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บทที่ 2 
หลักการของมอเตอร์ 

วัตถุประสงค์ 

1. เข้าใจกฎมือซ้ายของเฟลมมิง 

2. อธิบายหลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

3. เข้าใจตัวแปรที่มีผลต่อความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

4. บอกวิธีการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้ 

 

2-1 กฎมือซ้ายของเฟลมมิง(Fleming's Left Hand Rule) 

กฎมือซ้ายของเฟลมมิง  ใช้ส าหรับหาทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวน าในสนามแม่เหล็ก  

เป็นกฎที่ใช้อธิบายการท างานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อหาทิศทางการหมุนของ

มอเตอร์โดยเฉพาะ  อธิบายได้ดังนี้ ให้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางของมือซ้าย วางตั้งฉาก

ซึ่งกันและกัน ตามรูป ก าหนดให้นิ้วชี้แทนทิศทางของสนามแม่เหล็ก นิ้วกลางแทนทิศทาง

ของกระแสไฟฟ้านิ้วหัวแม่มือจะเป็นทิศทางของแรง (ทิศทางการหมุนของอารม์าเจอร์) 

ลวดตัวน า เมื่อมีกระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านจะเกิดเส้นแรงแม่เหล็ก 

( ) รอบ ๆ ลวดตัวน านั้น        

มีทิศทางดังแสดงในรูปที่ 2-2 

อธิบายได้ด้วยกฎมือขวาของ

กระแสไฟฟ้า 

รูปที่ 2-1 กฎมือซ้ายของเฟลมมิง 

                หรือกฎของมอเตอร์ 
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 รูปที่ 2-2 การเกิดเส้นแก้แม่เหล็กรอบ ๆ ตัวน า

ไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 

 

จากรูปที่ 2-1 เมื่อมีกระแสไฟฟ้า (  )ไหลผ่านลวด

ตัวน าที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก ( ) จะเกิดแรง (F) 

ผลักให้ลวดตัวน าที่เคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบน ดังนั้น

หากน าลวดตัวน า จ านวน 1 ขด มาวางบนสนามแม่เหล็ก และมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าและไหล

ออกจากลวดตัวนั้น จะท าให้ เกิดแรงผลัก (F1)และ (F2) ในทิศทางตรงกันข้ามกัน ท าให้เกิด

แรงบิดหมุน (Twisting Face) หรือแรงบิด (Torque) ให้ลวดตัวน าหมุนไปได้เป็นวงกลม นี่คือ

หลักการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น ดังแสดงในรูปที่ 2-3 

 
รูปที่ 2-3 การเกิดแรงบิดตามหลักการหมุนของมอเตอร์ อธิบายด้วยกฎมือซ้ายของเฟลมมิง 

 

จากรูปที่ 2-1 กฎมือซ้ายของเฟลมมิง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กฎมือซ้ายของมอเตอร์อธิบายถึงแรง 

(Force : F) ที่เกิดขึ้นกับตัวน าที่มีกระแสไฟฟ้า (  ) ไหลผ่าน และวางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มี

ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก (B) คงที่ แรงที่เกิดขึ้นบนตัวน านี้ หาได้จากสมการ 

F = BIL                (Newton : N) 
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 เมื่อ  F   คือ แรงที่เกิดขึ้นบนตัวน า 1 ตัว (หน่วย :N) 

  B   คือ ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก (หน่วย :Wb/m2) 

  I    คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลในตัวน า (หน่วย : A) 

  L  คือ ความยาวของตัวน า (หน่วย : m) 

 

ตัวอย่างที่ 2-1  ลวดตัวน ายาว 10 cm  วางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่น

สม่ าเสมอ มีค่า 2 Wb/m2   เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า (  ) จ านวนหนึ่งเข้าไปในขดลวด ท าให้เกิด

แรงขนาด 2 N ขึ้นกับลวดตัวน า จงหาค่ากระแสไฟฟ้านี้  

วิธีท า        จากสูตร F = BIL 

     I = 
 

  
 

ตอบ     I = 10 A 

 

2.2  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง(DC Motor)                                   รูปที่ 2-4 

 มอเตอร์ไฟฟ้า คือ เครื่องกล

ไฟฟ้ า ชนิ ดหนึ่ ง ท า หน้ า ที่ แ ปล ง

พลังงานไฟฟ้าให้ เป็นพลังงานกล   

เมื่อจ่ายไฟฟ้าให้มอเตอร์ จะเกิดเส้น

แรงแม่เหล็กที่ขดลวด และเกิดแรง

ผลักกัน ท าให้เกิดแรงบิด และการ

หมุนของขดลวดนั้น ในทางปฏิบัติ ขดลวดนี้จะมีจ านวนหลายขด เพื่อให้เกิดแรงบิดหมุน

จ านวนมากขึ้น และจะต้องมีอุปการณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดแต่ละชุด 

อุปกรณ์นั้นคือ คอมมิวเตเตอร์(Commutator) 
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2-2-1 หลักการของมอเตอร์-คอมมิวเตเตอร์ 

