
 

 

  

การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิดเอก็เชนจค์อบเป้ิลคอมโพสิต 
 

โดย 
นางสาวอญัชลี ช่ืนชม  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

ภาควิชาภาควชิาฟิสิกส์ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

 



 

 

การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิดเอก็เชนจค์อบเป้ิลคอมโพสิต 
 

โดย 
นางสาวอญัชลี ช่ืนชม  

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 

ภาควิชาภาควชิาฟิสิกส์ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

 



 

 

MICROMAGNETIC SIMULATIONS OF EXCHANGE COUPLED COMPOSITE 
MEDIA 

 

By 

MISS Auncharee CHUENCHOM 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for Master of Science (PHYSICS) 

Department of PHYSICS 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2016 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

 

 

 



 

 

หวัขอ้ การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิดเอก็เชนจค์อบเป้ิล
คอมโพสิต 

โดย อญัชลี ช่ืนชม 
สาขาวิชา ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั อาจารย ์ดร. บดินทร์ ด ารงศกัด์ิ  

  
 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บพิจารณาอนุมติัใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

  
  

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ)์  
  

พิจารณาเห็นชอบโดย 
  

  
 

ประธานกรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มยรีุ หาญสุภานุสรณ์ )  
  

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 

(อาจารย ์ดร. บดินทร์ ด ารงศกัด์ิ )  
  

 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภทัรียา ด ารงศกัด์ิ )  
 

  



  ง 

บทคดัย่อภาษาไทย 

55306209 : ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : ไมโครแมกเนติก, เอก็เชนจค์อบเป้ิลคอมโพสิต 

นางสาว อญัชลี ช่ืนชม: การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลชนิดเอ็กเชนจ์คอบ
เป้ิลคอมโพสิต อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย ์ดร. บดินทร์ ด ารงศกัด์ิ 

  
ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิดเอก็เชนจค์อบ

เป้ิลคอมโพสิต (ECC media) ถูกน ามาใชเ้พื่อศึกษาการเคล่ือนท่ีของโมเมนตแ์ม่เหล็กภายใน ECC media 
และ M – H hysteresis loop ของ ECC media การจ าลองทางคอมพิวเตอร์ถูกพฒันาข้ึนด้วยโปรแกรม 
Object Oriented MicroMagnetic Framework (OOMMF) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือจ าลองทางไมโครแมกเนติกท่ี
พฒันาข้ึนภายใตค้วามร่วมมือระหว่าง NIST กบั µMAG ในการพฒันาแบบจ าลองไมโครแมกเนติก เราจะ
ท าการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติของ ECC media ข้ึนมา โดยมีโครงสร้างประกอบดว้ยชั้นแม่เหล็กสองชั้น 
ไดแ้ก่ ชั้นวสัดุแม่เหล็กอยา่งแขง็ท าหนา้ท่ีเป็นชั้นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กซ่ึงวางตวัอยูด่า้นบนหรือดา้นล่าง
ของชั้นเอ็กเชนจค์อบเป้ิลท่ีท าจากวสัดุแม่เหล็กอยา่งอ่อน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ ECC media ท า
ไดจ้ากการพิจารณาค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหล็กของ ECC media จาก M – H loop ท่ีได้
จากการจ าลองไมโครแมกเนติก ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษารูปร่างของ M – H loop อนั
เน่ืองมาจากผลกระทบของวสัดุแม่เหล็กต่างชนิดกนัท่ีน ามาใชใ้นชั้นแม่เหล็กอย่างแข็งและชั้นแม่เหล็ก
อย่างอ่อนของ ECC media โดยโลหะผสมแม่เหล็กอย่างแข็งท่ีศึกษาในงานวิจัยน้ีได้แก่ L10-FePt L10-
FePd L11-CoPt Co/Pt CoPt และ MnBi ผลจากการจ าลองแสดงให้เห็นว่าโลหะผสม L10-FePt L10-FePd 
และ MnBi เป็นตวัเลือกท่ีดีเน่ืองจากมีค่าโคเออซีวิตีมากเม่ือเทียบกบัวสัดุแม่เหล็กชนิดอ่ืน โดยมีค่าโคเออ
ซีวิตีเท่ากบั 10.2 4.5  และ 3.5 เทสลา ตามล าดบั ซ่ึงเหมาะส าหรับใชเ้ป็นชั้นบนัทึกขอ้มูลใน ECC media 
และยงัพบว่าโลหะผสม L10-FePd มีค่าคงคา้งความเป็นแม่เหล็กสูงสุดเท่ากบั 110 มิลลิเทสลา นอกจากน้ี
วสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Fe Co FeCo และ NiFe ถูกเลือกมาท าการศึกษาเพื่อหาวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนท่ี
เหมาะสมส าหรับใชเ้ป็นชั้นเอก็เชนจค์อบเป้ิลของ ECC media ผลการจ าลองไมโครแมกเนติกแสดงใหเ้ห็น
ว่า ECC media ท่ีมี L10-FePt เป็นชั้นบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็เป็นตวัเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยผลการจ าลองยงัแสดง
ใหเ้ห็นวา่ค่าโคเออซีวิตีของ ECC media ท่ีถูกสร้างข้ึนจาก L10-FePt / Fe และ L10-FePt / Co จะท าใหค่้าโค
เออซิวิตีของ L10-FePt ลดต ่าลงอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือชั้นแม่เหล็กอยา่งอ่อนมีความหนา 10 นาโนเมตร ข้ึน
ไป ในทางตรงกนัขา้ม ECC media ท่ีถูกสร้างข้ึนจาก L10-FePd  และ MnBi เป็นชั้นแม่เหล็กอยา่งแขง็นั้น
ไม่เหมาะสมในการน ามาใชท้ าเป็น ECC media ทั้งน้ีเน่ืองจากตอ้งใชช้ั้นแม่เหล็กอยา่งอ่อนท่ีมีความหนา
ใกลเ้คียงกบัความหนาของชั้นวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็เพื่อลดค่าโคเออซีวิตี 

 
 

 

  



  จ 

บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

55306209 : Major (PHYSICS) 
Keyword : micromagnetic, exchange coupled composite 

MISS Auncharee CHUENCHOM:  Micromagnetic Simulations of Exchange Coupled 
Composite Media  Thesis advisor :  Badin Damrongsaks, Ph.D. 

  
 In this thesis, micromagnetic simulations of exchange coupled composite (ECC) 

media were employed aiming to study the motion of magnetic moments inside the ECC media and 
the M-H hysteresis loops. The simulations were performed in the Object Oriented MicroMagnetic 
Framework (OOMMF) , which is a micromagnetic simulation tool developed by NIST in close 
cooperation with µMAG. A three- dimensional solid model of typical ECC media was constructed. 
The structure of the ECC media was composed of two magnetic layers; one is a hard magnetic 
material as a recording layer laid on top or bottom of the exchange coupling layer that is made of a 
soft magnetic material.  The performance of the ECC media was analyzed by evaluating the 
coercivity and remanence magnetization of the ECC media from the M-H loops.  In this study, the 
effects of various magnetic materials used in hard and soft magnetic layers of the ECC media on 
the M-H hysteresis loop were investigated. The hard magnetic alloys chosen in the study were L10-
FePt, L10-FePd, L11-CoPt, Co/Pt, CoPt and MnBi.  Simulation results showed that L10-FePt, L10-
FePd and MnBi alloys were good candidates as they have a relatively large coercivity, i e 10.2, 4.5 
and 3.5 T, respectively, which is suitable for being used as a recording layer in the ECC media. 
Among them, the L10-FePd alloy had the largest remanence magnetization, i.e.  110 mT.  To find 
the appropriate soft magnetic materials for the ECC media, Fe, Co, FeCo and NiFe were chosen as 
the exchange coupling layer. Simulation results revealed that the ECC media with L10- FePt in the 
recording layer was the suitable candidate.  Results also showed that the coercivity of the ECC 
media that was constructed from L10-FePt/Fe and L10-FePt/Co, decreased significantly with the 
soft layer thickness of 10 nm onwards.  In contrast, the ECC media with L10-FePd and MnBi as a 
hard magnetic layer were inadequate since it required a relatively thick soft magnetic layer in order 
to decrease the coercivity of L10-FePd and MnBi. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญั        
 ความเป็นไปไดข้องการบนัทึกขอ้มูลแบบแนวด่ิง (conventional perpendicular recording 
media) ใหมี้ความหนาแน่นต่อพื้นท่ี (areal density)  มากกวา่หรือเท่ากบั 1 Tbit/in2 เป็นความทา้ทาย
อยา่งมากส าหรับเทคโนโลยฮีาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ โดยวิวฒันาการของฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (hard disk drives, 
HDD) แบบแม่เหล็กเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1957 เม่ือไอบีเอ็มเปิดตวัวิธีการเขา้ถึงแบบสุ่มของการบญัชี
และการควบคุม (RAMAC) ด้วยการบนัทึกขอ้มูลบนดิสก์แม่เหล็ก ท่ีรู้จักกันในนาม IBM 305 
RAMAC โดยดิสกอ์นัแรกรองรับความหนาแน่นต่อพื้นท่ีเพียง 2 kbit/in2 ต่อมาเทคโนโลยฮีาร์ดดิสกไ์ดรฟ์
ไดมี้การพฒันาความหนาแน่นต่อพื้นท่ีให้สูงสุดเท่าท่ีเป็นไปไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่า ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีจะ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายน้ีมีดว้นกนัสามองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ หัวเขียน (write head) ท าหน้าท่ีสร้าง
สนามแม่เหล็กท่ีแข็งแกร่งในการเขียนขอ้มูลลงบนแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็ก ส่วนหัวอ่าน (read 
head) ท าหน้าท่ีแปลงสนามแม่เหล็กท่ีป้อนเขา้มา (stray field) จากแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กเป็น
สัญญาณและแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็บนัทึกขอ้มูล (recording medium) ท าหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูล 
 ความส าเร็จของการเพิ่มข้ึนของความหนาแน่นต่อพื้นท่ี 1 Tbit /in2 ด้วยการพัฒนา
ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ เช่น แมกนีโตรีซีสทีฟ (magnetoresistive, MR) และต่อมาก็มีการ
พฒันาหัวอ่านเป็นแบบเทคโนโลยีไจแอนทแ์มกนีโตรีซีสแตนซ์ (giant magnetoresistance, GMR) 
[1-3] และปรับปรุงเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลจากแบบแนวนอน ( longitudinal Magnetic 
Recording, LMR)  ไป สู่ เทคโนโลยีการบัน ทึกข้อ มูลแบบแนว ด่ิง (perpendicular Magnetic 
Recording, PMR) [4, 5]   
 เสถียรภาพความร้อนของแมกนีไทเซชนั (magnetization) ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็ก
ส่งผลให้เกิดขีดจ ากดัของความหนาแน่นขอ้มูล เน่ืองจากการลดขนาดของเกรน (grain) เพื่อให้
ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกมีความเสถียรเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี[6] ซ่ึงขอ้ไดเ้ปรียบการลดขนาดเกรนก็คือ
สามารถปรับปรุงอตัราสัญญาณอ่านขอ้มูลต่อสัญญาณรบกวน (signal to noise ratio, SNR) จากแผน่
บนัทึกขอ้มูล เน่ืองจากความกวา้งของการเปล่ียนแปลงท่ีแคบ เพื่อท่ีจะรักษาความหนาแน่นสูง ใน
การเปล่ียนทิศทางของแมกนีไทเซชนัจะตอ้งทนต่อสนามดีแมกนีไทเซชนั (demagnetizing field) จึง
ต้องเพิ่มค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปี (anisotropy constant, Ku) ของวสัดุ 2

u sK 2πM  [7] เม่ือแผ่น
บนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กมีค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปีสูงเพื่อคงเสถียรภาพความร้อน (thermal stability) 
ส่งผลให้เกิดปัญหาในเร่ืองของประสิทธิภาพการเขียน (writability) ลงไปในแผ่นบนัทึกขอ้มูล-
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แม่เหล็ก จะเห็นไดว้่าประสิทธิภาพการเขียน อตัราสัญญาณอ่านขอ้มูลต่อสัญญาณรบกวน และ
เสถียรภาพความร้อนมีความสัมพนัธ์กนั เพราะการท่ีจะพฒันาพารามิเตอร์หน่ึงสามารถน าไปสู่          
การเส่ือมสภาพของอีกพารามิเตอร์หน่ึงได ้ดงันั้น การเพิ่มความหนาแน่นต่อพื้นท่ีของขอ้มูลให้
เท่ากับหรือมากกว่า 1 Tbit /in2 จึงถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง รูปท่ี 1.1 แสดงแผนภาพ                         
การเจริญเติบโตของความหนาแน่นต่อพื้นท่ีส าหรับแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กแบบเดิม 
(conventional recording media) ตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1980 - 2020  อตัราการเจริญเติบโตของการบนัทึก
ขอ้มูลแม่เหลก็แบบเดิม ไดล้ดลงจากประมาณ 60% - 100% ต่อปีใน ค.ศ. 1990 จนปัจจุบนัเหลือเพียง
ประมาณ 20% - 30% ต่อปี  

 

รูปท่ี 1.1 การเจริญเติบโตของความหนาแน่นต่อพื้นท่ีส าหรับเทคโนโลยฮีาร์ดดิสกไ์ดรฟ์  [8] 
ที่มา  :  M.  H.  Kryder, "Control Electronic Write Signal Processing Actuator Read Signal 
Processing Data Out Control µm Actuator Position Sensing Position Sensing Write Current 
Read Voltage Clock Pulses Data Medium velocity," pp. 11-18. 
  
 มีสองทางเลือกท่ีจะเอาชนะขอ้จ ากดัเหล่าน้ี ซ่ึงเทคโนโลยีแรกคือ การบนัทึกแม่เหลก็ดว้ย
การใชค้วามร้อนช่วย (heat-assisted magnetic recording, HAMR) แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยน้ีี
จะข้ึนอยูก่บัความร้อนท่ีช่วยในกระบวนการเขียน ดว้ยความท่ีแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ตอ้งมีเกรน
ขนาดเล็กและค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปีสูงซ่ึงจะท าให้มีความร้อนท่ีใกลก้บัอุณหภูมิคูรี แต่เน่ืองจาก
สนามแม่เหลก็ท่ีออกจากหัวเขียนมีค่านอ้ยจึงตอ้งการโคเออซีวิตีท่ีลดลง เทคโนโลยีท่ีสอง คือแผน่
บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็แบบบิตแพทเทิล (bit patterned media, BPM) [9, 10] ซ่ึงเป็นแผน่บนัทึกขอ้มูล
แบบแพทเทิลท่ีเป็นบิตเด่ียวแบบไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากแต่ละบิตท่ีปริมาตรท่ีซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่เกรน
ของแผน่บนัทึกขอ้มูลแบบแนวด่ิง (perpendicular recording media, PRM) เพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพ-
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ความร้อนของ BPM แต่ขอ้เสียของเทคโนโลยน้ีีมีขอ้ผดิพลาดในการเขียนขอ้มูลและการกระจายตวั
ของสนามแม่เหลก็ท่ีใชใ้นการกลบัทิศทาง (switching field distribution) ของแมกนีไทเซชนัมีขนาดกวา้ง 
ซ่ึงทั้งสองเทคโนโลยท่ีีกล่าวมาขา้งตน้จึงมีความยากล าบาก เพราะตอ้งมีการออกแบบหวัเขียนใหม่ 
ดังนั้ นการออกแบบแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กแบบแนวด่ิงจึงยงัคงเป็นตวัเลือกท่ีจะได้รับการ
สนบัสนุนต่อไป แผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิดคอบเป้ิลแกรนูลลาแบบต่อเน่ือง (coupled granular 
continuous media, CGC media) [11] และแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิดเอก็เชนจค์อบเป้ิลคอมโพสิต 
(exchange coupled composite media, ECC media) [12, 13] ได้รับการเสนอท่ีจะเอาชนะขอ้จ ากัด
ของสนามแม่เหลก็ท่ีออกจากหวัเขียน การออกแบบแผน่บนัทึกขอ้มูลท่ีสามารถลดสนามแม่เหลก็ท่ี
ใชใ้นการเปล่ียนทิศทางแมกนีไทเซชนัในแผน่บนัทึกขอ้มูล (switching field) ดว้ยกลไกลการกลบั
ทิศทางของแมกนีไทเซชัน (magnetisation reversal mechanism) ดงันั้น การศึกษาลกัษณะเฉพาะ
ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กคือจุดประสงคห์ลกัของการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงความเขา้ใจขั้นพื้นฐาน
ของพฤติกรรมแม่เหลก็ของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็สามารถท าความเขา้ใจไดจ้ากคุณสมบติัของ
แม่เหลก็ 

รูปท่ี 1.2 แผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC ขนาด 1 เกรน โดยท่ีชั้นแม่เหลก็อยา่งแขง็อยูด่า้นล่าง
และชั้นของแม่เหลก็อยา่งอ่อนอยูด่า้นบน [14] 
ที่มา : B. R. H. Victora, F. Ieee, X. Shen, and M. Ieee, "Exchange Coupled Composite Media," 
vol. 02, 2007. 

 ในปัจจุบันแนวทางการพฒันาเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นการแข่งขนัในการเพิ่ม
ความสามารถความจุของขอ้มูล ปัญหาท่ีติดอยู่ในการเพิ่มความจุของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไดแ้ก่ ขนาด
เกรนของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กตอ้งมีขนาดเล็ก เพื่อจะท าให้มีอตัราสัญญาณอ่านขอ้มูลต่อ
สัญญาณรบกวนมาก แต่เกรนท่ีมีขนาดเล็กจะมีเสถียรภาพความร้อนต ่า ซ่ึงหมายถึงขอ้มูลท่ีถูก
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บนัทึกอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ดงันั้นการจะให้แผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็มีเสถียรภาพความร้อน 
จ าเป็นตอ้งใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัความเป็นแม่เหลก็อยา่งแขง็สูง หรือ KU สูง แต่ปัญหาท่ีพบคือ ถา้ Ku 
สูง จะส่งผลให้  HC ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กสูงดว้ย ซ่ึงส่งผลต่อการเขียนขอ้มูลท าไดย้าก 
หนทางแกไ้ขในปัจจุบนัมีหลายแนวทาง เช่น พฒันาหัวเขียนท่ีมีความสามารถในการเขียนดีข้ึน 
หรือ ปรับปรุงแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ใหเ้ขียนง่ายข้ึนแต่ยงัคงมีเกรนท่ีเลก็ และเสถียรภาพความร้อน 
 ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาฟิสิกส์ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด 
ECC เพราะมีประสิทธิภาพมากกว่าแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็แบบเดิม โดยท าการสร้างแบบจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์ของ ECC media ข้ึนมา เพื่อทดสอบคุณสมบติัลูปฮิสเทอรีซิสของแผน่บนัทึกขอ้มูล
แม่เหล็ก โดยใช้โปรแกรม Object Oriented MicroMagnetic Framework (OOMMF) [15] ซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนโดย NIST เพื่อใชใ้นการศึกษาคุณสมบติัของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด 
ECC แบบ 2 ชั้น โดยดูผลของชนิดวสัดุและพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อ M - H  loop 

1.2 วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
 1. ศึกษาการสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับศึกษาพฤติกรรมโมเมนตแ์ม่เหล็ก 
(magnetic moment) ของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC  
 2. ศึกษาผลกระทบของวสัดุและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณสมบติัของแผ่นบนัทึก
ขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
 จากท่ีกล่าวมา  คุณสมบติั  M – H  loop  ของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC ข้ึนอยูก่บั
วสัดุและพารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ค่าคงท่ีแอนไอโซทรอปี (KU) และค่าคงท่ีของการแลกเปล่ียน (exchange   
constant : A) โดยสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC ข้ึนมา  
แล้วลองท าการเปล่ียนค่าของพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อการลด HC ใน  M–H loop เพื่อท าการหา
ค่าพารามิเตอร์ ทิศทาง และความหนาของแต่ละชั้นท่ีเหมาะสมต่อ M – H loop ของแผ่นบนัทึก
ขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 
1.4 ขอบเขตการวจิัย  
 ในงานวิจยัน้ีท าการศึกษาฟิสิกส์ของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC โดยท าการสร้าง
แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC ข้ึนมาเพียง  1 grain  เพื่อ
ทดสอบคุณสมบติัของแผน่บนัทึกขอ้มูลดว้ยการพิจารณากราฟ M-H loop โดยใชโ้ปรแกรม OOMMF 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การจ าลองไมโครแมกเนติกดว้ยโปรแกรม OOMMF สามารถใชใ้นการศึกษาและท านาย
พฤติกรรมโมเมนตแ์ม่เหลก็ของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC ได ้
 2. การจ าลองไมโครแมกเนติกด้วยโปรแกรม OOMMF สามารถใช้ในการศึกษาหา
ค่าพารามิเตอร์ ทิศทาง และความหนาของแต่ละชั้นท่ีเหมาะสมต่อ M – H loop ของแผ่นบนัทึก
ขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC



 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในปัจจุบนั ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์จดัเป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลท่ีส าคญั
มาก จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์เติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเทคโนโลยีปัจจุบนั
ตอ้งอาศยัตวัเก็บขอ้มูลท่ีมีมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ โทรทศัน์ รวมถึงฐาน
การเก็บขอ้มูลขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ  ดงันั้นอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์จึงตอ้งเพิ่มการผลิตให้เพียงพอต่อความตอ้งการ  โดยตอ้งการให้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีความจุสูง 
และมีความเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูลสูง ซ่ึงปัญหาส าคญัในกระบวนการท างานของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
คือ ประสิทธิภาพการอ่านและเขียนขอ้มูลลงบนแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ลดลง  
 ความเป็นแม่เหลก็ (magnetism) เป็นปรากฏการณ์ท่ีวสัดุแสดงแรงดูดหรือแรงผลกักบัวสัดุอ่ืน 
โดยอุปกรณ์หลายอยา่งมีพื้นฐานอยูบ่นความเป็นแม่เหลก็และวสัดุแม่เหลก็ ไดแ้ก่ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
วิทยุ โทรทศัน์ โทรศพัท์ คอมพิวเตอร์ และช้ินส่วนต่าง ๆ ของระบบท่ีให้ก าเนิดภาพและเสียง       
กล่าวไดว้่าวสัดุทุกชนิดลว้นแสดงปฏิกิริยาต่อสนามแม่เหล็กไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม ในบทน้ี            
จะอธิบายคร่าว ๆ ถึงแหล่งก าเนิดของสนามแม่เหลก็ อภิปรายเก่ียวกบัเวกเตอร์แสดงสนามต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแม่เหลก็ และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางดา้นแม่เหลก็ สภาพแม่เหลก็แบบไดอะ แบบพารา 
แบบเฟอร์โร และแบบเฟอร์ริ วสัดุแม่เหลก็บางชนิด และการบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ 
2.1 หน่วยพืน้ฐานของแม่เหลก็ 

2.1.1 สนามแม่เหลก็ (magnetic field, H ) 
โลหะจ าพวกเหล็ก โคบอลต์ และนิกเกิล เป็นธาตุโลหะเพียง 3 ชนิดท่ีสามารถเกิด

สนามแม่เหล็กท่ีมีความเข้มสูงรอบตัวเองได้เม่ือถูกท าให้เกิดสภาวะแม่เหล็กท่ีอุณหภูมิห้อง                  

ธาตุโลหะทั้ง 3 ชนิดน้ีเป็นวสัดุจ าพวกเฟอร์โรแมกเนติก โดยทัว่ไป แม่เหลก็จะมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือ

และขั้วใต ้ซ่ึงจะสงัเกตเห็นแนวเสน้ของสนามแม่เหลก็ออกจากขั้วเหนือไปยงัขั้วใต ้ดงัรูปท่ี 2.1 

              

รูปท่ี 2.1 สนามแม่เหลก็ท่ีเกิดข้ึนรอบแท่งแม่เหลก็ 
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รูปท่ี 2.2 สนามแม่เหลก็ท่ีเกิดข้ึนรอบขดลวดโซลินอยด ์
ที่ ม า  :  C. S.Barrett, W.D.Nix and A. S.  Teleman, " Princitles of Engieering Materials, 
"Prentice-Hall, 1993, p.459 

 การท าให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวสัดุตวัน าส่งผลให้เกิด
สนามแม่เหล็กข้ึนรอบขดลวดทองแดง ซ่ึงเรียกว่า โซลีนอยด์ (solenoid) แสดงดงัรูปท่ี 2.2 เม่ือมี
กระแสไหลผา่น สนามแม่เหลก็ท่ีเกิดข้ึนจะมีความเขม้ดงัน้ีคือ 

0.4πni
H =

l   
(2.1) 

เม่ือ  H  = ความเขม้ของสนามแม่เหลก็ มีหน่วยเป็น A/m หรือ Oe 
 l = ความยาวของขดลวดโซลีนอยด ์มีหน่วยเป็น m 
 n = จ านวนรอบของขดลวดโซลีนอยด ์
 i = กระแสไฟฟ้าท่ีผา่นเขา้ไปในขดลวดโซลีนอยด ์มีหน่วยเป็น A 

หน่วยความเขม้ของสนามแม่เหล็ก (H ) คือ Amperes/meter (A/m) ในระบบหน่วย SI 
และ Oersteds (Oe) ในระบบหน่วย cgs โดยความสมัพนัธ์ของทั้ง 2 หน่วยคือ 1 A/m = -34π×10  Oe 

2.1.2 การเหน่ียวน าแม่เหลก็ (magnetic induction, B )  
 ถ้าใส่แท่งแม่เหล็กเข้าไปในขดลวดโซลีนอยด์แล้วให้กระแสไฟฟ้า ความแรงของ
สนามแม่เหลก็รอบโซลีนอยดจ์ะมากข้ึนกวา่เดิมหลายเท่า เพราะไดโพลเลก็ ๆ ของอะตอมแท่งเหลก็
มีการปรับแนว (alignment) ให้อยู่ในทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กภายนอก ซ่ึงในท่ีน้ีคือ
สนามแม่เหล็กรอบโซเลนอยด์ ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กของไดโพลข้ึนมาเสริมสนามแม่เหล็ก
ภายนอก ซ่ึงการเพิ่มข้ึนของสนามแม่เหล็กน้ีเรียกว่า การเหน่ียวน าแม่เหล็ก (magnetic induction) 
หรือความหนาแน่นฟลักซ์ (flux density) มีความเก่ียวข้องกับสนามแม่เหล็กภายนอกและ
พารามิเตอร์ทางแม่เหลก็ตามสมการท่ี 2.2 

0 0 0B = μ H+μ M = μ (H+M)   (2.2) 
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 ส าหรับวสัดุจ าพวกเฟอร์โรแมกเนติกนั้น ค่า 0μ M  มีค่ามากกว่า 
0μ H  ค่อนขา้งมาก จึง

เขียนสมการ (2.2) ใหม่ไดด้งัน้ี 

0B = μ M   (2.3) 
เม่ือ  

0μ  = ค่า permeability ของ free space = -74π×10  tesla-meters per ampre (T m/A ) 
       B   = magnetic induction (weber/m2 (Wb/m2) teslas (T)) 
      H    = ความเขม้ของสนามแม่เหลก็ มีหน่วยเป็น A/m หรือ Oe 
     M    = magnetization มีหน่วยเป็น A/m 

 หน่วยท่ีกล่าวมาเป็นหน่วยในระบบ SI ส าหรับในกรณีหน่วยในระบบ cgs ค่า B จะมีหน่วยเป็น 
guss (G) และค่า H จะมีหน่วยเป็น Oe ซ่ึงรวบรมหน่วยท่ีใชใ้นเร่ืองของแม่เหลก็ไวใ้นตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 หน่วยทางแม่เหล็กและสัมประสิทธ์ิท่ีใชแ้ปลงหน่วยระหว่างระบบ SI และ cgs และ
บางคร้ัง B (magnetic induction) และค่า M (magnetization) อาจใชใ้นความหมายเดียวกนัได ้

ปริมาณ หน่วยในระบบ SI หน่วยในระบบ cgs 

B  (magnetic induction) 

H  (magnetic field strength) 

