาฟสิกสเรื่องแมเหล็กไฟฟาทั้งในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไดในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ในชวงที่ความเร็วของแมเหล็กไมคงที่ผานทอทองแดงและอลูมิเนียม
2. เพื่อศึกษาผลของโลหะที่ใชทําทอตอรูปแบบการเคลื่อนที่ในชวงที่ความเร็วของแมเหล็ก ไมคงที่
ระหวาง โลหะทองแดงและอลูมิเนียม
3. เพื่อศึกษาผลของความเขมของสนามแมเหล็กตอรูปแบบการเคลื่อนที่ในชวงที่ความเร็วของแมเหล็ก
ไมคงที่ผานทอทองแดงและอลูมิเนียม
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ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรตน คือแทงแมเหล็กนีโอไดเมียมซึ่งเปนแมเหล็กถาวรที่มีรูปรางเปนทรงกระบอกที่มีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร และสูง 3 มิลลิเมตร และความเขมของสนามแมเหล็กที่เกิดจากการเพิ่มจํานวน
แทงแมเหล็ก โดยสามารถเพิ่มไดมากที่สุดจนมีจํานวน 3 แทง
ตัวแปรตาม คือรูปแบบการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กในทอโลหะทองแดงและอลูมิเนียม หรือความเร็ว
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชวงเวลาที่แทงแมเหล็กเคลื่อนที่ผานทอโลหะทองแดงและอลูมิเนียม
ตัวแปรควบคุม คือ ระบบรอกที่สรางขึ้นเอง ทอทองแดงและอลูมิเนียมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายในประมาณ15.5 มิลลิเมตร และยาว 1 เมตร และเซนเซอรตรวจวัดระยะทางที่แทงแมเหล็กเคลื่อนที่ในทอ
โลหะ
2. ขอบเขตเวลา
คณะผูวิจัยทําการวิจัยภายในระยะเวลา 14 เดือนครึ่ง คือ ระหวางวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การทบทวนวรรณกรรม
จากกฎของเลนซ และฟาราเดย การเปลี่ยนแปลงฟลัก ซ ของสนามแมเ หล็ก จะเหนี่ยวนําใหเ กิด
กระแสไฟฟา จึงทําใหเกิดแรงตานจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาในทิศตรงขามกับการเปลี่ยนแปลงฟลักซ
แมเหล็ก ดังภาพที่ 1(ก) และภาพที่ 1(ข) เมื่อปดสวิตช กระแสไฟฟาจะไหลเขาขดลวดปฐมภูมิและสราง
สนามแมเหล็กที่เหนี่ยวนําใหเหล็กกลายสภาพเปนแมเหล็ก ซึ่งจะสรางสนามแมเหล็กในขดลวดทุติยภูมิตอไป
เมื่อฟลักซแมเ หล็ก เปลี่ยนแปลงไป จะทําใหเกิดสนามแมเหล็กตานในทิศตรงกันขามและเหนี่ยวนําใหเกิด
กระแสไฟฟาในขดลวดทุติยภูมิ ตัวอยางการประยุก ตใชก ฎทั้ง สองนี้คือ งานวิจัยเกี่ยวกับ การอธิบายการ
เคลื่อนที่ของแมเหล็กผานทอโลหะ ซึ่งคณะผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและแบงงานวิจัยออกเปน 3 ประเภท
ดังนี้
1. งานวิจัยที่ศึกษาอุปกรณตรวจวัดการเคลื่อนที่ของแมเหล็ก เชน กลองจากคอมพิวเตอรในงานของ
Bonanno (2010) การถายคลิป วิดิโ อของ Xavier (2014) การใชร อกของ Irvine (2014) การประดิษฐ
อุปกรณจับเวลาของ Pathare (2014) เปนตน
