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การลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนท่ีกว้าง เป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งที่จ ากัดประสิทธิภาพการท างานของ

หัวเขียนแม่เหล็ก ปัญหานี้ท าให้ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในบริเวณที่ใกล้หรือไกลจากแทร็คที่ท าการเขียนข้อมูลโดนลบ โดย
ปกติปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างที่เกิดขึ้นในหัวเขียนแม่เหล็กจะตรวจสอบด้วยเทคนิคสปินสแตนด์  
(spin-stand technique) อย่างไรก็ตามเทคนิคนี้ไม่สามารถระบุต้นตอและต าแหน่งบนหัวเขียนที่เกิดปัญหาการ
ลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นท่ีกว้างได้ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กในโหมดความต่าง
เฟส เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างที่เกิดขึ้น  โดยตัวอย่างหัวเขียนที่ใช้ใน
การศึกษานี้เป็นหัวเขียนแม่เหล็กแบบแนวตั้งฉากซึ่งมีชิลด์ล้อมรอบ ในระหว่างการตรวจวัดภาพสนามแม่เหล็ก จะ
จ่ายไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับให้กับหัวเขียนแม่เหล็ก จากนั้นสนามแม่เหล็กเหนี่ยวน าที่เกิดขึ้นจะถูกวัดด้วย
หัววัดของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กซึ่งจะสแกนไปทั่วทั้งบริเวณพื้นผิวของหัวเขียนแม่เหล็ก  ภาพสนามแม่เหล็ก
ของหัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดสามารถใช้เพื่อสั งเกตต าแหน่งของฟลักซ์แม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียน
แม่เหล็ก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง นอกจากนี้ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กจะถูกประมวลผลโดยใ ช้
เทคนิคการการประมวลผลภาพให้เป็นผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง  ซึ่งคล้ายกับผล
การวิเคราะห์ที่ได้จากเทคนิคสปินสแตนด์ ผลการวิเคราะห์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กไม่
เพียงแต่สามารถตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นท่ีกว้างที่เกิดขึ้นในหัวเขียนแม่เหล็ก แต่ยังสามารถบ่ง
บอกสาเหตุของการเกิดปัญหานี้ได้ จากการตรวจวัดตัวอย่างหัวเขียนหลายตัวอย่าง สามารถสรุปได้ว่าปัญหาการ
ลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนท่ีกว้างเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก (1) การรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็กรั่วไหลบริเวณส่วนเช่ือมต่อ
ระหว่างวัสดุแม่เหล็กสองชนิดหรือบริเวณที่มีความบกพร่องบนหัวเขียน  และ (2) การรั่วไหลของสนามแม่เหล็ก
บริเวณโพลหลักของหัวเขียน เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหัวเขียนในปริมาณสูง ในส่วนสุดท้าย ผู้วิจัยใช้เทคนิคนี้เพื่อ
ศึกษาผลของอุณหภูมิในการแอนนีลหัวเขียนต่อการเกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง ผลการทดลอง
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการแอนนีลหัวเขียน เพื่อลดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนท่ีกว้าง 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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Badin Damrongsak, Ph.D. 

  
Wide area adjacent track erasure (WATEr) is one of significant problems limiting the 

performance of magnetic write heads. This problem leads to the stored data near and also far 
from a written track being erased. Typically, the presence of the WATEr problem in magnetic 
write heads is monitored using a spin-stand technique; however, it cannot accurately identify the 
sources and locations on the write heads that can cause the WATEr problem. In this thesis, a 
magnetic force microscopy (MFM) in a phase contrast mode was used to inspect and analyze the 
WATEr problem. Samples used in this study were perpendicular magnetic write heads with fully 
wrapped-around shield. During MFM imaging, the magnetic write head under test was energized 
by either DC or AC current. The induced out-of-plane magnetic field was then detected by 
scanning a MFM probe across the surface of the magnetic write head. The obtained MFM images 
were used to observe the location of magnetic flux leakages on the magnetic write heads which 
is the main cause of the WATEr problem. In addition, for the quantitative analysis, the MFM image 
was post-processed using image processing techniques into a WATEr profile similar to those 
results from a standard spin-stand technique. Experimental results showed that this technique 
not only can inspect the presence of the WATEr problem occurred in the magnetic write heads, 
but also can reveal its root causes. Based upon various samples, it can be concluded that the 
WATEr problem was resulted from two major sources: (1) the magnetic flux leakages either at the 
interface between two magnetic materials or at the defects on the write heads and (2) the field 
leakages at the main write pole when higher current was biased. In the last section, we utilized 
this technique to study the effect of annealing temperatures on the WATEr problem. Results 
revealed the benefit of the annealing temperature for reducing the WATEr problem. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร. 
บดินทร์ ด ารงศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าและค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนัก
ถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส แซ่ด่าน และรองศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ เถา
ลัดดา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์
เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่าแก่ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล จ ากัด ที่คอยสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทาง
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ตลอดการท างานวิจัย ขอขอบพระคุณ คุณอิทธิพล เชาว์วาณิชย์ 
ผู้จัดการอาวุโสแผนกปฏิบัติการหัวอ่าน/เขียน และคุณกานต์ แสงแก้ว ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล จ ากัด ที่คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ ที่
เป็นความรู้แก่งานวิจัย ขอขอบพระคุณ คุณจักรกฤษณ์ สุภาวสุทธิ์ ผู้อ านวยการระดับสูง บริษัทเวสเทิร์น 
ดิจิตอลจ ากัด ที่ให้ความสะดวกในการท างานวิจัย ตลอดจนพนักงานทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ส าหรับก าลังใจ 
แรงผลักดัน และความสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมหลักสูตรทุกคนที่ร่วมกันศึกษา 
แลกเปลี่ยนความรู้ให้ค าปรึกษาด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ และคอยให้ก าลังใจตลอดมา 

อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึ งขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่
เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอมอบ
ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 

  
  

ปรมาพร  รักษาศักดิ์ชัย 
 

 



  
 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ญ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฎ 

 บทน า ................................................................................................................................... 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ................................................................................. 1 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ....................................................................................................... 4 

1.3 สมมติฐานของงานวิจัย........................................................................................................... 4 

1.4 ขอบเขตการศึกษา .................................................................................................................. 4 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ..................................................................................................... 5 

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................. 6 

2.1 ทฤษฎีแม่เหล็กพ้ืนฐาน ........................................................................................................... 7 

2.1.1 สนามแม่เหล็ก ............................................................................................................. 7 

2.1.2 โมเมนต์แม่เหล็ก .......................................................................................................... 8 

2.1.3 แมกนีไทเซชันและการเหนี่ยวน าแม่เหล็ก .................................................................. 10 

2.1.4 สภาวะแม่เหล็กของวัสดุแม่เหล็ก ............................................................................... 11 

2.1.4.1 สภาวะแม่เหล็กเฟอร์โร (ferromagnetism) ................................................. 12 

2.1.4.2 สภาวะแม่เหล็กเฟอร์ริ (ferrimagnetism).................................................... 13 

2.1.4.3 สภาวะแม่เหล็กแอนติเฟอร์โร (antiferromagnetism) ................................ 13 

 



  ซ 

2.1.4.4 สภาวะแม่เหล็กพารา (paramagnetism) .................................................... 14 

2.1.4.5 สภาวะแม่เหล็กไดอา (diamagnetism) ....................................................... 14 

2.1.5 ฮีสเทอรีซีสลูป (hysteresis loop) ............................................................................ 16 

2.1.6 ทฤษฎีโดเมนแม่เหล็ก ................................................................................................ 18 

2.1.6.1 โดเมนแม่เหล็ก ............................................................................................. 18 

2.1.6.2 ผนังโดเมนแม่เหล็ก ...................................................................................... 21 

2.2 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ .................................................................................................................... 23 

2.2.1 ประวัติฮารด์ดิสก์ไดรฟ์ ............................................................................................... 23 

2.2.2 ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ..................................................................................... 25 

2.2.3 กระบวนการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก ............................................................................. 28 

2.2.3.1 กระบวนการเขียนข้อมูล ............................................................................... 28 

2.2.3.2 กระบวนการอ่านข้อมูล ................................................................................ 29 

2.2.4 การทดสอบการท างานของหัวเขียน ........................................................................... 29 

2.3 กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก ................................................................................................ 35 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง ................. 40 

 ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง ...................................... 43 

3.1 โครงสร้างหัวเขียนแม่เหล็ก ................................................................................................... 43 

3.2 การตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก . 44 

3.2.1 การติดตั้งระบบและศึกษาการท างานของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก ...................... 44 

3.2.2 การสร้างภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน ................................................................... 45 

3.2.3 การวิเคราะห์ภาพและข้อมูลสนามแม่เหล็กของหัวเขียน ............................................ 49 

 การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง .................................................... 55 

4.1 ผลการตรวจสอบสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า AC DC- และ DC+ ให้กับหัว
เขียน ................................................................................................................................... 55 

 



  ฌ 

4.2 ผลการตรวจสอบสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ในปริมาณต่างกัน และ
ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนต่างกัน ........................................................................... 58 

4.3 ผลการตรวจสอบสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนด้วยหัววัดกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กที่เคลือบ
ด้วยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรนิเกิล (Ni coated MFM tip) และโคบอลต์โครเมียม (CoCr coated 
MFM tip) ............................................................................................................................ 64 

4.4 ผลการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กบนหัวเขียนที่ก่อให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่
กว้าง .................................................................................................................................... 67 

4.5 ผลการเปลี่ยนแปลงลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียน เมื่อท าการแอนนีลหัวเขียนที่อุณหภูมิ
ต่างกัน ................................................................................................................................. 73 

 สรุปและอภิปรายผล ........................................................................................................... 80 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 83 

ภาคผนวก ก ............................................................................................................................... 83 

ภาคผนวก ข ............................................................................................................................... 85 

ภาคผนวก ค ............................................................................................................................... 88 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 91 

ประวัติผู้เขียน .................................................................................................................................. 95

 



  
 

สารบัญตาราง 
 
 

หน้า 
ตารางที่ 2.1 ประเภทของสภาวะแม่เหล็ก ....................................................................................... 12 

 
  



  ฎ 

สารบัญภาพ 
 
 

หน้า 
รูปที่ 1.1 การพัฒนาความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ....................................................... 1 

รูปที่ 1.2 ลักษณะสนามแม่เหล็กที่ออกจากโพลหลักของหัวเขียนและการเกิดปัญหาการลบแทร็ค 
ข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างเนื่องจากสนามแม่เหล็กรั่วไหลรอบโพลหลักของหัวเขียน ...................... 2 

รูปที่ 1.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) หัวเขียนปกติ และ        
(ข) หัวเขียนที่มีปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง ....................................................... 3 

รูปที่ 2.1 การเบนของเข็มทิศที่อยู่รอบลวดตัวน าที่ (ก) ไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า และ (ข) จ่ายกระแส 
ไฟฟ้า ......................................................................................................................................... 7 

รูปที่ 2.2 แอมแปร์ลูป ........................................................................................................................ 7 

รูปที่ 2.3 โมเมนต์แม่เหล็กที่เกิดจาก (ก) การหมุนรอบตัวเองของนิวเคลียส (ข) การหมุนรอบตัวเอง
ของอิเล็กตรอน และ (ค) การโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส .............................................. 8 

รูปที่ 2.4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของสารแม่เหล็กเฟอร์โร .................................................................. 9 

รูปที่ 2.5 วัสดุแม่เหล็กทรงกระบอกท่ีมีโมเมนต์แม่เหล็กจ านวน N ................................................... 10 

รูปที่ 2.6 สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นของขดลวดโซลินอยด์ (ก) เมื่อพันขดลวดแบบไม่ชิดติดกัน          
(ข) เมื่อแต่ละรอบของขดลวดพันชิดติดกัน .............................................................................. 11 

รูปที่ 2.7 โดเมนแม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โร (ก) และ (ข) เมื่อไม่มีและมีสนามแม่เหล็กภายนอก 
มากระท า ................................................................................................................................ 13 

รูปที่ 2.8 การเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กเฟอร์ริ..................................................... 13 

รูปที่ 2.9 การเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กแอนติเฟอร์โร.......................................... 14 

รูปที่ 2.10 การเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กพารา (ก) และ (ข) เมื่อไม่มีและมีสนาม 
แม่เหล็กภายนอกมากระท า ..................................................................................................... 14 

รูปที่ 2.11 การเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กไดอา เมื่อมีสนามแม่เหล็กภายนอก      
มากระท า ................................................................................................................................ 15 



  ฏ 

รูปที่ 2.12 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาวะแม่เหล็ก ............................................................................ 15 

รูปที่ 2.13 ฮีสเทอรีซีสลูป ................................................................................................................ 16 

รูปที่ 2.14 ฮีสเทอรีซีสลูปของสารแม่เหล็กเฟอร์โร (ก) แบบเข้ม และ (ข) แบบอ่อน ........................ 17 

รูปที่ 2.15 การลดพลังงานแมกนีโตสเตติกของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรเมื่อเพ่ิมจ านวนโดเมน             
(ก) 1 โดเมน (ข) 2 โดเมน และ (ค) โดเมนแบบปิด.................................................................. 19 

รูปที่ 2.16 ความแตกต่างของปริมาณความเข้มสนามแม่เหล็กภายนอกที่ท าให้โมเมนต์แม่เหล็ก
เปลี่ยนแปลงทิศทางไปตามแนวแกนง่ายและแนวแกนยาก ...................................................... 19 

รูปที่ 2.17 การเปลี่ยนแปลงลักษณะโดเมนแม่เหล็กเนื่องจากพลังงานแมกนีโตสตริคทีฟ (ก) การยืด
หรือหดตัวของโดเมนแม่เหล็ก (ข) การเพ่ิมลดขนาดและเพ่ิมจ านวนของโดเมนแม่เหล็ก .......... 20 

รูปที่ 2.18 ผนังโดเมนแม่เหล็ก ........................................................................................................ 21 

รูปที่ 2.19 พลังงานผนังโดเมนแม่เหล็กที่ขึ้นอยู่กับพลังงานเอ็กซ์เชนจ์และพลังงานแมกนีโต  
คริสทัลไลน์ .............................................................................................................................. 21 

รูปที่ 2.20 การหมุนของโมเมนต์แม่เหล็กภายในผนังโดเมนแม่เหล็กแบบบลอช ............................... 22 

รูปที่ 2.21 การหมุนของโมเมนต์แม่เหล็กภายในผนังโดเมนแม่เหล็กแบบนีล .................................... 22 

รูปที่ 2.22 เครื่องบันทึกเสียงแม่เหล็กเทเลกราโฟน (ก) ลักษณะและหลักการท างานของเครื่อง
บันทึกเสียงแม่เหล็กเทเลกราโฟน (ข) ขั้นตอนการบันทึกและการอ่านข้อมูลเสียง .................... 23 

รูปที่ 2.23 เครื่องบันทึกเสียงแม่เหล็กแบบเทปแมกนีโตโฟน (ก) ลักษณะของเครื่องบันทึกเสียง
แม่เหล็กแบบเทปแมกนีโตโฟน (ข) การบันทึกข้อมูลเสียงลงบนเทป ........................................ 24 

รูปที่ 2.24 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ RAMAC ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม .................................................... 25 

รูปที่ 2.25 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ก) ส่วนประกอบพ้ืนฐานในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ข) กลไกภายในของ         
หัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กกับแผ่นบันทึกข้อมูล ........................................................................... 26 

รูปที่ 2.26 ลักษณะของหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กที่ลอยอยู่เหนือผิวของแผ่นบันทึกข้อมูล .................. 26 

รูปที่ 2.27 ลักษณะผิวด้านแอร์แบริงเซอร์เฟซของหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก และภาพของหัวเขียน  
และหัวอ่านที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ...................................................................... 27 

รูปที่ 2.28 กระบวนการเขียนข้อมูลและสัญญาณข้อมูลที่ท าการเขียนลงบนแผ่นบันทึก ................... 28 

รูปที่ 2.29 กระบวนการอ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึก ........................................................................... 29 



  ฐ 

รูปที่ 2.30 (ก) เครื่องสปินสแตนด์ และ (ข) แผนภาพการท างานภายในเครื่องสปินด์สแตนด์ ........... 30 

รูปที่ 2.31 สัญญาณอ้างอิงก่อนการทดสอบหัวเขียน ........................................................................ 31 

รูปที่ 2.32 การเขียนข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปแบบคาบลงบนแทร็คกลางของแผ่นบันทึกข้อมูล ....... 32 

รูปที่ 2.33 สัญญาณหลังการทดสอบหัวเขียน .................................................................................. 32 

รูปที่ 2.34 สัญญาณค่าความแตกต่างของอัตราความผิดพลาดบิตก่อนและหลังการทดสอบหัวเขียน
ของแต่ละแทร็ค ....................................................................................................................... 33 

รูปที่ 2.35 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง (ก) หัวเขียนปกติ และ       
(ข) หัวเขียนที่มีปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง ..................................................... 34 

รูปที่ 2.36 ลักษณะการโค้งงอของคาน เมื่อมีแรงแม่เหล็กจากตัวอย่างมากระท า ............................. 35 

รูปที่ 2.37 รูปแบบของหัววัดที่มีลักษณะเป็นจุดมวล ....................................................................... 36 

รูปที่ 2.38 (ก) แอมพลิจูด และ (ข) ความต่างเฟส ในการสั่นของหัววัด ........................................... 37 

รูปที่ 2.39 (ก) แอมพลิจูด และ (ข) ความต่างเฟสที่เปลี่ยนแปลงไปของหัววัด เมื่อมีสนามแม่เหล็ก 
จากตวัอย่างมากระท ากับหัววัด ............................................................................................... 40 

รูปที่ 2.40 ภาพหัวเขียนด้านแอร์แบริงเซอร์เฟซที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
และภาพฟุตปริ้นท์ของหัวเขียน ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ (ก) หัวเขียนที่มีเทรลลิงชิลด์ (ข) หัวเขียน  
ที่มีชิลด์ล้อมรอบ และ (ค) หัวเขียนที่มีชิลด์ล้อมรอบแบบเต็ม .................................................. 41 

รูปที่ 2.41 (ก) ภาพฟุตปริ้นท์ของหัวเขียน (ข) ภาพฟุตปริ้นท์ของข้อมูลแม่เหล็กท่ีบันทึกลงบน    
แทร็คกลางของแผ่นบันทึกข้อมูล และ (ค) ภาพข้อมูลแม่เหล็กบนแผ่นบันทึกที่ได้จากกล้อง
จุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก ............................................................................................................ 42 

