


ตัวเหนี่ยวน ำ (Inductor) เป็นอุปกรณ์ที่ นิยมใช้ใน

การปรับความถี่ของเครื่องรับวิทยุและ โทรทัศน์โดยอาศัยหลักการของ

ลวดทองแดง น ามาขดหลาย ๆ รอบที่เรียกว่าคอย (Coil) แล้วจ่าย

กระแสไฟฟ้าเข้าไป เพื่อให้แสดงคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวน า โครงสร้าง

ประกอบด้วยขดลวด (Coil) พันรอบแกน (Core) ซึ่งแกนนี้อาจจะเป็น

แกนอากาศ, แกนเหล็ก, หรือแกนเฟอร์ไรท์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของการ

เหนี่ยวน าไฟฟ้า ตัวเหนี่ยวน าชนิดต่าง ๆ แสดงดังรูป





1.จ ำนวนรอบของกำรพนัเส้นลวดตวัน ำ

2.ปริมำณกำรไหลของกระแสผ่ำนเส้นลวดตัวน ำ

3.ชนิดของวสัดุทีน่ ำมำใช้ท ำแกนแม่เหลก็ไฟฟ้ำ

4.ขนำดของแกนทีน่ ำมำใช้งำน





จากการทดลองของไมเคิลฟาราเดย์ และเฮนร่ีเฮริต
สรุปว่า สนามแม่เหล็กเคล่ือนท่ีตดัผ่านขดลวด ท าให้เกิดการ
เหน่ียวน าแรงดนัภายในขดลวด 



แบ่งตำมลกัษณะกำรเหน่ียวน ำ  แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ

1. แบบตวัเหน่ียวน ำขดเดยีว

2. แบบตวัเหน่ียวน ำหลำยขด

ตวัเหน่ียวน า 



ชนิดของตวัเหน่ียวน า 

ตวัเหน่ียวน าท่ีผลิตออกมาในปัจจุบนัมีหลายแบบหลาย
ขนาด วสัดุท่ีใชท้  าแกนท่ีนิยมกคื็อ แกนอากาศ , แกนเหลก็ และ
แกนเฟอร์ไรท์ เราสามารถแบ่งตวัเหน่ียวน าได้ 2 ประเภทใหญ่
ๆ คือ ตวัเหน่ียวน าแบบค่าคงท่ี (Fixed Inductors) และ
ตวัเหน่ียวน าแบบปรับค่าได้ (Variable Inductors)



ชนิดของตวัเหน่ียวน า 

ตัวเหน่ียวน ำแบบค่ำคงที่ (Fixed Inductors)
ตวัเหน่ียวน าแบบค่าคงท่ี (Fixed Inductors) คือตวัเหน่ียวน าท่ี

ไม่สามารถเปล่ียนแปลงค่าได ้โดยปกติตวัเหน่ียวน าประเภทน้ี ท ามาจากขด
ลวดทองแดง แกนท่ีใชพ้นัขดลวดจะมีปลายลวดยื่นออกมาทั้งสองขา้ง รูปร่าง
โดยทัว่ไปจะเป็นแกนยาวแบบทรงกระบอก มีช่ือเรียกแตกต่าง กนัเช่น โซลิ
นอยด,์ เซอร์เฟสเมาส์, โช๊ค, ทอร์รอยด ์และแบบแถบสี ฯลฯ เป็นตน้



ชนิดของตวัเหน่ียวน า 



ตวัเหน่ียวน ำชนิดแกนอำกำศ ( Air Core Inductor)

ตวัเหน่ียวน าประเภทน้ีนิยมน าไปใชง้านกบัพวก
ความถ่ีสูงๆ หรือความถ่ีวทิยุ (RF) จึงมกัเรียกตวั
เหน่ียวน าประเภทน้ีวา่ RF โชค้