2. งานวิจัยที่ศึก ษารูป แบบการตกของแมเหล็ก เชน การตกนอกแกน (off-axis) และจํานวนของ
แมเหล็กที่ตกในงานของ Donoso (2010) เปนตน
3. งานวิจัยที่ศึกษาลักษณะของทอ เชน วัสดุที่ใชในการทําทอ ความหนาของทอ รัศมีของทอในงาน
ของ Donoso (2009)
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ภาพที่ 1 (ก) กฎของเลนซ (ข) การทดลองของฟาราเดย (ค) การเคลื่อนที่ของแมเหล็กในทอโลหะและ
ในของไหล
อยางไรก็ตาม งานวิจัยเหลานี้เนนการศึกษาอัตราเร็วปลายของแมเหล็กที่เคลื่อนที่ในทอโลหะ เชนใน
งานวิจัยเชิงทฤษฎีของ Levin(2006) สมการที่ 10 และงานวิจัยเชิงทดลองของ Irvine(2014) แตหากพิจารณา
การเคลื่อนที่ทุกชวงเวลาของแมเหล็ก จะพบวาเราสามารถศึกษาความเร็วตน ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงในขณะ
ใดๆ และความเร็วปลายได ดังเชนงานวิจัยของ Donoso(2009) ที่แบงชวงการศึกษาการเคลื่อนที่ของแมเหล็ก
ผานทอโลหะเปน 2 ชวงคือ ชวงที่ความเร็วของแมเหล็กไมคงที่ และชวงที่ความเร็วของแมเหล็กคงที่ การศึกษา
การเคลื่อนที่ของแมเหล็กในทอโลหะนี้สามารถนําไปเปรียบเทียบไดกับการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหล ดังภาพ
ที่ 1(ค)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดเริ่มทําการศึกษาคนควาขอมูล ทฤษฎีและกฎตางๆ ทาง
แมเหล็กไฟฟาโดยการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองและตรงกับ
วัตถุประสงคการวิจัยในประเด็นเรื่องการศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กโดยเปรียบเทียบความเร็ว
ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชวงเวลาที่แทงแมเหล็กเคลื่อนที่ผานทอโลหะทองแดงและอลูมิเนียม และศึกษาผลของ
ความเขมของสนามแมเหล็กตอรูปแบบการเคลื่อนที่ดังกลาว ผูวิจัยไดนําองคความรูดังกลาวมากําหนดเปน
กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย ตั้งสมมติฐาน และกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการทํา
วิจัยในครั้งนี้ และคณะผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอนการวิจัย เก็บรวมรวมขอมูลที่ไดจากการทดลอง
วิเ คราะหขอมูล ดัง กลาว อภิป รายและสรุปผลการวิจัยในเรื่องนี้ และไดเ สนอขอเสนอแนะบางประการที่
สามารถนําไปตอยอดหรือพัฒนางานวิจัยชิ้นนี้ใหดียิ่งขึ้น
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2. ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนในการทําวิจัยแบงออกเปน 6 สวน ดังนี้
2.1 การทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดใน
การทําวิจัย ตั้งสมมติฐาน และกําหนดตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม
2.2 การกําหนดวัสดุและอุปกรณที่ใชในการวิจัย โดยคณะผูวิจัยไดเลือกใชวัสดุและอุปกรณ
ดังนี้