รูปที่ 3.1 โครงสร้างหัวเขียน (ก) ด้านแอร์แบริงเซอร์เฟซ (ข) แบบสามมิติ ...................................... 43 

รูปที่ 3.2 ระบบกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก ................................................................................... 45 

รูปที่ 3.3 วิธีการสแกนของหัววัดกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กไปบนหัวเขียน ................................... 46 

รูปที่ 3.4 (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน และ (ข) ภาพคอนทัวร์สนามแม่เหล็กของหัวเขียน.... 46 

รูปที่ 3.5 วิธีการเฉลี่ยข้อมูล (ก) เฉลี่ยข้อมูลในแนวดาวน์แทร็ค และ (ข) เฉลี่ยข้อมูลในแนว       
ครอสแทร็ค ............................................................................................................................. 47 



  ฑ 

รูปที่ 3.6 (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ผ่านการเฉลี่ยข้อมูล และ (ข) ภาพคอนทัวร์
สนามแม่เหล็กของหัวเขียน ...................................................................................................... 48 

รูปที่ 3.7 แผนผังขั้นตอนวิธีในการประมวลผลภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนไปเป็นกราฟ          
การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง......................................................... 49 

รูปที่ 3.8 ขั้นตอนการตัดภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน (ก) การก าหนดบริเวณท่ีท าการตัดภาพ  
และ (ข) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่มีเฉพาะชิลด์ทั้งหมดรวมถึงทัชดาวน์เซนเซอร์ ........ 50 

รูปที่ 3.9 ลักษณะเบสไลน์ของภาพสนามแม่เหล็ก ........................................................................... 51 

รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการสร้างกราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง       
(ก) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งในแนวครอสแทร็คกับค่าผลรวมการเปลี่ยนแปลงเฟส  
ในแต่ละแทร็ค (ข) การปรับเส้นโค้งของกราฟ และ (ค) กราฟแสดงความเข้มสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลในแต่ละแทร็คท่ีท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง ........................... 52 

รูปที่ 3.11 การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของ    
หัวเขียน (ข) และ (ค) กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างที่      
ได้จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและเทคนิคสปินสแตนด์ ตามล าดับ ...... 53 

รูปที่ 4.1 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 4 ตัวอย่าง เมื่อจ่ายกระแส AC DC- และ DC+ ให้กับ    
หัวเขียน ................................................................................................................................... 56 

รูปที่ 4.2 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนตัวอย่างที่ 2 เมื่อท าการตรวจวัดที่ความสูง 10 นาโนเมตร 
(ก) ภาพที่ผ่านการประมวลผลด้วยโปรแกรม (ข) ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก .... 60 

รูปที่ 4.3 (ก)-(ฉ) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนตัวอย่างที่ 2 เมื่อท าการตรวจวัดที่ความสูง         
20 30 40 50 60 และ 70 นาโนเมตร ตามล าดับ .................................................................... 61 

รูปที่ 4.3 (ต่อ) (ก)-(ฉ) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนตัวอย่างที่ 2 เมื่อท าการตรวจวัดที่ความสูง         
20 30 40 50 60 และ 70 นาโนเมตร ตามล าดับ......................................................................62 

รูปที่ 4.3 (ต่อ) (ก)-(ฉ) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนตัวอย่างที่ 2 เมื่อท าการตรวจวัดที่ความสูง         
20 30 40 50 60 และ 70 นาโนเมตร ตามล าดับ......................................................................63 

รูปที่ 4.4 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 3 ตัวอย่าง (ก) ตรวจวัดด้วยหัววัดที่เคลือบด้วยนิเกิล      
(ข) ตรวจวัดด้วยหัวเขียนที่เคลือบด้วยโคบอลต์โครเมียม ......................................................... 65 



  ฒ 

รูปที่ 4.5 การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของ      
หัวเขียน (ข) และ (ค) กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างที่      
ได้จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและเทคนิคสปินสแตนด์ ตามล าดับ ...... 68 

รูปที่ 4.6 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน เมื่อกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนมีค่าตั้งแต่             
30 ถึง 60 มิลลิแอมแปร์ และภาพมีขนาด 3 ไมโครเมตร × 3 ไมโครเมตร .............................. 69 

รูปที่ 4.7 การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของ      
หัวเขียน (ข) และ (ค) กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างที่      
ได้จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและเทคนิคสปินสแตนด์ ตามล าดับ ...... 70 

รูปที่ 4.8 กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างที่ได้จากการตรวจสอบ
ด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ของตัวอย่างหัวเขียนที่มีสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดข้ึนบริเวณโพลหลัก . 71 

รูปที่ 4.9 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน เมื่อกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนมีค่าตั้งแต่            
30 ถึง 50 มิลลิแอมแปร์ และภาพมีขนาด 0.8 ไมโครเมตร × 0.8 ไมโครเมตร ........................ 71 

รูปที่ 4.10 การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของ    
หัวเขียน (ข) และ (ค) กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างที่      
ได้จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและเทคนิคสปินสแตนด์ ตามล าดับ ...... 72 

รูปที่ 4.11 ภาพสนามแม่เหล็กและภาพลักษณะพื้นผิวของหัวเขียน (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ    
(ข) หลังท าการแอนนีลที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส ............................................................. 74 

รูปที่ 4.12 ภาพสนามแม่เหล็กและภาพลักษณะพื้นผิวของหัวเขียน (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ      
(ข) หลังท าการแอนนีลที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ............................................................. 75 

รูปที่ 4.13 ภาพสนามแม่เหล็กและภาพลักษณะพื้นผิวของหัวเขียน (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ      
(ข) หลังท าการแอนนีลที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ............................................................. 77 

รูปที่ 4.14 (ก) ภาพลักษณะพื้นผิวของหัวเขียน (ข) กราฟลักษณะพ้ืนผิวของหัวหัวเขียนในแนว    
ครอสแทร็ค และ (ค) กราฟลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนในแนวดาวน์แทร็ค ทั้งก่อนและหลัง   
การแอนนีลหัวเขียนที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ................................................................. 78 

รูปที่ ข .1  ภาพสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดด้วยหัววัดที่มีทิศทาง         
ของโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กอยู่ในทิศข้ึน เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า (ก) DC+ และ (ข) DC- ให้กับ           
หัวเขียน ................................................................................................................................... 86 



  ณ 

รูปที่ ค .1  ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 5 ตัวอย่าง (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ (ข) หลังท าการ
แอนนีลที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส .................................................................................... 88 

รูปที่ ค .2  ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 5 ตัวอย่าง (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ (ข) หลังท าการ
แอนนีลที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส .................................................................................... 89 

รูปที่ ค .3  ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 5 ตัวอย่าง (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ (ข) หลังท าการ
แอนนีลที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส .................................................................................... 90 



  
 

 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (hard disk drive) เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลของระบบ
คอมพิวเตอร์ เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1956 [1] และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
สามารถบันทึกข้อมูลได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือมีค่าความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่ (areal density) สูงขึ้น
นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จะเป็นการบันทึกข้อมูลแบบ
แนวตั้ง (perpendicular magnetic recording; PMR) ที่ท าให้ความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่มีค่าสูงถึง 1 
เทระไบต์ [2] ดังรูปที่ 1.1 แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบแนวตั้งฉากนี้ ก็มีปัญหา
เกิดขึ้นตามมา นั่นคือ ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (wide area adjacent track 
erasure; WATEr) โดยปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อท าการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นบันทึกในแทร็คใดแทร็ค 
หนึ่ง จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลในแทร็คถัดไปหรือหลายแทร็คถัดออกไป แล้วท าให้ข้อมูลบางข้อมูลที่
เขียนไปในตอนแรกถูกลบหรือเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ ์

 
รูปที่ 1.1 การพัฒนาความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  
ที่มา: (9 February 2016). Magnetic recording crisis and challenges. Available: http://www. 

fgarciasanchez.es/thesisfelipe/node5.html 
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รูปที่ 1.2 ลักษณะสนามแม่เหล็กที่ออกจากโพลหลักของหัวเขียนและการเกิดปัญหาการลบแทร็คข้าง
เคียงเป็นพ้ืนที่กว้างเนื่องจากสนามแม่เหล็กรั่วไหลรอบโพลหลักของหัวเขียน 
ที่มา: T. Hayashi, R. Kadota, and Z. Hayashi, "Evaluation and Analysis Techniques for 

Perpendicular Magnetic Recording Media." 

ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ 
สนามแม่เหล็กรั่วไหลบริเวณรอบโพลหลัก (main pole; MP) ของหัวเขียนแม่เหล็ก [3] ดังรูปที่ 1.2 
เนื่องจากขณะที่ท าการเขียนข้อมูลจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหัวเขียน เพ่ือเหนี่ยวน าให้เกิด
สนามแม่เหล็กขึ้นที่บริเวณโพลหลักของหัวเขียน โดยสนามแม่เหล็กจากโพลหลักจะพุ่งเข้าสู่แผ่น
บันทึกข้อมูลเพ่ือท าการเขียนข้อมูล แต่สนามแม่เหล็กบางส่วนจะย้อนกลับสู่ชิลด์ (shield) ที่อยู่รอบ 
ๆ โพลหลักของหัวเขียน ซึ่งสนามแม่เหล็กเหล่านี้อาจไปรบกวนหรือลบข้อมูลในแทร็คข้างเคียงได้  
นอกจากนี้ปัญหาการลบ แทร็คเป็นบริเวณกว้างยังสามารถเกิดได้จากสนามแม่เหล็กรั่วไหลบริเวณอ่ืน 
ๆ ของหัวเขียน [4] เนื่องจากขณะที่ท าการเขียนข้อมูลจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหัวเขียน ดังที่ได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหัวเขียนนี้  นอกจากจะเหนี่ยวน าให้ เกิด
สนามแม่เหล็กขึ้นที่โพลหลักแล้ว ยังอาจเหนี่ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็กรั่วไหลขึ้นที่บริเวณต่าง ๆ บน
หัวเขียน เช่น ชิลด์ เป็นต้น และสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่ เกิดขึ้นอาจไปลบข้อมูลในแทร็คข้างเคียงได้
เช่นกัน 

โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างสามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ (spin-stand technique) [5] โดยการน าหัวเขียนที่ต้องการ
ตรวจสอบไปเขียนข้อมูลลงบนแทร็คกลางของแผ่นบันทึกจ านวนหลายพันรอบ จากนั้นน าหัวอ่านไป
อ่านข้อมูลที่ได้เขียนลงไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบออกมาเป็นค่าอัตราความผิดพลาดบิต (bit 
error rate; BER) ของข้อมูลในแต่ละแทร็ค ดังรูปที่  1.3 ส าหรับหัวเขียนที่ ไม่มีปัญหาการลบ 
แทร็คเป็นบริเวณกว้างเกิดขึ้น พบว่าอัตราความผิดพลาดบิตจะมีค่าสูงเฉพาะบริเวณแทร็คกลาง
เท่านั้น ในทางกลับกัน ส าหรับหัวเขียนที่มีปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างเกิดขึ้น 



  3 

นอกจากจะมีค่าอัตราความผิดพลาดบิตสูงบริเวณแทร็คกลางแล้ว บริเวณแทร็คข้างเคียงหรือแทร็คที่
ห่างออกไปจากแทร็คกลางก็มีค่าอัตราความผิดพลาดบิตที่สูงเช่นกัน ซึ่งเทคนิคสปินสแตนด์นี้สามารถ
ตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเทคนิค
นี้ไม่สามารถระบุต าแหน่งของสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนได้ จึงมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้
น าเสนอวิธีการในการตรวจสอบและอธิบายลักษณะการเกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่
กว้าง นั่นคือ เทคนิคสเตชันนารีฟุตปริ้นท์ (stationary footprint technique) [4, 6] ซึ่งเทคนิคนี้
สามารถวิเคราะห์ลักษณะและระบุสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่
กว้างได้ แต่ใช้เวลาในการทดสอบนาน เนื่องจากมีความยุ่งยากในการเตรียมตัวอย่างหัวเขียน โดยต้อง
น าหัวเขียนที่อยู่ในรูปแบบบาร์ (bar form) ไปตัดแบ่งให้อยู่ในรูปแบบสไลเดอร์ (slider form) และ
ยังมีข้ันตอนในการตรวจสอบที่ซับซ้อน  

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงน าเสนอวิธีการที่แตกต่างออกไป ส าหรับการตรวจสอบปัญหาการ
ลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง โดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก (magnetic force 
microscopy; MFM) มาตรวจวัดสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนโดยตรง และท าการศึกษา
พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของการตรวจวัดที่เหมาะส าหรับการตรวจสอบสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบน
หัวเขียน เช่น ชนิดและปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียน ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียน
ขณะท าการตรวจวัด และชนิดของสารแม่เหล็กที่เคลือบอยู่บนหัววัด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพัฒนา
ขั้นตอนวิธี (algorithm) ส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างในเชิง
ปริมาณ ซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบมาตรฐานด้วย
เทคนิคสปินสแตนด์ และยังน าเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้น
ในหัวเขียนที่ผ่านการแอนนีลที่อุณหภูมิต่างกัน 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ 1.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) หัวเขียนปกติ และ (ข) หัว
เขียนที่มีปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นในหัวเขียนแม่เหล็กที ่  

ท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง 
2) เพ่ือศึกษาพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของการตรวจวัดที่เหมาะส าหรับการตรวจสอบสนามแม่เหล็ก

รั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนแม่เหล็ก เช่น ชนิดและปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ       
หัวเขียนแม่เหล็ก ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนแม่เหล็กขณะท าการตรวจวัด และ
ชนิดของสารแม่เหล็กท่ีเคลือบอยู่บนหัววัด 

3) เพ่ือพัฒนาขั้นตอนวิธีส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างใน
เชิงปริมาณ 

1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 
ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างเป็นปัญหาหนึ่งที่ เกิดขึ้นในการพัฒนาความ

หนาแน่นเชิงพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งเกิดจากการมีสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดข้ึนที่บริเวณต่าง ๆ ใน
หัวเขียนแม่เหล็ก โดยทั่วไปการตรวจวัดสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนผิววัสดุใด ๆ จะใช้กล้องจุลทรรศน์
แรงแม่เหล็กในการตรวจสอบ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงน าเทคนิคนี้มาท าการตรวจวัดสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลที่เกิดขึ้นในหัวเขียน และภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้จากเทคนิคนี้สามารถน าไป
ประมวลผลออกมาเป็นผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างในเชิงปริมาณ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะหท์ี่ได้จากการตรวจสอบด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยท าการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างของหัวเขียน

แม่เหล็กที่ได้มาจากบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (Western Digital Co., LTD) ในรูปแบบสไลเดอร์ และ
รูปแบบบาร์ โดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กในการตรวจสอบ ซึ่งหัววัดของกล้องจุลทรรศน์
แรงแม่เหล็กที่ใช้มี 2 แบบ ได้แก่ หัววัดที่เคลือบด้วยสารนิเกิล (nickel; Ni) และหัววัดที่เคลือบด้วย
สารโคบอลต์โครเมียม  (cobalt chromium; CoCr) และยังน าเทคนิคนี้ ไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ตรวจสอบสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นในหัวเขียนที่ผ่านการแอนนีลด้วยอุณหภูมิ 170 200 และ 
250 องศาเซลเซียส 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กสามารถใช้ตรวจวัดสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นใน 

หัวเขียนแม่เหล็กที่ท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างได ้
2) ขั้นตอนวิธีที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่

กว้างในเชิงปริมาณได้ 
3) เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและขั้นตอนวิธีส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาการลบ  

แทร็คเป็นบริเวณกว้างสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ ซึ่งช่วยลดเวลา
และต้นทุนในการตรวจสอบปัญหานี้  



  
 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญส าหรับการบันทึกข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันนี้ หากถามใครว่า “ในการด าเนินชีวิตของคุณจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช่
หรือไม่” คงมีคนจ านวนไม่น้อยที่ตอบว่า “ใช่” เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่คนส่วนมาก
ใช้ในการท างานและเก็บบันทึกงาน นอกจากนี้ยังมีบางบริษัทที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ปริมาณความต้องการอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างฮาร์ดดิสก์มีความต้องการมากขึ้น ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จึงต้องมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตัวแปรหลักในการพัฒนาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คือ ความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่ของ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ โดยจะท าการเพ่ิมความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่ให้มีค่าสูงขึ้น กล่าวคือ ท าให้ฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์สามารถบันทึกข้อมูลได้มากข้ึน ในขณะที่แผ่นบันทึกข้อมูลมีขนาดเท่าเดิม ซึ่งแนวทางในการเพิ่ม
ความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่นั้นมีหลายแนวทาง เช่น พัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็กใน
แนวนอน  (longitudinal magnetic recording; LMR) ไป เป็ น การบั นทึ กข้ อมู ล แม่ เห ล็ ก ใน
แนวตั้งฉาก (perpendicular magnetic recording) [7] โดยการเปลี่ยนรูปแบบของชั้นบันทึกข้อมูล
แม่เหล็กในแผ่นบันทึก และเปลี่ยนโครงสร้างของหัวเขียน/หัวอ่าน [8] ซึ่งการพัฒนานี้แม้ว่าจะมีข้อดี 
คือ ท าให้ความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพ่ิมขึ้นอย่างมาก แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นตามมา 
เช่น แผ่นบันทึกข้อมูลไม่มีเสถียรภาพทางความร้อนจึงท าให้ข้อมูลบางส่วนสูญหาย และปัญหาหลัก
ปัญหาหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจและท าการศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง
ที่เกิดขึ้นในหัวเขียน [9] 

ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงทฤษฎีแม่เหล็กพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุแม่เหล็ก เนื่องจากงานวิจัยนี้ 
ผู้วิจัยท าการศึกษาปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่เกิดขึ้นในหัวเขียนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
ซ่ึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เช่น หัวเขียน หัวอ่าน และแผ่นบันทึกข้อมูล ล้วนผลิตขึ้นมา
จากวัสดุแม่เหล็กทั้งสิ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาทฤษฎีแม่เหล็กพ้ืนฐาน เพ่ือท าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงภาพรวมของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพ่ือให้
เข้าใจหลักการท างานและหลักการในการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่
เกิดขึ้น สุดท้ายผู้วิจัยจะกล่าวถึงหลักการท างานของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก เพ่ือหาสาเหตุที่
แท้จริงของการเกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างในหัวเขียน และยังกล่าวถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ 
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2.1 ทฤษฎีแม่เหล็กพื้นฐาน 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีแม่เหล็กพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุแม่เหล็ก ได้แก่ การเกิด