M  (magnetization) 

numerical conversion factors 
-3

2 4

1A/m = 4π×10 Oe

1Wb/m = 1.0 10 G
  

permeability constant 
-7

0μ  = 4π×10 T m/A  

weber/meter2 (Wb/m2) หรือ Tesla (T) 
ampere/meter (A/m) 
ampere/meter (A/m) 

Gauss (G) 
Oersted (Oe) 

2.1.3 แมกนีไทเซชัน (magnetization, M )  
 แมกนีไทเซชนัของวสัดุคือ ค่าท่ีแสดงการเพิ่มข้ึนของสนามแม่เหลก็ เน่ืองจากการสอดวสัดุ
เขา้ไปในสนามแม่เหลก็ท่ีมีความเขม็ H ซ่ึงมีนิยามคือ โมเมนตแ์ม่เหลก็ต่อหน่วยปริมาตรมีหน่วย SI
คือ แอมแปร์ต่อเมตร (A/m) 

m
M =

V    
(2.4) 

2.1.4 ค่าความสามารถซึมซับแม่เหลก็ของวสัดุ (Magnetic permeability, µ) 
 เป็นสมบติัเฉพาะตวัของตวักลางตวัหน่ึงท่ีจะยอมใหส้นามแม่เหลก็ H  ส่งผา่นและเกิดเป็น
ค่า B  ท่ีวดัออกมาได ้หรืออาจกล่าวไดว้่า ถา้น าเอาวสัดุเฟอร์โรแมกเนติกวางไวใ้นสนามแม่เหล็ก
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จะท าให้มีความเขม้เพิ่มข้ึน โดยความเขม้ของสนามแม่เหล็กท่ีเพิ่มข้ึนสามารถบอกได้ด้วยค่า
ความสามารถซึมซบัแม่เหลก็ของวสัดุ ซ่ึงนิยามไวเ้ป็นอตัราส่วนระหวา่ง B  และ H  ดงัน้ี 

B
μ =

H    
(2.5) 

จากสมการท่ี (2.5) ถา้สนามแม่เหลก็อยูใ่นสุญญากาศจะเป็นไปตามสมการท่ี (2.6) 
-7

0

B
μ = μ = = 4π×10 T m/A

H
    

(2.6) 

เม่ือ 
0μ คือความสามารถซึมซบัแม่เหลก็ของสุญญากาศ 

ส่วนความสามารถในการซึมซับแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability, 
rμ ) ซ่ึงไม่มีหน่วย                  

ถูกนิยามวา่เป็นอตัราส่วนระหวา่งความสามารถซึมซบัแม่เหลก็ของวสัดุนั้นต่อความสามารถซึมซบั
ของสุญญากาศ ดงัน้ี  

r

0

μ
μ  = 

μ    (2.7) 

จากสมการท่ี (2.5) จะได ้

0 rB = μ μ H   (2.8) 
ถา้ค่า μ  หรือ 

rμ  มีค่ามาก จะบอกให้ทราบว่าสนามแม่เหล็กท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการเหน่ียวน าของ
แท่งแม่เหลก็ในขดลวดจะมีค่ามากดว้ย 

2.1.5 สภาพรับไว้ได้เชิงแม่เหลก็ (magnetic susceptibility, mχ ) 
 เน่ืองจากขนาดของ M แปรผนัตรงกบัสนามแม่เหลก็ภายนอกท่ีใส่เขา้ไป H จึงเขียนสมการ
ไดด้งัน้ี 

mM = χ H    (2.9) 
ซ่ึง 

mχ เป็นพารามิเตอร์ท่ีไม่มีหน่วย วสัดุท่ีมีปฏิกิริยาแบบอ่อนต่อสนามแม่เหล็กส่วนมากจะวดั
การตอบสนองต่อสนามแม่เหลก็ในเทอมของพารามิเตอร์น้ี 

2.2 โมเมนต์แม่เหลก็ (magnetic moment) 
 สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารนั้ นเกิดจากอิเล็กตรอนแต่ละตวัในวสัดุนั้ น การเกิด
สนามแม่เหลก็เป็นไปไดส้องทาง ทางท่ีหน่ึงอิเลก็ตรอนหมุนวนรอบนิวเคลียสของอิเล็กตรอนนั้น 
เน่ืองจากเป็นอนุภาคท่ีมีประจุ การโคจรของอิเลก็ตรอนจึงเทียบไดก้บักระแสไฟฟ้าไหลวนเป็นวง
ซ่ึงทิศทางของกระแสไฟฟ้านั้ นตรงกันข้ามกับทิศการเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอน ท าให้เกิด
สนามแม่เหลก็ขนาดเลก็มากและมีโมเมนตแ์ม่เหลก็ตลอดแนวแกนของการหมุน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.3 (ก) 
ทางท่ีสองเกิดจากสมบติัประจ าตวัของอิเลก็ตรอน กล่าวคืออิเลก็ตรอนประพฤติตวัคลา้ยกบัว่าเป็น
แท่งแม่เหลก็แท่งเลก็ส่งสนามแม่เหลก็ออกโดยรอบ อาจถือว่าอิเลก็ตรอนมีลกัษณะเป็นกลุ่มประจุ
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ไฟฟ้าลบท่ีหมุนรอบตัวเอง การหมุนน้ีเรียกว่า อิ เล็กตรอนสปิน (electron spin) ท าให้เกิด
สนามแม่เหลก็ดงักล่าว ดงัรูปท่ี 2.3 (ข) โดยโมเมนตแ์ม่เหลก็จากการหมุนรอบตวัเองน้ีจะมีทิศทาง
ไดเ้พียง 2 ทิศคือ ทิศข้ึนหรือลง ซ่ึงเป็นทิศท่ีขนานกนั แต่ทิศตรงกนัขา้มเท่านั้น 

                   
(ก) (ข) 

รูปท่ี 2.3โมเมนต์แม่เหล็กซ่ึงเกิดจาก (ก) การโคจร (orbiting) และ (ข) การหมุนรอบตัวเอง 
(spinning) ของอิเลก็ตรอน 

โมเมนต์แม่เหล็กท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสุดเรียกว่า หน่วยโมเมนต์แม่เหล็กของบอห์ร (Bohr 
magneton, 

Bμ ) มีขนาด -24 2
9.27×10 A-m  โดยอิเล็กตรอนแต่ละตวัมีค่าโมเมนตแ์ม่เหล็กจากการ

หมุนรอบตวัเองเป็น 
B±μ  ค่าบวกแทนทิศข้ึน และค่าลบแทนทิศลง ซ่ึงในแต่ละอะตอม โมเมนต์

แม่เหล็กจากการโคจรของอิเล็กตรอนบางคู่จะหักลา้งกันเอง ในกรณีของการโมเมนต์จากการ
หมุนรอบตวัเองเช่นกนั วสัดุในกลุ่มพวกก๊าซเฉ่ือย (He, Ne, Ar เป็นตน้) รวมทั้งวสัดุไอออนิก เป็น
วสัดุท่ีอะตอมมีการบรรจุอิเล็กตรอนเต็มชั้น ไม่สามารถถูกเหน่ียวน าให้เป็นแม่เหล็กถาวรได ้โดย
ชนิดของสภาพแม่เหลก็แบ่งเป็น สภาพแม่เหลก็แบบไดอะ พารา และเฟอร์โร ตลอดจนแบบแอนต้ี
เฟอร์โรและเฟอร์ริซ่ึงถือเป็นประเภทยอ่ยของแบบเฟอร์โร ซ่ึงวสัดุทุกชนิดจะแสดงสภาพความเป็น
แม่เหลก็อยา่งใดอยา่งหน่ึงจากท่ีกล่าวมา ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการตอบสนองของไดโพลแม่เหล็กจาก
อิเลก็ตรอนและอะตอมของวสัดุนั้นท่ีมีต่อสนามแม่เหลก็ท่ีมากระท าจากภายนอก  

2.3 ชนิดของสภาพแม่เหลก็ 
 สนามแม่เหลก็เกิดจากการเคล่ือนท่ีของอิเลก็ตรอน และในท านองเดียวกนั สภาวะแม่เหลก็
ท่ีเกิดข้ึนในวสัดุกเ็กิดข้ึนเน่ืองจากการรอบตวัเองของอิเลก็ตรอนเองและการเคล่ือนท่ีรอบนิวเคลียส 
โดยสภาวะแม่เหล็กแบ่งออกได ้5 ชนิด ไดแ้ก่ สภาพแม่เหล็กแบบไดอะ สภาพแม่เหล็กแบบพารา 
สภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์โร สภาพแม่เหลก็แบบแอนต้ีเฟอร์โร และสภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์ริ 
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2.3.1 สภาพแม่เหลก็แบบไดอะ (diamagnetism) 
เป็นสภาพความเป็นแม่เหลก็อยา่งอ่อน มีสภาพความเป็นแม่เหลก็แบบไม่ถาวร จะเกิดข้ึน

ไดเ้ม่ือมีสนามแม่เหล็กเท่านั้น สามารถเกิดข้ึนในวสัดุทุกชนิด แต่แสดงผลนอ้ยมาก โดยโมเมนต์
แม่เหลก็จะมีทิศทางตรงขา้มกบัสนามแม่เหลก็ภายนอก แสดงดงัรูปท่ี 2.4  วสัดุไดอะแมกเนติกจะ
ถูกผลกัเม่ือวางไวใ้กลก้บัแม่เหล็กแรงสูง โดยค่าความไวต่อสภาพแม่เหล็กเชิงปริมาตร 

mχ ของ
วสัดุของแขง็ท่ีมีสภาพแม่เหล็กแบบไดอะมีค่าเป็นลบอยูใ่นระดบั 10-5 ตวัอย่างของวสัดุไดอะแมก
เนติก ไดแ้ก่ ทองแดง (Cu) ทอง (Au) สังกะสี (Zn) เงิน (Ag) ปรอท (Hg) เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม
สภาพแม่เหลก็ประเภทน้ีไม่มีความส าคญัต่องานทางดา้นวิศวกรรมเท่าใดนกั 

 
H 

 

   

(ก) ปกติ (ข) ใหส้นามแม่เหลก็ (ค) เอาสนามแม่เหลก็ออก 

รูปท่ี 2.4 ทิศทางของโมเมนตแ์ม่เหลก็ในวสัดุท่ีมีสภาพแม่เหลก็แบบไดอะ ในท่ีน้ีลูกศรจะแสดงถึง
โมเมนตข์องไดโพลของอะตอม (ก) เม่ือยงัไม่ให้สนามแม่เหลก็ภายนอก (ข) เม่ือให้สนามแม่เหลก็
ภายนอก ส่งผลให้โมเมนตแ์ม่เหล็กมีทิศทางตรงขา้มกบัสนามแม่เหล็กภายนอก และ (ค) เม่ือเอา
สนามแม่เหลก็ภายนอกออก 

2.3.2 สภาพแม่เหลก็แบบพารา (paramagnetism) 
เป็นสภาพความเป็นแม่เหล็กในวสัดุท่ีมีโมเมนตแ์ม่เหล็กจดัเรียงตวัแบบไม่เป็นระเบียบ 

โดยเม่ือวางวสัดุพาราแมกเนติกในสนามแม่เหล็กจะท าให้เกิดโมเมนต์แม่เหล็กทันที แต่เป็น
ปฏิกิริยาแบบอ่อน หรืออาจกล่าวไดว้่า เม่ือให้สนามแม่เหล็กเขา้ไปจะส่งผลให้โมเมนตแ์ม่เหล็ก
จดัเรียงตวัในทิศทางเดียวกบัสนามแม่เหลก็ แสดงดงัรูปท่ี 2.5 โดยค่า 

mχ ของวสัดุพาราแมกเนติก
มีค่าเป็นบวกเลก็นอ้ยอยูใ่นช่วง 10-5 ถึง 10-2 ตวัอยา่งของวสัดุพาราแมกเนติก ไดแ้ก่ อลูมิเนียม (Al) 
แคลเซียม (Ca) ออกซิเจน (O) แพลทินมั (Pt) เป็นตน้ 
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H 

 

 

(ก) ปกติ 

 

(ข) ใหส้นามแม่เหลก็ 

 

(ค) เอาสนามแม่เหลก็ออก 

รูปท่ี 2.5 ทิศทางของโมเมนตแ์ม่เหลก็ในวสัดุท่ีมีสภาพแม่เหลก็แบบพารา (ก) ยงัไม่ใหส้นามแม่เหลก็
ภายนอก(ข) เม่ือให้สนามแม่เหล็กภายนอก ส่งผลให้โมเมนตแ์ม่เหล็กมีทิศเดียวกบัสนามแม่เหลก็
ภายนอก และ (ค) เม่ือเอาสนามแม่เหลก็ภายนอกออก 

2.3.3 สภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์โร (ferromagnetism) 
จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่สภาพแม่เหลก็แบบไดอะ และสภาพแม่เหลก็แบบพาราจะถูก

เหน่ียวน าให้เกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีสนามแม่เหล็กภายนอกใส่เขา้ไปและจะคงสภาพแม่เหล็กนั้นไดเ้ท่าท่ี
สนามแม่เหล็กนั้นยงัคงอยู่ แต่สภาพแม่เหล็กแบบเฟอร์โรสามารถแสดงสภาพแม่เหล็กท่ีแรงและ
ถาวรอยู่ได ้เน่ืองจากมีโมเมนตแ์ม่เหล็กถาวรอยู่ในตวัถึงแมว้่าจะไม่ไดอ้ยู่ในสนามแม่เหล็กก็ตาม 
และสามารถท าท าใหห้มดสภาพไปไดต้ามตอ้งการ สภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์โรจึงมีความส าคญัต่อ
งานในดา้นวิศวกรรมและงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก โดยวสัดุท่ีสามารถแสดงสภาพแม่เหล็ก
แบบเฟอร์โรน้ีได้และมีความส าคญัในงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เหล็ก (Fe) โคบอลต์ (Co) และ
นิกเกิล (Ni) โดยค่าความไวต่อสภาพแม่เหลก็ในวสัดุท่ีมีสภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์โรน้ีสูงถึง 106 จึง
ท าให ้H << M แสดงดงัสมการท่ี 2.3  

โมเมนต์แม่เหล็กแบบถาวรในวสัดุท่ีมีสภาพแม่เหล็กแบบเฟอร์โร เกิดจากโมเมนต์
แม่เหล็กของอะตอมท่ีเกิดการหมุนรอบตวัเองของอิเล็กตรอนหักลา้งกนัไม่หมด นอกจากน้ียงัมี
ปฏิสัมพนัธ์แบบคู่ควบ (coupling interaction) ท าให้โมเมนตแ์ม่เหลก็จากการหมุนรอบตวัสุทธิของ
อะตอมท่ีอยูติ่ดกนัวางตวัในทิศทางเดียวกนั ถึงแมว้่าจะไม่มีสนามแม่เหลก็จากภายนอกอยูเ่ลยกต็าม 
สภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์โรน้ีแสดงในรูปท่ี 2.6 โดยการจดัเรียงตวัอยา่งมีระเบียบของโมเมนตน้ี์จะ
ปรากฏข้ึนตลอดปริมาตรท่ีค่อนขา้งกวา้งภายในผลึกของแขง็นั้น เรียกว่า โดเมนแม่เหลก็ (magnetic 
domains) ซ่ึงสภาพแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดโพลแม่เหล็กในช้ินวสัดุจดัวางตวัในทิศทางเดียวกบั
สนามแม่เหล็กภายนอกทั้งหมดเรียกว่า สภาพแม่เหล็กสูงสุดท่ีเป็นไปไดห้รือสภาพแม่เหลก็อ่ิมตวั 
(saturation magnetization, Ms) และจะท าให้เกิดความหนาแน่นฟลกัซ์แม่เหล็กอ่ิมตวั (saturation 
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flux density, Bs) เม่ือค่าสภาพแม่เหล็กอ่ิมตวัเป็นผลคูณของโมเมนตแ์ม่เหล็กสุทธิในแต่ละอะตอม
กบัจ านวนอะตอมทั้งหมดท่ีมี ส าหรับ Fe Co และ Ni มีค่าโมเมนตแ์ม่เหลก็สุทธิต่ออะตอมเป็น 2.22 
1.72 และ 0.60 หน่วยโมเมนตแ์ม่เหลก็ของบอร์ตามล าดบั 

 
H 

 

 

(ก) ปกติ 

 

(ข) ใหส้นามแม่เหลก็ 

 

(ค) เอาสนามแม่เหลก็ออก 

รูปท่ี 2.6 ทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุท่ีมีสภาพแม่เหล็กแบบเฟอร์โร (ก) ยงัไม่ให้
สนามแม่เหลก็ภายนอก (ข) เม่ือให้สนามแม่เหลก็ภายนอก ส่งผลให้โมเมนตแ์ม่เหลก็มีทิศเดียวกบั
สนามแม่เหล็กภายนอก และ (ค) เม่ือเอาสนามแม่เหล็กภายนอกออก โมเมนตแ์ม่เหล็กยงัคงเรียง
ตวัอยา่งเป็นระเบียบ 

2.3.4 สภาพแม่เหลก็แบบแอนตีเ้ฟอร์โร (antiferromagnetism) 
ปรากฏการณ์คู่ควบโมเมนตแ์ม่เหลก็ท่ีเกิดระหว่างอะตอมหรือไอออนท่ีอยูติ่ดกนั จะพบ

ในวสัดุท่ีไม่มีสภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์โร เม่ืออยูใ่นสนามแม่เหลก็โมเมนตแ์ม่เหลก็ของอะตอมของ
วสัดุจะเรียงตวัขนานกนัแต่ทิศทางตรงกนัขา้ม โดยท่ีโมเมนตแ์ม่เหลก็ท่ีสวนทางกนัจะหกัลา้งกนัหมด 
ท าใหโ้ดยรวมแลว้วสัดุจะไม่มีโมเมนตแ์ม่เหลก็สุทธิเหลืออยู ่ดงัแสดงในรูปท่ี 2.7 

H 

 

รูปท่ี 2.7 การจดัเรียงตวัของโมเมนตแ์ม่เหลก็ในวสัดุท่ีมีสภาพแม่เหลก็แบบแอนต้ีเฟอร์โร 

2.3.5 สภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์ริ (ferrimagnetism) 
วสัดุเซรามิกบางชนิดจะประกอบดว้ยไอออนต่างชนิดกนัซ่ึงมีโมเมนตแ์ม่เหลก็มากนอ้ย

ต่างกนั เม่ือโมเมนตแ์ม่เหล็กจดัเรียงตวัในทิศทางตรงขา้มกนั จึงท าให้โมเมนตแ์ม่เหล็กไม่หักลา้ง
กนัหมด แต่ยงัคงมีโมเมนต์แม่เหล็กสุทธิในทิศทางใดทางหน่ึงท าให้วสัดุเหล่าน้ีสามารถแสดง
สมบติัของสภาพแม่เหล็กแบบเฟอร์ริ ซ่ึงมีอยู่หลายชนิด เช่น แมกนีไตต์ Fe3O4 วสัดุเฟอร์ไรต์       
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วสัดุท่ีมีสภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์ริจะมีค่าสภาพแม่เหลก็อ่ิมตวัไม่สูงเท่ากบัแม่เหลก็แบบเฟอร์โร แต่
เน่ืองจากเฟอร์ไรต์เป็นเซรามิก จึงมีสมบติัเป็นฉนวนความร้อนท่ีดี จะมีความสามารถในการน า
ไฟฟ้าต ่า จึงมกัถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์กนัอยา่งกวา้งขวาง  

H  

 

รูปท่ี 2.8 การจดัเรียงตวัของโมเมนตแ์ม่เหลก็ในวสัดุท่ีมีสภาพแม่เหลก็แบบเฟอร์ริ 

2.4 อทิธิพลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมทางแม่เหลก็ 
เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ท าให้แอมพลิจูดการสั่นสะเทือนของอะตอมในของแขง็เพิ่มข้ึน และ

เน่ืองจากโมเมนต์แม่เหล็กในอะตอมมีอิสระท่ีจะหมุนทิศทางได้ จึงท าให้ทิศทางของโมเมนต์
แม่เหลก็ท่ีเรียงตวัดีแลว้เกิดการกระเจิงผดิทิศทางไปได ้อุณหภูมิท่ีสูงกวา่ 0 K พลงังานความร้อนท า
ให้ไดโพลแม่เหล็กของวสัดุจ าพวกเฟอร์โรแมกเนติกจดัเรียงตวัขนานกนัเกิดการเปล่ียนแปลงไป 
และเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงอุณหภูมิคูรี แรงคู่ควบท่ีท าใหโ้มเมนตจ์ากการหมุนรอบตวัเอง
เรียงตวัเป็นทิศทางเดียวกนัถูกท าลายลงอย่างส้ินเชิง เม่ืออุณหภูมิเหนืออุณหภูมิคูรีข้ึนไปนั้น จาก
เดิมท่ีวสัดุมีสภาพแม่เหล็กแบบเฟอร์โรและเฟอร์ริจะกลายเป็นแบบพาราไปทั้งหมด แต่เม่ือถูกท า
ใหเ้ยน็ตวัลงจากอุณหภูมิเหนืออุณหภูมิคูรีอีกคร้ัง โดเมนแม่เหลก็จะจดัรียงตวัใหม่อีกคร้ัง และจะได้
วสัดุท่ีมีสภาพแม่เหล็กแบบเฟอร์โรเหมือนเดิม ส่วนวสัดุท่ีเดิมมีสภาพแม่เหล็กเป็นแบบแอนต้ี
เฟอร์โรเกิดการเปล่ียนพฤติกรรมสภาพแม่เหล็กเม่ือมีอุณหภูมิเหนืออุณหภูมินีล ท าให้จากเดิมท่ี
วสัดุเป็นสภาพแม่แหลก็แบบแอนต้ีเฟอร์โรกลายเป็นสภาพแม่เหลก็แบบพารา 

2.5 โดเมนแม่เหลก็แบบเฟอร์โร (Ferromagnetic domains) 
ท่ีอุณหภูมิต ่ากว่าอุณหภูมิคูรี โมเมนตแ์ม่เหล็กของวสัดุท่ีมีสภาพแม่เหล็กแบบเฟอร์โร

หรือเฟอร์ริจะมีการจดัเรียงตวัอยา่งเป็นระเบียบและมีทิศทางท่ีขนานกนัเป็นบริเวณเลก็ ๆ ท่ีเรียกว่า
โดเมนแม่เหลก็ (magnetic domain) แต่ละโดเมนแม่เหลก็จะแยกกนัดว้ยขอบเขตโดเมนหรือก าแพง
โดเมน (domain boundary หรือ domain wall) โมเมนตแ์ม่เหลก็ท่ีติดกนัจะค่อย ๆ เปล่ียนทิศทาง   
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รูปท่ี 2.9 กราฟ H – M ของแม่เหล็กแบบเฟอร์โรท่ีถูกลบลา้งสภาวะแม่เหล็กแลว้น ามาท าเป็น
แม่เหลก็แบบเฟอร์โรใหม่ โดเมนมีการเปล่ียนแปลงเป็นระยะดงัน้ี (1) วางตวัแบบสุ่ม (2) เพิ่มขนาด (3) 
โตข้ึน และ (4) หมุนไป  
ที่มา : R.M. Rose, L.A.Shepard and J. Wulff “Structure and Properties of Materials”, Vol.IV. 
“Electronic Properties”, Wiley, 1996, p.193. 

โดเมนแม่เหลก็พยายามจดัเรียงตวัไปในทิศทางเดียวกนักบัสนามแม่เหลก็ภายนอกไดโ้ดย
การหมุนของผนงัโดเมนหลงัจากให้สนามแม่เหลก็ภายนอก จากรูปท่ี 2.9 ผนงัของโดเมนจะโตข้ึน
ในช่วงแรก โดยเร่ิมเคล่ือนตวัก่อนเกิดการหมุน ซ่ึงใชพ้ลงังานนอ้ยกว่า จึงท าให้ค่าแมกนีไทเซชนั
เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เม่ือใหส้นามแม่เหลก็ท่ีมีความเขม้เพิ่มมากข้ึนโดยท่ีโดเมนหมุนเคล่ือนตวัแลว้ 
จะท าใหโ้ดเมนเกิดการหมุน ซ่ึงใชพ้ลงังานมากกวา่การเคล่ือนตวั ท าใหก้ารเพิ่มข้ึนของค่าแมกนีไทเซชนั
นอ้ยลง ซ่ึงความชนัของเส้นโคง้ M & H จะลดลง [16, 17] 

2.6 พลงังานทีเ่ป็นตัวก าหนดโครงสร้างของโดเมนแม่เหลก็แบบเฟอร์โร 
 พลงังานหลายประเภทท่ีเป็นตวัก าหนดโครงสร้างของโดเมนของวสัดุจ าพวกเฟอร์โร และ
โครงสร้างจะเสถียรท่ีสุดเม่ือผลรวมของพลงังานศกัยท์ั้งหมดมีค่าต ่าท่ีสุด โดยพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งมี
ดงัต่อไปน้ี 
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2.6.1 พลงังานแลกเปลีย่น  (exchange energy) 
 เป็นพลงังานศกัยท่ี์อยู่ภายในวสัดุจ าพวกเฟอร์โร พลงัน้ีจะมีค่าเป็นบวกเม่ือไดโพลมีการ
เรียงตวัอยา่งมีระเบียบในแนวเดียวกนัหมด ซ่ึงท าให้ค่าพลงังานศกัยภ์ายในโดเมนมีค่าต ่าสุด แต่ค่า
พลงังานศกัยภ์ายนอกกลบัเพิ่มข้ึนเน่ืองมาจากการเกิดสนามแม่เหลก็ภายนอก  

2.6.2 พลงังานแมกนิโทสแตติก (magnetostatic energy) 
 เป็นพลงังานศกัยข์องวสัดุจ าพวกเฟอร์โร ท่ีเกิดจากสนามแม่เหลก็ภายนอก พลงังานน้ีจะมี
ค่าต ่าลงเม่ือมีการเพิ่มจ านวนโดเมนแม่เหล็กจาก 1 เป็น 2 และ 4 ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 2.10 
ส าหรับวสัดุจ าพวกเฟอร์โรท่ีมีปริมาตรหน่ึงหน่วยซ่ึงมีโครงสร้างหน่ึงโดเมนนั้น จะมีพลงังานศกัย์
สูงสุด ดงัรูปท่ี 2.10 (ก) แต่ถา้ถูกแบ่งออกเป็นสองโดเมน ความเขม้และปริมาณของสนามแม่เหลก็
ภายนอกจะลดลง ดงัรูปท่ี 2.10 (ข)  และถา้แบ่งโดเมนเป็นส่ีโดเมน สนามแม่เหลก็ภายนอกก็จะลด
นอ้ยลงอีก ดงัรูปท่ี 2.10 (ค) เน่ืองจากความเขม้ของสนามแม่เหลก็ภายนอกของวสัดุจ าพวกเฟอร์โร
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัพลงังานแมกนิโทสแตติกของวสัดุนั้น จึงกล่าวไดว้่า ถา้ยิ่งมีจ  านวนโดเมน
แม่เหลก็มากกจ็ะยิง่ลดค่าพลงังานแมกนิโทสแตติกของวสัดุลง  

 

(ก)                                  (ข)               (ค) 

รูปท่ี 2.10 การลดลงของพลงังานแมกนิโทสแตติก เม่ือขนาดของโดเมนเพิ่มข้ึน (ก) 1 โดเมน            
(ข) 2 โดเมน และ (ค) 4 โดเมน 
ที่มา : วิลเลียม เอฟ สมิธ. (2545). วัสดุแม่เหล็ก. แปลจาก Principles of materials science and 
engineering. แปลโดย รศ. แม้น อมรสิทธ์ิ และ ผศ.ดร. สมชัย อคัรทิวา. กรุงเทพฯ: วสัดุวศิวกรรม. 