 คอมมิวเตเตอร์ คือ อุปการณ์ที่ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวดในทิศทางเดียวกัน 

คอมมิวเตเตอร์ จะแบ่งออกเป็น 2 ชิ้น ต่อขดลวด 1 ขด ท าด้วยวัสดุตัวน าไฟฟ้า เช่น ทองแดง 

(Copper : CU) ติดตั้งบนฉนวนที่เพลาของมอเตอร์ ท าหน้าที่น ากระแสไฟฟ้าที่แปรงถ่าน (จ่าย

เข้ามาจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก) เข้าไปในขดลวด ขณะที่ขดลวดหมุนคอมมิวเตเตอร์      

จะหมุนไปด้วย แต่แปรงถ่าน (Brush)  จะอยู่กับที่ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายเข้ามอเตอร์ 

เช่น แบตเตอรี่ หรือถ่ายไฟฉาย เป็นต้น 

 
รูปที่ 2-5 โครงสร้างเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

(1)เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดผ่านแปรง-

ถ่านและ คอมมิวเตเตอร์ กระแสเข้าที่จุด A และ

ออกที่จุด B  จึงเกิดแรงบิดหมุนขึ้นในทิศทาง

ทวนเข็มนาฬิกา 

 รูปที่ 2-6 (ก) 
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(2)แรงบิดหมุนจะท าให้ขดลวดด้าน B 

ขนานกับเส้นแรงแม่เหล็กจุดนี้ กระแสไฟฟ้า

เท่ากับศูนย์ ขดลวดจะหมุนต่อไปในทิศทาง

เดิม ด้วยแรงเฉ่ือย 

 

 รูปที่ 2-6 (ข) 

(3)ขดลวดจะกลับไปในต าแหน่งที่ตั้งฉาก
กับสนามแม่เหล็กอีกครั้ง และกระแสไฟฟ้าจะ

ไหลเข้าที่ด้าน B และออกที่ด้าน A ของ

ขดลวด จะเกิดแรงบิดหมุนครั้ งที่  2หมุน

ขดลวดไปในทิศทางเดิม (ทวนเข็มนาฬิกา) 

รูปที่ 2-6 (ค) 

(4)แรงบิดหมุนที่เกิดขึ้นในข้อ (3) จะท าให้
ขดลวดหมุนต่อไปจนกระทั่งกระแสไฟฟ้า

หยุดไหลเข้าขดลวด และกับไปสู่ต าแหน่งที่

ขดลวดวางขนานกับสนามแม่เหล็กอีกครั้ง 

  

รูปที่ 2-6 (ง) 

 

2-2-2 อาร์มาเจอร์(Armature) 

 อาร์มาเจอร์ คือ ส่วนที่หมุน (Rotor) ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบไปด้วย

ขดลวดที่พันรอบแกนเหล็ก ลักษณะของอาร์มาเจอร์เป็นรูปทรงกระบอก มีเพลาอยู่แกนกลาง 
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และที่ปลายด้านหนึ่งติดตั้งคอมมิวเตเตอร์ เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขดลวดทั้งหมด 

ที่พันอยู่บนแกนเหล็กของอาร์มาเจอร์ ดังรูปที่ 2-7 

 
รูปที่ 2-7 แสดงอาร์มาเจอร์ หรือตัวหมุน ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  

เปรยีบเทียบกับ ขดลวด และ คอมมิวเตเตอร์ 

 

2-2-3  ความเร็วของมอเตอร์ (Speed of Motor) 

 ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั้น เกิดจากตัวแปรที่ท าให้เกิดแรงบิดหมุน 

(Torque) ที่ท าให้อามาเจอร์ของมอเตอร์หมุนไปได้ เมื่อพิจารณาในเบื้องต้น จากสมการของ

แรงที่เกิดขึ้นกับตัวน าที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กที่

สม่ าเสมอคงที่ ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะข้ึนอยู่กับตัวแปรส าคัญ 3 ตัว คือ 

1. ความหนาแน่นของสนามแม่ เหล็ก (B) ของขั้วแม่ เหล็กหลักในตัวมอเตอร์ 

หมายความว่า ขั้วแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดใหญ่จะให้ค่า B สูงกว่า

ขั้วแม่เหล็กที่มีขนาดเล็กกว่า 

2. จ านวนรอบของขดลวดอาร์มาเจอร์ และจ านวนรอบที่มากกว่าจะได้ค่าความของ

ขดลวดตัวน า (L) ที่มากกว่า ท าให้เกิดแรง (F) ที่มากกว่า 
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3. กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ (I)   มอเตอร์ที่กินกระแสไฟฟ้ามาก จะให้ก าลังไฟฟ้า

ที่มากกว่ามอเตอร์ที่กินกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า (ในทางปฏิบัติ การเพิ่มกระแสไฟฟ้า

ให้มอเตอร์ ท าได้โดยการเพิ่มแรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามอเตอร์ 

 