สนามแม่เหล็ก โมเมนต์แม่เหล็ก แมกนีไทเซชันและการเหนี่ยวน า สภาวะแม่เหล็กของวัสดุแม่เหล็ก   
ฮีสเทอรีซีสลูป และทฤษฎีโดเมนแม่เหล็ก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.1 สนามแม่เหล็ก           
สนามแม่เหล็กเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าภายในวัสดุ ซึ่งการเคลื่อนที่ของประจุ

ไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนจากการทดลองด้วยการ

วางเข็มทิศไว้รอบลวดตัวน า ดังรูปที่ 2.1 (ก) เข็มทิศจะชี้ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า

ให้กับลวดตัวน า แต่เมื่อท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า ( 0I  ) เข็มทิศจะเบนไปในทิศทางตามแนวสัมผัส

ของเส้นวงกลม ดังรูปที่ 2.1 (ข) 

           

(ก) (ข) 

รูปที่ 2.1 การเบนของเข็มทิศที่อยู่รอบลวดตัวน าที่ (ก) ไม่จ่ายกระแสไฟฟ้า และ (ข) จ่ายกระแสไฟฟ้า 
ที่มา : (28 February 2016). Ampere’s Law. Available: http://web.mit.edu/viz/EM/visualizations 
/coursenotes/modules/guide09.pdf 

 

รูปที่ 2.2 แอมแปร์ลูป 
ที่มา : (28 February 2016). Ampere’s Law. Available: http://web.mit.edu/viz/EM/visualizations 
/coursenotes/modules/guide09.pdf 

ตามกฎของแอมแปร์สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าที่

เกิดขึ้นนี้ได้ โดยการแบ่งเส้นรอบวงกลมที่มีรัศมี r  ออกเป็นเวกเตอร์เล็ก ๆ ˆs s    โดยแต่ละ

เวกเตอร์มีขนาด s  อยู่ในทิศทางตามแนวสัมผัสของเส้นวงกลม ดังรูปที่ 2.2 เมื่อสนามไฟฟ้าของ



  8 

ลวดตัวน าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและ 0s   ความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กและ

กระแสไฟฟ้าสามารถเขียนได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบอินทริกรัลและรูปแบบอนุพันธ์ 

กฎของแอมแปร์ในรูปแบบอินทริกรัลเป็นการอินทริกรัลตามเส้นของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น

รอบลวดตัวน าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า ดังรูปที่  2.2 ซึ่งมีลักษณะเป็นวงปิดที่ เรียกว่า แอมแปร์ลูป 

(Amperian loop) พบว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบลูปแอมแปร์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกระแสไฟฟ้า

ที่ไหลผ่านลวดตัวน า ดังสมการ    

0B ds I              (2.1) 

จากทฤษฎีบทสโตกส์ (Stokes’ theorem) สามารถเขียนสมการที่ (2.1) ให้อยู่ในรูปแบบอนุพันธ์ได้ 

ดังสมการ      

0B J              (2.2) 

เมื่อ J  คือ ความหนาแน่นกระแส (current density) หน่วย แอมแปร์ต่อตารางเมตร (A/m2) 

2.1.2 โมเมนต์แม่เหล็ก 
สภาพแม่เหล็กหรือความเป็นแม่เหล็ก (magnetism) ของวัสดุสามารถอธิบายได้ด้วยโมเมนต์

แม่เหล็ก (magnetic moment) หรือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากอะตอม ซึ่งอะตอมแต่ละอะตอม
ภายในวัสดุประกอบไปด้วยนิวเคลียสที่มีทั้งโปรตอนและนิวตรอน นอกจากนี้ยังมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่
รอบนิวเคลียสด้วย อนุภาคมูลฐานทั้งสามนี้มีคุณสมบัติภายในเชิงกลศาสตร์ควอนตัมอย่างหนึ่ง นั่นคือ 
การมีสปิน (spin) กล่าวคืออนุภาคมูลฐานเหล่านี้สามารถหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลของตัวเองและ
สร้างสนามแม่เหล็กออกมาได้ ดังนั้นความเป็นแม่เหล็กของวัสดุจึงเกิดได้จาก 3 สาเหตุหลัก ได้แก่ 
การหมุนรอบตัวเองของนิวเคลียส (spin of nucleus) การหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอน (spin of 
electron) และการโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส (electron orbital) แสดงดังรูปที่ 2.3 

                 
(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 2.3 โมเมนต์แม่เหล็กที่เกิดจาก (ก) การหมุนรอบตัวเองของนิวเคลียส (ข) การหมุนรอบตัวเอง
ของอิเล็กตรอน และ (ค) การโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส 

ค่าโมเมนต์แม่เหล็กเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของนิวเคลียสเป็นไปตามสมการ 

4
nucleus

p

eh

m c



             (2.3) 

p+ 

 
p+ 

 
e- 

 
e- 

 

p+ 

 
p+ 

 
e- 

 
e- 
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ค่าโมเมนต์แม่เหล็กเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอนเป็นไปตามสมการ 

4
spin

eh

mc



             (2.4) 

ค่าโมเมนต์แม่เหล็กเนื่องจากการโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเป็นไปตามสมการ 

4
orbital

ehl

mc



              (2.5) 

เมื่อ e  คือ ประจุของอิเล็กตรอน  มีค่าเท่ากับ 1.60217662 × 10-19 คูลอมบ์ (C) 
       h   คือ ค่าคงที่ของพลังค์  มีค่าเท่ากับ 6.62607004 × 10-34 จูล  วินาที (J  s) 
 c  คือ ความเร็วแสง  มีค่าเท่ากับ 3.00 × 108   เมตรต่อวินาที (m/s) 
 

pm  คือ มวลของโปรตอน  มีค่าเท่ากับ 1.6726219 × 10-27  กิโลกรัม (kg) 
 m  คือ มวลของอิเล็กตรอน  มีค่าเท่ากับ 9.10938356 × 10-31  กิโลกรัม (kg) 
และ      l   คือ เลขควอนตัมออร์บิทัล (orbital quantum number = 0,1,2,…) 

แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติการมีสปินของอนุภาคอิเล็กตรอนต้องเป็นไปตามหลักการกีดกันของ
เพาลี นั่นคือ ไม่มีทางพบอิเล็กตรอน 2 ตัว อยู่ในสถานะควอนตัมเดียวกันได้ โดยอิเล็กตรอนที่อยู่เป็น
คู่จะมีทิศทางของสปินตรงข้ามกัน ถ้าอิเล็กตรอนตัวหนึ่งอยู่ในสถานะสปินขึ้น อิเล็กตรอนอีกตัวต้องอยู่
ในสถานะสปินลง ดังรูปที่ 2.4 ท าให้ค่าสปินหักล้างกันหมดและส่งผลให้โมเมนต์ของทั้งสองขั้วหักล้าง
กันเป็นศูนย์ด้วย ดังนั้นส าหรับวัสดุบางชนิดที่อะตอมมีจ านวนอิเล็กตรอนเป็นเลขคู่จะไม่มีโมเมนต์
แม่เหล็ก หรือกล่าวได้ว่าไม่มีคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กนั่นเอง และส าหรับวัสดุแม่เหล็ก เช่น เหล็ก 
(Fe) โคบอลต์ (Co) นิเกิล (Ni) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) จะมีจ านวนอิเล็กตรอนเป็นเลขค่ีจึงท าให้มี
อิเล็กตรอนที่ไม่มีคู่เหลืออยู่ แสดงดังรูปที่ 2.4 จึงส่งผลให้เกิดผลรวมโมเมนต์แม่เหล็กสุทธิขึ้น หรือ
กล่าวได้ว่ามีคุณสมบัติความเป็นแม่เหล็กนั่นเอง 

 
รูปที่ 2.4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของสารแม่เหล็กเฟอร์โร 
ที่มา : (3 March 2016). Electron Configuration Diagram. Available: http://galleryhip.com/ 
electron-configuration-diagram.html 
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2.1.3 แมกนีไทเซชันและการเหนี่ยวน าแม่เหล็ก 
ภายในวัสดุแม่เหล็กประกอบไปด้วยแม่เหล็กถาวรหรือโมเมนต์แม่เหล็กมากมาย สมมติให้วัสดุ

แม่เหล็กชิ้นหนึ่งมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกที่มีพ้ืนที่หน้าตัด A  ยาว L  ประกอบไปด้วยโมเมนต์
แม่เหล็ก   จ านวน N  ตัว วางตัวอยู่ในทิศทางเดียวกับแนวแกนของทรงกระบอก ดังรูปที่ 2.5 

 
รูปที่ 2.5 วัสดุแม่เหล็กทรงกระบอกที่มีโมเมนต์แม่เหล็กจ านวน N  
ที่มา : (3 March 2016). Magnetization. Available: http://web.mit.edu/viz/EM/visualizations 
/coursenotes/modules/guide09.pdf 

ก าหนดให้แมกนีไทเซชัน (magnetization) M  คือ ผลรวมโมเมนต์แม่เหล็กสุทธิต่อปริมาตร  
ดังสมการ 

1
i

i

M
V

              (2.6) 

เมื่อ V  คือ ปริมาตร หน่วย ลูกบาศก์เมตร (m3)  
สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากโมเมนต์แม่เหล็กภายในวัสดุ เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กภายนอกมา
กระท าเป็นไปดังสมการ 

0MB M             (2.7) 

เมื่อ 0  คือ ค่าความซึมผ่านได้ของสุญญากาศ (permeability of vacuum) มีค่าเท่ากับ 74 10   
เฮนรีต่อเมตร (H/m) 

ส าหรับกรณีของขดลวดโซลินอยด์ (solenoid) สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า I  
ให้กับขดลวดจะมีลักษณะเป็นดังรูปที่ 2.6 (ก) ถ้าพันขดลวดให้แน่นจ านวน N  รอบ โดยแต่ละรอบ
ของขดลวดชิดติดกันและความยาวของลวดโซลินอยด์ยาว l  ซึ่งยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด
มาก สนามแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้นภายในขดลวดจะมีลักษณะเป็นดังรูปที่ 2.6 (ข) จากกฎของแอมแปร์ตาม
สมการที่ (2.1) จะได้ว่าสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนของขดลวดโซลินอยด์ เป็นดังสมการ 

0
0 0

NI
B H

l


             (2.8) 

เมื่อ NI
H

l
  คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็ก หน่วย แอมแปร์ต่อเมตร (A/m) 
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(ก) (ข) 

รูปที่ 2.6 สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นของขดลวดโซลินอยด์ (ก) เมื่อพันขดลวดแบบไม่ชิดติดกัน (ข) เมื่อ
แต่ละรอบของขดลวดพันชิดติดกัน 
ที่มา : (5 March 2016). Magnetization. Available: http://web.mit.edu/viz/EM/visualizations 
/coursenotes/modules/guide09.pdf 

เมื่อน าแท่งแม่เหล็กมาพันด้วยขดลวดโซลินอยด์และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด พบว่า
สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะมีความเข้มเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากแท่งแม่เหล็กถูกเหนี่ยวน าให้เกิดสภาวะ
แม่เหล็กด้วย ดังนั้นสนามแม่เหล็กหรือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (magnetic flux density) ที่
เกิดขึ้นนี้จะมีค่าเท่ากับผลรวมของสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดโซลินอยด์และสนามแม่เหล็กที่เกิด
จากแท่งแม่เหล็กที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดสภาวะแม่เหล็ก ซึ่งเป็นดังสมการ 

0 0B H M               (2.9) 
2.1.4 สภาวะแม่เหล็กของวัสดุแม่เหล็ก 
สภาวะแม่เหล็กของวัสดุจะถูกแบ่งแยกด้วยพารามิเตอร์ทางแม่เหล็ก ได้แก่ ค่าความซึมผ่านได้ 

(magnetic permeability) และค่าสภาพยอมรับได้ทางแม่เหล็ก (magnetic susceptibility) โดยค่า
ความซึมผ่านได้เป็นค่าที่ใช้บอกระดับการตอบสนองของวัสดุต่อสนามแม่เหล็กภายนอกที่มากระท า  
ซึ่งเป็นไปตามสมการ 

0r               (2.10) 
เมื่อ r  คือ ค่าความซึมผ่านไดส้ัมพัทธ์ (relative permeability) 
และค่าสภาพยอมรับได้ทางแม่เหล็กเป็นค่าที่ใช้บอกว่าวัสดุแม่เหล็กจะถูกดูดหรือผลัก เมื่ออยู่ในสนาม
สนามแม่เหล็ก นอกจากนี้ยังสามารถบอกถึงโครงสร้างพันธะและระดับพลังงานภายในของวัสดุได้ ซึ่ง
ค่าสภาพยอมรับได้ทางแม่เหล็กมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของแมกนีไทเซชันต่อความเข้มสนามแม่เหล็ก
ภายนอกที่มากระท า ตามสมการ 

M

H
               (2.11) 

โดยค่าสภาพยอมรับได้ทางแม่เหล็กและค่าความซึมผ่านได้มีความสัมพันธ์กันดังสมการ 
1r               (2.12) 
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 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสภาวะแม่เหล็กถูกแบ่งด้วยค่าความซึมผ่านได้และค่าสภาพยอมรับ
ได้ทางแม่เหล็ก โดยสามารถแบ่งสภาวะแม่เหล็กตามค่า 0   ได้ดังตารางที่ 2.1  

ตารางที่ 2.1 ประเภทของสภาวะแม่เหล็ก 

สภาวะแม่เหล็ก 
0   ตัวอย่างวัสดุแม่เหล็ก 

สภาวะแม่เหล็กเฟอร์โร 100 ถึง 107 นิเกิล เหล็ก โคบอลต์ เหล็กนิเกิล 

สภาวะแม่เหล็กเฟอร์ริ 10 ถึง 104 แมกนีไทต์ (Fe3O4) เฟอร์ไรต์ โกเมน 
สภาวะแม่เหล็กแอนติเฟอร์โร น้อย แมงกานีสออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ 

สภาวะแม่เหล็กพารา 10-3 ถึง 10-6 อะลูมิเนียม โครเมียม แมงกานีส แพลทินัม  

สภาวะแม่เหล็กไดอา -10-3 ถึง -10-6 เงิน ทอง คาร์บอน ทองแดง ซิลิกอน สังกะสี 

2.1.4.1 สภาวะแม่เหล็กเฟอร์โร (ferromagnetism) 
สภาวะแม่เหล็กเฟอร์โร เป็นสภาวะแม่เหล็กที่สามารถท าให้คงอยู่ได้แม้ไม่ได้อยู่ใน

สนามแม่เหล็ก หรือท าให้หมดสภาพแม่เหล็กได้หากต้องการ ภายในวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรจะมีการเรียง
ตัวของโมเมนต์แม่เหล็กเป็นโดเมน (magnetic domain) กล่าวคือโมเมนต์แม่เหล็กของอะตอมที่อยู่
ข้างเคียงกันจะเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันเป็นบริเวณเล็ก ๆ หลายบริเวณ แสดงดังรูปที่ 2.7 (ก) การ
จัดเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กส าหรับแต่ละโดเมนจะมีทิศทางแบบสุ่ม โดยที่ค่าแมกนีไทเซชันสุทธิ
เป็นศูนย์ และเมื่อมีสนามแม่เหล็กภายนอกมากระท ากับวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โร โมเมนต์แม่เหล็กในแต่
ละโดเมนของวัสดุจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงทิศทางตามสนามแม่เหล็กภายนอก ดังรูปที่ 2.7 (ข) จนถึง
จุดหนึ่งที่ท าให้โมเมนต์แม่เหล็กทั้งหมดภายในวัสดุมีทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กภายนอกที่ม า
กระท า เรียกแมกนีไทเซชันที่จุดนี้ว่า แมกนีไทเซชันอิ่มตัว (saturation magnetization; Ms) จากนั้น
เมื่อน าสนามแม่ เหล็กภายนอกออก โมเมนต์แม่เหล็กในแต่ละโดเมนของวัสดุจะมีทิศทางที่
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ค่าแมกนีไทเซชันสุทธิลดลง แต่ไม่เท่ากับศูนย์ เรียกแมกนีไทเซชันที่จุดนี้ว่า 
แมกนีไทเซชันคงค้าง (magnetic remanence; Mr) ดังนั้นที่จุดนี้วัสดุจึงยังคงมีสภาพแม่เหล็กอยู่ 
และหากต้องการท าให้วัสดุหมดสภาพแม่เหล็กก็สามารถท าได้โดยการใส่สนามแม่เหล็กภายนอกที่มี
ทิศทางตรงข้ามกับเมื่อเริ่มต้น จะท าให้แมกนีไทเซชันสุทธิมีค่าเท่ากับศูนย์อีกครั้ง  



  13 

           
(ก) (ข) 

รูปที่ 2.7 โดเมนแม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โร (ก) และ (ข) เมื่อไม่มีและมีสนามแม่เหล็กภายนอกมา
กระท า 
แก้ไขจาก : (7 March 2016). Ferromagnetism. Available: http://mriquestions.com/what-is-
ferromagnetism.html  

2.1.4.2 สภาวะแม่เหล็กเฟอร์ริ (ferrimagnetism) 
สภาวะแม่เหล็กเฟอร์ริ เป็นสภาวะแม่เหล็กที่โมเมนต์แม่เหล็กมีการจัดเรียงตัวในทิศ

ทางตรงข้ามกันแต่หักล้างกันไม่หมด แสดงดังรูปที่ 2.8 ส่งผลให้มีค่าแมกนีไทเซชันสุทธิในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง วัสดุแม่เหล็กเฟอร์ริจึงสามารถแสดงสมบัติสภาวะแม่เหล็กได้ 

 
รูปที่ 2.8 การเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กเฟอร์ริ 
ที่มา : (11 March 2016). Diagram of Ferrimagnetic Magnetic Moments. Available: https://en 
.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_Ferrimagnetic_Magnetic_Moments.png 