2.6.3 พลงังานแมกนิโทคริสแทลไลน์แอนไอโซโทรปี (magnetocrytallineanisotropy energy) 
 พิจารณาทิศทางของโครงสร้างผลึกท่ีมีต่อค่าแมกนีไทเซชนัของวสัดุจ าพวกเฟอร์โร เส้น
โคง้ความสัมพนัธ์ระหวา่งแมกนีไทเซชนัและสนามแม่เหลก็ท่ีป้อนเขา้ไปใหก้บัวสัดุจ าพวกเฟอร์โร
ท่ีมีโครงผลึกเด่ียวจะแตกต่างกันโดยข้ึนอยู่กับทิศทางของผลึก จากรูปท่ี 2.11 แสดงเส้นโคง้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเหน่ียวน าแม่เหลก็ (B) กบัสนามแม่เหลก็ท่ีถูกป้อนเขา้ไป (H) ส าหรับการ
เกิดสภาวะแม่เหล็กในทิศทาง <100> และ <111> ของเหล็กโครงผลึกเด่ียวท่ีมีโครงสร้างแบบ bcc 
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ค่าแมกนีไทเซชันอ่ิมตวัเกิดข้ึนไดง่้ายท่ีสุดบนทิศทาง <100> และเกิดข้ึนไดย้ากท่ีสุดบนทิศทาง
<111> หรือกล่าวไดว้่า สนามแม่เหลก็ท่ีป้อนเขา้ไปในทิศทาง <100> ของผลึก bcc ของเหลก็จะเกิด
การอ่ิมตวัทางแม่เหลก็ง่ายกวา่การป้อนสนามแม่เหลก็ในทิศทาง <111> มาก หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึง
ไดว้่า ทิศทาง <111> เป็นทิศทางท่ียากต่อการเกิดสภาวะแม่เหล็กในเหล็กท่ีมีโครงสร้าง bcc ส่วน
นิกเกิลท่ีมีโครงสร้างผลึกแบบ fcc จะง่ายต่อการเกิดสภาวะแม่เหลก็ในทิศทาง <111> และจะยากใน
การเกิดแมกนีไทเซชนัในทิศทาง <100> จะเห็นไดว้่าทิศทางท่ียากต่อการเกิดสภาวะแม่เหล็กของ
นิกเกิลท่ีมีโครงสร้างผลึกแบบ fcc จะตรงขา้มกบัเหลก็ท่ีมีโครงสร้างผลึกแบบ bcc 
 เกรนในวสัดุจ าพวกเฟอร์โรท่ีมีโครงสร้างหลายผลึก เช่น Fe, Ni มีทิศทางท่ีแตกต่างกนั 
เกรนท่ีวางตวัในทิศทางท่ีท าให้เป็นแม่เหล็กง่ายใชส้นามแม่เหล็กความเขม้นอ้ย เกรนท่ีวางตวัใน
ทิศทางท่ีท าให้เป็นแม่เหลก็ยากใชส้นามแม่เหลก็ความเขม้มาก ซ่ึงพลงังานท่ีใชใ้นการปรับเปล่ียน
ทิศทางเกรนใหอ้ยูใ่นแนวสนามแม่เหลก็จะเรียกวา่ พลงังานแมกนิโทคริสแทลไลน์แอนไอโซโทรปี 
  

 
รูปท่ี 2.11 พลงังานแมกนิโทคริสแทลไลน์แอนไอโซโทรปีในผลึกท่ีมีโครงสร้างแบบ bcc 
ที่มา : วิลเลียม เอฟ สมิธ. (2545). วัสดุแม่เหล็ก. แปลจาก Principles of materials science and 
engineering. แปลโดย รศ. แม้น อมรสิทธ์ิ และ ผศ.ดร. สมชัย อคัรทิวา. กรุงเทพฯ: วสัดุวศิวกรรม. 

2.6.4 พลงังานผนังโดเมน (domain wall energy) 
 ผนงัโดเมน หมายถึง ขอบเขตท่ีอยู่ระหว่างโดเมน ซ่ึงโดเมนแม่เหล็กท่ีอยู่ติดกนั มีทิศทาง
ของโมเมนตแ์ม่เหล็กท่ีแตกต่างกนัจะถูกกั้นดว้ยผนงัโดเมน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.12 (ก) ผนงัโดเมน
จะคลา้ยกบัขอบเขตของเกรน แต่แตกต่างกนัท่ีทิศทางของเกรนจะแตกต่างจากเกรนหน่ึงไปยงัอีก
เกรนหน่ึงทนัที ขอบเขตของเกรนจึงแคบมีขนาดประมาณเท่ากบัอะตอม 3 อะตอม แต่ทิศทางของ
โดเมนจะค่อย ๆ เปล่ียนแปลงแนวการวางตัวจากทิศทางหน่ึงไปยงัอีกทิศทางหน่ึง โดยไม่
เปล่ียนแปลงทนัทีทนัใด จึงท าให้ผนังโดเมนกวา้งกว่า ซ่ึงก็คือความกวา้งของผนังโดเมนมีขนาด
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ประมาณเท่ากบัอะตอม 300 อะตอม  โดยการเปล่ียนแนวการวางตวัของบริเวณผนงัมีผลใหพ้ลงังาน
แลกเปล่ียนกบัพลงังานแมกนิโทคริสแทลไลน์แอนไอโซโทรปี ดงัแสดงในรูปท่ี 2.12 (ข) ถา้ทิศทาง
ระหว่างขั้วไดโพลแตกต่างกนัเลก็นอ้ย แรงแลกเปล่ียน (exchange forces) ระหว่างขั้วไดโพลก็จะมี
ค่านอ้ยลง ซ่ึงมีผลท าให้พลงังานแลกเปล่ียนลดลงเช่นกนั จึงมีแนวโนม้ท าให้ผนงัโดเมนกวา้งข้ึน 
ในทางกลบักนั ผนงัโดเมนยิ่งกวา้งข้ึน พลงังานแมกนิโทคริสแทลไลน์แอนไอโซโทรปียิง่เพิ่มมาก
ข้ึน ดงันั้น ความกวา้งของผนังท่ีระยะสมดุลจะอยู่ท่ีความกวา้งท่ีผลรวมของพลงังานทั้งสองมีค่า
ต ่าสุด ซ่ึงระยะสมดุลของพลงังานคือ 100 นาโนเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 2.12 (ข) 

 
                  (ก) ผนงัโดเมน (ข) ความกวา้งผนงั 
รูปท่ี 2.12  ผนงัโดเมนและความกวา้งผนงั (ก) การจดัเรียงตวัของไดโพลแม่เหลก็ท่ีบริเวณผนงั และ 
(ข) ความสมัพนัธ์ระหวา่งพลงังานแลกเปล่ียน พลงังานแมกนิโทคริสแทลไลน์แอนไอโซโทรปี และ
ความกวา้งของผนงั 
ที่มา : วิลเลียม เอฟ สมิธ. (2545). วัสดุแม่เหล็ก. แปลจาก Principles of materials science and 
engineering. แปลโดย รศ. แม้น อมรสิทธ์ิ และ ผศ.ดร. สมชัย อคัรทิวา. กรุงเทพฯ: วสัดุวศิวกรรม. 

2.6.5 พลงังานแมกนิโทสทริกทีฟ (magnetostrictive energy) 
 เม่ือวสัดุแม่เหลก็เฟอร์โรผา่นการท าให้เกิดสภาวะแม่เหลก็ ขนาดของวสัดุจะเปล่ียนแปลง
เล็กน้อยเน่ืองจากเกิดการยืดตวัหรือหดตวัในทิศทางของการเกิดสภาวะแม่เหล็ก ดังรูปท่ี 2.13 
ความเครียด (strain) หรือปรากฏการณ์ยืดตวัหรือหดตวัท่ีถูกเหน่ียวน าเน่ืองจากวสัดุถูกท าให้เป็น
แม่เหล็กน้ีเรียกว่า แมกนิโทสทริกชนั (magnetostriction) ซ่ึงก็คืออตัราส่วนของส่วนท่ียาวข้ึนต่อ
ความยาวเดิม  Δl/l  และมีค่าในระดบั 10-6 พลงังานท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความเคน้ทางกลศาสตร์โดย
แมกนิโทสทริกชันน้ีเ รียกว่า พลังงานแมกนิโทสทริกทีฟ จะมีค่าเป็นลบท่ีความเข้มของ
สนามแม่เหลก็มีค่าสูงและมีค่าเป็นบวกท่ีความเขม้ของสนามแม่เหลก็มีค่าต ่า แสดงดงัรูปท่ี 2.13 
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รูปท่ี 2.13 ปรากฏการณ์แมกนิโทสทริกทีฟของธาตุจ าพวกแม่เหลก็เฟอร์โร Fe, Co และ Ni ค่าแมก-
นีไทเซชนัคือค่าแสดงสดัส่วนการยดืตวัหรือหดตวัในหน่วยของไมโครเมตร/เมตร 
ที่มา : วิลเลียม เอฟ สมิธ. (2545). วัสดุแม่เหล็ก. แปลจาก Principles of materials science and 
engineering. แปลโดย รศ. แม้น อมรสิทธ์ิ และ ผศ.ดร. สมชัย อคัรทิวา. กรุงเทพฯ: วสัดุวศิวกรรม. 

การเกิดแมกนิโทสทริกชนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความยาวของพนัธะระหว่างอะตอม
ในวสัดุแม่เหลก็เฟอร์โร เม่ือไดโพลโมเนตท่ี์เกิดข้ึนจากการหมุนของอิเลก็ตรอนเกิดการหมุนตวัเพือ่
การจดัเรียงตวัในระหว่างการเกิดสภาวะแม่เหล็ก สนามของขั้วไดโพลอาจจะดึงดูดหรือผลกักนั                 
ซ่ึงท าใหเ้กิดการยดืตวัหรือหดตวัของโลหะในระหวา่งการเกิดสภาวะแม่เหลก็นั้น 
 การเรียงตวัของโครงสร้างโดเมนของวสัดุท่ีมีโครงผลึกลูกบาศกเ์ป็นผลของการเกิดแมกนิ-

โทสทริกชันดงัแสดงในรูปท่ี 2.14 (ก) และ (ข) เน่ืองจากโครงผลึกของลูกบาศก์จะสมมาตรกนั 

ดงันั้น โดเมนท่ีมีลกัษณะเป็นรูปสามเหล่ียมเรียกวา่ โดเมนปิด (domains of closure) ท่ีปลายสุดของ

โครงผลึกจะสามารถก าจดัพลงังานแมกนิโทสแตติกท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากสนามแม่เหล็กภายนอกได ้

ส่งผลให้พลงังานของวสัดุลดลง ความเคน้แมกนิโทสทริกทีฟท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการเกิดสภาวะ

แม่เหลก็มีแนวโนม้เกิดข้ึนมากกวา่โดเมนท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ ดงันั้นโดเมนแม่เหลก็ท่ีมีขนาดเลก็กวา่

ดงัแสดงในรูปท่ี 2.14 (ค) จะสามารถลดความเคน้แมกนิโทสทริกทีฟลงในขณะท่ีพื้นท่ีของผนัง

โดเมนและพลงังานจะเพิ่มมากข้ึน ดังนั้ น การจัดเรียงตวัจะเขา้สู่สภาวะสมดุลเม่ือผลรวมของ

พลงังานแมกนิโทสทริกทีฟและหนงัโดเมนมีค่าต ่าท่ีสุด 

 กล่าวสรุปไดว้่า โครงสร้างของโดเมนท่ีเกิดข้ึนในวสัดุแม่เหล็กเฟอร์โรจะถูกก าหนดโดย

ผลรวมของพลงังานท่ีเกิดข้ึนจากพลงังานแลกเปล่ียน พลงังานแมกนิโทสแตติก พลงังานแมกนิโท- 
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คริสแทลไลน์แอนไอโซโทรปี พลงังานผนงัโดเมน และพลงังานแมกนิโทสทริกทีฟ โดยการจดัเรียง

ท่ีสมดุลหรือมีความเสถียรมากท่ีสุดคือ การจดัเรียงตวัท่ีท าใหผ้ลรวมของพลงังานมีค่าต ่าท่ีสุด 

 
                 (ก)                 (ข)         (ค) 

รูปท่ี 2.14 การเกิดแมกนิโทสทริกชนั (magnetostriction) ในวสัดุแม่เหลก็ท่ีมีโครงสร้างลูกบาศก ์(ก) 
แมกนิโทสทริกชนัเชิงลบ (ข) แมกนิโทสทริกชนัเชิงบวก และ (ค) การลดความเคน้แมกนิโทสทริก
ทีฟ โดยการท าใหข้นาดของโครงสร้างโดเมนเลก็ลง 
ที่มา : วิลเลียม เอฟ สมิธ. (2545). วัสดุแม่เหล็ก. แปลจาก Principles of materials science and 
engineering. แปลโดย รศ. แม้น อมรสิทธ์ิ และ ผศ.ดร. สมชัย อคัรทิวา. กรุงเทพฯ: วสัดุวศิวกรรม. 

2.7 ลูปฮิสเทอรีซิสของวสัดุแม่เหลก็เฟอร์โรแมกเนติก 
 ลูปฮิสเทอรีซิส (hysteresis loop) คือกราฟแสดงการเปล่ียนแปลงค่าแมกนีไทเซชัน 
(magnetization, M ) กบัสนามแม่เหลก็ภายนอก (H)  ลกัษณะเสน้กราฟของลูปฮิสเทอรีซิสของวสัดุ
เฟอร์โรแมกเนติกจะไม่มีการซ ้ ารอยเดิม ดงัรูปท่ี 2.15 เร่ิมตน้ดว้ยจุด 0 เหล็กยงัไม่เป็นแม่เหล็ก 
เพราะยงัไม่มีสนามแม่เหล็กภายนอก (H =0)  จากนั้นเม่ือใส่สนามแม่เหล็กเขา้ไปให้วสัดุเฟอร์โร
แมกเนติกเพิ่มข้ึนจะท าใหค่้าแมกนีไทเซชนัเพิ่มข้ึนจากศูนย ์เส้นทางของแมกนีไทเซชนัในช่วงแรก
ของเส้นโคง้บริเวณเส้นประ ความชนัเร่ิมตน้เรียกวา่ความไวต่อการตอบสนองเร่ิมตน้ iχ  จนกระทัง่
แมกนีไทเซชนัเพิ่มข้ึนจากศูนยเ์ขา้สู่สมดุลหรือถึงจุดอ่ิมตวั ณ จุดน้ีแมกนีไทเซชนัจะมีค่าสูงสุดและ
มีทิศเดียวกันกับทิศของสนามแม่เหล็กภายนอก เรียกจุดน้ีว่า แมกนีไทเซชันอ่ิมตวั (saturation 
magnetization, Ms) จากนั้นลดสนามแม่เหลก็ภายนอกลงจนมีค่าเป็นศูนย ์เส้นทางของแมกนีไทเซชนั
จะไม่กลบัมาในแนวเส้นเดิมแต่จะเปล่ียนแปลงไปตามเส้นกราฟ c ถึง d จะสังเกตเห็นว่าวสัดุ
แม่เหลก็ยงัคงแสดงสภาวะแม่เหลก็อยูแ่มจ้ะน าเอาสนามแม่เหลก็ภายนอกออก (H =0)  แลว้ก็ตาม
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ดงันั้นค่าของแมกนีไทเซชนัท่ีสนามแม่เหล็กภายนอกเป็นศูนยน้ี์ จะเรียกว่า แมกนีไทเซชนัคงคา้ง 
(remanent magnetization, Mr) เม่ือกลบัทิศทางของ H  แลว้เพิ่ม H  ไปเร่ือย ๆ จนถึงจุด e จะได ้   H 
= Hc และ M =0  เรียก Hc น้ีว่า แรงลบลา้งแม่เหล็ก (coercive force) ถา้ให้สนามแม่เหล็กกลบัทิศ
หรือให้ติดลบมากข้ึนก็จะท าค่าของแมกนีไทเซชันเพิ่มข้ึนในทิศทางตรงกนัขา้มตามกราฟ e – f 
จนกระทัง่ถึงจุดอ่ิมตวัอีกคร้ังท่ีจุด f แต่จะมีทิศตรงกนัขา้มสามารถเขียนแทนดว้ย -Ms ต่อจากจุดน้ี 
กลบัทิศทาง H  อีกคร้ังแลว้เพิ่ม H  ไปจนถึงจุด g พบว่ามีความเป็นแม่เหล็กหลงเหลืออยู่ในวสัดุ
ดงัเช่นในตอนแรก เม่ือเพิ่ม H  ผา่นจุด h ไปถึงจุด c ก็จะไดลู้ปฮิสเทอรีซิสครบรอบ 1 วง จากการ
ค านวณพื้นท่ีภายในลูปฮิสเทอรีซิส จะไดพ้ลงังานท่ีใชใ้นการท าใหเ้ป็นหรือลบลา้งสภาวะแม่เหลก็
ของวสัดุนั้น ดงันั้นจากขนาดของลูปฮิสเทอรีซิสของวสัดุสามารถบอกไดว้่า วสัดุนั้นจดัเป็นวสัดุ
แม่เหล็กอย่างอ่อน (soft magnetic meterial) หรือวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง (hard magnetic meterial) 
ดงัจะกล่าวถึงหวัขอ้ยอ่ยถดัไป 

 

รูปท่ี 2.15 ลูปฮิสเทอรีซิสของวสัดุแม่เหลก็เฟอร์โรแมกนเติก แกนนอนแทนสนามแม่เหลก็ภายนอก 
และแกนตั้งแทนแมกนีไทเซชนั 

2.7.1 วสัดุแม่เหลก็อย่างอ่อน 

 วสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน เป็นวสัดุท่ีสามารถท าให้เกิดสภาวะแม่เหล็กหรือหมดสภาวะ
แม่เหล็กไดง่้าย จึงจดัเป็นแม่เหล็กชัว่คราว วสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนเหมาะกบัการใชท้  าแกนหมอ้
แปลง มอเตอร์ และเคร่ืองป่ันไฟ เพื่อลดปัญหาการสูญเสียพลงังานเน่ืองจากการเปล่ียนทิศทางของ
กระแสไฟฟ้า ตวัอยา่งของวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนเช่น โลหะผสมท่ีประกอบดว้ย Fe และ 3.4% Si  
 วสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนจะมีค่า µ และ Ms สูง แต่มีลูปฮิสเทอรีซิสท่ีมีรูปร่างท่ีเรียวแคบและ
มีค่า Hc ต ่า แรงลบลา้งความเป็นแม่เหล็กมีค่าน้อยอยู่ในช่วง 0.004 - 0.88 แอมแปร์ต่อเซนติเมตร
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เพราะจะท าให้ง่ายต่อการท าให้เป็นแม่เหล็ก ดงัแสดงในรูปท่ี 2.16 การท่ีวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนมี
พื้นท่ีของลูปนอ้ยแสดงวา่ สามารถเปล่ียนทิศทางของแมกนีไทเซชนัไดง่้าย  

2.7.2 วสัดุแม่เหลก็อย่างแขง็  
 วสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งหรือแม่เหล็กถาวร มีสมบัติทางแม่เหล็กท่ีตรงกันขา้มกับวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งอ่อน ตอ้งการสนามแม่เหลก็ภายนอกความเขม้สูงในการท าให้เป็นแม่เหลก็ และเป็น
วสัดุท่ีท าใหเ้ป็นแม่เหลก็หรือหมดสภาพไดย้าก ขนาดของลูปฮิสเทอรีซิสมีความกวา้งมาก ดงัแสดง
ในรูปท่ี 2.16 วสัดุแม่เหลก็ประเภทน้ีเหมาะกบัการใชง้านเป็นขั้วแม่เหลก็ถาวร อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 
หรืออุปกรณ์ความจ าต่าง ๆ เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 2.16 วสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนและวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ 
2.8 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 

2.8.1 ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
 หัวอ่าน (Head) เป็นส่วนหน่ึงของแขนหัวอ่าน ท าหน้าท่ีอ่านหรือเขียนขอ้มูลลงบนแผ่น
แม่เหล็ก โดยรับค าสั่งจากตัวคอนโทรลเลอร์ ก่อนเกิดความเหน่ียวน าทางแม่เหล็ก และไป
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของสนามแม่เหลก็ และท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของขอ้มูล 
  แขนหัวอ่าน (Actuator Arm) ตอ้งท างานร่วมกบัหัวอ่านในการอ่านหรือเขียนขอ้มูลลงบน
แผน่แม่เหลก็ ซ่ึงแขนหวัอ่านสามารถรับค าสัง่จากวงจรใหเ้ล่ือนไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการได ้ 
 จานแม่เหล็ก (Platters) เคลือบด้วยสารแม่เหล็กวางซ้อนกันหลายชั้นข้ึนอยู่กับความจุ       
ซ่ึงสารแม่เหลก็ก็คือขอ้มูล โดยขอ้มูลนั้นจะถูกบนัทึกในลกัษณะของเลข 0 และ 1 แผน่แม่เหลก็ติด
กบัมอเตอร์ส าหรับหมุน (Spindle Motor) และสามารถเกบ็ขอ้มูลไดท้ั้ง 2 ดา้น 
 มอเตอร์หมุนแผ่นแม่เหล็ก (Spindle Motor) เป็นตวัควบคุมจานแม่เหล็กให้หมุนไปยงั
ต าแหน่งท่ีตอ้งการบนัทึก หรือแกไ้ขขอ้มูล 
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 เคส (Case) มีลกัษณะเป็นตวักล่องส่ีเหล่ียม ซ่ึงเป็นท่ีบรรจุส่วนต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการท างาน
ของฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ 

 

รูปท่ี 2.17 ส่วนประกอบของฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ 
ที่มา : Pinya Pongsapat. (2556). ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์. เข้าถึงเมื่อ 5 กมุภาพนัธ์. เข้าถึง
ได้จาก http://pinya13.blogspot.com/2012_07_01_archive.html  

2.8.2 ระบบการบันทกึข้อมูลแม่เหลก็ 
นอกเหนือจากสมบติัทางแม่เหล็กของวสัดุแม่เหล็กแลว้ยงัมีวิธีการเขียนบิตท่ีส าคญัอีกดว้ย

ซ่ึงเทคโนโลยีการบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ในฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์มี  2 แบบ คือ การบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็
แบบแนวนอน (Longitudinal magnetic recording, LMR) และ การบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็แบบแนวตั้ง 
(Perpendicular magnetic recording, PMR) โดยการบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็แบบแนวนอนขั้วแม่เหลก็
ท่ีแทนบิต 1 และบิต 0 จะช้ีไปทางดา้นขวาหรือดา้นซ้าย ในขณะท่ีการบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กแบบ
แนวตั้งขั้วแม่เหล็กท่ีแทนบิต 1 และบิต 0 จะช้ีไปดา้นบนหรือดา้นล่างแทน การบนัทึกขอ้มูลแบบ
แนวตั้งถูกเสนอให้เป็นทางเลือกแทนการบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็แบบแนวนอน ซ่ึงการบนัทึกขอ้มูล
แม่เหลก็แบบแนวตั้งมีเสถียรภาพส าหรับพื้นท่ีความหนาแน่นสูงมากกว่าการบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็
แบบแนวนอน [18-20] ดงัแสดงในรูปท่ี 2.18 
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(ก) (ข) 
รูปท่ี 2.18 เทคโนโลยีการบันทึกขอ้มูลแม่เหล็ก (ก) การบันทึกขอ้มูลแม่เหล็กแบบแนวนอน                       
(ข) การบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็แบบแนวตั้ง 
ที่มา :  Computer Desktop Encyclopedia.   (1981) .  Accessed July.  13, 2016.  Available from 
http://www. yourdictionary.com/perpendicular-recording#JEDotBlvOmRtjlT3.99 

2.9 การจัดเกบ็ข้อมูลแม่เหลก็ 
การจดัเก็บขอ้มูลจะถูกประมวลผลเป็นเลขฐานสองคือ 0 หรือ 1 โดยขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บ

แบบทัว่ไปแบ่งออกเป็น หน่วยความจ าชัว่คราว (volatile memory) และหน่วยความจ าแบบไม่ลบเลือน 
(non - volatile memory) [21]  

หน่วยความจ าแบบชัว่คราว เป็นหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งใชพ้ลงังานในการ
รักษาขอ้มูลท่ีเก็บไว ้ซ่ึงหน่วยความจ าชัว่คราวท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ random access memory (RAM) 
ใชเ้ป็นท่ีจดัเกบ็ขอ้มูลช่วงระยะเวลาสั้นในคอมพิวเตอร์ 

หน่วยความจ าแบบถาวร เป็นหน่วยความจ าท่ีบนัทึกขอ้มูลโดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานใน
การรักษาขอ้มูลท่ีเก็บไว ้ซ่ึงหน่วยความจ าแบบถาวรท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ หน่วยความจ าแฟลช (USB 
sticks) และหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์แม่เหลก็ฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ (hard disk drives, HDDs) 

เน่ืองจากหน่วยความจ าแฟลชมีขอ้จ ากดัหลายอย่าง เช่น วงจรการอ่านและการเขียนมี
จ านวนจ ากัด หน่วยความจ าคอมพิวเตอร์แม่เหล็กจึงเป็นประเภทหน่วยความจ าท่ีใช้มากท่ีสุด
ส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลระยะยาว โดยการจดัเก็บขอ้มูลแม่เหลก็นั้น ขอ้มูลจะถูกบนัทึกเป็นทิศทาง
ของแมกนีไทเซชนัในแม่เหลก็เฟอร์โร (ferromagnetic) 
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2.9.1 แผ่นบันทกึข้อมูลแม่เหลก็ของการบันทกึในปัจจุบัน 
 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ท่ีผลิตในปัจจุบันเป็นแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กแบบแกรนูลตั้ งฉาก 
(perpendicular granular media) ซ่ึงประกอบดว้ย CrCtPt : SiO2 ท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล รูปท่ี 2.19 
แสดงใหเ้ห็นตวัอยา่งของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็แบบแกรนูล 

 

รูปท่ี 2.19 Conventional perpendicular granular recording media บิตท่ีแตกต่างกันจะปรากฏเป็น
พื้นท่ีสีแดงและสีน ้าเงิน 
ที่มา  :  J.  Zhu and Y.  Tang, “Micromagnetics of Percolated Perpendicular Media,” IEEE 
Trans. Magn., vol. 43, pp. 687–692, 2007. 