ตวัเหน่ียวน าแกนเฟอร์ไรต์ เป็นตวัเหน่ียวน าท่ีแกนหรือฐานรองรับ
เส้นลวดท าดว้ยเฟอร์ไรต์ ส่วนผสมของเฟอร์ไรตมี์ความแตกต่าง
กนัหลายอยา่ง เช่น แมกนีเซียมสงักะสี แมงกานีส แมกนีเซียมกบั
ทองแดง นิกเกิลกบัสงักะสี และแมงกานีสกบัสงักะสี เป็นตน้ แต่
ละชนิดของเฟอร์ไรตใ์หค้วามเขม้ของค่าความเหน่ียสนแตกต่าง
กนั ขอ้ดีของตวัเหน่ียวน าแกนเฟอร์ไรต์ คือ สามารถสร้างใหมี้
รูปร่างลกัษณะต่างๆ ได้ ใชง้านไดดี้ทั้งความถ่ีต ่า และความถ่ีสูง

ตัวเหน่ียวน ำชนิด แกนเฟอร์ไรต์
( Ferrite Core Inductor)



ตัวเหน่ียวน ำชนิด แกนเฟอร์ไรต์
( Ferrite Core Inductor)



ตวัเหน่ียวน ำแกนผงเหลก็อดั

ตวัเหน่ียวน ำแกนผงเหลก็อดั เป็นตวัเหน่ียวน ำที่แกนหรือ
ฐำนรองรับเส้นลวดท ำด้วยผงเหลก็ชนิดอดัแน่น โดยน ำผงเหลก็
ผสมกบักำวอดัแน่นเป็นแท่งช่วยลดกำรสูญเสียสัญญำณจำกกระแส
ไหลวนลงได้ สัญญำณส่งผ่ำนตวัเหน่ียวน ำแกนผงเหลก็อดัได้สูงขึน้
เกดิกำรสูญเสียสัญญำณภำยในตวัเหน่ียวน ำลดลง ใช้งำนได้ดใีน
ย่ำนควำมถี่สูงๆ มคีวำมเหน่ียวน ำสูงแต่มขีนำดเลก็



ตวัเหน่ียวน ำแกนทอรอยต์
ตวัเหน่ียวน ำแกนทอรอยต์ เป็นตวัเหน่ียวน ำที่แกนหรือ

ฐำนรองรับเส้นลวดท ำด้วยผลเหลก็ชนิดอดัแน่น หรือไฟอร์
ไรต์ โดยสร้ำงขึน้เป็นรูปวงแหวน ขดลวดถูกพนัรอบแกนทอ
รอยต์โดยรอบ

ข้อดขีองกำรใช้กนทอรอยต์ คือ เส้นแรงแม่เหลก็จะไม่
แพร่กระจำยออกไปภำยนอก และสนำมแม่เหลก็จำกภำยนอกกไ็ม่
เข้ำมำรบกวน สำมำรถท ำให้ตวัเหน่ียวน ำแบบนีม้คีวำมเหน่ียวน ำ
สูงในขนำดทีส่ร้ำงได้เลก็ลง นิยมน ำไปใช้งำนวงจรอเิลก็ทรอนิกส์
ควำมถี่สูง ทีต้่องกำรหำค่ำควำมเหน่ียวน ำสูงและมสีนำมแม่เหลก็
รบกวนต ำ่



ตวัเหน่ียวน ำแกนทอรอยต์



ตัวเหน่ียวน ำแบบปรับค่ำได้ (Variable Inductors)
ตวัเหน่ียวน าแบบปรับค่าได้ (Variable Inductors) นิยมใชใ้น

เคร่ืองรับวทิย ุค่าการเหน่ียวน าจะเปล่ียนแปลงไปตามการเคล่ือนท่ีของแกนหมุน 
ท่ีสามารถปรับสกรูเล่ือนต าแหน่งของขดลวดให้เขา้หรือออก เพื่อเปล่ียนค่าของ
ความเหน่ียวน า

ชนิดของตวัเหน่ียวน า 



ตวัเหน่ียวน ำแกนเหลก็แผ่นบำง



ตวัเหน่ียวน ำชนิดแกนปรับค่ำได้

บำงที ชนิดที่น่ำจะพบมำกที่สุดของตัวเหน่ียวน ำแปรค่ำในวนันีคื้อ ตัวที่มี
แกนแม่เหลก็เฟอร์ไรต์ เคล่ือนที่ได้ ซ่ึงสำมำรถเล่ือนเข้ำหรือออกจำกคอยล์
ได้ กำรเคล่ือนแกนให้ไกลออกไปเข้ำไปในคอยล์ เป็นกำรเพิม่กำรซึมผ่ำน ก็
เป็นกำรเพิม่สนำมแม่เหลก็และกำรเหน่ียวน ำ ตัวเหน่ียวน ำจ ำนวนมำกที่ใช้
ในงำนวิทยุ 