2.1.4.3 สภาวะแม่เหล็กแอนติเฟอร์โร (antiferromagnetism) 
สภาวะแม่เหล็กแอนติเฟอร์โร เป็นสภาวะแม่เหล็กที่โมเมนต์แม่เหล็กมีการจัดเรียงตัวใน

ทิศทางตรงข้ามกันกับโมเมนต์แม่เหล็กของอะตอมข้างเคียงและหักล้างกันหมด แสดงดังรูปที่ 2.9 
ส่งผลให้มีค่าแมกนีไทเซชันสุทธิเป็นศูนย์ แต่เมื่อมีสนามแม่เหล็กภายนอกมากระท ากับวัสดุแม่เหล็ก
แอนติเฟอร์โร โมเมนต์แม่เหล็กของอะตอมที่มีทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กภายนอกจะมีจ านวนมาก
ขึ้น ในขณะที่โมเมนต์แม่เหล็กของอะตอมที่มีทิศทางตรงข้ามกับสนามแม่เหล็กภายนอกจะมีจ านวน
น้อยลง ส่งผลให้ค่าแมกนีไทเซชันสุทธิไม่เท่ากับศูนย์ 
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รูปที่ 2.9 การเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กแอนติเฟอร์โร 
ที่มา : (11 March 2016). Diagram of Antiferromagnetic Magnetic Moments. Available: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_Antiferromagnetic_Magnetic_Moments.png 

2.1.4.4 สภาวะแม่เหล็กพารา (paramagnetism) 
สภาวะแม่เหล็กพารา เป็นสภาวะแม่เหล็กที่ วัสดุจะมีสภาพแม่เหล็กเมื่ออยู่ ใน

สนามแม่เหล็ก และสภาพแม่เหล็กนั้นจะหายไปเมื่อวัสดุถูกน าออกจากสนามแม่เหล็ก การเรียงตัวของ
โมเมนต์แม่เหล็กภายในวัสดุขณะที่ไม่มีสนามแม่เหล็กภายนอกมากระท าจะมีทิศทางแบบสุ่ม โดยที่ค่า
แมกนีไทเซชันสุทธิเป็นศูนย์ ดังรูปที่ 2.25 (ก) และเมื่อมีสนามแม่เหล็กภายนอกมากระท าโมเมนต์
แม่เหล็กของแต่ละอะตอมจะเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กภายนอก ดังรูปที่ 2.10 
(ข) โดยที่โมเมนต์แม่เหล็กของแต่ละอะตอมไม่มีปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน  

           
(ก) (ข) 

รูปที่  2.10 การเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กพารา (ก) และ (ข) เมื่อไม่มีและมี
สนามแม่เหล็กภายนอกมากระท า 
แก้ไขจาก : (13 March 2016). Diagram of Paramagnetic Magnetic Moments. Available: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_Paramagnetic_Magnetic_Moments.png 

2.1.4.5 สภาวะแม่เหล็กไดอา (diamagnetism) 
สภาวะแม่เหล็กไดอา เป็นสภาวะแม่เหล็กท่ีโมเมนต์แม่เหล็กภายในวัสดุมีการจัดเรียงตัว

ในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางสนามแม่เหล็กภายนอกที่มากระท า แสดงดังรูปที่ 2.11 เนื่องจากเมื่อ
สนามแม่เหล็กภายนอกมากระท าต่ออะตอมของวัสดุ จะท าให้อิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสของ
อะตอมเกิดการเสียสมดุลเล็กน้อย และส่งผลให้เกิดขั้วแม่เหล็กเล็ก ๆ ขึ้นในอะตอมของวัสดุซึ่งมี
ทิศทางต้านกับสนามแม่เหล็กภายนอก 
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รูปที่ 2.11 การเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุแม่เหล็กไดอา เมื่อมีสนามแม่เหล็กภายนอกมา
กระท า 
แก้ไขจาก : (13 March 2016). Diagram of Paramagnetic Magnetic Moments. Available: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_of_Paramagnetic_Magnetic_Moments.png 

สภาวะแม่เหล็กทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น มีบางสภาวะแม่เหล็กที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
อุณหภูมิที่ให้กับวัสดุมีค่าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ สภาวะแม่เหล็กเฟอร์โร สภาวะแม่เหล็กเฟอร์ริ และสภาวะ
แม่เหล็กแอนติเฟอร์โร ซึ่งสภาวะแม่เหล็กเหล่านี้จะมีจุดที่ท าให้แมกนีไทเซชันอ่ิมตัว นั่นคือ จุดที่
โมเมนต์แม่เหล็กท้ังหมดภายในวัสดุมีทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กภายนอกที่มากระท า โดยจุดแมกนี
ไทเซชันอ่ิมตัวนี้เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 0 เคลวิน แต่หากอุณภูมิที่ให้กับวัสดุมีค่าเพ่ิมขึ้นจะท าให้อะตอม
ภายในวัสดุเกิดการสั่นและแรงระหว่างอะตอมถูกท าลาย จึงส่งผลให้ค่าแมกนีไทเซชันอิ่มตัวของวัสดุมี
ค่าลดลง แสดงดังรูปที่ 2.12 และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแม่เหล็กขึ้น ส าหรับวัสดุที่มีสภาวะ
แม่เหล็กเฟอร์โรและสภาวะแม่เหล็กเฟอร์ริ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิหนึ่งที่เรียกว่า อุณหภูมิ   
คูรี (Curie temperature; TC) วัสดุจะเปลี่ยนสภาวะแม่เหล็กเป็นสภาวะแม่เหล็กพารา และส าหรับ
วัสดุที่มีสภาวะแม่เหล็กแอนติเฟอร์โร เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมินีล (Neel temperature; TN) 
วัสดุจะเปลี่ยนสภาวะแม่เหล็กเป็นสภาวะแม่เหล็กพาราเช่นกัน   หลังจากนั้นหากน าวัสดุแม่เหล็ก
เหล่านี้มาท าให้เย็นตัวลง โมเมนต์แม่เหล็กภายในวัสดุจะจัดเรียงตัวใหม่อีกครั้งและจะได้วัสดุที่มี
สภาวะแม่เหล็กแบบเดิม 

 
รูปที่ 2.12 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาวะแม่เหล็ก 
แก้ไขจาก : (15 March 2016). Magnetic Properties. Available: http://slideplayer.com/slide/ 
9022737/ 

 

TN 

 

TC 
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2.1.5 ฮีสเทอรีซีสลูป (hysteresis loop) 
วัสดุที่มีสภาวะแม่เหล็กเฟอร์โร เป็นวัสดุที่ถูกน าไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์มากมาย หนึ่งในนั้น 

คือ น าไปใช้ผลิตชิ้นส่วนในระบบบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก เช่น หัวเขียน หัวอ่าน และแผ่นบันทึกข้อมูล 
เป็นต้น เนื่องจากวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรมีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 2.1.4.1 โดยทั่วไป
คุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรสามารถอธิบายได้ด้วยฮีสเทอรีซีสลูป ที่บอกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มสนามแม่เหล็กภายนอก H  กับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก B  หรือแมกนีไท 
เซชัน M  ของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โร แสดงดังรูปที่ 2.13  

 
รูปที่ 2.13 ฮีสเทอรีซีสลูป 
แก้ไขจาก : (18 March 2016). Magnetic Properties. Available: https://www.slideshare.net/ 
nisargamin6236/nano-materials-42177080 

เมื่อเริ่มต้นไม่มีสนามแม่เหล็กภายนอกไปกระท ากับวัสดุ โมเมนต์แม่เหล็กภายในวัสดุจึงเรียงตัว
แบบสุ่ม โดยที่แมกนีไทเซชันสุทธิและความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเป็นศูนย์ จากนั้นใส่สนามแม่เหล็ก
ภายนอกให้กับวัสดุโดยค่อย ๆ เพ่ิมความเข้มสนามแม่เหล็กขึ้น โมเมนต์แม่เหล็กภายในวัสดุจะค่อย ๆ 
เปลี่ยนทิศทางไปตามสนามแม่เหล็กภายนอกที่มากระท าและความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเพ่ิมขึ้น
อย่างช้า ๆ ในช่วงแรก แล้วเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตามเส้นโค้ง 0-1 จนถึงกระทั่งถึงจุดอ่ิมตัวที่จุด 1 ซึ่ง
โมเมนต์แม่เหล็กภายในวัสดุทั้งหมดมีทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กภายนอกและท าให้ความ
หนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กอ่ิมตัวหรือมีค่าสูงสุด (saturation magnetic flux density; sB ) จากนั้นท า
การลดความเข้มสนามแม่เหล็กภายนอกลงจนถึงศูนย์ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กจะค่อย ๆ ลดลง
ตามเส้นโค้ง 1-2 ซึ่งไม่ตรงกับเส้นโค้งเดิม 0-1 แสดงให้เห็นว่าวัสดุยังคงแสดงสภาวะแม่เหล็กอยู่แม้ว่า
จะน าสนามแม่เหล็กภายนอกออกไปแล้วก็ตาม โดยค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่จุด 2 มีค่า
เท่ากับ rB  ซึ่งเรียกว่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กคงค้าง (remanence magnetic flux density; 
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rB ) แต่อย่างไรก็ตามค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กของวัสดุสามารถท าให้ลดลงเป็นศูนย์หรือท าให้
หมดสภาวะแม่เหล็กอีกครั้งได้ โดยการใส่สนามแม่เหล็กภายนอกเข้าไปในทิศทางตรงข้ามกับตอนแรก
ด้วยค่าความเข้มเท่ากับ cH  ที่จุด 3 ซึ่งเรียกว่า ค่าสภาพลบล้างแม่เหล็ก (coercivity) และหากให้
สนามแม่เหล็กในทิศทางนี้มากขึ้น นั่นคือ ติดลบมากขึ้น จะท าให้ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กมีค่า
เพ่ิมขึ้นในทิศทางลบตามเส้นโค้ง 3-4 จนถึงกระทั่งถึงจุดอ่ิมตัวที่จุด 4 จะท าให้ความหนาแน่นฟลักซ์
แม่เหล็กอ่ิมตัวมีค่าสูงสุดทางลบซึ่งมีค่าเท่ากับ sB  จากนั้นเมื่อท าการลดความเข้มสนามแม่เหล็ก
ภายนอกลงจนเป็นศูนย์ที่จุด 5 ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับ rB  และหากท าการ
เพ่ิมความเข้มสนามแม่เหล็กในทิศทางตรงกันข้าม ผลที่ได้คือความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กจะค่อย ๆ 
เพ่ิมขึ้นตามเส้นโค้ง 5-6-1 ซึ่งไม่ตรงกับเส้นโค้งเดิม 0-1 จึงท าให้ได้วงที่สมบูรณ์ 1 รอบ เรียกว่า        
ฮีสเทอรีซีสลูป 

จากฮีสเทอรีซีสลูปสามารถระบุค่าพารามิเตอร์ที่แสดงถึงคุณสมบัติของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรได้ 

เช่น ค่าความซึมผ่านได้เริ่มต้นของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โร (initial permeability; i ) สามารถหาได้
จากความชันของกราฟ H  กับ B  ตามสมการที่ (2.8) โดยค านวณ ณ จุดความเข้มสนามแม่เหล็ก
ภายนอกเป็นศูนย์ตามที่ระบุไว้ในรูปที่ 2.13 ค่าสภาพลบล้างแม่เหล็ก cH  ในฮีสเทอรีซีสลูปเป็นค่าที่
บอกถึงความยากง่ายของการท าให้วัสดุมีสภาพเป็นแม่เหล็กหรือลบล้างความเป็นแม่เหล็ก และค่า
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กคงค้าง rB  เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถในการกักเก็บพลังงานแม่เหล็ก 
นอกจากนี้ฮีสเทอรีซีสลูปยังสามารถแบ่งประเภทของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรได้ด้วย โดยแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ วัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบเข้ม (hard ferromagnetic materials) และวัสดุแม่เหล็ก
เฟอร์โรแบบอ่อน (soft ferromagnetic materials) ซึ่งมีลักษณะของฮีสเทอรีซีสลูปเป็นดังรูปที่ 2.14 
(ก) และ (ข) ตามล าดับ จะเห็นว่าฮีสเทอรีซีสลูปของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบเข้มจะมีความกว้าง
มากกว่าฮสีเทอรีซีสของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบอ่อน 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ 2.14 ฮีสเทอรีซีสลูปของสารแม่เหล็กเฟอร์โร (ก) แบบเข้ม และ (ข) แบบอ่อน 
แก้ไขจาก : (18 March 2016). Magnetic Properties. Available: https://www.slideshare.net/ 
nisargamin6236/nano-materials-42177080 
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ดังนั้นสารแม่เหล็กเฟอร์โรแบบเข้มจึงเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการ
ความเป็นแม่เหล็กสูงหรือลบล้างความเป็นแม่เหล็กได้ยาก เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เนื่องจากต้องการ
เก็บหรือบันทึกข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบบิตของแมกนีไทเซชันไว้  และสารแม่เหล็กเฟอร์โรแบบอ่อนที่มี   
ฮีสเทอรีซีสลูปแคบ และมีค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็กคงค้างต่ า จะเหมาะส าหรับการผลิตหัว
เขียน เนื่องจากหัวเขียนต้องมีคุณสมบัติ คือ สามารถลบล้างความเป็นแม่ เหล็กได้ง่ายหรือแมกนีไท 
เซชันเปลี่ยนทิศทางได้ง่าย ซึ่งจะท าให้เขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและไม่มีพลังงานแม่เหล็กคงค้างใน  
หัวเขียนขณะที่หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหัวเขียน 

2.1.6 ทฤษฎีโดเมนแม่เหล็ก 
โดยทั่วไปวัสดุที่มีสภาวะแม่เหล็กเฟอร์โรจะมีการจัดเรียงตัวของโมเมนต์แม่เหล็กภายในให้มี

ทิศทางเดียวกันเป็นบริเวณเล็กหลายบริเวณ ซึ่งเรียกว่า โดเมนแม่เหล็ก  (magnetic domain) ดังที่
กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 2.1.4.1 และรอยต่อระหว่างโดเมนแม่เหล็กแต่ละโดเมนจะเรียกว่า ผนังโดเมน
แม่เหล็ก (magnetic domain wall) ซึ่งเป็นบริเวณที่โมเมนต์แม่เหล็กค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงทิศทาง
จากทิศทางเดียวกับแมกนีไทเซชันภายในของโดเมนหนึ่งไปยังทิศทางเดียวกับอีกโดเมนหนึ่งที่อยู่
ติดกัน 

2.1.6.1 โดเมนแม่เหล็ก 
โครงสร้างโดเมนแม่เหล็กภายในวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรถูกก าหนดด้วยพลังงานหลาย

รูปแบบ โดยโครงสร้างโดเมนแม่เหล็กนี้จะเสถียรที่สุดก็ต่อเมื่อผลรวมของพลังงานทั้งหมดมีค่าต่ าสุด 
ซ่ึงพลังงานที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 

พลังงานเอ็กซ์เชนจ์ (exchange energy) เป็นพลังงานที่ขึ้นอยู่กับมุมระหว่างโมเมนต์แม่เหล็กของ
อะตอมที่อยู่ติดกัน กล่าวคือ พลังงานนี้จะมีค่าน้อยที่สุด เมื่อโมเมนต์แม่เหล็กภายในวัสดุมีการเรียง
ตัวอย่างเป็นระเบียบในทิศทางเดียวกัน หรือมีโดเมนแม่เหล็กเกิดข้ึนเพียง 1 โดเมน ดังรูปที่ 2.15 (ก) 

พลังงานแมกนีโตสเตติก (magnetostatic energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากสนามลบล้าง
สภาพแม่เหล็ก (demagnetizing field) แสดงดังลูกศรสีฟ้าในรูปที่ 2.15 (ก) และ (ข) พลังงานนี้
สามารถท าให้มีค่าน้อยลงได้โดยการเพ่ิมจ านวนโดเมนแม่เหล็กจาก 1 เป็น 2 และ 4 ตามล าดับ แต่
การเพ่ิมจ านวนโดเมนแม่เหล็กนี้จะท าให้พลังงานเอ็กซ์เชนจ์มีค่าเพ่ิมขึ้นด้วย เนื่องจากมีผนังโดเมน
แม่เหล็กเกิดขึ้น ซึ่งบริเวณผนังโดเมนแม่เหล็กนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็ก แล้ว
ส่งผลให้มีค่าพลังงานเอ็กเชนจ์เพ่ิมขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามพลังงานสุทธิทั้งหมดจะมีค่าลดลง เพราะ
ค่าพลังงานเอ็กซ์เชนจ์ที่เพ่ิมขึ้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าพลังงานแมกนีโตสเตติกที่ลดลง และ
พลังงานแมกนีโตสเตติกนี้จะมีค่าเป็นศูนย์ เมื่อโดเมนแม่เหล็กมีโครงสร้างแบบปิดดังรูปที่ 2.15 (ค) 
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(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 2.15 การลดพลังงานแมกนีโตสเตติกของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรเมื่อเพ่ิมจ านวนโดเมน (ก) 1 
โดเมน (ข) 2 โดเมน และ (ค) โดเมนแบบปิด 
ที่มา : (26 March 2016). Domains. Available: https://doitpoms.admin.cam.ac.uk/tlplib/ferro 
magnetic/domains.php 

พลังงานแมกนีโตคริสทัลไลน์ (magnetocrystalline energy) เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
ผลึกของวัสดุ โดยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรของสารต่างชนิดกันก็จะมีโครงสร้างและแนวแกนของผลึกที่
แตกต่างกัน ส าหรับแนวแกนที่เมื่อมีสนามแม่เหล็กภายนอกไปกระท าด้วยความเข้มสนามแม่เหล็ก
น้อย แล้วท าให้โมเมนต์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงทิศทางตามสนามแม่เหล็กภายนอกได้ง่าย เรียกแนวแกน
นี้ว่า แนวแกนง่าย (easy axis) และส าหรับแนวแกนที่โมเมนต์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงทิศทางตาม
สนามแม่ เหล็กภายนอกได้ยาก หรืออาจเปลี่ยนแปลงทิศทางตามได้  แต่ต้องเพ่ิมควา มเข้ม
สนามแม่เหล็กให้มีค่ามาก เรียกแนวแกนนี้ว่า แนวแกนยาก (hard axis) ซึ่งเป็นไปตามกราฟในรูปที่ 
2.16 