ขอ้มูลหน่ึงบิตจะถูกบนัทึกด้วยโมเมนต์แม่เหล็ก (magnetic moment) ประมาณ 60 - 80 
เกรน ท่ีช้ีไปในทิศทางเดียวกนัทั้งข้ึนหรือลง โดยจ านวนเกรนตอ้งเพียงพอกบัอตัราส่วนสัญญาณต่อ
สัญญาณรบกวน (signal - to - noise ratio) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้มีเสถียรภาพระยะยาวส าหรับ
ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มูลมากกวา่สิบปีคือ 

เม่ือ KU  เป็นค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปีแม่เหลก็ magnetic anisotropy 
       V เป็นปริมาตรของหน่ึงเกรน   
       T คือ อุณหภูมิ   
       kB คือ ค่าคงท่ีโบลทซ์มนัน ์
 ในกรณีท่ีมีเสถียรภาพทางความร้อนน้อย โมเมนต์แม่เหล็กแต่ละอันจะกลับทิศทาง
เน่ืองจากซูเปอร์พาราแมกเนติก ในอนุภาคขนาดเลก็เพียงพอกบัอตัราส่วนสญัญาณต่อสญัญาณรบกวน 
แมกนีไทแซชันสามารถเปล่ียนทิศทางอย่างสุ่มภายใตอิ้ทธิพลของอุณหภูมิ โดยเวลาระหว่างท่ี
แมกนีไทเซชนัทั้งสองกลบัทิศทางเรียกวา่  Néel relaxation time N  

TkVK BU 60  (2.10) 
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 เน่ืองจากตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีว่างในดิสก์  จึงตอ้งเพิ่มพื้นท่ีความหนาแน่น (areal density) 
(จ านวนบิตต่อหน่วยพื้นท่ี) โดยวิธีการท่ีเป็นไปไดคื้อ 
 ลดจ านวนเกรนต่อบิต ส่งผลให้อตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนลดลง เน่ืองจาก
รอยต่อของเกรนตามก าแพงโดเมน นอกจากน้ียงัส่งผลให้เกิดการเพิ่มข้ึนของการกระจายตวั 
switching field เน่ืองจากการกระจายตวัภายในของเกรนมีขนาดเลก็ 
 ลดปริมาตรของเกรน ส่งผลใหเ้สถียรภาพในระยะยาวลดลง และทา้ยท่ีสุดจะท าใหข้อ้มูลท่ี
บนัทึกไวถู้กลบ เพื่อชดเชยปริมาตรของเกรนท่ีลดลงจึงตอ้งเพิ่ม magnetic anisotropy value   
 แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของหัวเขียนแม่เหล็กท่ีเขียนขอ้มูลลงบนแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็ก 
โดยสนามแม่เหล็กสูงสุดท่ีสามารถเขียนไดอ้ยู่ท่ีประมาณ 1 T ในฐานะท่ีเป็น coercive field ของ
เกรนจะตอ้งเอาชนะสนามแม่เหล็กจากหัวเขียนดว้ยการ approximately linearly โดยข้ึนกบัค่าคงท่ี
แอนไอโซโทรปีของแม่เหลก็ แต่ไม่สามารถเพิ่ม Ku ได ้

ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเรียกวา่ trilemma ในการจดัเกบ็ขอ้มูล เน่ืองจากขอ้จ ากดัเหล่าน้ี จึงคาดหวงั
ว่าจะสมารถเพิ่มพื้นท่ีความหนาแน่นสูงสุดท่ีสามารถท าไดด้ว้ยการบนัทึกขอ้มูลทางแม่เหล็กตาม
แนวตั้งฉากคือ ประมาณ 1-2 Tbit / inch2 

2.10 ไมโครแมกเนติก 
 ไมโครแมกเนติกคือ สนามแม่เหลก็ทางฟิสิกส์ท่ีสามารถใชท้ านายพฤติกรรมของแม่เหลก็
ในระดบัไมครอน โดยการค านวณไมโครแมกเนติกเพื่อใชศึ้กษาทิศทางแมกนีไทเซชนัของวสัดุ
แม่เหล็กสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิ ธี  คือ การค านวณแบบสแตติก (Static Method) และ                           
การค านวณแบบไดนามิก (Dinamic Method)  
 การค านวณแบบสแตติก วตัถุประสงค์ของไมโครแมกเนติกแบบคงท่ีคือการแกปั้ญหา
ส าหรับการกระจายเชิงพื้นท่ีของแมกนีไทเซชนั M⃑⃑⃑  ท่ีสมดุล ในกรณีส่วนใหญ่ อุณหภูมิจะต ่ากว่า
อุณหภูมิคูรีของวสัดุท่ีพิจารณา วิธีแบบสแตติกสามารถรับรู้ได้โดยสมการของบราวน์ หรือ 
(Brown’s static equation) ตามสมการดงัน้ี 

( )tot ex ani ms z

V

E E E E E dV       (2.12) 

2

0 0( 2 )ani
tot i s ms s z

V
i

E
E A m M H M H mdV

m
   


     

  

                             2 i i
V

A m m ndS


    

                          = 0 

 
 

(2.13) 
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โดย Eex คือพลงังานเอก็เชนจ ์Eani คือพลงังานแอนไอโซโทรปี Ems คือพลงังานแมกนีโตสแตติก 
และ Ez คือพลงังานซีแมน  
เม่ือท าการอินทิกรัลทั้งปริมาตรและพื้นผวิ จะไดว้า่ 

2

0 , 0 ,2 0ani
i s ms i s z i

i

E
A m M H M H

m
 


     


         ( 1,2,3)i   (2.14) 

และ                              0in m                                    ( 1,2,3)i   (2.15) 
จากเง่ือนไขในสมการท่ี (2.14) จะไดว้า่  

, , 0eff i s j eff j s iH M m H M m   (2.16) 

เม่ือ 
 

2

0 0

2 1 ani
eff ms z

s s

EA
H m H H

M M m 


    


 

จากสมการท่ี (2.16) สามารถสรุปไดว้า่ 
0effM H   (2.17) 

วิธีน้ีแต่ละทิศทางการหมุนของ Magnetization จะค่อย ๆ มีทิศทางไปตามสนามแม่เหลก็ยงั
ผลท่ีแต่ละต าแหน่งท่ีสัมพนัธ์กนั กระบวนการการหมุนของ แมกนีไทเซชนัจะเป็นล าดบัในแต่ละ
ส่วนเซลลท์ั้งหมดจนกระทั้งมุมสูงสุดเล็กกว่าค่าความทนไดข้องส่วนเซลลท์ั้งหมดตลอดวสัดุและ
พลงังานของระบบมีค่าลดลงเร่ือย ๆ การค านวณจะหยดุเม่ือพลงังานแม่เหลก็ไม่มีการเปล่ียน หรือ
เรียกไดว้า่เป็นเทคนิคพลงังานมินิไมเซชนั (energy minimization) 
 การค านวณแบบไดนามิก (Dinamic Method) เป็นการค านวณดว้ยสมการลนัเดา – ลิฟชิทซ์ 
กิลเบิร์ต ซ่ึงเป็นสมการอนุพนัธ์ท่ีบรรยายการเปล่ียนแปลงทิศทางของแมกนีไทเซชนัตลอดช่วงเวลา
จนเขา้สู่สมดุล ถูกคิดคน้โดย Landau และ Lifshitz [22] และไดรั้บการปรับปรุงโดย Gilbert [19] 

2.10.1 การหมุนรอบแกนกลาง (gyromagnetic precession) 
 อตัราส่วนไจโรแมกเนติก เป็นอตัราส่วนระหว่างโมเมนตแ์ม่เหล็ก และโมเมนตมัเชิงมุม 
(angular momentum, L) ของอิเลก็ตรอน แสดงดงัสมการ 

m = -γL  (2.18) 
เม่ือ   คืออัตราส่วนไจโรแมกเนติก (gyromagnetic ratio) ในกรณีของไมโครแมกเนติกใช้ค่า
อตัราส่วนไจโรแมกเนติกของอิเลก็ตรอนมีค่าเป็น 2.211×105 m·A-1·s-1 ดงัสมการท่ี 2.19 

e

g e
γ =

2m c
 (2.19) 

และอตัราการเปล่ียนแปลงของโมเมนตมัเชิงมุมกบัทอร์ก ท่ีกระท ากบัอนุภาคโดยสนามแม่เหลก็  
ดงัสมการน้ี 

dL
= m×H

dt
 (2.20) 
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แทนสมการ (2.18) ในสมการ (2.20) จะได ้
dm

= -γm×H
dt

 (2.21) 

สมการท่ี (2.21) เป็นสมการท่ีใชอ้ธิบายการหมุนของโมเมนตแ์ม่เหลก็รอบสนามแม่เหลก็  
ความถ่ีในการหมุนของโมเมนตแ์ม่เหลก็มีช่ือวา่ความถ่ีลาเมอร์ (Lamor :

Lf )  ซ่ึงค านวณไดจ้าก 

L

γH
f =

2π
 (2.22) 

จากสมการท่ี (2.23) สามารถเขียนโมเมนตแ์ม่เหลก็เฉล่ียในปริมาตรไดด้งัน้ี 
d m m1

= -γ ×H
dV dt dV

   (2.23) 

จะไดแ้บบจ าลองความต่อเน่ืองของการหมุนรอบแกนกลาง (continium gyromagnetic precession 
model) ดงัสมการ 

dM
= -γM×H

dt  
(2.24) 

2.10.2 สมการลนัเดา – ลฟิชิทซ์ (Landau – Lifshitz equation) 
 ลนัเดา และ ลิฟชิทซ์ ไดเ้สนอแบบจ าลองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทิศทางของแมกนีไทเซ
ชนัเม่ือไดรั้บสนามแม่เหลก็ยงัผล (effective field, Heff) ข้ึนในปี ค.ศ. 1935 ซ่ึงแบบจ าลองน้ีมีพื้นฐาน
มาจากสมการแบบจ าลองความต่อเน่ืองของการหมุนรอบแกนกลางจากสมการ (2.24) เม่ือให้
สนามแม่เหลก็ จะไดส้มการลนัเดา –ลิฟชิทซ์ ดงัสมการ (2.25) 

dM
= -γM×H

dt
eff  

(2.25) 

จากสมการท่ี 2.25 น้ีบ่งบอกถึงการโคจรของแมกนีไทเซชนัรอบสนามแม่เหลก็ยงัผล โดยไม่มีการ
เบ่ียงเบนของแมกนีไทเซชนัใหมี้ทิศทางตามสนามแม่เหลก็ยงัผล  แลว้มีการเพิ่มพจน์การหน่วงเขา้
ไปในสมการ เพื่อท าให้ทิศทางของแมกนีไทเซชันมีทิศทางเดียวกบัสนามแม่เหล็กยงัผล จะได้
สมการลนัเดา – ลิฟชิทซ ์ดงัน้ี 

dM
= -γ(M×H ) ( )

dt
eff eff

s

M M H
M


    (2.26) 

เม่ือ λ > 0 เป็นค่าคงท่ีเฉพาะของวสัดุ ( phenomenological constant characteristic of material) และ 
Ms คือแมกนีไทเซชนัอ่ิมตวั  
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2.10.3 สมการลนัเดา-ลฟิชิทซ์กลิเบิร์ต (Landau - Lifshitz Gilbert equation: LLG) 
 ในปี ค.ศ. 1955 กิลเบิร์ตไดเ้สนอหลกัการท่ีแตกต่างจากสมการลนัเดา – ลิฟชิทซ์ ซ่ึงเขา
พบว่าจากสมการ (2.26) สามารถพิสูจน์ไดจ้าก สมการ Lagrangian ซ่ึงใชอ้งคป์ระกอบของแมกนี-
ไทเซชนัในแกนต่าง ๆ และกิลเบิร์ต ไดเ้สนอใหเ้พิ่มพจน์การหน่วงดงัสมการท่ี (2.27)  

0 eff

s

dM α dM
=-γ M×H + M×

dt M dt
 (2.27) 

 เม่ือ M  คือแมกนีไทเซชัน  
effH  คือสนามแม่เหล็กยงัผล dt คือช่วงเวลาท่ีใช้ในการ

พิจารณาทิศทางการเคล่ือนท่ีของแมกนีไทเซชนั M s  คือแมกนีไทเซชนัอ่ิมตวั γ0 คืออตัราส่วนไจโร-
แมกเนติก และ α คือค่าคงท่ีการหน่วงของกิลเบิร์ต (Gilbert’s damping constant) ข้ึนอยูก่บัชนิดของ
วสัดุ ซ่ึงมีค่าอยูใ่นช่วง 0 – 1 ในโลหะ Co Ni และ Fe หรือในโลหะผสม α  จะมีค่านอ้ยกว่า 0.1 บางคร้ัง
มีค่าต ่ากวา่ 0.01  
 จากสมการท่ี 2.27 เป็นสมการลนัเดา – ลิฟชิทซ์ กิลเบิร์ต ซ่ึงประกอบดว้ยพจน์สองพจน์
ด้วยคือ พจน์การหมุน (precession term) 

1 0 effT M H    มีหน้าท่ีท าให้แมกนีไทเซชันหมุน
ทวนเขม็นาฬิกาในระนาบท่ีตั้งฉากกบัสนามแม่เหลก็ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.20 (ก) และพจน์การหน่วง 

(damping term) 2 M×
s

dM
T

M dt


  มีหนา้ท่ีลดพลงังานของแมกนีไทเซชนั เน่ืองจากความเร็วของ

แมกนีไทเซชนัมีค่าข้ึนอยูก่บัพลงังาน เม่ือพลงังานลดลงความเร็วของแมกนีไทเซชนัจะลดลงดว้ย 
แต่อยา่งไรกต็ามแมกนีไทเซชนัตอ้งหมุนดว้ยความถ่ีเชิงมุมคงท่ีตามนิยามของพจน์การหมุน แมกนี-
ไทเซชนัจึงจ าเป็นตอ้งปรับระนาบการหมุนเพื่อใหมี้ความเร็วลดลงแต่ความถ่ีเชิงมุมคงท่ี แมกนีไท-
เซชนัจึงมีลกัษณะเคล่ือนท่ีเขา้สู่สนามแม่เหลก็ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.20 (ข) 
 ส าหรับการค านวณเชิงตวัเลขของสมการลนัเดา – ลิฟชิทซ์ กิลเบิร์ตจึงเป็นดงัสมการท่ี 

(2.28) และ (2.29) เม่ือก าหนดให ้ 0

2(1 )








   

0 0

2 2
( ) M×(M H)

(1 ) (1 ) s

dM
M H

dt M

 

 
    

 
 (2.28) 

และ                                 ( ) M×(M H)
s

dM
M H

dt M


      (2.29) 
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รูปท่ี 2.20 การเคล่ือนท่ีของแมกนีไทเซชนัเม่ือไดรั้บอิทธิพลจากสนามแม่เหลก็ยงัผล (ก) การหมุน
แบบไม่มีการหน่วง และ (ข) การหมุนแบบมีการหน่วง 

2.10.4 สนามแม่เหลก็ยงัผล 
สนามแม่เหล็กยงัผลคือผลรวมของสนามทั้ งหมดทั้งภายนอกและภายในของวสัดุ

แม่เหล็กสนามแม่เหล็กยงัผลท่ีถูกใชค้  านวณในสมการลนัเดา – ลิฟชิทซ์ กิลเบิร์ต สามารถค านวณ
ไดจ้ากเกรเดียนของพลงังานต่อแมกนีไทเซชนัดงัแสดงในสมการท่ี (2.30) 

eff

0

1 dE
H =-

μ dM
 (2.30) 

เม่ือ E เป็นความหนาแน่นของพลงังานแสดงดงัสมการ (2.31)  

tot ex ani demag zE =E +E +E +E  (2.31) 
โดยความหนาแน่นของพลังงานประกอบด้วยพลังงานซีแมน (Ez) ซ่ึงเป็นพลังงานท่ีมาจาก
สนามแม่เหลก็ภายนอก พลงังานแอนไอโซโทรปี (Eani) ซ่ึงมีท่ีมาจากโครงสร้างผลึกในสารแม่เหลก็ 
พลงังานเอ็กเชนจ์ (Eex) ท่ีเกิดจากอนัตรกิริยาระหว่างแมกนีไทเซชันท่ีอยู่ใกลก้ัน และพลงังาน                       
ดีแมกนีไทเซชนั (Edemag) ซ่ึงเป็นพลงังานแม่เหลก็ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยแมกนีไทเซชนัในตวัสารแม่เหลก็เอง 

2.4.4.1 สนามซีแมน (Zeeman field) 
  สนามซีแมน คือสนามแม่เหลก็ท่ีระบบไดรั้บจากภายนอก สนามซีแมนก่อให้เกิด
พลงังานซีแมนระหวา่งแมกนีไทเซชนัท่ีอยูใ่กลก้นัดงัสมการท่ี (2.32) 

0ext z

v

E M H dV  
 

(2.32) 

  เ ม่ือก าหนดให้  Eext คือพลังงานซีแมน zH  คือสนามแม่เหล็กซีแมนหรือ
สนามแม่เหล็กจากภายนอก  dV คือปริมาตรย่อย ๆ ซ่ึงในการจ าลองปริมาตรน้ีก็คือเซลล์ท่ีท า                   
การแบ่ง พลังงานซีแมนมีค่ามากท่ีสุดเม่ือแมกนีไทเซชันมีทิศทางตรงข้ามกับสนามแม่เหล็ก

 
(ก) (ข) 
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ภายนอก พลงังานมีค่าเท่ากบัศูนยเ์ม่ือแมกนีไทเซชนัตั้งฉากกบัสนามแม่เหลก็ภายนอก และพลงังาน
มีค่านอ้ยท่ีสุดเม่ือแมกนีไทเซชนัมีทิศทางขนานกบัสนามแม่เหลก็ภายนอก 
  เม่ือน าสมการพลงังานซีแมนในสมการท่ี (2.32) แทนค่าลงในสมการท่ี (2.30) จะ
ไดส้มการสนามซีแมนเป็น 

z appliedH H  (2.33) 

2.4.4.2 สนามแอนไอโซโทรปี (anisotropy field) 
  สนามแอนไอโซโทรปีจะข้ึนอยู่กบัการหมุนของสปินแมกนีไทเซชนัท่ีข้ึนอยู่กบั
แกนของผลึก เน่ืองจากวงโคจรอะตอมมกัจะไม่เป็นทรงกลมแต่เป็นวงรีมากกวา่ ท าใหแ้มกนีไทเซ-
ชนัไม่สามารถเปล่ียนแปลงทิศทางไดอ้ยา่งอิสระ แมกนีไทเซชนัจึงมีการจดัเรียงตวัตามทิศของผลึก   
ทิศทางส าหรับแมกนีไทเซชนัน้ีเรียกว่า แกนง่าย (easy axis) ซ่ึงเป็นแกนท่ีง่ายต่อการเรียงตวัของ
แมกนีไทเซชนัมากกว่าแกนอ่ืน และมีสารบางชนิดท่ีมีแอนไอโซโทรปีแบบแกนเดียวเช่นกนัแต่
แกนดงักล่าวไม่ใช่แกนท่ีแมกนีไทเซชนัชอบเรียงตวั แกนนั้นเรียกว่า hard axis โดยแมกนีไทเซชนั
จะเรียงตวัในทางใดกไ็ดใ้นระนาบท่ีตั้งฉากกบัแกน hard axis 
  สารแม่เหล็กแต่ละชนิดมีทิศทางของแกนง่ายท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัโครงสร้าง
ของผลึก โดยโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอล (hexagonal) จะมีแกนง่ายเพียงแกนเดียว ตั้งฉากกบั
โครงสร้างผลึก แอนไอโซโทรปีแบบน้ีถูกเรียกว่า แอนไอโซโทรปีแบบแกนเดียว (uniaxial 
anisotropy) ส าหรับโครงสร้างผลึกแบบ face centered cubic (FCC) และแบบ body centered cubic 
(BCC) จะมีแกนง่ายสามแกนตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั เพียงแต่แกน easy axis ของ FCC อยู่ในแนว
เดียวกบัดา้นของ FCC แต่แกนง่ายของ BCC อยูใ่นแนวทแยงมุม ซ่ึงเรียกแอนไอโซโทรปีแบบน้ีว่า 
cubic anisotropy  

2.4.4.2.1 แอนไอโซโทรปีแบบแกนเดียว (uniaxial anisotropy) 
   แอนไอโซโทรปีแบบแกนเดียวมีค่าข้ึนอยูก่บัมุมระหวา่งแมกนีไทเซชนั
กบัแกนง่าย ค านวณไดจ้ากสมการ (2.34) 

2

, sina uni iE K   

                                
2 4

0 1 2sin sinK K K     
(2.34) 

เม่ือ Ea,uni  คือพลงังานแอนไอโซโทรปีแบบแกนเดียว  Ki คือค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปีส าหรับอนุกรม
ล าดบัท่ี i และ  คือมุมระหวา่งแมกนีไทเซชนักบัแกนง่าย และจากนิยามการคูณเวกเตอร์แบบสเกลาร์ 

cosm a m a    และเอกลกัษณ์ตรีโกณมิติ 2 2sin θ =1-cos θ  จะได ้
2

, 0 1[1 ( ) ]a uniE K K m a     (2.35) 
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เม่ือθ  คือมุมท่ีแมกนีไทเซชนัท ากบัแกนง่าย โดยพลงังานของระบบจะมีค่านอ้ยท่ีสุดเม่ือแมกนีไทเซชนั
วางตวัขนานกบัแกนง่ายทั้งทางบวกและทางลบ และพลงังานมีค่ามากสุดเม่ือแมกนีไทเซชนัตั้งฉาก
กับแกนง่าย ซ่ึงในทางปฏิบติัค่าคงท่ีแอนไอโซทรอปี K0 สามารถก าหนดเป็นค่าอะไรก็ได้ ใน
แบบจ าลองจึงก าหนดให ้K0= 0 ส าหรับค่าคงท่ี K2 จะมีขนาดเลก็กวา่ K1 จึงสามารถตดัพจน์ของ K2 ได ้
ท าให้ไดส้มการส าหรับค านวณพลงังานแอนไอโซโทรปีแบบแกนเดียวดงัสมการท่ี  (2.36)  เม่ือ
ก าหนดให ้Ku คือค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปีแบบแกนเดียว (uniaxial anisotropy constant) 

2

, [1 ( ) ]a uni u

v

E K m a dv    (2.36) 

เม่ือ m  คือ เวกเตอร์ทิศทางของแมกนีไทเซชนั และ a  คือเวกเตอร์ทิศทางของแกนง่าย และกราฟ
พลงังานแอนไอโซโทรปีแบบแกนเดียวถูกแสดงไวใ้นรูปท่ี 2.21 เส้นประสีด าแสดง easy axis หรือ
แกนท่ีแมกนีไทเซชนัช้ีแลว้มีพลงังานนอ้ยท่ีสุด โดยสนามแอนไอโซโทรปีสามารถค านวณได้โดย
ใชพ้ลงังานแอนไอโซโทรปีในสมการท่ี (2.36)  แทนลงในสมการท่ี (2.30) ไดผ้ลดงัสมการท่ี (2.37) 
เม่ือก าหนดให้

anH คือสนามแอนไอโซโทรปี a  คือเวกเตอร์ทิศทางของแกนง่าย และ m  คือ 
เวกเตอร์ทิศทางของแมกนีไทเซชนั สนามแม่เหลก็แอนไอโซโทรปีมีขนาดมากสุดเม่ือแมกนีไทเซชนั
ขนานกบัแกนง่ายและมีขนาดนอ้ยท่ีสุดเม่ือตั้งฉากกบัแกนง่าย 

 u
an

0

2K
H = m×a a

μ
 (2.37) 

 

รูปท่ี 2.21 พื้นผิวพลงังานของแอนไอโซโทรปีแบบแกนเดียว เส้นประแสดง easy axis ท่ีอยู่ใน
แนวแกน z 
แก้ไขจาก: Massimiliano d’Aquino. (2004). “Nonlinear Magnetization Dynamics in Thin-films 
and Nanoparticles.” Doctorate Thesis in Electrical Engineering. University of Napoli.     
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2.4.4.2.2 แอนไอโซโทรปีแบบลูกบาศก์ (cubic anisotropy) 
พลงังานแอนไอโซโทรปี แบบลูกบาศก์ค  านวณไดจ้ากองคป์ระกอบของแมกนีไทเซ

ชันในทิศของแกนง่าย ดังแสดงในสมการท่ี (2.38) ก าหนดให้เวกเตอร์ 
1a  

2a  และ 3a   เป็น
เวกเตอร์หน่ึงหน่วยของ แกนง่ายทั้งสามแกน โดยเวกเตอร์ทั้งสามตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั 

2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )aniE K m a m a m a m a m a m a          
   

                        

2 2 2

2 1 2 3( ) ( ) ( )K m a m a m a     
 

(2.38) 

พลงังานแอนไอโซโทรปีมีค่าน้อยสุดบริเวณแกนง่ายและมีค่ามากสุดบริเวณแนวทแยงมุมของ
ลูกบาศก ์จึงเรียกบริเวณน้ีว่า hard axis เป็นทิศท่ีแมกนีไทเซชนัไม่ชอบจดัเรียงตวัไปในแกนนั้นดงั
รูปท่ี 2.22 ซ่ึงสนามแอนไอโซโทรปีแบบลูกบาศกส์ามารถค านวณไดโ้ดยใชพ้ลงังานแอนไอโซโทร
ปีในสมการท่ี (2.38)  แทนลงในสมการท่ี (2.30) ไดผ้ลดงัสมการท่ี (2.39) 

2 2

1 1 1 2 1 1 32 {[ ( )( ) ( )( ) ]aniE K a m a m a a m a m a     

   
                                           

2 2

2 2 1 2 2 3[ ( )( ) ( )( ) ]a m a m a a m a m a     

 
                                           

2 2

3 3 1 3 3 2[ ( )( ) ( )( ) ]}a m a m a a m a m a     

 
                                 

2 2

2 1 1 2 32 { ( )( ) ( )K a m a m a m a   

 
                                         

2 2

2 2 1 3[ ( )( ) ( )a m a m a m a   

 
                                         

2 2

3 3 1 2[ ( )( ) ( ) ]}a m a m a m a   

 

(2.39) 

 

รูปท่ี 2.22 พื้นผิวพลงังานของแอนไอโซโทรปีแบบลูกบาศก์ เส้นประแสดง easy axis ท่ีอยู่ใน
แนวแกน x, y และ z 
แก้ไขจาก: Massimiliano d’Aquino.  (2004) .  “Nonlinear Magnetization Dynamics in Thin-
films and Nanoparticles.” Doctorate Thesis in Electrical Engineering. University of Napoli.     
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2.4.4.3 สนามเอก็เชนจ์ (Exchange field)    
  สนามเอ็กเชนจ์เป็นอนัตรกิริยาการแลกเปล่ียนพลงังานของโมเมนต์แม่เหล็ก
ภายในวสัดุแม่เหลก็ซ่ึงมีผลในระยะสั้น สนามเอก็เชนจท์ าใหโ้มเมนตแ์ม่เหลก็ท่ีอยูใ่กลก้นัพยายาม
เรียงตวัขนานกนั 
  สนามเอ็กเชนจ์สามารถค านวณได้จากพลังงานของไฮเซนเบิร์ก (Heisenberg 
Hamiltonian) ดงัสมการท่ี (2.40) 

,

2ex i j

i j

E J S S    (2.40) 

เม่ือ 
iS , 

jS  คือโมเมนตมัเชิงมุมของสปิน และ J  คืออินทิกรัลเอก็เชนจข์องสปินท่ีใกลท่ี้สุด  
ถ้าก าหนดให้ 

im  เป็นเวกเตอร์หน่ึงหน่วยของแมกนีไทเซชันท่ีมีทิศเดียวกับ 
iS  จะได้ว่า 

i iS Sm   และ
,i j  คือมุมขนาดเลก็ระหวา่ง 

im  และ 
jm  ท าใหเ้ขียนสมการใหม่ไดเ้ป็น 

2 2

,

. ,

2 2 cosex i j i j

i j i j

E JS m m JS        (2.41) 

2 2

,
.