- แทงแมเหล็กถาวรนีโอไดเมียม ทรงกระบอก เสนผานศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร และสูง 15
มิลลิเมตร จํานวน 3 แทง
- ทอพอลิเ มอรพลาสติก สัง เคราะหห รือ PVC(polyvinyl chloride)ทอโลหะทองแดงทอ
อลูมิเนียมทรงกระบอก เสนผานศูนยกลางภายในประมาณ15.5 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร และยาว 1 เมตร
จํานวนอยางละ 1 ทอโดยใชทอ PVC ในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของแมเหล็กในฉนวนและ
โลหะ
- บอรด Arduino รุน Iteaduino UNO จํานวน 1 ชุด
- เซนเซอรวัดระยะทาง (VL53L0X laser ranging and gesture sensor) จํานวน 1 ชุด
- รอกเดี่ยวขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 เซนติเมตร จํานวน 1 ตัว

ภาพที่ 2 ชุดการทดลองเพื่อศึกษาการเคลือ่ นที่ของแทงแมเหล็กผานทอ
2.3 การทดลอง
ขั้นตอนในการทดลองเพื่อเก็บขอมูล ระยะทางที่แทง แมเ หล็ก เคลื่อนที่ล งไปในทอ PVC
โลหะทองแดงและอลูมิเนียมเพื่อนําขอมูลระยะทางไปคํานวณความเร็วของแทงแมเหล็ก มีดังนี้
2.3.1 ติดตั้งระบบรอกและเซนเซอรในชุดการทดลอง
ในการทดลองไดติดตั้งระบบรอกและเซนเซอรดังภาพที่ 2โดยที่ทอตองอยูในแนวขนานกับทิศ
ของความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก นําแทงแมเหล็กผูกติดกับเสนเอ็นที่คลองผานรอกโดยปลายอีกดาน
หนึ่งผูกติดกับมวลถวง ซึ่งในแตละครั้งของการทดลองจะควบคุมผลตางระหวางมวลแมเหล็กและมวลถวงให
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เปนคาคงที่เสมอ เซ็นเซอรที่ถูกตอเขากับบอรด Arduino และมวลถวงถูกจัดวางใหอยูในแนวเดียวกันเพื่อวัด
ระยะทางที่แมเหล็กเคลื่อนที่ได
2.3.2 วัดความเขมสนามแมเหล็กของแทงแมเหล็ก
2.3.3 ทําการทดลองโดยปลอยแทงแมเหล็กที่ขอบดานบนของทอ
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการทดลอง
2.5 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง
2.6 การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ทําการทดลองโดยเริ่มจากทอ PVCวัดมวลของแทงแมเหล็ก 1 แทง ดวยเครื่องชั่งดิจิตอล
ทําซ้ํา 5 ครั้งแลวหาคาเฉลี่ย หลังจากนั้นวัดความเขมสนามแมเหล็กของแทงแมเหล็กดวยเกาสมิเตอรทําซ้ํา 5
ครั้งแลวเฉลี่ยบันทึกคามวลและความเขมสนามแมเหล็กของแทงแมเหล็ก
3.2 วั ดระยะทางที่แทง แมเ หล็ ก เคลื่ อนที่ล งไปในทอโลหะดว ยเซนเซอร และบั นทึก ค า
ระยะทางดวยไมโครคอนโทรลเลอร Arduino โดยทําการปลอยแทงแมเหล็กจํานวน 10 ครั้ง หากแทงแมเหล็ก
มีการแกวงหรือหมุนในขณะที่เคลื่อนที่ลงไปในทอใหเริ่มการทดลองใหม
3.3 เพิ่มจํานวนแทงแมเหล็ก 1 แทง พรอมกับปรับมวลถวงอีกฝงของเสนเอ็นใหมีผลตางมวล
เทาเดิม ทําการทดลองซ้ําในขอ 3.1 และ 3.2 จนมีจํานวนแทงแมเหล็กสูงสุด 3 แทง
3.4 เปลี่ยนชนิดทอจากPVC เปนทองแดงและอลูมิเนียม ทดลองซ้ําในขอ 3.1 3.2 และ 3.3