 
รูปที่ 2.16 ความแตกต่างของปริมาณความเข้มสนามแม่เหล็กภายนอกที่ท าให้โมเมนต์แม่เหล็ก
เปลี่ยนแปลงทิศทางไปตามแนวแกนง่ายและแนวแกนยาก 
ที่มา : (26 March 2016). Domains. Available: https://doitpoms.admin.cam.ac.uk/tlplib/ferro 
magnetic/domains.php 

พลังงานที่ใช้ในการหมุนโมเมนต์แม่เหล็กของแต่ละอะตอมออกจากแนวแกนง่ายของ
ผลึก เรียกว่า พลังงานแมกนีโตคริสทัลไลน์ พลังงานนี้ จะมีค่าน้อย เมื่อโมเมนต์แม่เหล็กภายในวัสดุ
วางตัวอยู่ในแนวแกนง่ายของผลึก ส าหรับโดเมนแม่เหล็กที่มีโครงสร้างแบบปิดดังรูปที่ 2.15 (ค) ซึ่ง

 
 

 
 

easy axis  
 

hard axis  
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เป็นโครงสร้างที่ท าให้พลังงานแมกนีโตสเตติกมีค่าเป็นศูนย์ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จะเห็นว่า
โครงสร้างแบบนี้มีผนังโดเมนแม่เหล็กเกิดขึ้น ซึ่งความกว้างของผนังโดเมนแม่เหล็กจะมีขนาดเท่าใด
นั้น ขึ้นอยู่กับความสมดุลระหว่างพลังงานเอ็กซ์เชนจ์และพลังงานแมกนีโตคริสทัลไลน์ กล่าวคือ  
ถ้าผนังโดเมนแม่เหล็กกว้างขึ้นพลังงานเอ็กซ์เชนจ์จะมีค่าลดลง แต่ในทางตรงกันข้ามพลังงานแมกนีโต 
คริสทัลไลน์จะมีค่าเพ่ิมขึ้น ดังนั้นที่ความกว้างของผนังโดเมนแม่เหล็กค่าหนึ่งจะมีพลังงานสุทธิทั้งสอง
น้อยที่สุด 

พลั งงานแมกนี โตสตริคที ฟ  (magnetostrictive energy) เมื่ อ วั ส ดุ แม่ เห ล็ ก เฟอร์ โรอยู่ ใน
สนามแม่เหล็ก ขนาดของวัสดุจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยการยืดหรือหดตัว (ประมาณ 10-5 เท่า
ของความยาววัสดุ) ดังรูปที่ 2.17 (ก) โดยโดเมนแม่เหล็กที่มีทิศทางของแมกนีไทเซชันอยู่ในแนวนอน
ก็จะเกิดการยืดหรือหดตัวตามแนวนอน แสดงดังเส้นสีฟ้า ในรูปที่ 2.17 (ก) และโดเมนแม่เหล็กที่มี
ทิศทางของแมกนีไทเซชันอยู่ในแนวตั้งฉากก็จะเกิดการยืดหรือหดตัวตามแนวนั้น แสดงดังเส้นสีเขียว 
ในรูปที่ 2.17 (ก) ซึ่งเรียกการยืดหรือหดตัวที่เกิดขึ้นเนื่องจากสนามแม่เหล็กนี้ว่า แมกนีโตสตริคชัน 
(magnetostriction) สาเหตุของการเกิดแมกนีโตสตริคชันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความยาวของ
พันธะระหว่างอะตอมภายในวัสดุ เมื่อโมเมนต์แม่เหล็กของแต่ละอะตอมเปลี่ยนแปลงทิศทางตาม
สนามแม่เหล็กภายนอกที่มากระท า และการเกิดแมกนีโตสติกชันนี้จะก่อให้เกิดความเค้นขึ้น พลังงาน
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเค้น เรียกว่า พลังงานแมกนีโตสตริคทีฟ ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดของ
โดเมนแม่เหล็ก กล่าวคือ ถ้าโดเมนแม่เหล็กมีขนาดใหญ่ก็จะท าให้พลังงานแมกนีโตสตริคทีฟมีค่ามาก 
ดังนั้นการลดค่าพลังงานแมกนีโตสตริคทีฟสามารถท าได้โดยการลดขนาดและเพ่ิมจ านวนของโดเมน
แม่เหล็กให้มากขึ้น ดังรูปที่ 2.17 (ข) แต่ต้องค านึงว่าพลังงานเอ็กซ์เชนจ์และพลังงานแมกนีโต 
คริสทัลไลน์ก็จะเพ่ิมข้ึนด้วย  

 
(ก) (ข) 

รูปที่ 2.17 การเปลี่ยนแปลงลักษณะโดเมนแม่เหล็กเนื่องจากพลังงานแมกนีโตสตริคทีฟ (ก) การยืด
หรือหดตัวของโดเมนแม่เหล็ก (ข) การเพ่ิมลดขนาดและเพ่ิมจ านวนของโดเมนแม่เหล็ก 
ที่มา : (28 March 2016). Domains. Available: https://doitpoms.admin.cam.ac.uk/tlplib/ferro 
magnetic/domains.php 
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2.1.6.2 ผนังโดเมนแม่เหล็ก 
ผนังโดเมนแม่เหล็ก คือ บริเวณท่ีเป็นรอยต่อระหว่างโดเมนแม่เหล็กแต่ละโดเมน ซึ่งจะมี

การเปลี่ยนแปลงทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็กจากทิศทางเดียวกับแมกนีไทเซชันภายในของโดเมนหนึ่ง
ไปยังทิศทางเดียวกับอีกโดเมนหนึ่งที่อยู่ติดกัน โดยปกติโดเมนแม่เหล็กแต่ละโดเมนที่อยู่ติดกันจะ มี
ทิศทางของแมกนีไทเซชันภายในแตกต่างกัน 90 หรือ 180 องศา ดังรูปที่ 2.18 

 
รูปที่ 2.18 ผนังโดเมนแม่เหล็ก 
ที่มา : (28 March 2016). Domain walls. Available: https://doitpoms.admin.cam.ac.uk/tlplib/ 
ferromagnetic/walls.php 

ความกว้างของผนังโดเมนแม่เหล็กขึ้นอยู่กับพลังงานเอ็กซ์เชนจ์และพลังงานแมกนีโต 
คริสทัลไลน์ ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 2.1.6.1 โดยพลังงานเอ็กซ์เชนจ์จะมีค่าน้อย เมื่อผนังโดเมน
แม่เหล็กกว้าง เพราะโมเมนต์แม่เหล็กของแต่ละอะตอมภายในผนังโดเมนแม่เหล็กจะค่อย ๆ 
เปลี่ยนแปลงทิศทางทีละน้อย ท าให้มุมระหว่างโมเมนต์แม่เหล็กของอะตอมที่อยู่ติดกันมีค่าน้อย 
ขณะที่พลังงานแมกนีโตคริสทัลไลน์จะมีค่าน้อย เมื่อผนังโดเมนแม่เหล็กแคบ เพราะโมเมนต์แม่เหล็ก
ของแต่ละอะตอมภายในผนังโดเมนแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงทิศทางอย่างรวดเร็ว ท าให้มีจ านวน
โมเมนต์แม่เหล็กที่หมุนออกจากแนวแกนง่ายของผลึกน้อย ดังนั้นจึงต้องพิจารณาทั้งสองพลังงาน
พร้อมกัน ซึ่งที่ความกว้างของผนังโดเมนแม่เหล็กค่าหนึ่งจะท าให้พลังงานสุทธิระหว่างพลังงานเอ็กซ์
เชนจ์และพลังงานแมกนีโตคริสทัลไลน์มีค่าน้อยที่สุด แสดงดังรูปที่ 2.19 

 

รูปที่ 2.19 พลังงานผนังโดเมนแม่เหล็กที่ขึ้นอยู่กับพลังงานเอ็กซ์เชนจ์และพลังงานแมกนีโตคริสทัล 
ไลน์ 
ที่มา : (28 March 2016). Principles of Electonic Materials and Devices. Available: http://slide 
player.com/slide/11210528/ 
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ผนังโดเมนแม่เหล็กสามารถแบ่งออกตามลักษณะการหมุนของโมเมนต์แม่เหล็กภายใน
ผนังโดเมนได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบบลอช (bloch wall) และแบบนีล (neel wall) ซึ่งผู้วิจัยจะ
อธิบายลายละเอียดของผนังโดเมนแม่เหล็กแต่ละรูปแบบดังต่อไปนี้ 

ผนังโดเมนแม่เหล็กแบบบลอช เป็นผนังโดเมนที่เกิดขึ้นในวัสดุที่มีความหนา โดยโมเมนต์แม่เหล็ก
ภายในผนังโดเมนจะหมุนออกจากแนวแกนง่ายของผลึก ดังรูปที่ 2.20 จึงท าให้มีค่าพลังงานเอ็กซ์
เชนจ์และพลังงานแมกนีโตคริสทัลไลน์ภายในผนังโดเมนมากกว่าภายในโดเมนแม่เหล็กที่อยู่ติดกัน  

 
รูปที่ 2.20 การหมุนของโมเมนต์แม่เหล็กภายในผนังโดเมนแม่เหล็กแบบบลอช 
แก้ไขจาก : (31 March 2016). Principles of Electonic Materials and Devices. Available: https:// 
www.researchgate.net/figure/228700420_fig3_Figure-3-Variation-of-the-magnetization-in-a-a-
Bloch-wall-or-b-a-Neel-wall-in-a 

ผนังโดเมนแม่เหล็กแบบนีล เป็นผนังโดเมนที่เกิดขึ้นวัสดุที่บาง โดยโมเมนต์แม่เหล็กภายในผนังโดเมน
จะหมุนอยู่แนวแกนง่ายของผลึกหรืออยู่ในแนวเดียวกับระนาบของวัสดุ ดังรูปที่ 2.21 เพ่ือท าให้
พลังงานแมกนีโสเตติกมีค่าน้อย  

 
รปูที่ 2.21 การหมุนของโมเมนต์แม่เหล็กภายในผนังโดเมนแม่เหล็กแบบนีล 
แก้ไขจาก : (31 March 2016). Principles of Electonic Materials and Devices. Available: https:// 
www.researchgate.net/figure/228700420_fig3_Figure-3-Variation-of-the-magnetization-in-a-a-
Bloch-wall-or-b-a-Neel-wall-in-a 
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2.2 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ส่วนประกอบ และกระบวนการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก

ทั้งขั้นตอนการเขียนและการอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญและภาพรวม
ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการทดสอบหัวเขียน เพ่ือตรวจสอบปัญหาการลบ 
แทร็คเป็นบริเวณกว้างที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ประวัติฮาร์ดดิสก์ไดรฟ ์ 
การบันทึกข้อมูลแม่เหล็กถูกค้นพบมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1899 โดยวาลดิมาร์ พูลเสน 

(Valdemar Poulsen) ได้ประดิษฐ์เครื่องบันทึกเสียงแม่ เหล็กขึ้นมาเรียกว่า “เทเลกราโฟน” 
(telegraphone) [10] แสดงดังรูปที่  2.22 (ก ) เครื่องบันทึกเสียงชนิดนี้ ใช้หลักการเหนี่ยวน า
สนามแม่เหล็กในการบันทึกข้อมูลเสียง โดยน าขดลวดเหล็กมาขดลงบนกระบอกทองเหลืองเพ่ือท า
หน้าที่ เป็นตัวเก็บข้อมูลแล้วให้ขดลวดนี้ เคลื่อนที่ผ่านหัวบันทึก สัญญาณเสียงที่ถูกแปลงเป็น
สัญญาณไฟฟ้าจากหัวบันทึกจะเหนี่ยวน าให้แมกนีไทเซชันภายในขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงตาม
สัญญาณที่ต้องการบันทึก จากนั้นท าการอ่านข้อมูลด้วยหัวบันทึกหัวเดิมโดยอ่านค่าการเปลี่ยนแปลง
สนามแม่เหล็กบนขดลวดแล้วแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้เป็นสัญญาณเสียงออกมา ดังแผนผังในรูปที่ 
2.22 (ข)  

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 2.22 เครื่องบันทึกเสียงแม่เหล็กเทเลกราโฟน (ก) ลักษณะและหลักการท างานของเครื่อง
บันทึกเสียงแม่เหล็กเทเลกราโฟน (ข) ขั้นตอนการบันทึกและการอ่านข้อมูลเสียง 
ที่มา : (5 April 2016). Magnetic recording fundamentals, issues and future of hard disk drive. 
Available: http://scuolaaimagn2016.fisica.unimi.it/lessons/Varvaro.pdf  
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(ก) (ข) 

รูปที่ 2.23 เครื่องบันทึกเสียงแม่เหล็กแบบเทปแมกนีโตโฟน (ก) ลักษณะของเครื่องบันทึกเสียง
แม่เหล็กแบบเทปแมกนีโตโฟน (ข) การบันทึกข้อมูลเสียงลงบนเทป 
ที่มา : (5 April 2016). Magnetic recording fundamentals, issues and future of hard disk drive. 
Available: http://scuolaaimagn2016.fisica.unimi.it/lessons/Varvaro.pdf 

ต่อมาในปี คริสต์ศั กราช  1930 บริษั ท อิ เล็ กทรอนิ กส์ประเทศเยอรมัน  Allgemeine 
Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) ได้พัฒนาเครื่องบันทึกเสียงแม่เหล็กแบบเทปขึ้นมา เรียกว่า 
“แมกนีโตโฟน” (magnetophone) [11] มีลักษณะดังรูปที่ 2.23 (ก) โดยจะท าการบันทึกข้อมูลเสียง
ลงบนเทปที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กแทนการบันทึกลงบนขดลวดเหล็ก ดังรูปที่ 2.23 (ข) และสาร
แม่เหล็กที่เคลือบอยู่บนเทปคือ เหล็กออกไซด์ (iron oxide) โดยเครื่องบันทึกเสียงชนิดนี้มีหลักการ
บันทึกและอ่านข้อมูลเสียงเช่นเดียวกับเครื่องบันทึกเสียงแม่เหล็กเทเลกราโฟน หลังจากนั้นก็มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแม่เหล็กอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบันทึกวีดีโอเทป ตลับเทป 
(compact cassette) วีดีโอเทป (video home system: VHS)  

จนกระท่ังในปีคริสต์ศักราช 1956 บริษัทไอบีเอ็ม (International Business Machines; IBM) 
ได้สร้างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า Random Access Method of Accounting and 
Control หรือ RAMAC [1] แสดงดังรูปที่ 2.24 ฮาร์ดดิสก์เครื่องนี้จะท าการบันทึกข้อมูลแบบดิจิตอล
ในรูปแบบไบนารี “0” และ “1” ซึ่งสามารถ บันทึก/อ่าน/ลบ ข้อมูลได้หลายครั้งและยังสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสุ่ม (random 
access) หรืออาจกล่าวได้ว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ต้องอ่านข้อมูลตามล าดับตั้งแต่ต้น
เหมือนอย่างตลับเทป ซึ่ง RAMAC เครื่องแรกที่ผลิตขึ้นมีความจุ 5 เมกกะไบต์ ความหนาแน่นเชิง
พ้ืนที่ 2 กิโลบิตต่อตารางนิ้ว โดยใช้จ านวนแผ่นบันทึกข้อมูลมากถึง 50 แผ่น และแผ่นบันทึกข้อมูลแต่
ละแผ่นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว จึงท าให้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้มีขนาดใหญ่มาก ในเวลาต่อมาการ
บันทึกข้อมูลแม่เหล็กในระบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถบันทึก
ข้อมูลได้มากขึ้น ในขณะที่แผ่นดิสก์มีที่ขนาดเล็กลง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเพ่ิมความหนาแน่นเชิง
พ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์มีค่าสูงถึง 1 เทระบิต
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ต่อตารางนิ้ว [2] และฮาร์ดดิสก์ก็มีขนาดที่เล็กลงมากโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นบันทึก
ข้อมูลเพยีง 2.5 และ 3.5 นิ้ว  

 
รูปที่ 2.24 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ RAMAC ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม  
ที่มา : (8 April 2016). Magnetic recording fundamentals, issues and future of hard disk drive. 
Available: http://scuolaaimagn2016.fisica.unimi.it/lessons/Varvaro.pdf 

2.2.2 ส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 
รูปที่ 2.25 (ก) แสดงส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งประกอบไปด้วยแผ่นบันทึกข้อมูล 

(platter) ท าหน้าที่ในการเก็บข้อมูล มีลักษณะเป็นจานโลหะกลมที่ถูกเคลือบด้วยสารแม่เหล็กทั้งสอง
ด้าน และขนาดมาตรฐานของแผ่นบันทึกข้อมูลที่ใช้ในฮาร์ดดิสก์ทั่วไปจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว 
โดยฮาร์ดดิสก์เครื่องหนึ่งอาจประกอบไปด้วยแผ่นบันทึกข้อมูลเพียงแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นขึ้นอยู่กับ
ปริมาณข้อมูลที่ต้องการบันทึก แผ่นบันทึกข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาเรียงซ้อนกันและยึดด้วยแกนหมุน 
(spindle) จากนั้นจึงถูกหมุนด้วยสปินเดิลมอเตอร์ (spindle motor) เพ่ือให้แผ่นบันทึกข้อมูลหมุนไป
ยังต าแหน่งที่ต้องการเขียนหรืออ่านข้อมูล โดยจะหมุนที่ความเร็วหลายพันรอบต่อนาที ในแผ่นบันทึก
ข้อมูลแต่ละแผ่นมีหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กที่เรียกว่า สไลเดอร์ (slider) จ านวน 2 หัว ประกบอยู่
ด้านบนและล่างของแผ่นบันทึกข้อมูล ดังรูปที่ 2.25 (ข) ภายในสไลเดอร์ตัวหนึ่งก็จะมีทั้งหัวเขียน 
(write head) และหัวอ่าน (read head) รวมอยู่ด้วยกัน โดยที่สไลเดอร์นี้ติดอยู่กับปลายของแขนจับ
ยึด (suspension) ซึ่งแขนยึดจับแต่ละตัวจะถูกน ามาซ้อนกันและประกอบเข้ากับแขนหัวเขียน/
หัวอ่าน (actuator arm) ซึ่งถูกควบคุมด้วยมอเตอร์ ที่เรียกว่า แกนหมุนหัวเขียน/หัวอ่าน (actuator) 
ท าหน้าที่ควบคุมให้หัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กวางอยู่บนต าแหน่งหรือแทร็ค (track) ของแผ่นบันทึก
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 