1
2 (1 )

2
ex i j

i j

E JS   
 

(2.42) 

อันตรกิริยาเอ็กเชนจ์ส่งผลให้สปินท่ีอยู่ข ้างกันมีทิศทางแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังนั้ น 

.i j j im m     
2 2

,
.

constant + ( )ex i j
i j

E JS    

               

2
2

.

constant + j i
i j

JS m m   
  

(2.43) 

จากเอกลกัษณ์เวกเตอร์ 
j im m  สามารถเขียนในเทอมฟังกช์นัต่อเน่ืองของ m ไดด้งัสมการ 

j i jm m r m     (2.44) 
เม่ือ 

j j ir r r    คือเวกเตอร์ต าแหน่งของสปิน j  กับ i  และ l + l lx x y y z zm m m m   ท าให้
สมการท่ี (2.44) กลายเป็น 

2
2E =constant + ex j

j

JS r m   (2.45) 
2 2 2 2constant + ( ) ( ) ( )ex j x j y j z

j

E JS r m r m r m        
 

(2.46) 

คูณสมการท่ี (2.46) ดว้ยจ านวนสปิน c ในหน่ึงหน่วยปริมาตร จะไดค้วามหนาแน่นพลงังานต่อ
ปริมาตร 

ex  ดงัสมการ (2.47) 
2 2 2 2 21

constant + ( ) ( ) ( ) ( )
6

ex j x y z
j j

cJS r m m m          (2.47) 

เม่ือก าหนดให้ 2 2( ) 6j
j

r a   ความหนาแน่นของจ านวนสปินเท่ากบั 
3

c

a
 และตดัค่าคงท่ีพจน์

หนา้ออก จะได ้
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2 2 2 [( ) ( ) ( ) ]ex x y zA m m m         (2.48) 

เม่ือก าหนดใหค่้าคงท่ีเอก็เชนจ ์
2JS c

A
a

  ไดส้มการค านวณหาพลงังานเอก็เชนจ ์ดงัน้ี  

     
22 2 3 2 3  ( )ex x y zE A m m m d r A m d r        

     (2.49) 

พลงังานเอ็กเชนจ์จะมีค่ามากท่ีสุดเม่ือแมกนีไทเซชนัท่ีอยู่ใกลก้นัท ามุมกนั 180˚ และมีค่าน้อยสุด
เม่ือโมเมนต์แม่เหล็กท่ีอยู่ใกลก้ันขนานกัน (ท ามุม 0˚) และเม่ือน าสมการพลงังานเอ็กเชนจ์ใน
สมการท่ี (2.49) แทนค่าลงในสมการท่ี (2.30) จะไดส้มการในการค านวณสนามเอก็เชนจ ์

 

 
2

0

2

  

i j

ex

i j

m mA
H

r r


 

  
(2.50) 

เม่ือก าหนดให้
exH คือสนามเอก็เชนจ ์

ir และ jr คือต าแหน่งของเซลลต์วัท่ี i  และเซลลต์วัท่ี j  ท่ีอยู่
ติดกนั  
  สนามเอก็เชนจ ์เป็นอนัตรกิริยาระหวา่งสปินท่ีตอ้งค านึงถึงการก าหนดขนาดเซลล์
ในการค านวณ หากเซลลใ์หญ่เกินกว่าระยะของอนัตรกิริยาเอ็กเชนจ์ แมกนีไทเซชนัในเซลลท่ี์อยู่
ใกลก้นัจะไม่สามารถส่งอนัตรกิริยาเอก็เชนจต่์อกนัไดท้  าใหแ้มกนีไทเซชนัของเซลลท่ี์อยูใ่กลก้นัไม่
ช้ีไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้นเซลลท่ี์เหมาะสมตอ้งมีขนาดอยูใ่นช่วงของอนัตรกิริยาควอนตมั ระยะ
ดงักล่าวถูกเรียกวา่ความยาวเอก็เชนจ ์และค านวณไดจ้ากสมการท่ี (2.51) 

2

0

2
ex

s

A
l

M
  (2.51) 

2.4.4.4 สนามดีแมกนีไทเซชัน (demagnetization field)  
  สนามดีแมกนีไทเซชนัถูกสร้างข้ึนจากแมกนีไทเซชนัภายในสารแม่เหล็กเอง ซ่ึง
สนามดีแมกนีไทเซชนัจะมีทิศตรงขา้มกบัแมกนีไทเซชนัภายในสารแม่เหลก็ โดยในสารแม่เหลก็มี
แมกนีไทเซชันท่ีมีพฤติกรรมเหมือนแท่งแม่เหล็กแท่งหน่ึง แมกนีไทเซชันแต่ละตัวจะสร้าง
สนามแม่เหล็กท่ีมีผลกระทบต่อแมกนีไทเซชันตัวอ่ืนๆ ท าให้แมกนีไทเซชันในสารแม่เหล็ก
พยายามเรียงตวัแบบหวัต่อหางซ่ึงเป็นการจดัเรียงท่ีมีแมกนีไทเซชนัรวมนอ้ยท่ีสุด 
 สามารถเขียนสมการสนามดีแมกนีไทเซชนัท่ีสอดคลอ้งกบัสมการแม่เหลก็ไฟฟ้าของแมก
เวลลแ์ละสมการความสัมพนัธ์พื้นฐานระหว่างแมกนีไทเซชนั ความเขม้สนามแม่เหล็ก ( H ) และ
ความหนาแน่นของเสน้แรงแม่เหลก็ ( B ) ดงัสมการท่ี (2.52) 

0( )B H M   (2.52) 
ใส่โอเปอเรเตอร์ไดเวอร์เจน (divergence) ให้กบัสมการท่ี (2.52) ทั้งสองขา้งของสมการ และแทน
ค่า 0B   จะไดส้มการท่ี (2.53) 
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dH M    (2.53) 
เราสามารถก าหนดค่าสนามแม่เหล็กในรูปของศกัยส์เกลาร์ (scalar potential, m ) d MH    ลง
ในสมการ (2.53) ท าใหเ้ราไดส้มการท่ีอยูใ่นรูปสมการปัวซอง (Poisson’s equation) และก าหนดให ้

0( ) ( )m r M r      คือความหนาแน่นประจุแม่เหลก็  
2

0

m

M





    (2.54) 

จากสมการท่ี (2.54) จะได ้
3

0

1 ( )

4
M

r
d r

r r









   
   (2.55) 31 ( )

4
M

M r
d r

r r




 
 

  

หลงัจากนั้นเราจะท าการค านวณศกัยแ์ม่เหลก็ในสมการท่ี (2.55) โดยใชเ้อกลกัษณ์ของเวกเตอร์ จะได ้
1 ( ) 1 ( ) ( )

4 4
M

V S

M r n r M r
dV dS

r r r r


 

    
   

     (2.56) 

โดย ศกัยแ์ม่เหลก็ M ท่ีไดป้ระกอบดว้ย 2 พจน์ เทอมแรกคืออินทิเกรตของไดเวอร์เจนของ    แมกนี
ไทเซชนั 0( )m r M     และเทอมท่ีสองคืออินทิเกรตพื้นท่ีผิวท่ีเกิดจากโมเมนตแ์ม่เหล็กท่ี
พุ่งออกจากวสัดุแม่เหลก็ซ่ึงระบุเป็นประจุบนพื้นผวิ M n    จากสมการท่ี (2.56)    จะไดส้นาม
ดีแมกนีไทเซชนั d MH   ดงัสมการท่ี (2.57) 

3 3

1 ( )( ) 1 ( ) ( )( )

4 4
d

M r r r n r M r r r
H dV dS

r r r r 

        
  

  
   (2.57) 

ในกรณีท่ีแมกนีไทเซชนัมีค่าคงท่ี พจน์แรกของสมการจะมีค่าเป็นศูนย ์จะไดส้มการสนามดีแมกนี-
ไทเซชนั ดงัสมการท่ี (2.58) 

3

1 ( ) ( )( )

4
d

n r M r r r
H dS

r r

   
 


  (2.58) 

เม่ือ dH  คือสนามดีแมกนีไทเซชนั S คือบริเวณผิวของวสัดุแม่เหล็ก  และ n  คือเวกเตอร์ท่ีบริเวณ
พื้นผิว r  คือเวกเตอร์ต าแหน่งของโมเมนตแ์ม่เหลก็ท่ีไดรั้บสนามแม่เหลก็เน่ืองจากประจุไฟฟ้าใน
แหล่งก าเนิดท่ีต าแหน่ง r   
เน่ืองจากพลงังานดีแมกนีไทเซชนัเกิดข้ึนจากอนัตรกริยาระหว่างสนามแม่เหล็กและ จึงสามารถ
ค านวณแมกนีไทเซชันท่ีมีการจัดเรียงตวัตรงกนัขา้มไดจ้ากสมการท่ี (2.59) เม่ือ Ed คือพลงังาน        
ดีแมกนีไทเซชนั 

3

0

1

2
d dE M H d r    (2.59) 
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2.11 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่า ในปี ค.ศ. 2008 ผูว้ิจยัช่ือ D.Goll และคณะ [23] 
สร้างแบบจ าลองไมโครแมกนีติก โดยใช้  finite element ในการแก้ปัญหาของสมการลันเดา-        
ลิฟชิทซ์กิลเบิร์ต โดยก าหนดใหช้ั้นวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ FePt มีขนาด 5 × 5 × 4.5 nm3 คงท่ีและท า
การเปล่ียนแปลงความหนาของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe ซ่ึงมีขนาดความหนา 10.5 4.5 2.5 และ 
1.5 nm พบว่าการเปล่ียนแปลงทิศทางของแมกนีไทเซชนัซ่ึงเกิดจากการเอ็กเชนจ์คอบเป้ิลระหว่าง
ส่วนของสารวสัดุแม่เหล็กอ่อนและสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง FePt/Fe เกิดข้ึน 2 กระบวนการ 
ได้แก่ กระบวนการ nucleation ในชั้ นแม่เหล็กอ่อนส่งผลให้เกิดแนวของผนังโดเมน และ
กระบวนการ depinning ส าหรับการเคล่ือนท่ีของผนงัโดเมนภายในชั้นแม่เหลก็แขง็ ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนทิศทางของแมกนีไทเซชนัทั้งหมด 

 
รูปท่ี 2.23 แมกนีไทเซชันของ FePt/Fe ECC particle (รูปทรง : 5 × 5 × 15 nm3)  ประกอบด้วย       
ชั้นแม่เหล็กอ่อน Fe 10.5 nm และชั้นแม่เหล็กแข็ง FePt 4.5 nm ส าหรับ different strengths ของ
สนามแม่เหลก็ภายนอก (แกนตามยาว คือแกน z): (a) ก่อน nucleation ในชั้นแม่เหลก็อ่อน ( H = 0.7 
MA/m ), (b) หลัง nucleation (H = 0.75 MA/m), (c) ก่อน depinning ของผนังโดเมน  (H = 1.0 
MA/m), (d) หลงัdepinning  (H = 1.02 MA/m) 
ที่ ม า  :  D.  Goll, S.  Macke, and H.  Kronmüller, "Exchange coupled composite layers for 
magnetic recording," Physica B: Condensed Matter, vol. 403, no. 2-3, pp. 338-341, 2008. 
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 ในปี ค.ศ. 2013 Hao Wang. และคณะ [24] ไดท้  าการสร้างและศึกษา FePt ชนิด BPM กบั 
ECC และโครงสร้างแบบเกรด (graded structures) ท่ีมีดอทขนาด 25 nm รวมถึงวิธีการเตรียม FePt 
continuous films ด้วยวิธี di-block copolymer lithography ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 น้ิว โดย
การปลูก continuous FePt film ลงบนพื้นผิวของผลึกเด่ียว MgO ซ่ึงใช้ระบบ DC magnetron 
sputtering ท่ีความดนั 1×107 torr โครงสร้างของ sample น้ีคือ MgO sub/Cr(12 nm)/Pt(3 nm)/recording 
layer/Ru(3 nm)  แต่ละชั้นถูกสปัตเตอร์ (sputtered) จากเป้าหมายของธาตุ โดยชั้น Ru ถูกวางไวท่ี้
อุณหภูมิห้องเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน Cr(12 nm)/Pt(3 nm) โดย underlayer ถูกสร้างท่ี
อุณหภูมิ 350 ˚C ซ่ึง Cr ถูกวางเป็นชั้น seed ซ่ึง sample hard เป็นฟิลม์แม่เหลก็แขง็ มีเพียงแค่ชั้นการ
บนัทึก FePt ซ่ึงมีความหนา 10 nm  sample ECC มีโครงสร้าง 2 ชั้นคือ FePt (5 nm) / Fe (5 nm) ซ่ึงชั้น
แม่เหล็กอย่างงอ่อน Fe ถูกปลูกท่ีอุณหภูมิห้อง และมี graded films 3 ชนิดท่ีมีความหนาของชั้น    
การบนัทึกทั้ งหมด 10 nm โครงสร้างพื้นฐานชั้นการบนัทึกของ graded คือ FePt (5 nm)/graded 
layer (5 nm) โดย graded I ถูกอบเวลา 1 ชัว่โมง graded I-200 ถูกอบท่ี 200 ˚C  graded I-300 ถูกอบ
ท่ี 300 ˚C  อุณหภูมิการอบท่ีแตกต่างกันท าให้ได้โครงสร้าง graded FePt /Fe ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึง
คุณสมบติัของโครงสร้างถูกวดัโดย x-ray diffraction (XRD) คุณสมบติัพื้นผวิของ continuous films 
ถูกวดัโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (atomic force microscopy, AFM) คุณสมบัติทาง
แม่ เหล็กถูกวัดโดย polarmagneto optical Kerr effect (PMOKE)  magnetometer และ vibrating 
sample magnetometer (VSM) จากการทดลองน้ีสามารถสรุปไดว้่าฟิลม์ Fe ก่อตวัข้ึนแลว้มีขนาดใหญ่
เกาะอยู่บน FePt เม่ือน าไปปลูกท่ีอุณหภูมิสูง  สามารถอธิบายไดจ้ากชั้น Fe อาจจะเป็นโครงสร้าง 
BCC ซ่ึงพลงังานท่ีพื้นผิวมีขนาดใหญ่กว่าของ FePt  อะตอม Fe จากโครงสร้างแบบเกาะ เพื่อลด
พลงังานท่ีพื้นผวิ  ท่ีอุณหภูมิหอ้งอะตอมไม่ไดมี้พลงังานจลน์เพียงพอท่ีจะยา้ยไปในขณะท่ีอุณหภูมิ
สูงมีพลงังานเพียงพอ  ดงันั้นการสร้าง  FePt/Fe continuous film จะตอ้งปลูกท่ีอุณหภูมิค่อนขา้งต ่า  
graded II และ graded III ไม่เหมาะส าหรับ patterning ดงัแสดงในรูปท่ี 2.24 หลงัจากนั้นจึงศึกษา
โครงสร้างของวสัดุจากสเปกตรัม XRD ของ sample hard มีพื้นผิวท่ี (001) ตามอตัราส่วนความเขม้
ของพีค (001) ไปท่ีพีค (002)โดยจากฮิสเทอรีซิสลูปสามารถค านวณหาค่า Hc ของ sample ชนิด hard 
ECC graded I-200 และ graded I-300 ไดเ้ท่ากบั 3.82 0.66 0.59 และ 0.52 kOe ตามล าดบัดงัรูปท่ี 2.25  
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รูปท่ี 2.24 เป็นภาพจาก AFM โดยมี (a) hard (b) graded I-300 (c) graded II และ (d) graded III  

  

รูปท่ี 2.25(a) สเปกตรัม XRD ของ sample “Hard”  (b) Out-of-plane ฮิสเทอรีซิสลูปของ continuous 
films sample “Hard”, “ECC” , “Graded I-200” และ “Graded I-300”  
ที่มาของรู ปที ่2.24 - 2.25 : H. Wang et al., "Fabrication and Characterization of FePt 
Exchange Coupled Composite and Graded Bit Patterned Media," IEEE Transactions on 
Magnetics, vol. 49, no. 2, pp. 707-712, 2013. 

 และในปี ค.ศ. 2013 L. S. Huang และคณะ [25] ไดท้  าการสร้าง L10-FePt/Fe granular แบบ

สองชั้นบนพื้นผวิของผลึกเด่ียว MgO (100) โดยวิธี DC magnetron sputtering โดยเป้า (targets) ท่ีใช้

คือ Fe55Pt45 99.99% Fe และ C อนัดบัแรกใชส้ารตั้งตน้ MgO อบท่ีอุณหภูมิ 550 °C เป็นเวลา 30 นาที  
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เพื่อท าให้สารปนเป้ือนบนพื้นผิวย่อยสลายลง จากนั้นก็เป็นชั้น FePt ความหนาน้อยกว่า 8 nm          

ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั หลงัจากท่ี sample ถูกท าให้เยน็ลงท่ีอุณหภูมิห้องจึงวาง Fe 3 nm บน FePt โดย 

sample FePt / Fe ถูกอบในอุณหภูมิต่างกนัดงัน้ี 200 250 350 และ 450 °C เป็นเวลา 10 นาที สุดทา้ย

วางชั้น C 6 nm ซ่ึงเป็นชั้นป้องกนัวางดา้นบนท่ีอุณหภูมิห้อง อนุภาค FePt จากภาพของ AFM และ

ภาพตดัขวาง TEM แสดงในรูปท่ี 2.26 อนุภาค FePt มีการกระจายขนาดใหญ่อยู่ในช่วง 50 nm 

อนุภาค FePt มีความสูงประมาณ 10 nm เม่ือ L10 – phase (001) และ (002) จากฟิล์ม FePt ถูกวดั

คุณสมบัติทางโครงสร้างโดย XRD แสดงให้เห็นว่ามีฟิล์ม L10-FePt (001) มีคุณสมบัติสูงและ          

มี แอนไอโซโทรปีตั้งฉากขนาดใหญ่ โดยเส้นโคง้ M - H ท่ีอยู่ในรูปท่ี 2.6 แสดงค่าโคเออซีวิตี      

ขนาดใหญ่อยู่ท่ี 31.8 kOe ค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปีแม่เหล็กของฟิล์ม FePt วดัโดยการค านวณพลงังาน

แมกนีไทเซชนัจากแกนง่ายไปแกนยาก โดยค านึงถึงพลงังานแมกนีไทเซชนันั้น ค่า Ku = 3.66 × 107 

erg/cc จากผลการทดลองพบว่าโคเออซีวิตีของเอ็กเชนจ์คอบเป้ิลแกรนูลลาแบบสองชั้น FePt/Fe 

ลดลงเม่ือถูกอบท่ีอุณหภูมิสูง โดยการจ าลองไมโครแมกเนติกดว้ยสมการลนัเดา – ลิฟชิทซ์ กิลเบิร์ต 

(Landau-Liftshitz-Gilbert, LLG)  เพื่ อ ดูการ เป ล่ียนแปลงโค เออซีวิ ตี เ ช่น  การ ก่อตัวของ

สนามแม่เหลก็ท่ีบริเวณรอยต่อของเกรด และการก าหนดค่าของชั้นแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe และพบวา่

ก่อตวัของสนามแม่เหล็กท่ีบริเวณรอยต่อของเกรดไม่ไดมี้อิทธิพลส าคญัต่อค่าโคเออซีวิตี  แต่ค่า   

โคเออซีวิตีจะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัเม่ือเพิ่มชั้นนแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe 

 
รูปท่ี 2.26 ภาพ AFM (ดา้นซา้ย), ภาพตดัขวาง TEM (ดา้นล่างซา้ย) และ พลอ็ตเส้นโคง้ out-of-plane 
และ inplane (ดา้นขวา) ของ FePt 8 นาโนเมตรท่ีปลูกบนพื้นผวิ MgO 
ที่มา : J. F. H. L. S. Huang, G.M. Chow, and J. S. Chen, "Annealing effect on the FePt/Fe 
exchange - coupled granular bilayer," Journal of Applied Physics vol. 114, pp. 1-7, 2013. 



  41 

 จากการไดท้บทวนงานวิจยัท่ีผา่นมาแลว้ไดพ้บว่า จากเดิมท่ีชั้นการบนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็มี

แค่ชั้นแม่เหล็กอย่างแข็งเท่านั้น ซ่ึงท าให้บนัทึกขอ้มูลยาก โดยพิจารณาไดจ้ากลูปฮิสเทอรีซิสท่ีมี

ขนาดกวา้ง เม่ือมีการเสนอการบนัทึกขอ้มูลแบบ ECC ท่ีมีการเพิ่มชั้นของสารแม่เหลก็อยา่งอ่อนเขา้

มาช่วยลดขนาดของลูปฮิสเทอรีซิสลงได ้ส่งผลใหค่้าโคเออซีวิตีลดลง และในการสร้างแผน่บนัทึก

ขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC ยงัข้ึนกบัวสัดุแม่เหลก็ท่ีน ามาใชอี้กดว้ย ดงันั้นในงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจึง

สนใจศึกษาการสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ส าหรับศึกษาพฤติกรรมโมเมนต์แม่เหล็ก 

(magnetic  moment) ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC และศึกษาผลกระทบของชนิดวสัดุ

สารแม่เหลก็ และพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อคุณสมบติัของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 

ส าหรับขั้นตอนการศึกษาจะถูกกล่าวในบทต่อไป 

 
 



 

 
 

บทที ่3 
การจ าลองไมโครแมกเนตกิของแผ่นบันทกึข้อมูลชนิดเอก็เชนจ์คอบเป้ิลคอมโพสิต 

 
 ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัศึกษาไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิดเอ็กเชนจ์-
คอบเป้ิลคอมโพสิต (ECC media) โดยการสร้างแบบจ าลองไมโครแมกเนติกด้วยโปรแกรม 
OOMMF เพื่อดูการการคบัปล้ิงระหวา่งชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็และชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่ง
อ่อน และการเปล่ียนแปลงทิศทางของแมกนีไทเซชนัภายใตอิ้ทธิพลของสนามแม่เหล็กภายนอก   
ซ่ึงวิเคราะห์ได้จากกราฟลูปฮิสเทอรีซิสระหว่างแมกนีไทเซชันกับสนามแม่เหล็กภายนอก               
(M - H loop) ค่าโคเออซีวิตี กราฟระหว่างสนามแม่เหล็กภายนอกกับค่าพลังงานต่าง ๆ และ            
ค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ (remanence magnetization, Mr)  
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงโครงสร้างของแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิด ECC การจ าลอง            
ไมโครแมกเนติกด้วยโปรแกรม OOMMF การวิเคราะห์กราฟลูปฮิสเทอรีซิส การเคล่ือนท่ีของ
แมกนีไทเซชนั และวิเคราะห์กราฟของพลงังานต่าง ๆ 

3.1 โครงสร้างของแผ่นบันทกึข้อมูลแม่เหลก็ชนิด ECC 
 แบบจ าลองของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC ถูกสร้างด้วยโปรแกรม OOMMF    
ใหมี้ลกัษณะเป็นกล่องทรงส่ีเหล่ียมท่ีมีลกัษณะเป็น 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็
และชั้นบนเป็นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
  

                        

รูปท่ี 3.1 โครงสร้างของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECC 



  43 

ในการจ าลองดว้ยโปรแกรม OOMMF เราจะท าการแบ่งโครงสร้างของแผ่นบนัทึกขอ้มูล
แม่เหลก็ชนิด ECC ออกเป็นลูกบาศกข์นาดยอ่ยเรียกวา่ เซลล ์ดงัรูปท่ี 3.1 โดยการก าหนดขนาดของ
เซลลจ์ะตอ้งมีความยาวนอ้ยกวา่ระยะแลกเปล่ียน (exchange length, lex) ดงัสมการท่ี 3.1  

ex

u

A
l =

K
 (3.1) 

เม่ือ A คือ ค่าคงท่ีแลกเปล่ียนและ Ku คือ ค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปี เช่น กรณีของสารวสัดุแม่เหล็ก
อย่างแขง็ FePt มีระยะแลกเปล่ียนเท่ากบั 5.6 × 10-3 nm และสารวสัดุแม่เหล็กอยา่งอ่อน Fe มีระยะ
แลกเปล่ียนเท่ากบั 5.3 × 10-7 nm เป็นตน้ 

3.2 การจ าลองไมโครแมกเนติกด้วยโปรแกรม oommf 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกด้วยโปรแกรม OOMMF อาศัยสมการลันเดา - ลิฟซิทซ์          
กิลเบิร์ต (Landau-Lifshit-Gilbert equation, LLG equatiion) เพื่อศึกษากลไกการเปล่ียนแปลงทิศทาง
ของแมกนีไทเซชนั ดงัสมการท่ี (3.2)  

dM λα
=-γM×H - M×(M×H )

eff effdt M
s

 (3.2) 

เม่ือ Ms คือ แมกนีไทเซชันอ่ิมตัว (saturation magnetization) γ  คือ อัตราส่วนไจโรแมกเนติก 
(gyromagnetic ratio) มีค่า 11

01.76 ×10 μ mHz/A  α  คือ ค่าสมัประสิทธ์ิความหน่วงของกิลเบิร์ต    (the 
Gilbert damping coefficient) และ Heff คือ สนามแม่เหล็กยงัผล (effective field) โดย Heff ข้ึนกับ
ผลรวมของ พลงังานแลกเปล่ียน (exchange energy, Eexchange) พลงังานแอนไอโซทรอปี (anisotropy 
energy, Eanisotropy)  พลังงานล้างสนามแม่เหล็ก (demagnetization energy, Edemag)  และพลังงาน
สนามแม่เหลก็ภายนอก (Zeeman energy, Ezeeman) ดงัสมการท่ี (3.3) และ (3.4)  

density

eff

0

E1
H =-

μ M




 (3.3) 

Etotal = Eexchange + Eanisotropy + Edemag + EZeeman (3.4) 
 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมของ OOMMF ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทั้งหมด 4 ส่วน 
ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 คือส่วนท่ีใชก้ าหนดโครงสร้างแบบจ าลองของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 
ให้มีลกัษณะเป็นกล่องทรงส่ีเหล่ียมสองชั้น โดยก าหนดให้ชั้นล่างเป็นชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่าง
แข็งและชั้นบนเป็นชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน ส าหรับตวัอย่างต่อไปน้ี ทั้งสองชั้นน้ีมีขนาด
ความยาวในแนวแกน x เท่ากบั 200 nm ความกวา้งในแนวแกน y เท่ากบั 200 nm และความหนาใน
แนวแกน z ของชั้นล่างเท่ากบั 20 nm และความหนาในแนวแกน z ของชั้นบนเท่ากบั 5 nm ส่วนท่ี 2 
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ใชก้ าหนดค่าพารามิเตอร์เร่ิมตน้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปี ค่าคงท่ีแลกเปล่ียน และค่า
แมกนีไทเซชนัอ่ิมตวั เป็นตน้ ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีใชก้ าหนดขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็ก
ภายนอก และส่วนท่ี 4 เป็นส่วนท่ีใชก้ าหนดวิธีการแกส้มการไมโครแมกเนติก ดว้ยวิธีการไฟไนต-์

ดิฟเฟอเรนซ์ โดยก าหนดใหแ้มกนีไทเซชนัเขา้สู่สมดุลเม่ือ dm
0.1

dt
  ซ่ึงมีรายละเอียดของโปรแกรม

ดงัต่อไปน้ี 
# MIF 2.1 # MIF Example File: continuous.mif 
# Description: Hysteresis loop using Runge-Kutta evolver and time driver. 
set pi [expr 4*atan(1.0)] 
set mu0 [expr 4*$pi*1e-7] 
RandomSeed 1 
#Parameter cellsize 10e-9 
 
Specify Oxs_BoxAtlas:TopSoft { 
   xrange {0 200e-9} 
   yrange {0 200e-9} 
   zrange {20e-9 25e-9} 
} 
 

Specify Oxs_MultiAtlas:atlas { 
   atlas :TopSoft 
   atlas { Oxs_BoxAtlas:spacer { 
       xrange {0 0} 
       yrange {0 0} 
       zrange {0 0} 
   }   }  
   atlas { Oxs_BoxAtlas:BottomHard { 
       xrange {0 200e-9} 
       yrange {0 200e-9} 
       zrange {0 20e-9} 
   }   }  } 

ส่วนที่ 1 ก าหนดโครงสร้างแบบจ าลองของ
แผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC  
 

 

โดยท่ี 
TopSoft คือ ชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนท่ี
อยูด่า้นบน 
spacer คือ ชั้นท่ีกั้นกลางระหวา่งชั้นบนกบัชั้น
ล่าง ซ่ึงในท่ีน่ีใหช้ั้นบนกบัชั้นล่างติดกนั จึงให้
ค่าความยาว ความกวา้ง และความสูงมีค่าเป็น 0 
BottomHard คือ ชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็

ท่ีอยูด่า้นล่าง 
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Specify Oxs_RectangularMesh:mesh [subst { 
  cellsize {10e-9 10e-9 1e-9} 
  atlas :atlas 
}] 
 
 Specify Oxs_UniaxialAnisotropy: BottomHard [subst { 
    K1 { Oxs_AtlasScalarField { 
       atlas :atlas 
       values { 
         BottomHard 2.5e6  
         TopSoft 0 
       } 
    }} 
    axis {0 0 1} 
   }] 
   Specify Oxs_CubicAnisotropy:TopSoft [subst { 
    K1 { Oxs_AtlasScalarField { 
       atlas :atlas 
       values { 
          BottomHard 0 
          TopSoft 0.1e3 
       } 
    }} 
    axis1 {1 0 0} 
    axis2 {0 1 0} 
   }] 
 
 
 

ส่วนท่ีใช้จ  าลองให้ เ ป็นลูกบาศก์

ขนาดยอ่ยเรียกวา่ เซลล์  

ส่วนที่ 2 พารามิเตอร์เร่ิมต้น  

➢ ก าหนดค่าคงทีแ่อนไอโซ

ทรอปีและแกนแอนไอ

โซโทรปีของชั้ นสาร

วสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ 

➢ ก าหนดค่าคงที่แอนไอ

โซทรอปีและแกนแอน

ไอโซโทรปีของชั้นสาร

วสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
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Specify Oxs_Exchange6Ngbr { 
  atlas :atlas 
  default_A 0 
  A { 
    spacer spacer 0 
    spacer TopSoft 2.8e-11 
    spacer BottomHard 1.25e-11 
  } 
} 
 
Specify Oxs_UZeeman [subst { 
  multiplier [expr {0.001/$mu0}] 
  Hrange { 
   {   0    0   0             0   0   12000  40  } 
   {   0    0   12000     0   0    0         20  } 
   {   0    0   0             0   0  -12000  40  } 
   {   0    0   -12000    0   0    0         20  } 
   {   0    0   0             0   0   12000  40  }   }}] 
 