ตัวอย่างการปรับควบคุมความเร็ว

ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

เบื้องต้น คือ รูปที่ 2-8 โดยการใช้

แหล่งจ่ายไฟฟ้าปรับค่าได้  จ่าย

ให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

และปรับควบคุมแรงดันที่ป้อนเข้า 

จะ              ท าให้มอเตอร์หมุนทีค่วามเร็วที่ 

ปรับค่าได้ ความสัมพนัธ์

ของความเร็วรอบมอเตอร์ 

(Speed : n)  กับ 

แรงดันไฟฟ้า (V) แสดงใน

กราฟรูปที่ 2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-8 การปรับความเร็วของมอเตอร์ 

รูปที่ 2-9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่ป้อนเข้ามอเตอร์ (V) และความเร็วของ

มอเตอร์ (Round per minute: rpm) เมื่อมอเตอร์ท างานในขณะไม่มีโหลด 
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2-2-4  การกลับทางหมุนของมอเตอร์ 

 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  กลับทางหมุนได้โดยการสลับขั้วของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้

มอเตอร์  ในทางปฏิบัติท าได้โดยการสลับขั้วแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ป้อนให้กับมอเตอร์ 

1. เมื่อจ่ายไฟฟ้าขั้วบวก(+) ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ให้กลับขั้วบวก(+) ของมอเตอร์ จะท า

ให้มอเตอร์จะหมุนขวา 

2. เมื่อจ่ายไฟฟ้าขั้วบวก(+) ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า ให้กลับขั้วลบ(-) ของมอเตอร์ จะท า

ให้มอเตอร์จะหมุนซ้าย(กลับทางหมุน) จากทิศทางเดิมเพราะว่าเมื่อกระแสไฟฟ้า

ไหลเข้าขดลวดของอามาเจอร์กลับทิศทาง  ท าให้แรงที่เกิดขึ้นกับตัวน าจะกลับ

ทิศทาง ท าให้ทิศทางการหมุนของมอเตอร์กลับทิศทางไปด้วย 

 
รูปที่ 2-10 การกลับทางหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

2-2-5  สัญลักษณ์ของมอเตอร์ 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง มีสัญลักษณ์ ดังแสดงในรูปที่ 2-11 

 

 
 

รูปที่ 2-11 สญัลักษณ์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
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แบบฝึกหดั เรื่อง หลักการของมอเตอร ์

จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมอเตอร ์

ก. ท าหน้าที่แปลงพงังานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อน 

ข. ท าหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงากล 

ค. ท าหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้า ให้เป็นพลงานกล 

ง. ท าหน้าที่แปลงพลังงานกล ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 

2. แรงที่เกิดข้ึนกับตัวน าที่พันอยู่บนอาร์มาเจอร์ของมอเตอร์ อธิบายได้ด้วยสมการใด 

 ก. F  =  mc2 ข.F  =  ma 

 ค. F  =  BIL ง.F  =
  

 
 

3. วัสดุในข้อใดที่ใช้ในการท าเป็นคอมมิวเตเตอร์ 

 ก. ทองแดง ข.  ทองเหลือง 

 ค. คาร์บอน ง.  เหล็กหล่อ 

4. วัสดุในข้อใดที่ใช้ท าเป็นแปรงถ่าน 

 ก. ทองแดง ข.  ทองเหลือง 

 ค. คาร์บอน ง.  อลูมิเนียม 

5. จากรูปต่อไปนี้ แรงที่เกิดขึ้นกับตัวน าในข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

 

ก. F1>   F2 

ข. F1<   F2 

ค. F1=   F2 

ง. F1≠   F2 
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6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

ก. สนามแม่เหล็กในมอเตอร์ 

ข. ความหนาของลวดตัวน า 

ค. แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามอเตอร ์

ง. จ านวนรอบของขดลวดอาร์มาเจอร์ 

7. ลวดตัวน ายาว 5 Cm วางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก

สม่ าเสมอเท่ากับ 1 Wb/m2   จ่ายกระแสไฟฟ้า 2 A ให้กับลวดตัวน านี้ จงหาค่าแรงที่เกิด

ขึ้นกับลวดตัวน า 

ก. 10 N ข. 5 N 

ค. 1.0  N ง. 0.1 N 

8. จากวงจรการต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงข้างล่างนี้ ข้อใดถูกต้อง 

 

 ก. เมื่อกดสวิตช์มอเตอร์จะไม่หมุน 

 ข. เมื่อกดสวิตช์ มอเตอร์จะหมุนขวา 

 ค. เมื่อกดสวิตช์ มอเตอร์จะหมุนซ้าย 

 ง. มอเตอร์จะหมุนขวา เมื่อปล่อยสวิตช ์

 

 

 

9. ตามกฎมือซ้ายของเฟลมมิง นิ้วใดแสดงแทนทิศทางของฟลั๊กซ์แม่เหล็ก 

          ก. นิ้วหัวแม่มือ  ข. นิ้วกลาง 

  ค. นิ้วนาง   ง. นิ้วชี้ 