  26 

      
(ก) (ข) 

รูปที่ 2.25 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ก) ส่วนประกอบพ้ืนฐานในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (ข) กลไกภายในของหัวบันทึก
ข้อมูลแม่เหล็กกับแผ่นบันทึกข้อมูล 
แก้ไขจาก : (ก) (10 April 2016). Western Digital AV-GP WD30EURS 3TB 64MB Cache SATA 
3.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive. Available: https://www.newegg.com/Product/ 
Product.aspx?Item=N82E16822136926 
แก้ไขจาก : (ข) (10 April 2016). สถาปัตยกรรมคอม. Available: http://back221.blogspot.com/ 
2015/11/blog-post_26.html 

 
รูปที่ 2.26 ลักษณะของหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กท่ีลอยอยู่เหนือผิวของแผ่นบันทึกข้อมูล 

ในระหว่างที่ท าการบันทึกหรืออ่านข้อมูลบนแผ่นบันทึกนั้น หัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กไม่ได้วาง
ติดอยู่บนผิวของแผ่นบันทึกข้อมูล แต่จะลอยอยู่เหนือผิวของแผ่นบันทึกข้อมูลในระดับนาโน เมตร 
[12] ดังรูปที่ 2.26 ซึ่งระยะห่างระหว่างหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กกับแผ่นบันทึกข้อมูลถูกเรียกว่า ระยะ
การบิน (flying height) ซึ่งใช้หลักการอากาศพลศาสตร์ (aerodynamics) เป็นตัวควบคุมให้ระยะ
การบินมีค่าอยู่ในระดับนาโนเมตร ควบคู่กับการออกแบบลักษณะผิวด้านหน้าของหัวเขียนที่เรียกว่า        
แอร์แบริงเซอร์เฟซ (air bearing surface; ABS) ดังรูปที่ 2.27 เพ่ือควบคุมให้หัวเขียนลอยอยู่เหนือ
ผิวของแผ่นบันทึกข้อมูลด้วยระยะการบินที่คงที่  
 

slider 

suspension 

platter 
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เมื่อฮาร์ดดิสก์เริ่มท างาน สปินเดิลมอเตอร์จะท าการหมุนแผ่นบันทึกข้อมูลด้วยความเร็วหลาย
พันรอบต่อนาที โดยปกติฮาร์ดดิสก์ทั่วไปมักมีความเร็วในการหมุนมากกว่า 7,200 รอบต่อนาที  
ซึ่งการหมุนด้วยความเร็วนี้จะท าให้เกิดการไหลเวียนของอากาศส่งผลให้แขนหัวเขียน/หัวอ่านยก
สูงขึ้นเหนือแผ่นบันทึกข้อมูลเล็กน้อย นั่นคือประมาณ 10 นาโนเมตร ซึ่งถือว่าน้อยมาก เหตุผลที่หัว
บันทึกข้อมูลแม่เหล็กต้องลอยอยู่เหนือแผ่นบันทึกข้อมูล เนื่องจากในขณะที่ฮาร์ดดิสก์ท างานแผ่น
บันทึกข้อมูลจะถูกหมุนด้วยความเร็วที่สูงมาก หากหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กแตะกับแผ่นบันทึกข้อมูล
จะท าให้เกิดรอยขีดข่วนถาวรขึ้นที่แผ่นบันทึกข้อมูลและอาจท าให้ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป แต่
หากหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กลอยอยู่เหนือผิวของแผ่นบันทึกข้อมูลสูงมากเกินไป ก็จะท าให้ไม่สามารถ
ท าการบันทึกหรืออ่านข้อมูลบนแผ่นบันทึกได้ ดังนั้นการควบคุมระยะการบินจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง 

ภายในหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กหรือสไลเดอร์ประกอบไปด้วยหัวเขียนและหัวอ่าน ซึ่งอยู่บริเวณ
ด้านบนของสไลเดอร์ในด้านแอร์แบริงเซอร์เฟซ ดังรูปที่ 2.27 เมื่อซูมเข้าไปบริเวณดังกล่าวจะพบว่า
หัวเขียนมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม เรียกว่า โพลหลัก ท าหน้าที่เขียนข้อมูล และถัดลงไปเป็นส่วน
ของหัวอ่าน ท าหน้าที่อ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึก 

 
รูปที่ 2.27 ลักษณะผิวด้านแอร์แบริงเซอร์เฟซของหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก  และภาพของหัวเขียน/
หัวอ่านที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
แก้ไขจาก : R. Chaudhary and A. Kansal, “A perspective on the future of the magnetic hard 
disk drive (hdd) technology,” Int. J. Tech. Res. Appl., vol. 3, no. 3, pp. 2320–8163, 2015. 
แก้ไขจาก : U. Boettcher, L. Matthes, B. Knigge, R. A. De Callafon, and F. E. Talke,“Suppression 
of cross-track vibrations using a self-sensing micro-actuator in hard disk drives,” Microsyst. 
Technol., vol. 18, no. 9–10, pp. 1309–1317, 2012. 
แก้ไขจาก : T. Okada, Y. Kawato, C. Haginoya, I. Nunokawa, K. Etoh, and M. Fuyama, 
“Fabrication process for a trapezoidal main pole for single-pole-type heads,” IEEE Trans. 
Magn., vol. 38, no. 5 I, pp. 2249–2252, 2002. 
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2.2.3 กระบวนการบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก 
ส าหรับการบันทึกข้อมูลแม่เหล็กในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะแบ่งออกเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่ 

กระบวนการเขียนข้อมูล และกระบวนการอ่านข้อมูล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาศัยหลักการเหนี่ยวน า
ทางแม่เหล็ก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.2.3.1 กระบวนการเขียนข้อมูล 
กระบวนการเขียนข้อมูล เป็นกระบวนการท างานระหว่างหัวเขียนกับแผ่นบันทึกข้อมูล

เมื่อเริ่มต้นสัญญาณข้อมูลแบบดิจิตอลในรูปแบบไบนารี นั่นคือ  บิต “0” และ “1” จากคอมพิวเตอร์
จะถูกส่งไปยังฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ จากนั้นระบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จึงท าการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็น
สัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นคลื่นรูปสี่เหลี่ยม (square wave signal) ดังรูปที่ 2.28 แล้วถูก
ส่งไปยังขดลวดของหัวเขียน (write coil) เพ่ือเหนี่ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่ปลายโพลหลักของ
หัวเขียน (write field) โดยฟลักซ์แม่เหล็กเหล่านี้จะพุ่งเข้าสู่แผ่นบันทึกข้อมูลที่มีชั้นสารแม่เหล็กแบบ
อ่อน (soft magnetic under layer) อยู่ด้านล่างของชั้นบันทึกข้อมูล (recording layer) ซึ่งชั้นสาร
แม่เหล็กแบบอ่อนนี้ ท าหน้าที่ช่วยดึงฟลักซ์แม่เหล็กที่ออกจากหัวเขียนให้พุ่งลงมายังชั้นบันทึกข้อมูล 
แล้วท าให้แมกนีไทเซชันของชั้นบันทึกข้อมูลเปลี่ยนแปลงทิศทางไปตามสนามแม่เหล็กของหัวเขียน
ที่มากระท า สุดท้ายข้อมูลจะถูกบันทึกให้อยู่ในรูปแบบบิตของแมกนีไทเซชันนั่นเอง  จากนั้น
สนามแม่เหล็กจึงย้อนกลับเข้าสู่โพลย้อนกลับ (return pole) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าโพลหลัก ท าให้ความ

ลี่ยนแปลงทิศทางเข้มสนามแม่เหล็กย้อนกลับมีค่าน้อย เพ่ือหลีกเลี่ยงการเป แมกนีไทเซชันของข้อมูล
ในบิตข้างเคียง 

 
รูปที่ 2.28 กระบวนการเขียนข้อมูลและสัญญาณข้อมูลที่ท าการเขียนลงบนแผ่นบันทึก 
แก้ไขจาก : (16 April 2016). The world's first perpendicular magnetic recording hard disk 
drive. Available: http://www.toshibatdmt.com.tw/english/products/article02.aspx?ccid=4 
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2.2.3.2 กระบวนการอ่านข้อมูล 
กระบวนการอ่านข้อมูล เป็นกระบวนการท างานระหว่างหัวอ่านกับแผ่นบันทึกข้อมูล  

ซึ่งหัวอ่านมีลักษณะเป็นเซนเซอร์ตรวจจับแม่เหล็ก (magnetic sensor) ได้แก่ ทันเนลลิงแมกนีโตรีซิส
แทนซ์ (tunneling magnetoresistance; TMR) โดยเมื่อท าการซูมเข้าไปยังบริเวณหัวอ่าน ดังรูปที่ 
2.29 พบว่าภายในหัวอ่านประกอบไปด้วยชั้นสารแม่เหล็กสองชั้นประกบกันอยู่ และมีชั้นฉนวน
แม่เหล็กกั้นกลางระหว่างชั้นสารแม่เหล็กทั้งสอง โดยสารแม่เหล็กชั้นแรก คือ ชั้นอ้างอิงหรือชั้นตรึง 
(pinned layer) มีทิศทางของแมกนีไทเซชันคงที่ กล่าวคือ ทิศทางของแมกนีไทเซชันจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง แม้ว่ามีสนามแม่เหล็กภายนอกมากระท า ส่วนสารแม่เหล็กชั้นที่สอง คือ ชั้นฟรี (free 
layer) เป็นชั้นที่ทิศทางของแมกนีไทเซชันมีการเปลี่ยนแปลงตามสนามแม่เหล็กภายนอกที่มากระท า 
โดยเมื่อเริ่มต้นแมกนีไทเซชันของสารแม่เหล็กชั้นอ้างอิงและชั้นฟรีมีทิศทางตั้งฉากกัน ดังรูปที่ 2.29 
ดังนั้นเมื่อหัวอ่านท าการอ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึก แมกนีไทเซชันของชั้นฟรีจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทิศทาง โดยมีทิศขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับสนามแม่เหล็กของข้อมูลในแต่ละบิต และท าให้มุมของแมกนีไท
เซชันระหว่างชั้นอ้างอิงและชั้นฟรีที่ เกิดขึ้นมีขนาดที่แตกต่างกัน  ซึ่งค่ามุมนี้จะถูกแปลงเป็น
สัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณข้อมูลแบบดิจิตอล บิต “0” และ “1” ด้วยวงจรไฟฟ้าภายในของ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 

 
รูปที่ 2.29 กระบวนการอ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึก 
แก้ไขจาก : (16 April 2016). The world's first perpendicular magnetic recording hard disk 
drive. Available: http://www.toshibatdmt.com.tw/english/products/article02.aspx?ccid=4 

2.2.4 การทดสอบการท างานของหัวเขียน 
การทดสอบหัวเขียนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องท าหลังจากการออกแบบและผลิตหัวเขียน เพ่ือ

ทดสอบว่าหัวเขียนที่ออกแบบและผลิตขึ้นนั้นสามารถน าไปใช้งานจริงได้ดีและหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็
สามารถตรวจสอบได้เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป หนึ่งในปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในหัวเขียน คือ ปัญหา
การลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเมื่อมีการออกแบบหัวเขียนให้มีความ
หนาแน่นเชิงพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟส์ูงขึ้น [13, 14]  
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การตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างของหัวเขียนโดยปกติจะตรวจสอบ
ด้วยเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่า เทคนิคสปินสแตนด์ [5] โดยการน าหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กที่ติดอยู่บน
ปลายของแขนจับยึดไปต่อเข้ากับแกนหมุนหัวเขียน/หัวอ่าน ที่อยู่ในเครื่องสปินสแตนด์ แสดงดังรูปที่ 
2.30 (ก) ซึ่งภายในเครื่องสปินสแตนด์นี้มีวงจรไฟฟ้าท าหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับแกนหมุนหัว
เขียน/หัวอ่าน เพื่อควบคุมให้หัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กวางอยู่บนต าแหน่งหรือแทร็คที่ต้องการ แสดงดัง
รูปที่ 2.30 (ข)  

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 2.30 (ก) เครื่องสปินสแตนด์ และ (ข) แผนภาพการท างานภายในเครื่องสปินด์สแตนด์ 
แก้ไขจาก :  )ก(  (29 April 2016). V2002 Spinstand Automation for Media Testing with XY-
Positioning. Available: http://www.guzik.com/product/v2002-spinstand-automation-for-
media-testing/ 
แก้ไขจาก : (ข) Q. Peng, S. Jose, and K. X. Tang, "Writing high frequency pattern over a DC 
background to detect skip track erasure for a disk drive," 2012. 
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ขั้นตอนในการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
โดยเริ่มต้นที่การลบข้อมูลทั้งหมดบนแผ่นบันทึก จากนั้นท าการเขียนข้อมูลลงบนแทร็คกลางของแผ่น
บันทึก และสุดท้ายน าสัญญาณที่ได้จากการอ่านข้อมูลบนแผ่นบันทึกไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  
ซึ่งรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้ 

ขั้นตอนแรกท าการลบข้อมูลทั้งหมดบนแผ่นบันทึก โดยการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง DC ให้กับหัว
เขียน แล้วท าการลบข้อมูลด้วยหัวเขียนนี้ โดยการเขียนข้อมูลลงบนแต่ละแทร็คที่ห่างจากแทร็คกลาง 
(center track) ของแผ่นบันทึกออกไปทางซ้ายและขวาจ านวน 30 แทร็ค (ประมาณ 3 ไมโครเมตร) 
จากนั้นท าการอ่านข้อมูลด้วยหัวอ่าน สัญญาณที่ได้จากการอ่านข้อมูลในแต่ละแทร็คบนแผ่นบันทึกจะ
เรียกว่า สัญญาณอ้างอิงก่อนการทดสอบหัวเขียน แสดงดังรูปที่ 2.31 สัญญาณที่ได้นี้อยู่ในรูปแบบ
อัตราความผิดพลาดบิตของแต่ละแทร็ค ซึ่งค่าอัตราความผิดพลาดบิต เป็นสัดส่วนระหว่างจ านวนบิต
ที่เกิดความผิดพลาดต่อจ านวนบิตทั้งหมดท่ีท าการทดสอบ เป็นดังสมการ 

log
Number of Error Bit

BER
Total Tested Bit

 
  

 
           (2.13) 

จากรูปที่  2.31 จะเห็นว่าสัญญาณอ้างอิงก่อนการทดสอบหัวเขียนที่ได้  มีค่าอัตราความ
ผิดพลาดบิตของแต่ละแทร็คใกล้เคียงกัน แต่มีบางแทร็คที่มีค่าอัตราความผิดพลาดบิตที่สูงขึ้นมา
เล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดจากแผ่นบันทึกข้อมูล กล่าวคือ แมกนีไทเซชันภายในของแผ่นบันทึกข้อมูลอาจมี
การเปลี่ยนแปลงทิศทางตามสนามแม่เหล็กของหัวเขียนได้ไม่หมด จึงท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้น  
แต่อย่างไรก็ตามความผิดพลาดนี้ไม่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง 
เนื่องจากในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบจะน าสัญญาณอ้างอิงก่อนการทดสอบหัวเขียนนี้ไปลบ
ออกจากสัญญาณหลังการทดสอบหัวเขียน 

 
รูปที่ 2.31 สัญญาณอ้างอิงก่อนการทดสอบหัวเขียน 
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ขั้นตอนที่สองท าการเขียนข้อมูลลงบนแทร็คกลางของแผ่นบันทึก  โดยการจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับ AC ให้กับหัวเขียน แล้วท าการเขียนข้อมูลลงบนแทร็คกลางให้มีลักษณะเป็นรูปแบบคาบ 
(periodic pattern) ดังรูปที่ 2.32 โดยจะเขียนข้อมูลลงบนแทร็คกลางจ านวนหลายพันรอบหรืออาจ
เป็นหมื่นรอบ ซึ่งจ านวนรอบที่ท าการเขียนนี้มีความสัมพันธ์กับค่าเทรชโฮลด์ (treshold) ของการ
ตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ค่าเทรชโฮลด์ คือ ค่าสมมุติที่ตั้งไว้เหมือนเป็น
จุดตรวจสอบหรือตรวจพบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง) หากจ านวนรอบที่ท าการเขียน
มีค่ามาก ค่าเทรชโฮลด์ก็มากตามด้วย โดยในงานวิจัยนี้จะท าการเขียนข้อมูลจ านวน 10,000 รอบ 
และค่าเทรชโฮลด์ของการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 0.3 ซึ่งค่าเทรชโฮลด์นี้นอกจากจะขึ้นอยู่กับจ านวน
รอบที่ท าการเขียนข้อมูลลงบนแทร็คกลางแล้ว ยังขึ้นอยู่กับตัวแปรอ่ืนอีกด้วย เช่น ลักษณะของ  
หัวเขียน หากหัวเขียนออกแบบมาแตกต่างกัน ค่าเทรชโฮลด์ที่ก าหนดก็แตกต่างกันด้วย 

 
รูปที่ 2.32 การเขียนข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปแบบคาบลงบนแทร็คกลางของแผ่นบันทึกข้อมูล 
แก้ไขจาก : Q. Peng, S. Jose, and K. X. Tang, "Writing high frequency pattern over a DC 
background to detect skip track erasure for a disk drive," 2012. 