Specify Oxs_Demag {} 
 
Specify Oxs_RungeKuttaEvolve:evolve {} 
 
Specify Oxs_TimeDriver [subst { 
 basename sample 
 evolver :evolve 
 stopping_dm_dt 0.1 
 mesh :mesh 
 

➢ ก าหนดค่าคงที่เอกซ์เชนจ์ของชั้นสาร

วสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็และชั้นสารวสัดุ

แม่เหลก็อยา่งอ่อน 

 

ส่วนที่ 3 ก าหนดขนาดและทิศทาง

สนามแม่เหล็กภายนอกของชั้นสาร

วสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งและชั้นสาร

วสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 

เป็นส่วนท่ีท าให้สนามแม่เหล็ก

มีหน่วยเป็น T 

เป็นส่วนท่ีให้สนามแม่เหล็ก

ภายนอกจาก 0 ถึง 12000 mT เป็น

จ านวน 20 สเตจ  

ส่วนที่  4  ก าหนดวิ ธีการแก้สมการไม

โครแมกเนติกของระบบ โดยระบบจะเขา้สู่

สมดุลเม่ือ dm
0.1

dt
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 Ms  { Oxs_AtlasScalarField { 
     atlas :atlas 
     default_value 0 
     values { 
       TopSoft 1.2e6 
       BottomHard 0.5e6 
     } 
 }} 
 m0 { 1 0.02 0.01 } 
 vector_field_output_format {text %7g} 
 }] 
 

3.3 การวเิคราะห์กราฟลูปฮิสเทอรีซิส 
 การท าแบบจ าลองไมโครแมกเนติกดว้ยโปรแกรม OOMMF เราจะท าการก าหนดอินพุต
หรือสนามแม่เหล็กภายนอกท่ีจะป้อนให้กับระบบ เ ม่ือระบบเข้า สู่สภาวะสมดุลหรือมี                                
การเปล่ียนแปลงแมกนีไทเซชนันอ้ยกวา่ 0.1 deg/ns โปรแกรม OOMMF จะท าการบนัทึกผลลพัธ์ท่ี
ไดแ้ละจดัเก็บอยูใ่นไฟล ์.odt ซ่ึงมีขอ้มูลต่าง ๆ ไดแ้ก่ แมกนีไทเซชนัเฉล่ีย สนามแม่เหลก็ภายนอก 
พลงังานรวมเฉล่ีย พลงังานแลกเปล่ียนเฉล่ีย พลงังานแอนไอโซโทรปีเฉล่ีย พลงังานดีแมกนีไทเซ-
ชนัเฉล่ีย และพลงังานซีแมนเฉล่ีย เป็นตน้  
 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าลองขา้งตน้จะถูกน ามาใชใ้นการสร้างกราฟลูปฮิสเทอรีซิสระหว่าง
แมกนีไทเซชนักบัสนามแม่เหล็กภายนอก เพื่อเปรียบเทียบลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหล็ก
อย่างแข็ง สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน และแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC และเพื่อศึกษาผล
ของการเปล่ียนแปลงแมกนีไทเซชนัต่อกราฟลูปฮิสเทอรีซิส 

ก าหนดค่าคงที่แมกนีไทเซชันอิ่มตัวของ

ชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอยา่งแขง็และชั้นสาร

วสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 

0 ก าหนดทิศทางของแมกนีไทเซชนัเร่ิมตน้ 
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รูปท่ี 3.2  กราฟลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ 

 

รูปท่ี 3.3 กราฟลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 

 จากรูปท่ี 3.2 และ 3.3 แสดงกราฟลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งและสาร
วสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน ตามล าดบั โดยท่ีแกน x คือสนามแม่เหลก็ภายนอก มีหน่วยเป็น T และแกน y 
คือแมกนีไทเซชนัเฉล่ียในแนวแกน z จากผลการจ าลองพบว่า ลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็
อย่างแขง็มีขนาดกวา้งกว่าสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน ทั้งน้ีเน่ืองจาก แมกนีไทเซชนัของสารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็มีการเปล่ียนแปลงไดย้ากกวา่สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
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 ต่อไปน้ีเป็นการแสดงกราฟลูปฮิสเทอรีซิสของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC โดยท่ี
ชั้นล่างเป็นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็หนา 20 nm และชั้นบนเป็นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนหนา 5 nm 
จากผลการจ าลองแสดงให้เห็นว่า สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนส่งผลกระทบต่อสารวสัดุแม่เหล็ก
อย่างแข็ง จึงส่งผลให้รูปร่างของกราฟลูปฮิสเทอรีซิสเปล่ียนแปลงไปโดยมีค่า Hc และ Mr ลดลง 
แสดงดงัรูปท่ี 3.4 

 
รูปท่ี 3.4 กราฟลูปฮิสเทอรีซิสของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 

3.4 การน าข้อมูลจากโปรแกรม OOMMF มาแสดงเป็นภาพการเคลือ่นที่ของแมกนีไทเซชัน 
 โครงสร้างการเขียนโปรแกรม matlab เพื่อแสดงใหเ้ห็นภาพในการเคล่ือนท่ีของแมกนีไท-
เซชันจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้ งหมด 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีใช้ใน             
การเปล่ียนช่ือไฟล ์โดยน าค่าแมกนีไทเซชนัท่ีจดัเก็บอยู่ในไฟล ์.omf ท่ีไดก้ารจ าลองไมโครแมก-
เนติกดว้ยโปรแกรม OOMMF มาเปล่ียนช่ือไฟล ์ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีใชใ้นการก าหนดจ านวนขอ้มูล
ในแนวแกน x y และ z โดยค านวณจาก ระยะความหนาของแนวแกน/ขนาดของเซลล์ ส่วนท่ี 3           
ใชก้ าหนดแมกนีไทเซชนัของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็และชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนใหมี้
ขนาดเท่ากนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งและสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนมีค่าคงท่ี
แมกนีไทเซชนัไม่เท่ากนั ส่วนท่ี 4 เป็นส่วนท่ีใชใ้นการก าหนดรูปร่างและสีของการจ าลองแมกนีไทเซชนั 
ซ่ึงมีรายละเอียดของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 
 
 



  50 

 
 

yourfile=sprintf('sample-Oxs_TimeDriver-Magnetization-000000-0043379.omf');%choose file 
 
 
 
 
 
a=importdata(yourfile,' ', 38);a=a.data;  
Nx=20;  
Ny=20; 
Nz=25;  
 
 
 
u=zeros(Nx,Ny,Nz);v=zeros(Nx,Ny,Nz);w=zeros(Nx,Ny,Nz); 
for i=1:Nx 
    for j=1:Ny 
        for k=1:Nz 
            u(i,j,k)=a((k-1)*Nx*Ny+(j-1)*Nx+i,1); 
            v(i,j,k)=a((k-1)*Nx*Ny+(j-1)*Nx+i,2); 
            w(i,j,k)=a((k-1)*Nx*Ny+(j-1)*Nx+i,3); 
        end 
    end 
end 
x=zeros(Nx,Ny,Nz);y=zeros(Nx,Ny,Nz);z=zeros(Nx,Ny,Nz); 
for i=1:Nx 
    x(i,:,:)=i-0.5; 
end 
for j=1:Ny 

ส่วนที่ 2 ก าหนดจ านวนข้อมูลในแต่ละแกน 

Nx = x range/cellsize = 200 nm/10 nm = 20 

Ny = y range/cellsize = 200 nm/10 nm = 20 

Nz = z range/cellsize = 25 nm/1 nm = 10 

 

 

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนท่ีใชเ้ปลีย่นช่ือไฟล์  
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    y(:,j,:)=j-0.5; 
end 
for k=1:Nz 
    z(:,:,k)=k-0.5; 
end 
  
for i=1:Nz 
if i<=20 
    u(:,:,i)=u(:,:,i)./0.5e6;  
    v(:,:,i)=v(:,:,i)./0.5e6; 
    w(:,:,i)=w(:,:,i)./0.5e6;  
else 
    u(:,:,i)=u(:,:,i)./1.2e6; 
    v(:,:,i)=v(:,:,i)./1.2e6; 
    w(:,:,i)=w(:,:,i)./1.2e6; 
end 
end 
  
P=[2,1,3]; 
x=permute(x,P); 
y=permute(y,P); 
z=permute(z,P); 
u=permute(u,P); 
v=permute(v,P); 
w=permute(w,P); 
  
xmin = min(x(:)); 
xmax = max(x(:)); 
ymin = min(y(:)); 
ymax = max(y(:)); 

ส่วนที่ 3 ก าหนดให้แมกนีไทเซชนัของชั้นสารวสัดุ

แม่เหลก็อยา่งแขง็และชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน

มีขนาดเท่ากนั 

    ช้ันล่าง ซ่ึงเป็นชั้นของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ 

 

    ช้ันบน ซ่ึงเป็นชั้นของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 

v 
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zmin = min(z(:)); 
zmax = max(z(:)); 
daspect([1,1,1]) 
  
xrange = linspace(xmin,xmax,8);  
yrange = linspace(ymin,ymax,1);  
zrange = linspace(zmin,zmax,10); 
 
[cx,cy,cz] = meshgrid(xrange,yrange,zrange); 
angle =w; 
colormap('jet')  
hcones = coneplot(x,y,z,u,v,w,cx,cy,cz,1.1,angle); 
set(hcones,'FaceColor','black','EdgeColor','none') 
hold on 
hsurfaces = slice(x,y,z,angle,[xmax,xmin],[ymax,ymin],[zmax,zmin]); 
  
colorbar 
caxis([-1 1]) 
set(hsurfaces,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
hold off 
axis tight;axis equal;axis off; 
camproj perspective; 
lighting phong; 
set(hsurfaces,'AmbientStrength',1.0) 
set(hcones,'DiffuseStrength',.1) 
view([180 0]) 
set (gcf,'units','normalized','outerposition',[0 0 1 1])                                       

 

 

ก าหนดวา่ในแนวแกน x แกน y และแกน 

z จะแสดงแมกนีไทเซชันออกมาจ านวน 

8 อนั 1 อนั และ 10 อนั ตามล าดบั 

ส่วนที่ 4 ก าหนด

สี พื้ น ด้ านหลั ง

และตัวแมกนีไท

เซ ชันของก าร

แสดงภาพการ

จ าลองแมกนีไท

เซชนั 
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 ภาพการเคล่ือนท่ีของแมกนีไทเซชนัจากการให้สนามแม่เหลก็ภายนอกในแนวแกน z จาก 
12 T ถึง -12 T แสดงดงัรูปท่ี 3.5 เม่ือลูกศรสีด าแทนแมกนีไทเซชนั โดยท่ีแมกนีไทเซชนัสองแถว
ดา้นบนแทนชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน และแมกนีไทเซชนัแปดแถวดา้นล่างแทนชั้นสารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ และแถบพื้นสีแดงเขม้แทนแมกนีไทเซชนัท่ีอยูใ่นแนวแกน +z ซ่ึงแทนดว้ยเลข 1
และแถบสีน ้ าเงินเขม้แทนแมกนีไทเซชนัท่ีอยูใ่นแนวแกน -z ซ่ึงแทนดว้ยเลข -1 ส่วนแถบสีอ่ืนเป็น
การบอกว่าแมกนีไทเซชนัไม่ไดอ้ยูใ่นแนวแกน +z หรือ –z (แถบสีในรูปท่ี 3.5(ซ))โดยรูปท่ี 3.5 (ก) 
เป็นจุดเร่ิมตน้การใหส้นามแม่เหลก็ภายนอกจาก 0 T ถึง 12 T ซ่ึงแมกนีไทเซชนัมีทิศทางอยูอ่ยา่งสุ่ม 
จากนั้น เม่ือแมกนีไทซนัทั้งหมดถึงจุดอ่ิมตวั ดงัรูปท่ี 3.5 (ข) จะเห็นไดว้า่ แมกนีไทเซชนัทั้งหมดอยู่
ในทิศแกน +z จากนั้นจึงลดสนามแม่เหลก็ภายนอกลงจาก 12 T ถึง 0 T พบว่ายงัคงหลงเหลือความ
เป็นแม่เหลก็อยูด่งัรูปท่ี 3.5 (ค) และ 3.5 (ง) จะเห็นไดว้า่ แมกนีไทเซชนัท่ีชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่ง
อ่อนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทิศทาง โดยท่ีแมกนีไทเซชนัทั้งหมดของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็
ยงัคงอยูใ่นแนวแกน +z หลงัจากนั้นจึงใหส้นามแม่เหลก็ภายนอกในทิศตรงกนัขา้ม ซ่ึงกคื็อทิศ –z จาก 
0 T ถึง -12 T ดังรูปท่ี 3.5 (จ) แมกนีไทเซชันท่ีชั้ นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนมีทิศทางอยู่ใน
แนวแกน –z เกือบทั้งหมด โดยท่ีแมกนีไทเซชนัทั้งหมดของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ยงัคงอยู่
ในแนวแกน +z เม่ือแมกนีไทเซชนัท่ีบริเวณชั้นแม่เหลก็อยา่งอ่อนอยูใ่นแนวแกน –z ทั้งหมด จะเห็น
ไดว้่า แมกนีไทเซชนัท่ีบริเวณชั้นแม่เหล็กอย่างแข็งท่ีใกลก้บับริเวณรอยต่อของชั้นสารแม่เหล็ก
อย่างอ่อนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทิศทางไปทางแนวแกน –z ก่อน แลว้แมกนีไทเซชนัท่ีบริเวณชั้น
สารแม่เหล็กอย่างแขง็ท่ีเหลือจึงเปล่ียนแปลงทิศทางตามไปเร่ือย ๆ ดงัรูปท่ี 3.5 (ฉ) และเม่ือถึงจุด
อ่ิมตวั แมกนีไทเซชนัทั้งหมดอยูใ่นแนวแกน –z ทั้งหมด ดงัรูปท่ี 3.5 (ช)   

 
รูปท่ี 3.5 การจ าลองแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECC 
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(ก) (ข) 

  

(ค) (ง) 

  

(จ) (ฉ) 
รูปท่ี 3.5(ต่อ) การจ าลองแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECC 
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(ช) (ซ) 
รูปท่ี 3.5(ต่อ) การจ าลองแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECC 
3.5 การวิเคราะห์กราฟพลงังาน 
 กราฟพลังงานท่ีเกิดจากการจ าลองไมโครแมกเนติกประกอบไปด้วย กราฟพลังงาน
แลกเปล่ียนเฉล่ีย กราฟพลงังานดีแมกนีไทเซชนัเฉล่ีย กราฟพลงังานแอนไอโซโทรปีเฉล่ีย กราฟ
พลงังานซีแมนเฉล่ีย และกราฟพลงังานรวมเฉล่ีย โดยกราฟพลงังานของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็
ชนิด ECC ท่ีจะแสดงดงัต่อไปน้ี เกิดจากการพลอต กราฟระหว่างค่าพลงังานโดยเฉล่ียรวมของชั้น
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็และชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนกบัสนามแม่เหลก็ภายนอก จากการให้
สนามแม่เหล็กภายนอกจาก -12 T ถึง +12 T และ +12 T ถึง -12 T โดยแกน x แทนแมกนีไทเซชนั
เฉล่ียในแนวแกน z มีหน่วยเป็น T และแกน y แทนค่าพลงังาน มีหน่วยเป็น J ดงัต่อไปน้ี 

3.5.1 กราฟพลงังานแลกเปลีย่นเฉลีย่ 
 กราฟพลงังานแลกเปล่ียนเฉล่ียของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC เกิดจากการ    พลอ
ตกราฟระหวา่งค่าสนามแม่เหลก็ภายนอก มีหน่วยเป็น T กบัค่าพลงังานแลกเปล่ียนเฉล่ียของชั้นสาร
วสัดุแม่เหล็กอย่างแขง็และชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน โดยพลงังานแลกเปล่ียนจะมีค่าน้อยลง
เม่ือไดโพลมีการจดัเรียงตวัในทิศทางเดียวกนั ดงัรูปท่ี 3.6 
 จากรูปท่ี 3.6 กราฟพลงังานแลกเปล่ียนเฉล่ียของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC ลูกศร
สีด าแทนแมกนีไทเซชนั เส้นกราฟสีชมพูแทนการให้สนามแม่เหลก็ภายนอกจาก 12 T ถึง -12 T และ
เส้นกราฟสีเขียวแทนการให้สนามแม่เหล็กภายนอกจาก -12 T ถึง 12 T โดยแถบสีในรูปท่ี 3.6(ฉ) 
หมายความวา่ ถา้แมกนีไทชนัอยูใ่นแนวแกน +z จะถูกแทนดว้ยพิน้ผวิสีแดง และเม่ือแมกนีไทเซชนั อยุ่
ในแนวแกน –z จะถูกแทนดว้ยพื้นผิวสีน ้ าเงิน ในท่ีน้ีผูว้ิจยัจะขออธิบายพลงังานแลกเปล่ียนเฉล่ีย
จากเส้นกราฟสีเขียว จากรูป 3.6(ก) แมกนีไทเซชนัทั้งหมดมีทิศทางอยูแ่นวแกน –z หลงัจากนั้นเม่ือ
แมกนีไทเซชนัท่ีชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนเร่ิมเปล่ียนแปลงทิศทางดงัรูป 3.6 (ข) ส่งผลให้มี
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พลงังานแลกเปล่ียนเฉล่ียเพิ่มข้ึน จากนั้น เม่ือแมกนีไทเซชนัของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็เร่ิม
เปล่ียนทิศทางในขณะท่ีแมกนีไทเซชนัของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนมีทิศทางอยูใ่นแนวแกน 
+z ส่งผลให้กราฟพลงังานแลกปเล่ียนเฉล่ียลดลงมา ดงัรูป 3.6(ค) แลว้เม่ือแมกนีไทเซชนัท่ีชั้นสาร
วสัดุแม่เหล็กอย่างแขง็เปล่ียนแปลงทิศทางเขา้สู่แนวแกน +z เน่ืองจากสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง
เปล่ียนทิศทางของแมกนีไทเซชนัไดย้ากกว่าสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน จึงส่งผลให้กราฟพลงังาน
แลกเปล่ียนเฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน และเม่ือแมกนีไทเซชนัทั้งหมดอยูใ่นแนวแกน +z พลงังานแลกเปล่ียน
เฉล่ียจึงลดลง ดงัรูป 3.6(จ) 
 

 

   

(ก) (ข) (ค) 
 
รูปท่ี 3. 6 กราฟพลงังานแลกเปล่ียนเฉล่ียของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 
 

(ง) 

(ค) 

(ก) 

(ข) 

(จ) 
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(ง) (จ) (ฉ) 

รูปท่ี 3.6(ต่อ) กราฟพลงังานแลกเปล่ียนเฉล่ียของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 

3.5.2 กราฟพลงังานดีแมกนีไทเซชันเฉลีย่ 
 กราฟพลังงานแลกเปล่ียนเฉล่ียของแผ่นบันทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC เกิดจากการ             
พลอตกราฟระหว่างค่าสนามแม่เหลก็ภายนอก มีหน่วยเป็น T กบัค่าพลงังานดีแมกนีไทเซชนัเฉล่ีย
ของชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งและชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน ดังรูปท่ี 3.7โดยพลงังาน                
ดีแมกนีไทเซชัน เป็นพลงังานท่ีเกิดจากสนามลบลา้งสภาวะแม่เหล็กภายในวตัถุ โดยพลงังาน               
ดีแมกนีไทเซชนัเฉล่ียมีค่าต ่าลงเม่ือมีโดเมนแม่เหลก็มาก  

 

รูปท่ี 3.7 กราฟพลงังานดีแมกนีไทเซชนัเฉล่ียของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 

(ข) 

(ก) (ง) 

(ค) 

(จ) 
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(ก) (ข) (ค) 

 

 

 

(ง) (จ) (ฉ) 

รูปท่ี 3.7(ต่อ) กราฟพลงังานดีแมกนีไทเซชนัเฉล่ียของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 

 จากรูปท่ี 3.7 พิจารณาเส้นกราฟสีเขียวของกราฟพลังงานดีแมกนีไทเซชันเฉล่ียท่ีให้
สนามแม่เหลก็ภายนอกจาก -12 T ถึง 12 T แสดงดงัรูปท่ี 3.7 ซ่ึงแถบสีท่ีบ่งบอกวา่แมกนีไทเซชนัอยู่
ในแนวแกน  –z หรือ +z เป็นไปตามแถบสีในรูปท่ี 3.7 (ฉ) จะเห็นไดว้า่ จากรูปท่ี 3.7 (ก) แมกนีไทเซชนัของ
ชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งและชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนทั้งหมดอยู่ในแนวแกน -z เม่ือ
แมกนีไทเซชนัของชั้นสารแม่เหล็กอยา่งอ่อนเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงทิศทาง ในขณะท่ีแมกนีไทเซ-
ชนัท่ีชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ยงัคงอยูใ่นแนวแกน-z เป็นผลใหมี้โดเมนแม่เหลก็เพิ่มข้ึน ดงัรูป
ท่ี 3.7 (ข) จากนั้ นแมกนีไทเซชันของชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนอยู่ในแนวแกน +z โดยท่ี   
แมกนีไทเซชนัท่ีชั้นสารแม่เหลก็อยา่งแขง็ยงัคงอยูใ่นแนวแกน -z ท าใหโ้ดเมนแม่เหลก็ลดลง ส่งผล
ให้เส้นกราฟพลงังานมากข้ึน ดงัรูปท่ี 3.7(ค) หลงัจากท่ีแมกนีไทเซชันทั้งหมดของชั้นสารวสัดุ
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แม่เหล็กอย่างอ่อนอยู่ในแนวแกน +z โดยท่ีแมกนีไทเซชันท่ีชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งเร่ิม
เปล่ียนทิศทางมาอยูใ่นแนวแกน –z ท าให้มีโดเมนแม่เหล็กเพิ่มข้ึนอีก จึงส่งผลให้กราฟพลงังานลดลง 
ดังรูปท่ี 3.7 (ง) และเม่ือแมกนีไทเซชันทั้งหมดของชั้นสารแม่เหล็กอย่างอ่อนและชั้นสารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็อยูใ่นแนวแกน +z ทั้งหมด ซ่ึงเป็นจุดท่ีแมกนีไทเซชนัอ่ิมตวั จึงส่งผลใหพ้ลงังาน
คงท่ีดงัรูปท่ี 3.7 (จ) 

3.5.3 กราฟพลงังานแอนไอโซโทรปีเฉลีย่ 
 กราฟพลงังานแอนโซโทรปีเฉล่ียของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC เกิดจากการ           
พลอตกราฟระหว่างค่าสนามแม่เหลก็ภายนอก มีหน่วยเป็น T กบัค่าพลงังานแอนไอโซโทรปีเฉล่ีย
ของชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งและชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน ดงัรูปท่ี 3.8 โดยพลงังาน             
แอนไอโซโทรปีเฉล่ียจะมีค่ามากสุดเม่ือแมกนีไทเซชนัมีทิศตั้งฉากกบัแกนง่ายและมีค่าน้อยสุด              
เม่ือแมกนีไทเซชนัมีทิศเดียวกบัแกนง่าย 

 

รูปท่ี 3.8 กราฟพลงังานแอนไอโซโทรปีเฉล่ียของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 
 จากรูปท่ี 3.8 เป็นการพลอตกราฟพลงังานแอนไอโซโทรปีเฉล่ียของแผ่นบนัทึกขอ้มูล
แม่เหล็กชนิด ECC ซ่ึงจะเห็นไดว้่า พลงังานแอนไอโซโทรปีเฉล่ียมีค่าเป็น 0 เน่ืองมาจากผูว้ิจยัใช้
สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งท่ีเฮกซะโกนอล และสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนมีโครงสร้างผลึกเป็น
แบบคิวบิค จึงไม่มีผลต่อพลงังานแอนไอโซโทรปี 

3.5.4 กราฟพลงังานซีแมนเฉลีย่ 
 กราฟพลงังานซีแมนเฉล่ีย เกิดจากการพลอตกราฟระหว่างค่าสนามแม่เหล็กภายนอก มี
หน่วยเป็น T กบัค่าพลงังานซีแมนเฉล่ียของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็และชั้นสารวสัดุแม่เหลก็
อยา่งอ่อน โดยพลงังานซีแมนเฉล่ียมีค่านอ้ยลงเม่ือแมกนีไทเซชนัเรียงตวัอยา่งมีระเบียบในทิศทาง
เดียวกนั ดงัรูปท่ี 3.9 
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(ก) (ข) (ค) 

 
 

 

(ง) (จ) (ฉ) 

รูปท่ี 3.9 กราฟพลงังานซีแมนเฉล่ียของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 
  

(ก) 

(ข) 
(ค) 

(ง) 

(จ) 
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พิจารณาเส้นกราฟสีเขียวของกราฟพลงังานซีแมนเฉล่ียท่ีให้สนามแม่เหล็กภายนอกจาก -12 T ถึง 
12 T แสดงดงัรูปท่ี 3.9 ซ่ึงแถบสีท่ีบ่งบอกว่าแมกนีไทเซชนัอยูใ่นแนวแกน -z หรือ +z เป็นไปตาม
แถบสีในรูปท่ี 3.9 (ฉ) จะเห็นไดว้่า เม่ือให้สนามแม่เหลก็ภายนอกในแนวแกน -z จาก 12 T ถึง 0 T 
ท าให้แมกนีไทเซชนัทั้งหมดสมดุลอยูใ่นแนวแกน –z โดยสัมพนัธ์กบัสมการพลงังงานซีแมน โดย 
Happ คือสนามแม่เหลก็ภายนอก ดงัสมการท่ี 3.5 

จึงส่งผลให้พลงังานซีแมนมีค่าเป็นลบโดยมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ดงัรูปท่ี 3.9 (ก) เม่ือสนามแม่เหล็ก
ภายนอกลดลงมาท่ี 0 T จึงส่งผลใหพ้ลงังานซีแมนเฉล่ียมีค่าเป็น 0 J ดงัรูปท่ี 3.6 (ข) จากนั้น เม่ือให้
สนามแม่เหล็กภายนอกในแนวแกน +z จาก 0 T ถึง 12 T แมกนีไทเซชนัของชั้นสารวสัดุแม่เหล็ก
อย่างอ่อนเปล่ียนทิศทางมาอยู่ในแนวแกน +z ในขณะท่ีแมกนีไทเซชนัของชั้นสารวสัดุแม่เหล็ก
อย่างแข็งยงัคงอยู่ในแนวแกน –z จึงส่งผลให้พลงังานซีแมนเฉล่ียมีค่าเป็นบวก ดงัรูปท่ี 3.9 (ค) 
จากนั้น เม่ือแมกนีไทเซชนัของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็เร่ิมเปล่ียนทิศทางมาอยูใ่นแนวแกน +z 
จึงส่งผลให้พลงังานซีแมนเฉล่ียมีค่าลดลง ดงัรูปท่ี 3.9 (ง) และเม่ือแมกนีไทเซชนัทั้งหมดสมดุลอยู่
ในแนวแกน +z ส่งผลใหพ้ลงังานมีค่าเป็นลบ ดงัรูปท่ี 3.9 (จ) 

3.5.5 กราฟพลงังานรวมเฉลีย่ 
 พลงังานรวมเฉล่ียเป็นผลรวมโดยเฉล่ียของพลงังาน 4 ชนิด ไดแ้ก่ พลงังานแลกเปล่ียน 
พลงังานดีแมกนีไทเซชนั พลงังานแอนไอโซโทรปี และพลงังานซีแมน ดงัรูปท่ี 3.10 ซ่ึงจะเห็นไดว้่า 
พลงังานซีแมนมีผลต่อกราฟพลงังานรวมมากท่ีสุด โดยกราฟพลงังานรวมเกิดจากการพลอตกราฟ
ระหว่างค่าสนามแม่เหล็กภายนอก มีหน่วยเป็น T กับค่าพลังงานซีแมนเฉล่ียของชั้นสารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็และชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 

 

รูปท่ี 3.10 กราฟพลงังานรวมเฉล่ียของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC

appZeeman 0 s
V

E = -μ M m H dV     (3.5) 



 

บทที ่4 
การศึกษาพารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อแผ่นบันทกึข้อมูล