ตวัเหน่ียวน ำชนิดหลำยขด

ตัวเหน่ียวน ำชนิดหลำยขด เป็นตัวเหน่ียวน ำที่มีขดลวดพนัไว้บน
แกนมำกกว่ำหน่ึงขด เช่น 2 ขด, 3 ขด และ 4 ขด เป็นต้น ขดลวดทั้งหมด
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทำงเข้ำหรือขดอนิพุต (Input) มันถูก
เรียกว่ำขดปฐมภูมิ (Primary) ท ำหน้ำทีรั่บแรงดันไฟสลบัที่ป้อนเข้ำมำ ท ำ
ให้เกดิสนำมแม่เหลก็พองตัวออก เม่ืองดจ่ำยแรงดันไฟสลบั สนำมแม่เหลก็
จะยุบตัวลง เพ่ือจ่ำยผ่ำนสนำมแม่เหลก็ไปตัวผ่ำนขดลวดขดอ่ืนๆ อกีส่วน
ของขดลวดคือ ส่วนทำงออกหรือเอำตืพุต (Output) มักถูกเรียกว่ำขดทุติย
ภูมิ (Secondary)



ตวัเหน่ียวน ำชนิดหลำยขด



ปัจจัยทีม่ีผลต่อควำมเหน่ียวน ำ
ค่าความเหน่ียวน าจะมีค่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัตวัแปร 4 ประการคือ
• จ านวนรอบของขดลวดเขียนแทนดว้ยอกัษร N
• วสัดุท่ีน ามาท าเป็นแกน เขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์ u 

• พื้นท่ีหนา้ตดัของแกน เขียนแทนดว้ยอกัษร A 

• ความยาวของแกน เขียนแทนดว้ยอกัษร l
จากปัจจยัทั้ง 4 ประการจึงสามารถหาสัมพนัธ์ของค่าความเหน่ียวน าได้

จากสมการ



ปัจจัยทีม่ีผลต่อควำมเหน่ียวน ำ



ปัจจัยทีม่ีผลต่อควำมเหน่ียวน ำ



หน่วยของกำรเหน่ียวน ำ



กำรอ่ำนค่ำควำมเหน่ียวน ำ
ค่าความเหน่ียวน า มกัแสดงโดยการพิมพค่์าลงบนตวัเหน่ียวน า แสดง

เป็นรหสัตวัเลข หรือแสดงเป็นแถบสีแบบตวัตา้นทาน ส่วนค่าความผิดพลาดใน
กรณีการพิมพค่์าหรือใชร้หสัตวัเลขนั้นจะมีการพิมพเ์ป็น ตวัอกัษร ดงัน้ี



กรณีแสดงเป็นแถบสีแบบตวัตา้นทาน อาจจะมีลกัษณะเป็นแถบ 3 สี 
แถบ 4 สี หรือแสดงเป็นจุด อ่านค่าเป็นหน่วย uH แต่การอ่านค่ายงัมีลกัษณะ 
คลา้ยกบัการอ่านค่าแถบสีของตวัตา้นทาน

กำรอ่ำนค่ำควำมเหน่ียวน ำ



กำรตรวจสอบตวัเหน่ียวน ำ
การตรวจสอบตัวเหนี ่ยวน าว่ามีสภาพดีหรือ ช ารุด สามารถ

ตรวจสอบได้โดยใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดโอห์ม แล้วใช้สายวัดต่อกับขาของ