 
รูปที่ 2.33 สัญญาณหลังการทดสอบหัวเขียน 
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รูปที่ 2.33 แสดงสัญญาณหลังการทดสอบหัวเขียน พบว่าบริเวณแทร็คกลางมีค่าอัตราความ
ผิดพลาดบิตสูง เนื่องจากเขียนข้อมูลลงบนแทร็คกลางเป็นรูปแบบคาบ จึงมีบิตจ านวนครึ่งหนึ่งของ
จ านวนบิตทั้งหมดในแทร็คกลาง ที่มีทิศทางของแมกนีไทเซชันภายในตรงข้ามกับทิศทางของแมกนีไท
เซชันเริ่มต้นก่อนการเขียนข้อมูล ค่าอัตราความผิดพลาดบิตของแทร็คกลางจึงสูงกว่าปกติประมาณ
สองเท่า 

ขั้นตอนสุดท้ายน าสัญญาณที่ได้จากการอ่านข้อมูลบนแผ่นบันทึกไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยการน าสัญญาณหลังการทดสอบหัวเขียนมาลบด้วยสัญญาณอ้างอิงก่อนการทดสอบหัวเขียน จะได้
ค่าความแตกต่างของอัตราความผิดพลาดบิตก่อนและหลังการทดสอบหัวเขียน เป็นดังสมการ 

   Delta BER BER after BER before            (2.14) 

และเมื่อน าค่า Delta BER  ของแต่ละแทร็คไปพลอตจะได้สัญญาณดังรูปที่ 2.34 ซึ่งมีลักษณะคล้าย
กับสัญญาณหลังการทดสอบหัวเขียน กล่าวคือ มีค่าอัตราความผิดพลาดบิตสูงเกิดขึ้นที่บริเวณแทร็ค
กลาง แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ สัญญาณรบกวนหายไป ดังนั้นค่าอัตราความผิดพลาดบิตของแต่
ละแทร็คที่ได้จึงถือว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากหัวเขียนเพียงอย่างเดียว ไม่มีความผิดพลาด
เนื่องจากแผ่นบันทึกมาเกี่ยวข้อง สัญญาณที่ได้นี้จึงเหมาะสมส าหรับน าไปวิเคราะห์ ปัญหาการลบ  
แทร็คเป็นบริเวณกว้างที่เกิดจากหัวเขียน และเพ่ือความสะดวกยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์ปัญหา จึงน า
สัญญาณนี้ไปท าการนอร์มัลไลซ์ (normalize) จะได้สัญญาณใหม่เป็นดังรูปที่ 2.35 (ก) เรียกว่า     
“ผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง” 

 
รูปที่ 2.34 สัญญาณค่าความแตกต่างของอัตราความผิดพลาดบิตก่อนและหลังการทดสอบหัวเขียน
ของแต่ละแทร็ค 

 
 

De
lta

 B
ER

 

Cross track position (µm) 
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รูปที่ 2.35 แสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างของหัวเขียนที่มี
และไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้น โดยมีค่าเทรชโฮลด์เป็นตัวก าหนดว่าบริเวณใดหรือแทร็คใดที่มีปัญหาเกิดขึ้น 
ค่าเทรชโฮลด์ที่ก าหนดไว้มีค่าเท่ากับ 0.3 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ส าหรับหัวเขียนที่ไม่มีปัญหา
การลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างเกิดขึ้น ผลการวิเคราะห์มีลักษณะเป็นดังรูปที่ 2.35 (ก) พบว่ามี
ค่าอัตราความผิดพลาดบิตสูงกว่า 0.3 เฉพาะบริเวณแทร็คกลาง และส าหรับหัวเขียนที่มีปัญหาการลบ      
แทร็คเป็นบริเวณกว้างเกิดขึ้น ผลการวิเคราะห์มีลักษณะเป็นดังรูปที่ 2.35 (ข) พบว่านอกจากจะมีค่า
อัตราความผิดพลาดบิตสูงกว่า 0.3 บริเวณแทร็คกลางแล้ว ยังมีที่บริเวณแทร็คอ่ืนด้วย ได้แก่ บริเวณที่
ห่างจากแทร็คกลางออกไปทางด้านขวาประมาณ 1 ไมโครเมตร 

   
(ก) 

 
 (ข) 

รูปที่ 2.35 ผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) หัวเขียนปกติ และ (ข)  
หัวเขียนที่มีปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง 
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2.3 กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก 
กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กมีหลักการท างานคล้ายกับกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม โดยใช้

หัววัด (probe) ขนาดเล็กระดับนาโนเมตรที่ เคลือบด้วยสารแม่เหล็กเฟอร์โร เป็นตัวตรวจวัดแรง
แม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวของตัวอย่าง ซึ่งหัววัดนี้จะติดอยู่บนปลายคาน (cantilever) ที่ท ามาจาก
ซิลิกอน (Si) หรือซิลิกอนไนไตร์ด (Si3N4) และเมื่อน าหัววัดนี้ไปเข้าใกล้พ้ืนผิวของตัวอย่างเพ่ือท าการ
ตรวจวัด จะเกิดแรงปฏิกิริยาทางแม่เหล็กระหว่างหัววัดกับตัวอย่างขึ้น ดังสมการที่ (2.15) [15] ท าให้
หัววัดและคานโค้งงอด้วยมุมที่แตกต่างกันตามขนาดแรงแม่เหล็กของตัวอย่าง ดัง รูปที่  2.36  
ซึ่งสามารถตรวจวัดได้จากมุมสะท้อนของล าแสงเลเซอร์ที่ยิงลงไปยังคาน 

 0t s tip sample tipF M H dV               (2.15) 

เมื่อ tipM  คือ แมกนีไตเซชันของสารแม่เหล็กท่ีเคลือบบนหัววัด 

sampleH  คือ สนามแม่เหล็กจากตัวอย่างที่กระท าต่อหัววัด 

tipdV  คือ ปริมาตรเล็ก ๆ ของสารแม่เหล็กเฟอร์โรที่เคลือบบนหัววัด 
กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กสามารถท างานได้ 2 โหมด ได้แก่ โหมดสเตติก (static mode) 

และโหมดไดนามิค (dynamic mode) ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้งาน ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้งานใน
โหมดไดนามิค ซึ่งหัววัดจะถูกสั่นด้วยความถี่เรโซแนนซ์ (resonance frequency) หลักการทาง
ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการสั่นของหัววัดในโหมดนี้สามารถอธิบายได้ยากและซับซ้อน เพ่ือให้ง่ายต่อการท า
ความเข้าใจจึงสมมุติว่าหัววัดมีลักษณะเป็นจุดมวล (point mass model) นั่นคือ สมมุติให้หัววัดมี
ขนาดเล็กมากเป็นจุดที่มีมวล m  ซึ่งติดอยู่กับสปริงที่มีค่าคงที่สปริง k  ดังรูปที่ 2.37 และเมื่อหัววัดมี
การสั่นจะมีแรงต้านอากาศเกิดข้ึน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความหน่วง   

 
รูปที่ 2.36 ลักษณะการโค้งงอของคาน เมื่อมีแรงแม่เหล็กจากตัวอย่างมากระท า 

photodetector 

laser beam 

cantilever 

probe 

sample 
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รูปที่ 2.37 รูปแบบของหัววัดที่มีลักษณะเป็นจุดมวล 

ในโหมดไดนามิคหัววัดจะถูกสั่นด้วยแรง   0

i t

driveF t F e   ซึ่งมีลักษณะเป็นคาบที่มีความถี่ 
  และหัววัดสั่นอยู่ในแนวแกน z  ซ่ึงต าแหน่งของหัววดัท่ีเวลาใด ๆ เป็นดังสมการ 

( )

0( ) i tz t A e                  (2.16) 
โดยที่ 0A  คือ แอมพลิจูดสูงสุด (amplitude) ในการสั่นของหัววัด และ   คือ เฟส (phase) 

กรณีที่ 1 เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กภายนอกมากระท ากับหัววัด สมการการเคลื่อนที่ของหัววัดจะเป็นดัง
สมการ 

0( ) ( ) ( ) i tmz t z t kz t F e                 (2.17) 
สามารถหาค่า ( )z t  ( )z t  และ ( )z t  ได้จากสมการที ่(2.16) แล้วน าไปแทนในสมการที ่(2.17) จะได้ 

 2 0
0

i t i tFi k
A e e

m m m

  


 
    
 

            (2.18) 

เนื่องจากความถี่เรโซแนนซ์ของหัววัด 0 k m   และแฟกเตอร์คุณภาพของหัววัด (quality 

factor) Q mk   ท าให้ได้ว่า 

 2 20 0
0 0

i t i ti F
A e e

Q m

   
 

 
    
 

            (2.19) 

จัดรูปสมการที ่(2.19) ใหม่ จะได้ 

 2 2 0 0
0 0 0

iA F
A i e

Q m

                   (2.20) 

ในสมการที่ (2.20) จะเห็นว่าเทอมที่อยู่ทางด้านขวาของสมการนั้นอยู่ในรูปของจ านวนเชิงซ้อน  
ซ่ึงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปตรีโกณมิติได้เป็น cos sini te t i t     และเมื่อแทนลงไปในสมการที ่
(2.20) แล้วแยกพิจารณาส่วนจริง (real part) และส่วนจินตภาพ (imaginary part) ได้ดังนี ้

 2 2 0
0 0 cos

F
A

m
                  (2.21) 

และ  0 0
0 sin

A F

Q m
                 (2.22) 

 

cantilever   
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จากนั้นแก้สมการที่ (2.21) และ (2.22) จะได้แอมพลิจูดและความต่างเฟสในการสั่นของหัววัดเป็น 
ดังสมการ 

   

0
0

2 22 2

0 0

/

/

F m
A

Q   



 

             (2.23) 

และ 1 0

2 2

0

tan
( )Q

 


 

  
  

 
              (2.24) 

จากสมการที่ (2.23) และ (2.24) หากท าการสั่นหัววัดด้วยความถ่ีที่แตกต่างกันจากน้อยไปมาก 
ค่าแอมพลิจูดและความต่างเฟสในการสั่นของหัววัดจะเป็นไปตามกราฟในรูปที่ 2.38 (ก) และ (ข) 
ตามล าดับ พบว่าเมื่อหัววัดถูกสั่นที่ความถี่เรโซแนนซ์ ( 0  ) แอมพลิจูดในการสั่นของหัววัดจะมี
ค่าสูงสุด และมีค่าลดลงเมื่อความถี่ที่ ใช้ในการสั่นหัววัดมีค่าห่างออกจากค่าความถี่เรโซแนนซ์  
ส่วนความต่างเฟสในการสั่นของหัววัดจะมีค่าเท่ากับ 90 องศาที่ความถี่เรโซแนนซ์ และมีค่าค่อย ๆ 
ลดลงเป็น 0 องศา เมื่อความถี่ที่ใช้ในการสั่นของหัววัดมีค่าลดลง ในท านองเดียวกันจะมีค่าค่อย ๆ 
เพ่ิมข้ึนเป็น 180 องศา เมื่อความถี่ท่ีใช้ในการสั่นของหัววัดมีค่าเพ่ิมขึ้น 

           
(ก) (ข) 

รูปที่ 2.38 (ก) แอมพลิจูด และ (ข) ความต่างเฟส ในการสั่นของหัววัด 

กรณีที่ 2 เมื่อมีสนามแม่เหล็กจากตัวอย่างมากระท ากับหัววัด จะท าให้เกิดแรงปฏิกิริยาทางแม่เหล็ก
ระหว่างหัววัดกับตัวอย่างขึ้น ดังสมการที ่(2.15) ซึ่งแรงแม่เหล็กนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างหัววัดกับ
ตัวอย่าง ( )z t  ดังนั้นสมการการเคลื่อนที่ของหัววัดจะเป็นดังสมการ 

 0( ) ( ) ( ) i t

t smz t z t kz t F e F z t                   (2.25) 

หากว่าแรงแม่เหล็กระหว่างหัววัดกับตัวอย่างที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยแต่เพียงพอที่จะรบกวนการสั่นของ
หัววัดได้ เนื่องจากแอมพลิจูดในการสั่นของหัววัดก็มีค่าน้อยเช่นกัน จึงสามารถใช้การกระจายตัวของ
เทย์เลอร ์(Taylor expansion) มาอธิบายแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้ ได้ดังสมการ 

Angular frequency (rad/s) 
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   0

0

( ) ( ) ( ) 0i t t s
t s

z

dF
mz t z t kz t F e F z z t

dz

 




  
       

  
         (2.26) 

จัดรูปสมการที ่(2.26) ใหม่ จะได้ 

 0

0

( ) ( ) ( ) 0i tt s
t s

z

dF
mz t z t k z t F e F z

dz

 




  
       

  
         (2.27) 

จากสมการที่ (2.27) ท าให้ได้ว่าความถี่เรโซแนนซ์ของหัววัด เมื่อมีสนามแม่เหล็กจากตัวอย่างมา
กระท า เป็นดังนี้  

' 0 0
0 1

t s t s

z z
o

dF dF
k

dz dz

m k
 

 

 

   
    
   

              (2.28) 

จากสมการที่ (2.28) จะเห็นว่าเทอมเกรเดียนท์ของแรงแม่เหล็กระหว่างหัววัดกับวัสดุเป็นเทอมที่

รบกวนการสั่นของหัววัด ซึ่งโดยปกติจะมีค่าน้อยมาก นั่นคือ 
0

t s

z

dF
k

dz





 
 
 

 จึงสามารถใช้การ

กระจายตัวของแมคลอลิน (Maclaurin expansion) มาจัดรูปสมการที ่(2.28) ใหม่ ได้เป็น 

' 0
0 1

2

t s

z
o

dF

dz

k
 





  
  

   
 
 
 

              (2.29) 

ดังนั้น ความถี่ในการสั่นของหัววัดที่เปลี่ยนแปลงไป (frequency shift) เมื่อมีสนามแม่เหล็กจาก
ตัวอย่างมากระท า เป็นดังสมการ 

' 0
0 0

2

t s
o

dF

k dz


                    (2.30) 

และแอมพลิจูดในการสั่นของหัววัดที่เปลี่ยนแปลงไป (amplitude shift) เมื่อมีสนามแม่เหล็กจาก
ตัวอย่างมากระท า เป็นดังสมการ 

02

3 3

t sA Q dF
A

dzk

                 (2.31) 

ส่วนความต่างเฟสในการสั่นของหัววัด เมื่อมีสนามแม่เหล็กจากตัวอย่างมากระท า สามารถหาได้จาก
สมการที ่(2.24) เป็นดังนี้ 

 

' '
1 10 0 0 0

' 2 2 ' '
0 0 0 0 0 0

tan tan
( ) ( )Q Q

   


     

 
  
   
      

         (2.32) 

สมมุติว่าความถี่เรโซแนนซ์ของหัววัดขณะที่มีสนามแม่เหล็กจากตัวอย่างมากระท า มีค่าใกล้เคียงกับ
ขณะที่ไม่มีสนามแม่เหล็กภายนอกมากระท า นั่นคือ '

0 0   จึงได้ว่า  
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1 0

0

tan
2Q






  
  

 
              (2.33) 

แทน 0  ในสมการที ่(2.30) ลงในสมการที ่(2.33) จะได้ 

1tan
t s

k

dF
Q

dz

 



 
 

  
 
 

              (2.34) 

โดยปกติหัววัดที่สั่นด้วยความถี่เรโซแนนซ์จะมีค่าความต่างเฟสเท่ากับ 90 องศาหรือ 2  ดังรูปที่ 
2.38 (ข) และเมื่อมีสนามแม่เหล็กจากตัวอย่างมากระท า ความต่างเฟสที่เปลี่ยนแปลงไป  (phase 

shift) จะเป็น 
2
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โดยทั่วไปเกรเดียนท์ของแรงแม่เหล็กระหว่างหัววัดกับตัวอย่างในสมการที่ (2.30) (2.31) และ 
(2.37) จะประมาณเป็นค่าคงที่ เนื่องจากแอมพลิจูดในการสั่นของหัววัดมีค่าน้อยมาก จึงกล่าวได้ว่า
แรงแม่เหล็กระหว่างหัววัดกับตัวอย่างที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นเชิงเส้น ซึ่งการประมาณเช่นนี้ไม่สามารถ
น าไปใช้ในกรณีที่แอมพลิจูดในการสั่นของหัววัดมีค่ามาก เนื่องจากแรงแม่เหล็กระหว่างหัววัดกับ
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นมีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้น แต่จะแปรผกผันกับก าลังสองของระยะห่างระหว่างหัววัดกับ
ตัวอย่าง นั่นคือ 21t sF z   
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(ก) (ข) 

รูปที่ 2.39 (ก) แอมพลิจูด และ (ข) ความต่างเฟสที่เปลี่ยนแปลงไปของหัววัด เมื่อมีสนามแม่เหล็กจาก
ตัวอย่างมากระท ากับหัววัด  
แก้ไขจาก : (8 May 2016). Magnetic Force Microscopy: nanoscale magnetic imaging and 
lithography. Available: file:///C:/Users/Up/Downloads/mfm_digest.pdf 

จากสมการที่ (2.31) และ (2.37) เมื่อน าไปพลอตจะได้กราฟค่าแอมพลิจูดและความต่างเฟสใน
การสั่นของหัววัด เมื่อมีสนามแม่เหล็กจากตัวอย่างมากระท า เป็นดังรูปที่  2.39 (ก) และ (ข) 
ตามล าดับ ซึ่งพบว่าถ้าแรงแม่เหล็กระหว่างหัววัดกับตัวอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแรงดูด  (attractive force) 
ค่าแอมพลิจูดและความต่างเฟสในการสั่นของหัววัดจะมีลักษณะเป็นดังเส้นสีฟ้า ในทางกลับกันถ้าแรง
แม่เหล็กระหว่างหัววัดกับตัวอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแรงผลัก (repulsive force) ค่าแอมพลิจูดและความ
ต่างเฟสในการสั่นของหัววัดจะมีลักษณะเป็นดังเส้นสีแดง 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง 
จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างเป็นปัญหาอย่าง

มากส าหรับการบันทึกข้อมูลในแนวตั้งฉาก [13] ในปีคริสต์ศักราช 2006 ผู้วิจัยชื่อ Davide Guarisco 
และ Monica Lin Li [5] ได้น าเสนอวิธีในการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง
ด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ โดยมีหลักการคร่าว ๆ คือ เริ่มแรกท าการลบข้อมูลทั้งหมดบนแผ่นบันทึก 
จากนั้นน าหัวเขียนไปเขียนข้อมูลลงบนแทร็คกลางของแผ่นบันทึกจ านวนหลายพันรอบ แล้วท าการ
อ่านข้อมูลที่ได้บันทึกไปด้วยหัวอ่าน ตามที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 2.2.4 แต่ในงานวิจัยนี้จะแตกต่าง
ออกไปเล็กน้อย คือ มีการแบ่งจ านวนแทร็คและเซกเตอร์ (sector) ของแผ่นบันทึกออกเป็นหลาย
แทร็คและหลายเซกเตอร์ แล้วท าการเขียนข้อมูลแค่บางแทร็คหรือบางเซกเตอร์เท่านั้น เพ่ือให้ผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ออกมาสามารถแปลงเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงตัวเลขได้ โดยในการตรวจสอบจะมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง 
ได้แก่ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียน และมุมเอียง (skew angle) ซึ่งเป็นมุมระหว่างแกน
ของหัวบันทึกข้อมูลแม่เหล็กกับแนวเส้นรอบวงของแทร็ค ผลที่ได้พบว่าปัญหาการลบแทร็คข้างเคียง
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เป็นพ้ืนที่กว้างเกิดจากสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นที่บริเวณรอบโพลหลักและส่ วนอ่ืน ๆ ของ 
หัวเขียน นอกจากนี้ยังพบว่าการเกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างขึ้นอยู่กับปริมาณ
กระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนและมุมเอียง โดยเมื่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนมีค่า
สูงขึ้นจะท าให้ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณของปัญหานี้มีค่าสูงขึ้น และเม่ือมุมเอียงมีค่ามากข้ึนจะส่งผล
ให้เกิดการลบแทร็คเป็นบริเวณท่ีกว้างมากขึ้น 