ชนิดเอก็เชนจ์คอบเป้ิลคอมโพสิต 
 

 แผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิดเอก็เชนจค์อบเป้ิลคอมโพสิต (exchange coupled composite 
: ECC) มีโครงสร้างซ่ึงประกอบข้ึนจากชั้นวสัดุแม่เหลก็ 2 ชั้น ไดแ้ก่ ชั้นวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ ท า
หน้าท่ีเก็บข้อมูลท่ีต้องการบันทึก และชั้ นวัสดุแม่เหล็กอย่างอ่อน ท าหน้าท่ีลดสวิตช่ิงฟิลด์ 
(switching field) ให้อยู่ในระดับท่ีหัวเขียนขอ้มูลแม่เหล็กสามารถสร้างได้อยู่ท่ี 2.4 T [26] โดย
ประสิทธิภาพของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ท่ีดีนั้น จ าเป็นตอ้งมีเสถียรภาพทางความร้อน (thermal 
stability) ท่ีดีหรือก็คือ แมกนีไทเซชันสามารถรักษาทิศทางให้อยู่ในทิศทางเดิมได้เป็นระยะ
เวลานาน จึงต้องการวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งท่ีมีแมกเนติกแอนไอโซโทรปีขนาดใหญ่ (large 
magnetic anisotropy)  อย่างไรก็ตาม วสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งเหล่านั้นมีค่าโคเออซีวิตี (coercivity) 
กวา้ง ซ่ึงส่งผลใหม้นัตอ้งการสนามแม่เหลก็ท่ีมีความเขม้สูงตามไปดว้ย เพื่อใชใ้นการเปล่ียนทิศทาง
แมกนีไทเซชนัหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลจากลอจิก 1 ไปเป็น 0 หรือจาก 0 ไปเป็น 1 ดงันั้นนอกจาก
แผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กจะตอ้งมีเสถียรภาพท่ีดีแลว้ มนัจะตอ้งมีสวิตช่ิงฟิลด์ท่ีแคบเพียงพอ 
เพื่อใหส้นามแม่เหลก็จากหวัเขียนสามารถเปล่ียนแปลงทิศทางของแมกนีไทเซชนัไดด้ว้ย 
 เพื่อจะหาคู่วสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งและอย่างอ่อนท่ีเหมาะสมต่อการน ามาพฒันาเป็น         
แผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC ในบทน้ีผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกใชก้ารจ าลองไมโครแมกเนติกเพื่อ
ศึกษาวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็และวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนท่ีมีศกัยภาพในการน ามาประยกุตใ์ชท้  าเป็น        
แผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ L10-FePt         
L10-FePd L11-CoPt Co/Pt CoPt และ MnBi และสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนทั้งหมด 4 สาร ไดแ้ก่          
Fe Co FeCo และ NiFe โดยในการพิจารณาประสิทธิภาพและศกัยภาพของวสัดุแม่เหลก็ เราจะเลือก
ศึกษาลูปฮิสเทอรีซิสระหว่างแมกนีไทเซชันกับสนามแม่เหล็กภายนอก (M - H loop) ของวสัดุ
แม่เหลก็ แต่ละประเภทและเม่ือน าวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็และอยา่งอ่อนมาประกอบกนัเป็นโครงสร้าง
แบบ ECC 
 พารามิเตอร์หลักท่ีได้จาก M - H loop เพื่อน ามาใช้ในการประเมินศักยภาพของวัสดุ
แม่เหล็กและประสิทธิภาพของแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิด ECC ได้แก่ ค่าโคเออซีวิตี 
(coercivity, Hc) และแมกนีไทเซชนัคงคา้ง (remanence magnetization, Mr) โดยในงานวิจยัน้ีไดแ้บ่ง
การทดลองออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่  
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4.1) การศึกษาลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ 
4.2) การศึกษาลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
4.3) การศึกษาลูปฮิสเทอรีซิสของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 

4.1 ลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็อย่างแขง็ 
 ในการเพิ่มความหนาแน่นของการบนัทึกขอ้มูล จากท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 นั้น ตอ้งมีการ
ลดขนาดของเกรน ส่งผลใหเ้สถียรภาพในระยะยาวลดลง ซ่ึงจะท าใหข้อ้มูลท่ีบนัทึกไวถู้กลบไดเ้พื่อ
ชดเชยขนาดของเกรนท่ีลดลง จึงตอ้งเพิ่มค่าแอนไอโซโทรปีแม่เหล็กโดยการจ าลองน้ี ผูว้ิจยัจึง
เลือกใชส้ารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งท่ีมีค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปี (Ku) สูงมาทั้งหมด 6 ชนิดดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ L10-FePt L10-FePd L11-CoPt Co/Pt CoPt และ MnBi ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้บบจ าลองไมโครแมกเนติก
ด้วยโปรแกรม OOMMF มาศึกษา M - H loopโดยก าหนดให้วสัดุแต่ละชนิดมีขนาดความกวา้ง 
ความยาว และความหนาเท่ากัน ได้แก่ 20 nm × 20 nm × 20 nm ซ่ึงสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง
ทั้งหมดน้ีมีค่าแมกเนนีไทเซชนัอ่ิมตวั (Ms) ค่าคงท่ีแลกเปล่ียน (A) และค่าคงท่ีแอนไอโซโทรปี (K) 
แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกจะจ าลองการป้อนสนามแม่เหล็กภายนอกทิศทางแกน z หรือ
ทิศทางเดียวกบั easy axis ของวสัดุ ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจ าลอง น ามาแสดงผลในรูปของ M - H 
loop อนัเน่ืองมาจากการการใหส้นามแม่เหลก็ภายนอกในทิศทางตามแนวแกน +z และ –z แสดงได้
ดงัรูปท่ี 4.1 

ตารางท่ี 4.1 พารามิเตอร์ของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ 

                                      พารามิเตอร์ 
วสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ 

Ms 
(A/m) 

A 
(J/m) 

K 
(J/m3) 

L10-FePt [27] 5 × 105 1.25 × 10-11 2.5 × 106 
L10-FePd [28, 29] 11 × 105 0.7 × 10-11 2.6 × 106 
MnBi [30, 31] 6.7 × 105 1 × 10-11 1.6 × 106 
Co/Pt [32] 5 × 105 1.5 × 10-11 0.4 × 106 
CoPt [33, 34] 7 × 105 1.05 × 10-11 0.67 × 106 
L11-CoPt [35] 8 × 105 1 × 10-11 1 × 106 
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(ก) 

 

(ข) 

รูปท่ี 4.1 ลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งทั้ ง 6 ชนิด (ก) L10-FePt (ข) L10-FePd                  
(ค) L11-CoPt (ง) Co/Pt (จ) CoPt และ (ฉ) MnBi 
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(ค) 

 

(ง) 
รูปท่ี 4.1(ต่อ) ลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ทั้ง 6 ชนิด (ก) L10-FePt (ข) L10-FePd 
(ค) L11-CoPt (ง) Co/Pt (จ) CoPt และ (ฉ) MnBi 
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(จ) 

 

(ฉ) 
รูปท่ี 4.1(ต่อ) ลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ทั้ง 6 ชนิด (ก) L10-FePt  (ข) L10-FePd 
(ค) L11-CoPt (ง) Co/Pt (จ) CoPt และ (ฉ) MnBi 



  67 

 ผลจากการจ าลองแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กของสารวสัดุแม่เหล็กอยา่งแขง็ทั้ง 6 ชนิดเม่ือ
น ามาพลอตกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่า Hcกบัค่า Mr จะไดด้งัรูปท่ี 4.1  พบว่า สารวสัดุแม่เหลก็
อย่างแขง็ L10-FePt มีค่า Hc มากท่ีสุดอยู่ท่ี 10.2 T ส่วนสาร CoPt มีค่า Hc นอ้ยท่ีสุดอยู่ท่ี 1.8 T และ
สารวสัดุแม่เหล็กอยา่งแขง็ท่ีมีค่า Mr มากท่ีสุดคือ สาร L10-FePd มีค่าอยู่ท่ี 10 mT ซ่ึงค่าโคเออซีวิตี
และค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ท่ีไดจ้ากการทดลองของวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ทั้ง 6 ชนิดไดแ้สดง
อยูใ่นตารางท่ี 4.2 และรูปท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ท่ีไดจ้ากการทดลอง 

สารวสัดุแม่เหลก็อย่างแข็ง Hc (T) 
แกน x 

Mr (mT) 
แกน y 

L10-FePt 10.2 50 
L10-FePd 3.5 110 
L11-CoPt 2.08 80 

Co/Pt 1.95 50 
CoPt 1.8 70 
MnBi 4.5 70 

 กราฟ M - H loop ท่ีค  านวณไดจ้ากผลการจ าลองไมโครแมกเนติกแสดงดงัรูปท่ี 4.1 จะเห็น
ไดว้่า มีค่า Hc มากกว่าสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ท่ีใชท้  าแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ในปัจจุบนัท่ีมีค่า 
Hc นอ้ยกว่า 1 T [36] ซ่ึงค่า Hcดงักล่าวมีขนาดไม่กวา้งมากเกินไป ส่งผลใหส้นามแม่เหลก็จากหวัเขียน
มีความเขม้มากพอท่ีจะสามารถเปล่ียนแปลงทิศทางแมกนีไทเซชนัได ้แต่ในปัจจุบนัมีการพฒันา
แผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กให้มีความจุท่ีเพิ่มมากข้ึนและตอ้งมีเสถียรภาพความร้อน เพื่อการเก็บ
ขอ้มูลให้มัน่คง ซ่ึงสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ทั้ง 6 สารในหัวขอ้ 4.1 น้ี มีค่า Hc สูงกว่าของปัจจุบนั 
ดงันั้น จึงมีความน่าสนใจท่ีจะน ามาท าเป็นแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ได ้แต่การท่ี M - H loop และ
ค่า Hc สูง ก็ส่งผลให้ตอ้งใช้สนามแม่เหล็กในการบนัทึกท่ีแรงมากข้ึน เพื่อเปล่ียนแปลงทิศทาง 
แมกนีไทเซชนั แต่ในทางตรงกนัขา้มหัวเขียนมีการออกแบบให้มีขนาดเลก็ลงแลว้ จึงตอ้งมีการน า
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนเขา้มาช่วยใหแ้ผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็สามารถเปล่ียนแปลงทิศทางของ
แมกนีไทเซชนัไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะท าการศึกษาลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนใน หวัขอ้ 
4.2 ต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.2  กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหล็กของสารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างแข็งท่ีใชท้  าแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กในปัจจุบนั และสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งท่ี
ศึกษาในงานวิจยัน้ี 
4.2 ลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหลก็อย่างอ่อน 
 ผูว้ิจยัท าการจ าลองแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนทั้ง 4 ชนิด ซ่ึง
มีค่า Ms A และ Ku ดงัตารางท่ี 4.3ซ่ึงท าใหไ้ด ้M - H loopดงัรูปท่ี 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ค่าพารามิเตอร์ของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 

                                   
พารามิเตอร์ 
วสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 

Ms 
(A/m) 

A 
(J/m) 

Ku 
(J/m3) 

Fe [27] 1.2 × 106 2.8 × 10-11 0.1 × 103 
Co [32] 14 × 105 2.5 × 10-11 5 × 104 
FeCo [37] 1.4 × 106 1 × 10-11 5 × 103 
NiFe [35] 6.5 × 105 1.05 × 10-11 0.1 × 103 
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(ก) 

 

(ข) 
รูปท่ี 4.3 ลูปฮิสเทอรีซิสของสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนทั้ ง 4 สารท่ีมีความหนา 20 nm (ก) Fe                
(ข) Co (ค) FeCo และ (ง) NiFe 
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(ค) 

 

(ง) 
รูปท่ี 4.3(ต่อ) ลูปฮิสเทอรีซิสของสารวัสดุแม่เหล็กอย่างอ่อนทั้ ง 4 สารท่ีมีความหนา 20 nm                 
(ก) Fe (ข) Co (ค) FeCo และ (ง) NiFe 
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 ผลจากการจ าลองแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนทั้ง 4 ชนิด ซ่ึง
ได ้M - H loop ท่ีมีลกัษณะแคบ และมีค่า Mr น้อย ส่งผลให้แมกนีไทเซชนัของสารวสัดุแม่เหล็ก
อย่างอ่อนมีการเปล่ียนแปลงทิศทางไดง่้าย จึงไม่ตอ้งใชส้นามแม่เหล็กภายนอกท่ีมีค่ามาก ดงัรูปท่ี 
4.3 โดยสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Co กับ FeCo มีค่า Ms มากท่ีสุดอยู่ท่ี 140 mT รองลงมาคือ                   
สาร Fe ซ่ึงมีค่าอยูท่ี่ 120 mT และ NiFe มีค่า Ms นอ้ยสุดอยูท่ี่ 65 mT 

4.3 ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชันของแผ่นบันทกึข้อมูลแม่เหลก็ชนิด ECC 
 ในการจ าลองน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาการจ าลองแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC โดยชั้น
ล่างก าหนดให้เป็นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งท่ีไดจ้ากการจ าลองท่ี 4.1 ไดแ้ก่ L10-FePt L10-FePd 
และ MnBi โดยจะก าหนดให้ชั้นน้ีมีความหนาคงท่ี 25 nm และชั้นบนก าหนดให้เป็นสารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างอ่อนจากการจ าลองท่ี 4.2 ไดแ้ก่ Fe Co FeCo และ NiFe ดงัรูปท่ี 4.4 เพื่อหาชนิดและ
ความหนาของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนท่ีเหมาะสมต่อการจ าลองแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด 
ECC โดยผลท่ีไดม้านั้นตอ้งมีค่า 1.5Hc ≤ 2.4 T ดงันั้นค่า Hc ≤ 1.6 T เน่ืองจากสนามแม่เหลก็สูงสุด
ท่ีใช้ในการเขียนของหัวบันทึกขอ้มูลแม่เหล็กแบบทั่วไปค่าอยู่ท่ี 2.4  T โดยะแบ่งการจ าลอง
ออกเป็น 3 กรณี ไดแ้ก่ (4.3.1) กรณีชั้นแม่เหลก็อยา่งแขง็คือ L10-FePt (4.3.2) กรณีชั้นแม่เหลก็อยา่ง
แขง็คือ L10-FePd และ (4.3.3) กรณีชั้นแม่เหลก็อยา่งแขง็คือ MnBi 

  

รูปท่ี 4.4 โครงสร้างของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 

4.3.1 กรณช้ัีนสารวสัดุแม่เหลก็อย่างแขง็ (L10-FePt) 
 ผูว้ิจยัท าการจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePt มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อย่าง อ่อน  Fe Co FeCoและ NiFe ท่ี มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm 
ตามล าดบั 
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4.3.1.1 FePt (20 nm)/Fe (1-25 nm) 
  การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePt มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อย่างอ่อน Fe ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nmตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.5 

 

 
รูปท่ี 4.5  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบันทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้ นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe ท่ีมี
ความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm 

 จะเห็นไดว้่าเม่ือเพิ่มความหนาของชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Fe จะส่งผลให้ลูปฮิส-
เทอรีซิสมีขนาดเลก็ลง ซ่ึงท าใหค่้า Hc และค่า Mr มีค่าลดลงดว้ย แสดงดงัรูปท่ี 4.5 และ 4.6 ซ่ึงค่า Hc 
ท่ีมีค่าไม่เกิน 1.6 T คือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe ท่ีมีความหนาตั้งแต่ 10 nm ข้ึนไป โดยความ
หนาของสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Fe ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแบบจ าลองน้ีอยู่ท่ี 10 nm เพราะมีค่า 
Hc= 1.4 T และ ค่า Mr = 42.5 mT 
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รูปท่ี 4.6 ค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหล็กของแผ่นบนัทึกขอ้มูลชนิด ECC โดยท่ีชั้น
ล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อยา่งอ่อน Fe ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nmและ 25 nm ตามล าดบั 

 จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.7 แสดงลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผ่นบนัทึก
ขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePt (20 nm) ซ่ึงแทน
ดว้ยแมกนีไทเซชนัห้าแถวดา้นล่าง และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Fe (10 nm) ซ่ึงแทน
ดว้ยแมกนีไทเซชนัสองแถวดา้นบน โดยลูกศรสีด าแทนแมกนีไทเซชนั พื้นหลงัสีแดงแทนแมกนี-
ไทเซชนัท่ีอยูใ่นแนวแกน +z  พื้นหลงัสีน ้ าเงินแทนแมกนีไทเซชนัท่ีอยูใ่นแนวแกน –z ส่วนพื้นหลงั
ท่ีเป็นสีอ่ืน บ่งบอกว่าแมกนีไทเซชนัไม่ไดอ้ยูใ่นแนวแกน +z หรือ –zให้สนามแม่เหลก็ภายนอก 12 T 
ในแนวแกน +z และ –z  ซ่ึงกระบวนการเปล่ียนทิศทางของแมกนีไทเซชนัเกิดข้ึน 2 ขั้นตอน [23]  
ซ่ึงในขั้นตอนท่ีแรกเป็นกระบวนการ nucleation ในชั้นแม่เหล็กอ่อนส่งผลให้เกิดแนวของผนัง
โดเมน  โดยท่ีแมกนีไทเซชันในชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนยงัคงอยู่ในทิศทางเดิม และใน
ขั้นตอนท่ี 2 เป็นกระบวนการ depinning เป็นการเคล่ือนท่ีของผนังโดเมนภายในชั้นสารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างแข็งก่อให้เกิดการเปล่ียนทิศทางของแมกนีไทเซชันทั้งหมดในแผ่นบนัทึกขอ้มูล
แม่เหลก็ชนิด ECC แสดงดงัรูปท่ี 4.7 โดยท่ี (a) ก่อนเกิดกระบวนการ nucleation ในชั้นวสัดุแม่เหลก็
อย่างอ่อน µ0H  = 1.2 T (b) หลงัเกิดกระบวนการ nucleation คือ แมกนีไทเซชันในชั้นสารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งอ่อนเร่ิมเปล่ียนทิศไปอยูทิ่ศเดียวกบัสนามแม่เหลก็ภายนอกจึงเกิดผนงัโดเมนข้ึนท่ีชั้น
น้ี µ0H = 7.8 T (c) ก่อนกระบวนการ depinning ของผนงัโดเมน คือแมกนีไทเซชนัของชั้นสารวสัดุ
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a 

b 

c 

d 

แม่เหล็กอย่างอ่อนมีทิศเดียวกบัสนามแม่เหล็กภายนอกท่ีให้ไป โดยท่ีแมกนีไทเซชนัของชั้นสาร
วสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งเร่ิมเปล่ียนทิศเขา้สู่ทิศเดียวกบัสนามแม่เหล็กภายนอก µ0H = 8.7 T และ          
(d) หลงัจากการเกิดกระบวนการ depinning  µ0H  = 12 T แมกนีไทเซชนัทั้งสองชั้นมีทิศทางเดียวกบั
สนามแม่เหลก็ภายนอก  

รูปท่ี 4.7  ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECCโดยท่ีชั้นล่าง
คือ สารวัสดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePt (20 nm) และชั้ นบนคือสารวัสดุแม่เหล็กอย่างอ่อน                 
Fe (10 nm) 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

รูปท่ี 4.7(ต่อ) ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECCโดยท่ีชั้น
ล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt (20 nm) และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe 
(10 nm) 
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4.3.1.2 L10-FePt (20 nm)/Co (1-25 nm) 
  การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งL10-FePt มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อย่างอ่อน Co มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nmและ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลมา
พลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.8 

 

 

รูปท่ี 4.8  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบันทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้ นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt ท่ีมีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Co 
ท่ีมีความหนาดงัน้ี 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั 
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รูปท่ี 4.9  ค่าโคเออซีวิตีกบัค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECCโดยท่ีชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่ง
อ่อน Co ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm 

 จากการจ าลองลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.8 และเม่ือน ามาพลอตค่าโคเออซีวิตีกบัค่าคงคา้ง
ความเป็นแม่เหลก็ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลชนิด ECC ดงัรูปท่ี 4.9 จะไดค่้า Hc ท่ีมีค่าไม่เกิน 1.6 T คือ 
สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Co ท่ีมีความหนาตั้ งแต่ 10 nm ข้ึนไป โดยความหนาของสารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างอ่อน Fe ท่ี เหมาะสมท่ีสุดของแบบจ าลองน้ีอยู่ ท่ี  10 nm มีค่า Hc= 1.3 T และ                              
ค่า Mr = 79.8 mT ซ่ึงจะแสดงภาพของการเคล่ือนท่ีแมกนีไทเซชนัใหดู้ในหนา้ต่อไป 
 จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.10 ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผ่นบนัทึกขอ้มูล
แม่เหล็กชนิด ECC  โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePt (20 nm) ซ่ึงแทนดว้ย
แมกนีไทเซชนัห้าแถวดา้นล่าง และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหลก็อย่างอ่อน Co (10 nm) ซ่ึงแทนดว้ย
แมกนีไทเซชนัสองแถวดา้นบน โดยลูกศรสีด าแทนแมกนีไทเซชนั พื้นหลงัสีแดงแทนแมกนีไทเซชนั
ท่ีอยู่ในแนวแกน +z พื้นหลงัสีน ้ าเงินแทนแมกนีไทเซชนัท่ีอยู่ในแนวแกน -z ส่วนพื้นหลงัท่ีเป็น               
สีอ่ืน บ่งบอกว่าแมกนีไทเซชนัไม่ไดอ้ยูใ่นแนวแกน +z หรือ –z ให้สนามแม่เหลก็ภายนอก 8 T ใน
แนวแกน +z และ –z โดยท่ี (a) เป็นช่วงท่ีแมกนีไทเซชันทั้งหมดถึงจุดอ่ิมตวัอยู่ในทิศทางของ
สนามแม่เหลก็ภายนอกในแนวแกน +z ท่ี 2.4 T และถึงแมว้า่จะใหส้นามแม่เหลก็ภายนอกเพิม่อีกแต่
แมกนีไทเซชันก็ยงัคงอ่ิมตัวอยู่ในทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กภายนอกท่ีเราให้ (b) เม่ือลด
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a 

b 

c 

d 

สนามแม่เหลก็ภายนอกลงมาท่ี 0 T แลว้แผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ยงัคงลงเหลือความเป็นแม่เหล็ก
อยู่ ท่ีชั้นล่างซ่ึงเป็นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งยงัคงมีทิศอยู่ทางแนวแกน +z (c) อยู่ในช่วงท่ีให้
สนามแม่เหลก็ภายนอกในทิศทาง –z ซ่ึงท่ีจุดน้ีมีค่าสนามแม่เหลก็ภายนอกอยูท่ี่ -1.4 T ซ่ึงแมกนีไทเซชนั
ท่ีชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนเปล่ียนทิศทางมาในแนว –z เกือบทั้งหมด โดยท่ีแมกนีไทเซชนัของ
ชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอยา่งแขง็ท่ีอยู่ใกลก้บัชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนเร่ิมเปล่ียนทิศทางมาทาง
สนามแม่เหลก็ภายนอกท่ีเราให ้(d) เป็นช่วงท่ีแมกนีไทเซชนัของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็และ
ชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนถึงจุดอ่ิมตวัมีทิศทางอยูใ่นแนวแกน -z 

 

รูปท่ี 4.10 ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC  โดยท่ีชั้น
ล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt (20 nm) และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Co 
(10 nm)  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

รูปท่ี 4.10(ต่อ) ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ี
ชั้นล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt (20 nm) และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
Co (10 nm) 
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4.3.1.3 L10-FePt (20 nm)/FeCo (1-25 nm) 
  การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePt มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อยา่งอ่อน FeCo มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการจ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.11 

 

 

รูปท่ี 4.11 ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบันทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน  FeCo 
ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm  
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 จากลูปฮิสเทอรีซิสท่ีไดจ้ากการจ าลองแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่ง
อ่อน FeCo 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั ในรูปท่ี 4.11 โดยมีค่า Hc ท่ีมีค่า
ไม่เกิน 1.6 T คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Fe ท่ีมีความหนาตั้งแต่ 15 nm ข้ึนไป โดยความหนา
ของสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน FeCo ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแบบจ าลองน้ีอยู่ท่ี 15 nm เพราะมีค่า  
Hc= 1.3 T และ ค่า Mr = 52.3 mT แสดงดงัรูปท่ี 4.12 

 

รูปท่ี 4.12  ค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECCโดยท่ีชั้น
ล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อยา่งอ่อน FeCo ท่ีมีความหนา ดงัน้ี 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm  

  

0 5 10 15 20 25

0

1

2

3

4

5

 coercivity

 remanence magnetization

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

H
c (

T
)

FeCo thickness (nm)

 M
r (

m
T

)

1.5Hc  2.4 T 



  82 

a b 
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d 

 

 

  

(a) (b) 

รูปท่ี 4.13 ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแขง็ L10-FePt (20 nm) และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน FeCo 
(15 nm) 
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(c)   (d) 

รูปท่ี 4.13(ต่อ) ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC  โดยท่ี
ชั้นล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt (20 nm) และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
FeCo (15 nm) 

 จากรูปท่ี 4.13 แสดงลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC  
โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแขง็ L10-FePt (20 nm) ซ่ึงแทนดว้ยแมกนีไทเซชนัห้าแถว
ดา้นล่าง และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหล็กอยา่งอ่อน FeCo (15 nm) ซ่ึงแทนดว้ยแมกนีไทเซชนัสอง
แถวดา้นบน โดยลูกศรสีด าแทนแมกนีไทเซชนั พื้นหลงัสีแดงแทนแมกนีไทเซชนัท่ีอยูใ่นแนวแกน 
+z พื้นหลงัสีน ้ าเงินแทนแมกนีไทเซชันท่ีอยู่ในแนวแกน -z ส่วนพื้นหลงัท่ีเป็นสีอ่ืน บ่งบอกว่า
แมกนีไทเซชนัไม่ไดอ้ยูใ่นแนวแกน +z หรือ –z ใหส้นามแม่เหลก็ภายนอก 8 T ในแนวแกน +z และ –z 

4.3.1.4 L10-FePt (20 nm)/NiFe(1-25 nm) 
  การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePt มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อยา่งอ่อน NiFe มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการจ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.14 
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รูปท่ี 4.14 ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบันทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน NiFe ท่ี
มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm  
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รูปท่ี 4.15  ค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECCโดยท่ีชั้น
ล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อยา่งอ่อน  NiFe ท่ีมีความหนา ดงัน้ี 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm   

 จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.14 และ 4.15 ค่า Hcท่ีมีค่าไม่เกิน 1.6 T คือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อยา่งอ่อน FeCo ท่ีมีความหนา 25 nm ซ่ึงมีค่า Hc= 1.2 T และ ค่า Mr = 4.38 mT 
 ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC  โดยท่ีชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแขง็ L10-FePt (20 nm) ซ่ึงแทนดว้ยแมกนีไทเซชนัห้าแถวดา้นล่าง และ
ชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน NiFe (25 nm) ซ่ึงแทนดว้ยแมกนีไทเซชนัสองแถวดา้นบน 
โดยลูกศรสีด าแทนแมกนีไทเซชนั พื้นหลงัสีแดงแทนแมกนีไทเซชนัท่ีอยูใ่นแนวแกน +z พื้นหลงัสี
น ้ าเงินแทนแมกนีไทเซชนัท่ีอยู่ในแนวแกน -z ส่วนพื้นหลงัท่ีเป็นสีอ่ืน บ่งบอกว่าแมกนีไทเซชนั
ไม่ไดอ้ยูใ่นแนวแกน +z หรือ –z ให้สนามแม่เหล็กภายนอก 8 T ในแนวแกน +z และ –z  แสดงดงั
รูปท่ี 4.16 

1.5Hc  2.4 T 



  86 

a 
b 

c 
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(a) (b) 
รูปท่ี 4.16 ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่าง
คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePt (20 nm) และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน NiFe 
(25 nm)
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(c) (d) 

รูปท่ี 4.16(ต่อ) ลูปฮิสเทอรีซิสและแมกนีไทเซชนัของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ี
ชั้นล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt (20 nm) และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
NiFe (25 nm) 

 จากการจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ 
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่ง
อ่อน Fe Co FeCo และ NiFe ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั 
พบว่า สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนช่วยเสริมการกลบัทิศทางของแมกนีไทเซชันภายในสารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างแข็ง ซ่ึงส่งผลให้ลูปฮิสเทอรีซิสแคบลงและค่า Hc ลดลง ซ่ึงความหนาของสารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างอ่อนในการจ าลองส่วนน้ีท่ีเหมาะสมต่อการจ าลองแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด 
ECC โดยผลท่ีไดม้านั้นตอ้งมีค่า 1.5Hc ≤ 2.4 T ดงันั้นค่า Hc ≤ 1.6 T เน่ืองจากสนามแม่เหลก็สูงสุด
ท่ีใช้ในการเขียนของหัวบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กแบบทัว่ไปค่าอยู่ท่ี 2.4  T ได้แก่ Fe (10 - 25 nm)             
Co (10 - 25 nm) FeCo (15 - 25 nm) และ NiFe (25 nm) ดังกราฟท่ีแสดงในรูปท่ี 4.17 และพบว่า  
การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC ท่ีเหมาะสมในหัวขอ้น้ีคือ  
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePt มีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
Co ท่ีมีความหนา 10 nm ซ่ึงมีค่า Hc = 1.4 T และค่า Mr = 79.8 mT 
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รูปท่ี 4.17 ค่า Hc และ ค่า Mr ของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC กรณีชั้นแม่เหลก็อยา่งแขง็คือ 
L10-FePt และชั้นแม่เหลก็อยา่งอ่อนคือ Fe Co FeCo และ NiFe 
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4.3.2 กรณช้ัีนสารวสัดุแม่เหลก็อย่างแขง็ (L10-FePd) 
 ท าการจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ  
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
Fe Co FeCo และ NiFe ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั 

4.3.2.1 L10-FePd (20 nm)/Fe (1-25 nm) 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ        
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
Fe มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
จ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.18 

 

 
รูปท่ี 4.18  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด  ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็  L10-FePd ท่ีมีความหนา 20 nm และ ชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe ท่ี
มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm 
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รูปท่ี 4.19 ค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECCโดยท่ีชั้น
ล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็
อยา่งอ่อน Fe ท่ีมีความหนา ดงัน้ี 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm  

 จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.17 และ 4.18 ค่า Hc ท่ีมีค่าไม่เกิน 1.6 T คือ การจ าลอง                  
ไมโครแมกเนติกของแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้ นล่างคือ สารวัสดุแม่เหล็ก            
อยา่งแขง็ L10-FePd มีความหนาตั้งแต่ 20 nm ข้ึนไป โดยความหนาของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
Fe ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแบบจ าลองน้ีอยูท่ี่ 20 nm เพราะมีค่า Hc= 1.3 T และค่า Mr = 63.25 mT 

4.3.2.2 L10-FePd (20nm)/Co (1-25nm) 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง

คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแขง็ L10-FePd มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อยา่งอ่อน Co มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ีได้
จากการจ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.20 
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รูปท่ี 4.20  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Co ท่ีมี
ความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm 

  จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.20 จะเห็นไดว้่าลูปฮิสเทอรีซิสมีขนาดเล็กลงเม่ือเพิ่มความ
หนาของชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนเขา้ไป เช่นเดียวกบัแบบจ าลองก่อนหนา้น้ี และพบว่า ค่า Hc

ท่ีมีค่าไม่เกิน 1.6 T คือ คือ การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC 
โดยชั้นล่างคือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePd ท่ีมีความหนาของชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่าง
อ่อน Fe ตั้งแต่ 20 nm ข้ึนไป โดยความหนาของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Co ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ
แบบจ าลองน้ีอยูท่ี่ 20 nm เพราะมีค่า Hc= 1.2 T และค่า Mr = 63.75 mT ดงัรูปท่ี 4.21 
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รูปท่ี 4.21 ค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด  ECC โดยท่ีชั้น
ล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็
อยา่งอ่อน Co ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm  
  

4.3.2.3 L10-FePd (20 nm)/FeCo (1-25 nm) 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง

คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแขง็ L10-FePd มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อยา่งอ่อน FeCo มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการจ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.22 
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รูปท่ี 4.22  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน FeCo 
ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm  

 จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.22 และ 4.23 ค่า Hcท่ีมีค่าไม่เกิน 1.6 T คือ สารวสัดุแม่เหลก็
อยา่งอ่อน Fe ท่ีมีความหนาตั้งแต่ 20 nm ข้ึนไป โดยความหนาของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดของแบบจ าลองน้ีอยูท่ี่ 20 nm เพราะมีค่า Hc= 1.2 T และค่าMr = 62.5 mT 
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รูปท่ี 4.23 ค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECCโดยท่ีชั้น
ล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็
อยา่งอ่อน FeCo ท่ีมีความหนา ดงัน้ี 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั 

4.3.2.4 L10-FePd (20 nm)/NiFe (1-25 nm) 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง

คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแขง็ L10-FePd มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก
อยา่งอ่อน NiFe มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการจ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.24 
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รูปท่ี 4.24  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน NiFe 
ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm 

จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.24 และ 4.25 จะเห็นไดว้่า การจ าลองไมโครแมกเนติก
ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง L10-FePd มี
ความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน NiFe มีค่า Hc ท่ีมากเกินกว่า
สนามแม่เหลก็ท่ีออกมาจากหวัเขียน ซ่ึงจะส่งผลใหย้ากต่อการเขียนขอ้มูล จึงสรุปไดว้า่ แบบจ าลอง
ในหวัขอ้ยอ่ยน้ีไม่เหมาะสมต่อการท าแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC 
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รูปท่ี 4.25  ค่าโคเออซีวิตีและค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ของแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECC โดยท่ีชั้น
ล่างคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็
อยา่งอ่อน NiFe ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm 
 

 จากการจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ 
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่ง
อ่อน Fe Co FeCo และ NiFe ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั 
พบว่า สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนช่วยเสริมการกลบัทิทางของแมกนีไทเซชันภายในสารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างแข็ง ซ่ึงส่งผลให้ลูปฮิสเทอรีซิสแคบลงและค่า Hc ลดลง ซ่ึงความหนาของสารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างอ่อนในการจ าลองส่วนน้ีท่ีเหมาะสมต่อการจ าลองแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด 
ECC โดยผลท่ีไดม้านั้นตอ้งมีค่า 1.5Hc ≤ 2.4 T ดงันั้นค่า Hc ≤ 1.6 T เน่ืองจากสนามแม่เหลก็สูงสุด
ท่ีใช้ในการเขียนของหัวบันทึกขอ้มูลแม่เหล็กแบบทั่วไปค่าอยู่ท่ี 2.4  T ได้แก่ Fe (20-25 nm)                      
Co (20 - 25 nm) และ FeCo (20 - 25 nm) ดังกราฟท่ีแสดงในรูปท่ี 4.17 และพบว่าการจ าลอง                      
ไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC ท่ีเหมาะสมในหัวขอ้น้ีคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ L10-FePd มีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Co ท่ีมี
ความหนา 10 nm ซ่ึงมีค่า Hc = 0.51 T และค่า Mr = 63.75 mT 
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รูปท่ี 4.26  ค่า Hc และ ค่า Mr ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC กรณีชั้นแม่เหล็กอย่างแขง็ 
คือ L10-FePd และชั้นแม่เหลก็อยา่งอ่อนคือ Fe Co FeCo และ NiFe 
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4.3.3 กรณช้ัีนสารวสัดุแม่เหลก็อย่างแขง็ (MnBi) 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ                
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ MnBi มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
Fe Co FeCo และ NiFe ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั 

4.3.3.1 MnBi (20 nm)/Fe (1 – 25 nm) 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง

คือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง MnBi มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็ก            
อยา่งอ่อน Fe มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ีได้
จากการจ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.27 

 

 

รูปท่ี 4.27  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างแข็ง MnBi ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Fe ท่ีมี
ความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm 



 99 
 
  จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.27 พบว่าค่า Hcท่ีมีค่าไม่เกิน 1.6 T คือ การจ าลอง             
ไมโครแมกเนติกของแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้ นล่างคือ สารวัสดุแม่เหล็ก                   
อยา่งแขง็ MnBi มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe ท่ีมีความหนา
ตั้ งแต่ 15 nm ข้ึนไป โดยความหนาของสารวัสดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Fe ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ
แบบจ าลองน้ีอยูท่ี่ 15 nm เพราะ มีค่า Hc= 1 T และ ค่า Mr = 44.2 mT 

4.3.3.2 MnBi (20 nm)/Co (1 – 25 nm) 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง

คือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ MnBi มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
Co มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
จ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.28 

 

 

รูปท่ี 4.28  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างแข็ง MnBi ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Co  มี
ความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm  
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 จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.28 พบวา่ค่า Hc ท่ีมีค่าไม่เกิน 1.6 T คือ การจ าลองไมโครแมก-
เนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ สารวสัดุแม่เหล็กอยา่งแขง็ MnBi มี
ความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Co ท่ีมีความหนาตั้งแต่ 10 nm   
ข้ึนไป โดยความหนาของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Fe ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแบบจ าลองน้ีอยูท่ี่   10 
nm เพราะ มีค่า Hc= 1.4 T และ ค่า Mr = 52 mT 

4.3.3.3 MnBi (20 nm)/FeCo (1 - 25 nm) 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง

คือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ MnBi มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่ง
อ่อน FeCo มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ีได้
จากการจ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.29 

 

 

รูปท่ี 4.29  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็ MnBi ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน FeCo ท่ีมี
ความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm  
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 จากการจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ 
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ MnBi มีความหนาอยูท่ี่ 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
FeCo มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั พบว่า ค่า Hc ท่ี     ไม่เกิน 
1.6 T จากลูปฮิสเทอรีซิสในรูปท่ี 4.29 คือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน FeCo ท่ีมีความหนาตั้งแต่ 15 
nm ข้ึนไป โดยความหนาของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน FeCo ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแบบจ าลองน้ี
อยูท่ี่ 15 nm เพราะ มีค่า Hc= 1 T และ ค่า Mr = 45 mT 

4.3.3.4 MnBi (20 nm)/NiFe (1 – 25 nm) 
 การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่าง

คือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ MnBi มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหลก็อยา่ง
อ่อน NiFe มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั เม่ือน าขอ้มูลท่ีได้
จากการจ าลองไมโครแมกเนติกมาพลอตกราฟจะไดลู้ปฮิสเทอรีซิส ดงัรูปท่ี 4.30 

 

 

รูปท่ี 4.30  ลูปฮิสเทอรีซิสของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยท่ีชั้นล่างคือ สารวสัดุ
แม่เหลก็อยา่งแขง็  MnBi ท่ีมีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน NiFe ท่ีมี
ความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm  
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 จากการจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ 
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ MnBi มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน
NiFe มีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั พบว่าลูปฮิสเทอรีซิสจาก
ในรูปท่ี 4.30 มีค่า Hc ท่ีเกิน 1.6 T ทั้งหมด ซ่ึงมีค่ามากว่าสนามแม่เหลก็จากหวัเขียน จึงไม่เหมาะสม
ต่อการน ามาท าแผน่บนัทึกขอ้มูลชนิด ECC 
 จากการจ าลองไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยชั้นล่างคือ 
สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ MnBi มีความหนาคงท่ี 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน 
Fe Co FeCo และ NiFe ท่ีมีความหนา 1 nm 5 nm 10 nm 15 nm 20 nm และ 25 nm ตามล าดบั พบว่า 
ความหนาของสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนในการจ าลองส่วนน้ีท่ีเหมาะสมต่อการจ าลองแผน่บนัทึก
ขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC โดยผลท่ีไดม้านั้นตอ้งมีค่า 1.5Hc  ≤  2.4 T ดงันั้นค่า Hc ≤  1.6 T เน่ืองจาก
สนามแม่เหล็กสูงสุดท่ีใชใ้นการเขียนของหัวบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กแบบทัว่ไปค่าอยู่ท่ี 2.4 T ไดแ้ก่ 
Fe (15 - 25 nm) Co (10 - 25 nm) และ FeCo (15 - 25 nm) ดงักราฟท่ีแสดงในรูปท่ี 4.31 และพบว่า
การจ าลองไมโครแมกเนติกของแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC ท่ีเหมาะสมในหวัขอ้น้ีคือ สาร
วสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็ MnBi มีความหนา 20 nm และชั้นบนคือ สารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน Co ท่ีมี
ความหนา 10 nm ซ่ึงมีค่า Hc = 1.4 T และค่า Mr = 52 mT 

 
รูปท่ี 4.31  ค่า Hc และ ค่า Mr ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC กรณีชั้นแม่เหล็กอย่างแขง็ 
คือ MnBi และชั้นแม่เหลก็อยา่งอ่อนคือ Fe Co FeCo และ NiFe 
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รูปท่ี 4.31(ต่อ) ค่า Hc และ ค่า Mr ของแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กชนิด ECC กรณีชั้นแม่เหล็ก                
อยา่งแขง็คือ MnBi และชั้นแม่เหลก็อยา่งอ่อนคือ Fe Co FeCo และ NiFe 
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บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผล 

 

 งานวิจยัน้ีศึกษาไมโครแมกเนติกของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิดเอ็กเชนจ์คอบเป้ิล-
คอมโพสิต (ECC media) โดยการสร้างแบบจ าลองไมโครแมกเนติกดว้ยโปรแกรม OOMMF เพื่อดู
การการคบัปล้ิงระหว่างชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งแขง็และชั้นสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อน และการ
เปล่ียนแปลงทิศทางของแมกนีไทเซชนัภายใตอิ้ทธิพลของสนามแม่เหลก็ภายนอก ซ่ึงวิเคราะห์ได้
จากกราฟลูปฮิสเทอรีซิสระหว่างแมกนีไทเซชันกับสนามแม่เหล็กภายนอก (M - H loop)                          
ค่าโคเออซีวิตี (coercivity, Hc) กราฟระหว่างสนามแม่เหล็กภายนอกกับค่าพลงังานต่าง ๆ และ               
ค่าคงคา้งความเป็นแม่เหลก็ (remanence magnetization, Mr)  
 แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC 1 เกรน ท่ีใช้ใน
งานวิจยัน้ีมีลกัษณะเป็นกล่องทรงส่ีเหล่ียม 2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งและ    
ชั้นบนเป็นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน โดยทั้งสองชั้นน้ีมีขนาดความยาวในแนวแกน x เท่ากบั    
200 nm ความกวา้งในแนวแกน y เท่ากบั 200 nm และความหนาในแนวแกน z ของชั้นสารวสัดุ
แม่เหล็กอย่างแขง็เท่ากบั 20 nm และท าการเพิ่มชั้นสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนท่ีความหนา 1 5 10 
15 และ 20 nm  
 ในการจ าลองไมโครแมกเนติก แผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็ชนิด ECC ถูกแบ่งออกเป็นเซลล์
ขนาดเลก็ทรงส่ีเหล่ียม โดยความยาวแต่ละดา้นของเซลลจ์ะตอ้งไม่เกินความยาวเอกซ์เชนจ ์เพื่อให้
โมเมนตแ์ม่เหล็กท่ีอยู่ใน เซลลติ์ดกนัไม่สามารถส่งอนัตรกิริยาเอ็กเชนจ์ต่อกนัได ้ท าให้โมเมนต์
แม่เหล็กท่ีอยู่เซลลติ์ดกนัไม่ช้ีหรือหันไปในทิศเดียวกนั ส่งผลให้เกิดคลาดเคล่ือนของการค านวณ
แบบจ าลองไมโครแมกเนติกไดน้อ้ยลง  
 จากเดิมท่ีแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กท่ีเคลือบดว้ยสารแม่เหล็ก CoCr และ CoCrPt มีค่า Hc 
นอ้ยกว่า 1 T ซ่ึงมีค่าอยู่ท่ีประมาณ 0.4 T  [20, 36] การท่ีเราจะเพิ่มความจุเชิงพื้นท่ีของแผ่นบนัทึก
ขอ้มูลแม่เหลก็ไดน้ั้น ตอ้งลดขนาดของเกรนแม่เหลก็ แต่เม่ือเราลดขนาดของเกรนแลว้จะส่งผลให้
แมกนีไทเซชนัในแผน่บนัทึกขอ้มูลแม่เหลก็เปล่ียนทิศทางไดง่้ายข้ึน ซ่ึงจะท าให้ขอ้มูลท่ีถูกเก็บไว้
ถูกลบได้ โดยประสิทธิภาพของแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กท่ีดีนั้น จ าเป็นตอ้งมีเสถียรภาพทาง             
ความร้อนท่ีดี หรือก็คือ แมกนีไทเซชันสามารถรักษาทิศทางให้อยู่ในทิศทางเดิมได้เป็นระยะ
เวลานาน  จึงต้องการวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งท่ีมีแมกเนติกแอนไอโซโทรปีขนาดใหญ่ (large 
magnetic anisotropy)  เม่ือวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งเหล่านั้ นมีค่าโคเออซีวิตีมาก จึงส่งผลให้มัน
ตอ้งการสนามแม่เหลก็ท่ีมีความเขม้สูงตามไปดว้ย เพื่อใชใ้นการเปล่ียนทิศทางแมกนีไทเซชนัหรือ
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เปล่ียนแปลงขอ้มูลจากลอจิก 1 ไปเป็น 0 หรือจาก 0 ไปเป็น 1 ดงันั้นแผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็ก
จะตอ้งมีเสถียรภาพท่ีดีและมีค่า Hc ท่ีไม่เกินค่าความเขม้ของสนามแม่เหล็กจากหัวเขียน เพื่อให้
สนามแม่เหลก็จากหวัเขียนสามารถเปล่ียนแปลงทิศทางของแมกนีไทเซชนัไดด้ว้ย 
 เพื่อจะหาคู่วสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งและอย่างอ่อนท่ีเหมาะสมต่อการน ามาพฒันาเป็นแผ่น
บนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC ผูว้ิจยัจึงได้เลือกใช้การจ าลองไมโครแมกเนติกเพื่อศึกษาวสัดุ
แม่เหล็กอย่างแข็งและวัสดุแม่เหล็กอย่างอ่อนท่ีมีศักยภาพในการน ามาประยุกต์ใช้ท าเป็น                      
แผ่นบนัทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC โดยสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็งท่ีน ามาศึกษาไดแ้ก่ L10-FePt      
L10-FePd L11-CoPt Co/Pt CoPt และ MnBi และสารวสัดุแม่เหลก็อยา่งอ่อนทั้งหมด 4 สาร ไดแ้ก่ Fe 
Co FeCo และ NiFe โดยในการพิจารณาประสิทธิภาพและศกัยภาพของวสัดุแม่เหล็ก เราจะเลือก
ศึกษาลูปฮิสเทอรีซิสระหว่างแมกนีไทเซชันกับสนามแม่เหล็กภายนอก (M - H loop) ของวสัดุ
แม่เหล็กแต่ละประเภทและเม่ือน าวัสดุแม่เหล็กอย่างแข็งและอย่างอ่อนมาประกอบกันเป็น
โครงสร้างแบบ ECC 
 จากการจ าลองไมโครแมกเนติกพบว่า สารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง FePt มีค่าความเป็น
แม่เหล็กสูงกว่าสารวสัดุแม่เหล็กในปัจจุบนั โดยมีค่า Hc อยู่ท่ี 10.2 T และสารวสัดุแม่เหล็กอย่าง
อ่อนช่วยเสริมการกลบัทิทางของแมกนีไทเซชันภายในสารวสัดุแม่เหล็กอย่างแข็ง ซ่ึงส่งผลให้                
ลูปฮิสเทอรีซิสแคบลงและค่า Hc ลดลง โดยสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนท่ีเหมาะสมต่อการสร้าง
แบบจ าลองของแผ่นบันทึกขอ้มูลแม่เหล็กชนิด ECC คือสารวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อน Co ซ่ึงมี                       
ค่าคงค้างความเป็นแม่เหล็กสูงท่ีสุด โดยความหนาของการเพิ่มชั้ นวสัดุแม่เหล็กอย่างอ่อนท่ี
เหมาะสมในงานวิจยัน้ีคือ โครงสร้าง FePt (20 nm)/Co (10 nm) มีค่า Hc = 1.4 T และ Mr = 79.8 mT 
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ภาคผนวก 
ค าส่ัง OOMMF ที่ใช้ในการจ าลองแผ่นบันทกึข้อมูลแม่เหลก็ 

ด้วยสมการลนัเดา – ลฟิชิทซ์ กลิเบิร์ต



 

ค าส่ังทีใ่ช้ในการจ าลองแผ่นบันทกึข้อมูลแม่เหลก็ด้วยสมการลนัเดา – ลฟิชิทซ์ กลิเบิร์ต 
1. การจ าลองไมโครแมกเนตกิของสารวสัดุแม่เหลก็อย่างแข็ง  
# MIF 2.1 
# MIF Example File: sample.mif 
# Description: Hysteresis loop using Runge-Kutta evolver 
#     and time driver. 
set pi [expr 4*atan(1.0)] 
set mu0 [expr 4*$pi*1e-7] 
RandomSeed 1 
#Parameter cellsize 1e-9 
Specify Oxs_BoxAtlas:atlas { 
  xrange {0 200e-9} 
  yrange {0 200e-9} 
  zrange {0 20e-9} 
} 
Specify Oxs_RectangularMesh:mesh [subst { 
  cellsize {10e-9 10e-9 2e-9} 
  atlas :atlas 
}] 
Specify Oxs_UniaxialAnisotropy [subst { 
   K1  2.5e6 
   axis {0 0 1} 
}] 
#   Specify Oxs_CubicAnisotropy { 
#     K1  { Oxs_UniformScalarField { 
#              value -4.5e3 
#     }} 
#     axis1 { Oxs_UniformVectorField { 
#              vector {1 0 0} 
#     }} 
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#     axis2 { Oxs_UniformVectorField { 
#              vector {0 1 0} 
#     }} 
#   } 
Specify Oxs_UniformExchange { 
   A  1.25e-11  comment {A here is a single scalar, not a scalar field} 
} 
Specify Oxs_UZeeman [subst { 
  multiplier [expr {0.001/$mu0}] 
  Hrange { 
     {   0   0    0     0   0  20000  50 } 
     {   0   0  20000   0   0   0     10 } 
     {   0   0    0     0   0 -20000  50 } 
     {   0   0 -20000   0   0   0     10 } 
     {   0   0    0     0   0  20000  50 } 
  } 
}] 
Specify Oxs_Demag {} 
Specify Oxs_RungeKuttaEvolve:evolve {} 
Specify Oxs_TimeDriver [subst { 
 basename sample 
 evolver :evolve 
 stopping_dm_dt 0.1 
 mesh :mesh 
 Ms 0.5e6 
 m0 { 1 0.02 0.01 } 
 vector_field_output_format { text %.5g } 
}] 
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2. การจ าลองไมโครแมกเนตกิของสารวสัดุแม่เหลก็อย่างอ่อน 
# MIF 2.1 
# MIF Example File: sample.mif 
# Description: Hysteresis loop using Runge-Kutta evolver 
#     and time driver. 
set pi [expr 4*atan(1.0)] 
set mu0 [expr 4*$pi*1e-7] 
RandomSeed 1 
#Parameter cellsize 2.5e-9 
Specify Oxs_BoxAtlas:atlas { 
  xrange {0 200e-9} 
  yrange {0 200e-9} 
  zrange {0  20e-9} 
} 
Specify Oxs_RectangularMesh:mesh [subst { 
  cellsize {20e-9 20e-9 1e-9} 
  atlas :atlas 
}] 
Specify Oxs_CubicAnisotropy { 
  K1  0.1e3 
  axis1 {0 1 0} 
  axis2 {0 0 1} 
} 
#   Specify Oxs_CubicAnisotropy { 
#     K1  { Oxs_UniformScalarField { 
#              value -4.5e3 
#     }} 
#     axis1 { Oxs_UniformVectorField { 
#              vector {1 0 0} 
#     }} 
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#     axis2 { Oxs_UniformVectorField { 
#              vector {0 1 0} 
#     }} 
#   } 
Specify Oxs_UniformExchange { 
   A  2.8e-11  comment {A here is a single scalar, not a scalar field} 
} 
Specify Oxs_UZeeman [subst { 
  multiplier [expr {0.001/$mu0}] 
  Hrange { 
     {  0   0    0    0   0  5000  50 } 
     {  0   0  5000   0   0   0    30 } 
     {  0   0    0    0   0 -5000  50 } 
     {  0   0 -5000   0   0   0    30 } 
     {  0   0    0    0   0  5000  50 } 
  } 
}] 
Specify Oxs_Demag {} 
Specify Oxs_RungeKuttaEvolve:evolve {} 
Specify Oxs_TimeDriver [subst { 
 basename sample 
 evolver :evolve 
 stopping_dm_dt 0.1 
 mesh :mesh 
 Ms 1.2e6 
 m0 { 1 0.02 0.01 } 
 vector_field_output_format { text %.5g } 
}] 
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3. การจ าลองไมโครแมกเนตกิของแผ่นบันทกึข้อมูลแม่เหลก็ชนิด ECC แบบ 2 ช้ัน 
# MIF 2.1 
# MIF Example File: continuous.mif 
# Description: Hysteresis loop using Runge-Kutta evolver 
#     and time driver. 
set pi [expr 4*atan(1.0)] 
set mu0 [expr 4*$pi*1e-7] 
RandomSeed 1 
#Parameter cellsize 10e-9 
Specify Oxs_BoxAtlas:topsoftFe { 
   xrange {0 200e-9} 
   yrange {0 200e-9} 
   zrange {20e-9 25e-9} 
} 
Specify Oxs_MultiAtlas:atlas { 
   atlas :topsoftFe 
   atlas { Oxs_BoxAtlas:spacer { 
       xrange {0 0} 
       yrange {0 0} 
       zrange {0 0} 
   }   } 
   atlas { Oxs_BoxAtlas:bottomhardFePt { 
       xrange {0 200e-9} 
       yrange {0 200e-9} 
       zrange {0 20e-9} 
   }   } 
} 
Specify Oxs_RectangularMesh:mesh [subst { 
  cellsize {10e-9 10e-9 1e-9} 
  atlas :atlas 
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}] 
 Specify Oxs_UniaxialAnisotropy:bottomhardFePt [subst { 
    K1 { Oxs_AtlasScalarField { 
       atlas :atlas 
       values { 
         bottomhardFePt 2.5e6  
   topsoftFe 0 
       } 
    }} 
    axis {0 0 1} 
   }] 
   Specify Oxs_CubicAnisotropy:topsoftFe [subst { 
    K1 { Oxs_AtlasScalarField { 
       atlas :atlas 
       values { 
       bottomhardFePt 0 
          topsoftFe 0.1e3 
       } 
    }} 
    axis1 {1 0 0} 
    axis2 {0 1 0} 
   }] 
Specify Oxs_Exchange6Ngbr { 
  atlas :atlas 
  default_A 0 
  A { 
    spacer spacer 0 
    spacer topsoftFe 2.8e-11 
    spacer bottomhardFePt 1.25e-11 
  } 
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} 
Specify Oxs_UZeeman [subst { 
  multiplier [expr {0.001/$mu0}] 
  Hrange { 
     {   0    0   0        0   0   12000  40  } 
    {   0    0   12000    0   0    0     20  } 
    {   0    0   0        0   0  -12000  40  } 
    {   0    0   -12000   0   0    0     20  } 
    {   0    0   0        0   0   12000  40  } 
  } 
}] 
Specify Oxs_Demag {} 
Specify Oxs_RungeKuttaEvolve:evolve {} 
Specify Oxs_TimeDriver [subst { 
 basename sample 
 evolver :evolve 
 stopping_dm_dt 0.1 
 mesh :mesh 
 Ms  { Oxs_AtlasScalarField { 
     atlas :atlas 
     default_value 0 
     values { 
        topsoftFe 1.2e6 
        bottomhardFePt 0.5e6 
     } 
 }} 
 m0 { 1 0.02 0.01 } 
 vector_field_output_format {text %7g} 
 }] 
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