4. การวิเคราะหขอมูล
นํ า ข อ มู ล ระยะทางที่ แ ท ง แม เ หล็ ก เคลื่ อ นที่ ไ ด ที่ เ วลาใดๆ มาหาสมการความสั ม พั น ธ และนํ า
ความสัมพันธดังกลาวไปหาอนุพันธเพื่อใหไดความเร็วของแทงแมเหล็กที่เวลาใดๆในแตละการทดลอง
ผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยโดยแบงตามชนิดของทอไดดังนี้
1. ความเขมสนามแมเหล็ก
ตารางที่ 1 คาความเขมของสนามแมเหล็กของแทงแมเหล็กจํานวน 1 2 และ 3 แทง
ความเขมสนามแมเหล็ก(มิลลิเทสลา)
ครั้งที่ทดสอบ
แมเหล็ก1แทง
แมเหล็ก2แทง แมเหล็ก3แทง
1
42.2
50.1
58.2
2
41.8
49.4
58.8
3
42.1
49.1
58.1
4
41.7
48.5
59.7
5
41.6
47.2
58.6
คาเฉลี่ย
41.9
48.9
58.7
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.26
1.10
0.64
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2. ความสัมพันธระหวางความเร็วและเวลาของแทงแมเหล็กที่เคลื่อนที่ในทอ

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางความเร็วและเวลาของแทงแมเหล็กในทอ (ก) PVC (ข) ทองแดง (ค) อลูมเิ นียม
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2.1 ทอ PVC (ภาพที่ 3(ก))
ในทอ PVCความเร็วเริ่มตนที่เซนเซอรวัดไดมีคาใกลคียงกัน และความเร็วของแทงแมเหล็ก
เพิ่ม ขึ้นอยางตอเนื่องและมีส มการเปนเสนตรงทั้ง 3 กรณี โดยที่ความชันของกราฟมีคามากที่สุดในกรณี
แมเหล็ก 1 แทง และนอยที่สุดเมื่อมีแมเหล็กจํานวน 3 แทง
2.2 ทอโลหะทองแดง (ภาพที่ 3(ข))
ในทอโลหะทองแดง ความเร็ว เริ่ม ตนที่เซนเซอรวัดไดมีคาแตกตางกันอยางชัดเจน โดยที่
ความเร็วเริ่มตนในกรณีแมเหล็ก 1 แทงมีคามากที่สุด และนอยที่สุดเมื่อมีแมเหล็กจํานวน 3 แทง เมื่อเวลาผาน
ไป ความเร็ วจะลดลงจากเดิ ม ยกเวนกรณีที่มี แมเ หล็ก 3 แทง ที่ความเร็ วมีก ารลดลงและเพิ่ม ขึ้ น อาจ
เนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนในการวัดระยะทางของเซนเซอรและการทํางานของระบบรอก
2.3 ทอโลหะอลูมิเนียม (ภาพที่ 3(ค))
ในทอโลหะอลูมิเนียม ความเร็วเริ่มตนที่ เซนเซอรวัดไดมีคาแตกตางกันอยางชัดเจน โดยที่
ความเร็วเริ่มตนในกรณีแมเหล็ก 1 แทงมีคามากที่สุด และนอยที่สุดเมื่อมีแมเหล็กจํานวน 3 แทง ซึ่งคลายกับ
การเคลื่อนที่ของแมเหล็กในทอโลหะทองแดง เมื่อเวลาผานไป ความเร็วจะลดลงจากเดิมทั้ง 3 กรณี
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ในการทดลองนีไ้ ดควบคุมผลตางระหวางมวลแมเหล็กและมวลถวงใหคงที่เสมอ ทําใหแรง F0ที่ทําให
ระบบมวลเคลื่อนที่นั้นคงที่เสมอ และมีคาF0 = (M-m)g = 5.34x10-2นิวตัน โดยที่ M คือมวลของแมเหล็ก m
คือมวลของมวลถวง และ g คือคาความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ดังนั้นมวลรวมของระบบจึงเปนM+m
จากการวิเคราะหตามกฎขอที่ 2 ของนิวตัน พบวาความเรงa ของมวลรวมของระบบคือ (M-m)g/(M+m)เมื่อ
พิจารณาการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กในทอ PVC ซึ่งไมใชโลหะ (ภาพที่ 3(ก)) พบวาเมื่อมวลของแทงแมเหล็ก
มากขึ้น ตองใชม วลถวงมากขึ้นเชนกัน เพื่อทําให F0ยัง คงที่ ดัง นั้นพจน M+m จึง เพิ่ม ขึ้นเมื่อจํานวนแทง
แมเหล็กที่เพิ่มขึ้น และสรุปไดวาเมื่อจํานวนแทงแมเหล็กเพิ่มขึ้น ความเรงของมวลรวมของระบบ a จึงลดลง
เนื่องจากการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กในทอ PVC เปนแบบเสนตรง มีทิศทางลงไปตามแนวทอเสมอ และ
เปนไปตามสมการ v = u + at โดยที่ u คือความเร็วตนของแมเหล็กที่เคลื่อนที่เขาทอ v คือความเร็วที่
เปลี่ยนแปลงไปขณะเคลื่อนที่ในทอ และ t คือเวลา เนื่องจากทอ PVC ไมใชโลหะ จึงไมเกิดแรงตานจากการ
เหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา แทงแมเหล็กจึงประพฤติตัวเสมือนกอนมวลธรรมดา ตามทฤษฎีความเร็วตน u จะ
เทากับศูนย และความเรง a คือความชันของกราฟเสนตรง จากผลการทดลองพบวาความเร็วตน u ไมเทากับ
ศูนย อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ ที่ไมคงที่และความไมแมนยํา ณ ขณะที่เริ่มปลอยแทงแมเหล็ก อยางไรก็
ตามความเรง a ของระบบยังคงเปนความชันของกราฟความสัมพันธระหวางความเร็วและเวลาผลการทดลองนี้
จึงสอดคลองกับ การวิเคราะหท างทฤษฎีและสนับสนุน การใชงานไดจ ริงของชุดการทดลองนี้ ถึงแมวาจะมี
ขอจํากัดในเรื่องการวัดระยะทางของเซนเซอร กลาวคือเซนเซอรจะเริ่มวัดระยะทางที่แมเหล็กเคลื่อนที่ไดเมื่อ
เวลาผานไปประมาณ 250 มิลลิวินาที หลังจากเริ่มปลอยแมเหล็กลงทอ
ในการทดลองปลอยแมเหล็กใหเคลื่อนที่ในทอ ทองแดงและอลูมิเ นียม พบวากราฟความสัมพันธ
ระหวางความเร็วและเวลาในทอทองแดง (ภาพที่ 3(ข)) และในทออลูมิเนียม (ภาพที่ 3(ค)) แตกตางจากกรณีที่
ปลอยแมเหล็กในทอ PVC (ภาพที่ 3(ก)) อยางสิ้นเชิงเนื่องจากทองแดงและอลูมิเนียมมีสมบัติเปนโลหะที่นํา
ไฟฟาได จึงเกิดแรงตานจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาเมื่อแทงแมเหล็กเคลื่อนที่ในทอทั้งสองประเภท ทําให
ความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นลดลงเมื่อเวลาผานไป เนื่องจากการวัดระยะทางโดยเซนเซอรเริ่มตั้งแตเวลา 250
มิล ลิวินาที และสิ้นสุดกอนที่ ความเร็วของแมเ หล็ก จะเขาสูความเร็วปลาย จึง แสดงคาความเร็วเริ่ม แรกที่
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มากกวาศูนย โดยตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแลวความเร็ วเริ่ม ตนจากหยุดนิ่ง จะตองเปนศูนยทําให
คาดการณรูปแบบการเคลื่อนที่ไดวา ชวงกอนทีเ่ ซนเซอรจะสามารถวัดระยะทางที่เคลื่อนที่ไดนั้น มีการเพิ่มขึ้น
ของความเร็วอยางรวดเร็ว ตอมาเมื่อเขาถึงชวงที่วัดระยะทางได พบวาความเร็วมีคาคงที่เปนระยะเวลาสั้นๆ