ตัวเหนี่ยวน าทั้งสองด้าน ผลที่เกิดขึ้นมี 3 กรณีคือ

1. กรณีที่เข็มของมิเตอร์ไม่ขึ้นหรืออยู่ในต าแหน่งของอินฟินิตี้ 

แสดงว่าตัวเหนี่ยวน าขาด



กำรตรวจสอบตวัเหน่ียวน ำ

2. กรณีที่เข็มของมิเตอร์เบี่ยงเบนจนเข้าใกล้ 0 หรือเป็น 0 แสดง

ว่าตัวเหนี่ยวน าช็อต 

การตรวจสอบตัวเหนี ่ยวน าว่ามีสภาพดีหรือ ช ารุด สามารถ

ตรวจสอบได้โดยใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดโอห์ม แล้วใช้สายวัดต่อกับขาของ

ตัวเหนี่ยวน าทั้งสองด้าน ผลที่เกิดขึ้นมี 3 กรณีคือ



กำรตรวจสอบตวัเหน่ียวน ำ

3. กรณีเข็มของมิเตอร์เบี่ยงเบนให้เห็นค่าความต้านทาน แสดงว่า

เป็นตัวเหนี่ยวน าที่ดี สามารถน าไปใช้งานได้ 

การตรวจสอบตัวเหนี ่ยวน าว่ามีสภาพดีหรือ ช ารุด สามารถ

ตรวจสอบได้โดยใช้มัลติมิเตอร์ตั้งย่านวัดโอห์ม แล้วใช้สายวัดต่อกับขาของ

ตัวเหนี่ยวน าทั้งสองด้าน ผลที่เกิดขึ้นมี 3 กรณีคือ



กำรต่อวงจรใช้งำน 

การต่อวงจรตวัเหน่ียวน ามีอยู ่3 แบบคือ วงจรอนุกรม, วงจรขนาน 
และวงจรผสม มีลักษณะและรายละเอียดคล้ายกับการต่อตัวต้านทาน 
เพราะฉะนั้นผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจการต่อทั้ง 3 แบบ ดงัน้ี

1. วงจรอนุกรม คือการน าเอาตวัเหน่ียวน าตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปมาต่อ
อนุกรมหรืออนัดบั การต่อลกัษณะน้ีเป็นการเพิ่มความยาว ใหก้บัขดลวด มีผลท า
ใหค่้าความเหน่ียวน ารวมเพิ่มข้ึน ค่าความเหน่ียวน ารวมหาไดจ้ากสูตร 



กำรต่อวงจรใช้งำน 



2. วงจรขนำน คือการน าเอาตวัเหน่ียวน าตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปมาต่อขนานกนั 
ค่าความเหน่ียวน ารวมทั้ งหมด จะมีค่าน้อยกว่าค่าความเหน่ียวน าของตัว
เหน่ียวน าท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุดท่ีต่อ อยูใ่นวงจร ค่าความเหน่ียวน ารวมหาไดจ้ากสูตร

กำรต่อวงจรใช้งำน 



กำรต่อวงจรใช้งำน 



กำรประยุกต์ใช้ในงำนต่ำง ๆ 
1. ใช้ในการป้องกันความถี่วิทยุเข้ามารบกวนแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ที่

เรียกว่า อาร์เอฟโช้ค (RF Choke :Radio Frequency Choke) ซึ่งหมายถึง

ตัวเหนี่ยวน าที่ใช้ป้องกันสัญญาณความถี่วิทยุไม่ให้ผ่านไป ในขณะเดียวกันก็

ปล่อยให้สัญญาณกระแสตรง และสัญญาณความถี่ต ่าเช่นสัญญาณเสียงผ่าน

ไปได้ อาร์เอฟโช้คมีรูปร่างและช่ือเรียกต่าง ๆกันดังรูป



2. ใช้ในงานรับความถี่วิทยุในวิทยุแบบ AM ในลักษณะของคอยล์อากาศ

(Antenna Coil) และคอยล์ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator Coil)

3. ท าเป็นขดลวดโซลินอยด์ ส าหรับโซลินอยด์ที่แรงดึงไม่มากนัก นิยมท า

เป็นกลอนล็อกประตู ชูป้ายโฆษณาแบบเปลี่ยนข้อความได้ และใช้กับกลไก

ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์ รถเด็กเล่น กลไกอินเตอร์ล็อก

ของเครื่องหยอดเหรียญต่าง ฯลฯ เป็นต้น

กำรประยุกต์ใช้ในงำนต่ำง ๆ 