กอนที่จะลดลงอยางรวดเร็ว และเขาสูความเร็วปลายในชวงทายจากกฎของเลนซและฟาราเดยสามารถอธิบาย
ไดวาในช วงกอน 250 มิล ลิวินาทีแ รก เปน ชวงที่ความเร็วมี คานอย สง ผลให แรงตานจากการเหนี่ยวนํ า
แมเหล็กไฟฟามีคานอยกวาผลของแรงจากน้ําหนักของระบบ ความเร็วจึงยังคงเพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วมีคาที่มาก
พอแรงตานจากการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาจะมีคามากขึ้นจนเอาชนะแรงจากน้ําหนัก ของระบบได ทําให
ความเรงกลับทิศและความเร็วของแทงแมเหล็กจะลดลงอยางรวดเร็วกอนเขาสูความเร็วปลาย ผลการทดลองนี้
สอดคลองกับผลการคํานวณเชิงทฤษฎีของ Levin (2006)
เมื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนที่ของแทงแมเหล็กในทอทองแดงและอลูมิเนียมในภาพรวม โดยพิจารณา
ใหความเร็ว ณ เวลา 250 มิลลิวินาทีที่เซนเซอรเริ่มวัดคาไดเปนความเร็วตน จะพบวาเมื่อจํานวนแทงแมเหล็ก
เทากัน (1 และ 2 แทง) ความเร็วตนของแมเหล็กที่เคลื่อนที่ผานทอทองแดงจะมีคานอยกวาทออลูมิเนียม และ
ชวงเวลาที่ความเร็วตนคงที่ในทอทองแดงจะมากกวาทออลูมิเ นียม เนื่องจากทองแดงเปนวัสดุที่มีคาการ
เหนี่ ย วนํ า ใหเ กิ ด กระแสที่ ส ร างสนามแม เ หล็ ก ตา นมากกว า อลู มิ เ นีย ม สง ผลให ค วามเร็ วของแม เ หล็ ก
เปลี่ยนแปลงชากวา
เมื่อเปรียบเทียบผลของความเขมสนามแมเหล็ก ตอการเคลื่อนที่ของแทง แมเหล็กในทอโลหะชนิด
เดียวกัน โดยทําการเพิ่มจํานวนแมเหล็กจนถึง 3 แทงพบวามีแนวโนมที่จะทําใหความเร็วตน ของแมเหล็กที่
เคลื่อนที่ผานทอตัวนําชนิดเดียวกันมีคาลดลงเมื่อจํานวนแทงแมเหล็กเพิ่มขึ้นและทําใหชวงเวลากอนที่ความเร็ว
จะลดลงอยางรวดเร็วนั้นมีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเขมสนามแมเหล็กที่เพิ่มทําใหแรงตานเพิ่มขึ้น สงผลให
ความเร็วเพิ่มขึ้นมาไดชา ความเร็วตนจึงมีคาที่นอยลง แรงตานจากแมเหล็กจึงมีคานอยลง
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยตอไป มีดังนี้
1. เปลี่ยนเซนเซอรวัดระยะทาง โดยอาจเลือกใชเซนเซอรที่มีชวงในการวัดคาไดมากขึ้น เพื่อที่จ ะ
สามารถไดจํานวนขอมูลที่มากเพียงพอสําหรับการวิเคราะหความเร็วปลายที่คงที่ หรืออาจเลือกใชเซนเซอรที่
วัดอัตราเร็วของการหมุนของรอกเพื่อใหไดขอมูลที่แมนยํามากขึ้น
2. เปลี่ยนวิธีการเพิ่มความเขมของสนามแมเหล็กจากการนําแทงแมเหล็กขนาดเดียวกันมาตอกันเปน
การใชแมเ หล็กรูปรางและขนาดเดียวกันแตมีคาความเขมสนามแมเหล็กที่แตกตางกันไปเนื่องจากสามารถ
ควบคุมผลตางระหวางมวลแมเหล็กและมวลถวงใหคงที่ไดเสมอ ขอเสนอแนะนี้จะชวยใหลดโอกาสการหมุน
และแกวงของแมเหล็กจนชนผนังของทอ เนื่องจากความไมสมดุลของรูปรางที่เกิดจากการนําแมเหล็กมาตอกัน
หลายแทง
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