ต่อมาในปีคริสต์ศักราช 2013 กลุ่มวิจัยกลุ่มหนึ่งน าทีมโดย Yuhui Tang [4] ได้น าเสนอวิธีใน
การตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างด้วยเทคนิคสเตชันนารีฟุตปริ้นท์ โดยน า 
หวับันทึกข้อมูลแม่เหล็กแตะลงบนพื้นผิวของแผ่นบันทึก เพ่ือท าการเขียนข้อมูลลงไป ในขณะที่ท าการ
เขียนข้อมูลนั้นจะไม่มีการหมุนแผ่นบันทึก ซึ่งแตกต่างกับเทคนิคสปินสแตนด์ที่จะมีการหมุนแผ่น
บันทึก ข้อดีของเทคนิคนี้ คือ ภาพข้อมูลแม่เหล็กบนแผ่นบันทึกหรือภาพฟุตปริ้นท์ของหั วเขียน 
(footprint image) ที่ได้จากการอ่านด้วยหัวอ่าน มีลักษณะที่สอดคล้องกับหัวเขียนจริง ดังรูปที่ 2.40 
ในงานนี้ผู้วิจัยใช้เทคนิคสเตชันนารีฟุตปริ้นท์ในการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่
กว้างที่เกิดขึ้นในหัวเขียนที่มีรูปแบบแตกต่างกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ หัวเขียนแบบมีเทรลลิงชิลด์  
หัวเขียนแบบมีเทรลลิงชิลด์และชิลด์ด้านข้าง และหัวเขียนที่มีชิลด์ล้อมรอบแบบเต็ม ดังรูปที่ 2.40  
ซึ่งชิลด์เหล่านี้เป็นส่วนที่ควบคุมสนามแม่เหล็กที่ออกจากหัวเขียนให้มีขนาดเล็ก เพ่ือให้ความหนาแน่น
เชิงพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีค่าสูงขึ้น ผลที่ได้พบว่าปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างเกิด
จากการมีสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นที่บริเวณชิลด์ของหัวเขียน โดยหัวเขียนที่มีชิลด์ล้อมรอบแบบ
เต็มจะมีสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดข้ึนบริเวณชิลด์มากที่สุด ดังรูปที่ 2.40 (ค) 

 
(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 2.40 ภาพหัวเขียนด้านแอร์แบริงเซอร์เฟซที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
และภาพฟุตปริ้นท์ของหัวเขียน ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ (ก) หัวเขียนที่มีเทรลลิงชิลด์ (ข) หัวเขียนที่มีชิลด์
ล้อมรอบ และ (ค) หัวเขียนที่มีชิลด์ล้อมรอบแบบเต็ม 
ที่มา : Y. Tang, S. Song, and L. Guan, "Characterization of Adjacent Track Erasure in 
Perpendicular Recording by a Stationary Footprint Technique," vol. 49, no. 2, pp. 744-750, 
2013. 
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(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 2.41 (ก) ภาพฟุตปริ้นท์ของหัวเขียน (ข) ภาพฟุตปริ้นท์ของข้อมูลแม่เหล็กที่บันทึกลงบนแทร็ค
กลางของแผ่นบันทึกข้อมูล และ (ค) ภาพข้อมูลแม่เหล็กบนแผ่นบันทึกที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แรง
แม่เหล็ก 
ที่มา : S. Li et al., "Methods for characterizing magnetic footprints of perpendicular magnetic 
recording writer heads Methods for characterizing magnetic footprints of perpendicular 
magnetic recording writer heads," vol. 733, pp. 2014-2017, 2014. 

ในปีถัดมา ปีคริสต์ศักราช 2014 ผู้วิจัยชื่อ Shaoping Li และคณะ [6] ได้ท าการวิเคราะห์
ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง โดยการน าผลที่ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิคสเตชันนารี
ฟุตปริ้นท์มาวิเคราะห์ร่วมกับภาพข้อมูลแม่เหล็กบนแผ่นบันทึกที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก 
ดังรูปที่ 2.41 พบว่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลขึ้นที่บริเวณขอบของชิลด์ด้านข้าง (side shield) ส่งผลให้
เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างขึ้น 

วิธีการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่กล่าวมาทั้งหมด มีข้อดีที่เห็นได้
ชัดเจน คือ ท าให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหานี้ นั่นคือ การมีสนามแม่เหล็กรั่วไหล
เกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของหัวเขียน ได้แก่ บริเวณรอบโพลหลักและชิลด์ของหัวเขียน แต่เทคนิคเหล่านี้
มีข้อจ ากัดในการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง คือ ความแม่นย าของต าแหน่ง
บนแผ่นบันทึกข้อมูล ระหว่างขณะที่ท าการเขียนข้อมูลกับขณะที่ท าการอ่านข้อมูลบนแผ่นบันทึก  
ซึ่งอาจจะมีต าแหน่งไม่ตรงกัน แล้วส่งผลให้การวิเคราะห์ผลคลาดเคลื่อนได้ และวิธีการเหล่านี้ยังใช้
เวลาในการตรวจสอบนาน  

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงน าเสนอวิธีการใหม่ที่แตกต่างออกไปจากวิธีการข้างต้น เพ่ือตรวจสอบ
และวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่เกิดขึ้นในหัวเขียน โดยการน ากล้อง
จุลทรรศน์แรงแม่เหล็กมาตรวจวัดสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนโดยตรง แล้วน าภาพ
สนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้ไปประมวลผลเป็นผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งสามารถน าไป
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ โดยขั้นตอนในการ
ตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คเป็นบริเวณกว้างที่ผู้วิจัยน าเสนอจะอธิบายในบทถัดไป 
  



  
 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง 
 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษาลักษณะสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนเป็นบริเวณกว้าง เพ่ือ
ตรวจสอบสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียน เนื่องจากสนามแม่เหล็กรั่วไหลเหล่านี้สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างในระบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ โดยผู้วิจัยจะท าการ
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก ซึ่งขั้นตอนในตรวจสอบจะเริ่มจากการศึกษาโครงสร้าง
ของหัวเขียน เพ่ือท าความเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็น
พ้ืนที่กว้างในหัวเขียน จากนั้นจึงท าการติดตั้งระบบกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กส าหรับตรวจสอบ
ปัญหานี้ และสุดท้ายน าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  

3.1 โครงสร้างหัวเขียนแม่เหล็ก 
หัวเขียนแม่เหล็กที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นหัวเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบ (fully wrapped-around 

shield) ดังรูปที่ 3.1 (ก) เมื่อมองจากด้านแอร์แบริงเซอร์เฟซ (air bearing surface; ABS) พบว่าโพล 
หลักของหัวเขียนที่ใช้บันทึกข้อมูลมีลักษณะเป็นสี่ เหลี่ยมคางหมูและมีชิลด์ล้อมรอบโพลหลัก  
เพ่ือควบคุมสนามแม่เหล็กที่ออกจากหัวเขียนให้มีขนาดเล็ก โดยเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวด
ของหัวเขียน จะเหนี่ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่บริเวณโพลหลักของหัวเขียน ซึ่งฟลักซ์แม่เหล็กที่
ออกจากด้านข้างของโพลหลักจะพุ่งเข้าสู่ชิลด์ที่อยู่ล้อมรอบ ดังรูปที่ 3.1 (ข) ดังนั้นสนามแม่เหล็กท่ีพุ่ง
ออกจากหัวเขียนจึงมีขนาดเล็ก โดยชิลด์แต่ละด้านจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ได้แก่ ชิลด์ด้านข้าง 
(side shield) ท าหน้าที่ควบคุมสนามแม่เหล็กของหัวเขียนในแนวครอสแทร็ค (cross track) และ
เทรลลิงชิลด์ (trailing shield) กับหลีดดิงชิลด์ (leading shield) ท าหน้าที่ควบคุมสนามแม่เหล็กของ
หัวเขียนในแนวดาวน์แทร็ค (down track) นอกจากนี้ยังมีทัชดาวน์เซนเซอร์ (touch down sensor; 
TDS) ที่ท าหน้าที่ควบคุมระยะห่างระหว่างหัวเขียน/อ่านกับแผ่นบันทึกข้อมูลเพ่ือไม่ให้ส่วนทั้งสอง
สัมผัสกัน เพราะจะท าให้เกิดความเสียหายของข้อมูลได้ 

           
รูปที่ 3.1 โครงสร้างหัวเขียน (ก) ด้านแอร์แบริงเซอร์เฟซ (ข) แบบสามมิติ  

MP 
side shield side shield 

leading shield 

trailing shield 

TDS 

shield MP 

write coil 

(ข) (ก) 
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โครงสร้างแต่ละส่วนของหัวเขียนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ล้วนผลิตขึ้นมาจากวัสดุแม่เหล็ก 
ซึ่งเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดของหัวเขียน นอกจากจะเหนี่ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่
โพลหลักแล้ว ยังอาจเหนี่ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นที่โครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของหัวเขียนได้ เช่น 
การเกิดโดเมนแม่เหล็กขึ้นบริเวณชิลด์หรือรอยต่อระหว่างชิลด์ การเกิดสนามแม่เหล็กรั่วไหล
บริเวณทัชดาวน์เซนเซอร์หรือโพลหลัก ซึ่งสนามแม่เหล็กเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาการลบ 
แทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างตามมา ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเน้นการพิจารณาไปที่โครงสร้างหัวเขียน
บริเวณชิลด์ทั้งหมด รวมไปถึงทัชดาวน์เซนเซอร์ 

3.2 การตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก 
ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง  

โดยเริ่มจากการติดตั้งระบบและศึกษาการท างานของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก จากนั้นเป็นการ
สร้างภาพสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนหัวเขียน แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลและภาพสนามแม่เหล็กของ
หัวเขียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2.1 การติดตั้งระบบและศึกษาการท างานของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก 
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กรุ่น Hitachi High-Technologies BM3100 

Series Head Tester [16] มาตรวจวัดสนามแม่เหล็กของหัวเขียน แผนภาพของระบบกล้อง
จุลทรรศน์แรงแม่เหล็กแสดงดังรูปที่  3.2 ระบบประกอบด้วยหัววัดแรงแม่เหล็ก ซึ่งตัวคาน 
(cantilever) ของหัววัดท าจากซิลิกอน และมีสารแม่เหล็กแบบอ่อนนิกเกิล  (nickel; Ni) เคลือบที่
บริเวณปลายหัววัดเพ่ือตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่ออกจากหัวเขียน โดยตัวคานถูกสั่นด้วยเพียโซ 
อิเล็กทริคทรานสดิวเซอร์ (piezoelectric transducer) ให้มีความถี่ เท่ากับความถี่ เรโซแนนซ์ 
(resonance frequency) ของหัววัด (ประมาณ 65 กิโลเฮิรตซ์) เมื่อมีสนามแม่เหล็กจากหัวเขียนมา
กระท ากับหัววัดจะท าให้การสั่นของคานเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีโฟโตดีเทคเตอร์ (photodetector) ท า
หน้าที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของแสงเลเซอร์ที่สะท้อนจากตัวคานมายังฉากรับของตัว
ตรวจวัด และท าการแปลงสัญญาณแสงที่ได้รับเป็นสัญญาณไฟฟ้า จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าจะถูกดีมอดู
เลต (demodulation) ด้วยวงจรเฟสล็อกลูป (phase locked loop; PLL) แล้ว ส่งไปยังเครื่องขยาย
สัญญาณล็อกอิน (lock-in amplifier) ได้ค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสและแอมพลิจูดการสั่นของคาน
ออกมา เมื่อน าหัววัดไปสแกนที่ต าแหน่งต่าง ๆ บนหัวเขียนก็จะได้ค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสของแต่ละ
ต าแหน่งบนหัวเขียน จากนั้นสามารถน าข้อมูลค่ าการเปลี่ยนแปลงเฟสนี้ ไปสร้างเป็นภาพ
สนามแม่เหล็กของหัวเขียนได้ 
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รูปที่ 3.2 ระบบกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก 

3.2.2 การสร้างภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน  
ผู้วิจัยท าการตรวจวัดสนามแม่เหล็กของหัวเขียนด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก ซึ่งระยะห่าง

ระหว่างหัววัดกับหัวเขียนเท่ากับ 10 นาโนเมตร โดยหัววัดจะสแกนไปในแนวครอสแทร็คท่ัวทั้งบริเวณ
หัวเขียน ขณะที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง DC ให้กับหัวเขียน ดังรูปที่ 3.3 จากนั้นท าการสร้างภาพ
สนามแม่เหล็กของหัวเขียน โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสแกน ซึ่งถูกบันทึกมาเป็นไฟล์ excel ระบุค่า
การเปลี่ยนแปลงเฟสในแต่ละต าแหน่งของหัวเขียนมาท าการประมวลผลเป็นภาพด้วยโปรแกรม 
MATLAB (matrix laboratory) ตามค าสั่งในภาคผนวก ก จะได้ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนดังรูป
ที่ 3.4 (ก) ภาพมีขนาด 6.00 ไมโครเมตร × 6.00 ไมโครเมตร ความละเอียดภาพเท่ากับ 512 พิกเซล 
× 512 พิกเซล โดยแต่ละพิกเซลมีขนาดเท่ากับ 11.72 × 10-3 นาโนเมตร และแถบสีของภาพบอกค่า
การเปลี่ยนแปลงเฟสในแต่ละต าแหน่งบนหัวเขียน ซึ่งค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสนี้สัมพันธ์กับแรง
ปฏิกิริยาทางแม่เหล็กระหว่างหัววัดกับหัวเขียน ดังสมการที่ (2.15) และ (2.37) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า
แถบสีบอกถึงความเข้มสนามแม่เหล็กในแต่ละต าแหน่งบนหัวเขียนนั่นเอง 

amplitude 

laser 

magnetic write head 

cantilever 

piezo 

photodetector 

lock-in 
amplifier phase 
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รูปที่ 3.3 วิธีการสแกนของหัววัดกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กไปบนหัวเขียน  

 
)ก(  

 
)ข(  

รูปที่ 3.4 (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน และ (ข) ภาพคอนทัวร์สนามแม่เหล็กของหัวเขียน 
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จากภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนในรูปที่ 3.4 (ก) เมื่อพลอตเส้นคอนทัวร์ (contour line) 
เพ่ิมเข้าไปในภาพ ดังรูปที่ 3.4 (ข) จะพบว่ามีข้อมูลรบกวน (noisy data) เกิดขึ้นภายในภาพ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องท าการปรับข้อมูลใหม่เพ่ือลดข้อมูลรบกวนเหล่านี้ โดยใช้วิธีการการเฉลี่ยข้อมูล 
(moving average method) ทั้งในแนวดาวน์แทร็คและครอสแทร็ค ซึ่งจะท าการเฉลี่ยข้อมูลทุก ๆ 5 
ต าแหน่งที่อยู่ติดกันตามแนวดาวน์แทร็ค  และทุก ๆ 7 ต าแหน่งที่อยู่ติดกันตามแนวครอสแทร็ค ดังรูป
ที่ 3.5 (ก) และ (ข) ตามล าดับ 

การเฉลี่ยข้อมูลในแนวดาวน์แทร็คสามารถท าได้โดยน าค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสแต่ละต าแหน่ง
ในแนวดาวน์แทร็คจ านวน 5 ต าแหน่งที่อยู่ติดกันมาหาค่าเฉลี่ย ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
เฟสต าแหน่งที่ (1,1) สามารถหาได้โดยน าค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสของแต่ละต าแหน่งที่อยู่ในกรอบสี
เหลืองในรูปที่ 3.5 (ก) นั่นคือ ต าแหน่งที่ (1,1) (2,1) (3,1) (4,1) และ (5,1) มาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นท า
การเฉลี่ยข้อมูลเช่นเดียวกันนี้กับทุก ๆ ต าแหน่งในแนวดาวน์แทร็ค สุดท้ายข้อมูลค่าการเปลี่ยนแปลง
เฟสในแนวดาวน์แทร็คจะเหลือเพียง 508 ต าแหน่ง 

 
(ก) 

 
 (ข) 

รูปที่ 3.5 วิธีการเฉลี่ยข้อมูล (ก) เฉลี่ยข้อมูลในแนวดาวน์แทร็ค และ (ข) เฉลี่ยข้อมูลในแนวครอส
แทร็ค 
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ขั้นตอนต่อไปคือการเฉลี่ยข้อมูลในแนวครอสแทร็ค สามารถท าได้ด้วยวิธีการเดียวกับการเฉลี่ย
ข้อมูลในแนวดาวน์แทร็ค โดยน าค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสที่ผ่านการเฉลี่ยข้อมูลในแนวดาวน์แทร็ค
มาแล้ว มาท าการเฉลี่ยข้อมูลตามแนวครอสแทร็คอีกครั้ง ซึ่งจะท าการเฉลี่ยทุก  ๆ 7 ต าแหน่งที่อยู่
ติดกัน และสุดท้ายจะเหลือข้อมูลค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสในแนวครอสแทร็ค 506 ต าแหน่ง ดังรูปที่ 
3.5 (ข) 

 
(ก) 

 
 (ข) 

รูปที่  3.6 (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ผ่านการเฉลี่ยข้อมูล และ (ข) ภาพคอนทัวร์
สนามแม่เหล็กของหัวเขียน  
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กระบวนการเฉลี่ยข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น ส่งผลให้ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนมีขนาดเล็ก
ลงเหลือ 5.93 ไมโครเมตร × 5.93 ไมโครเมตร ดังรูปที่ 3.6 (ก) แต่สัดส่วนโครงสร้างของหัวเขียนแต่
ละส่วนยังคงเหมือนเดิม และที่ส าคัญคือภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ผ่านการเฉลี่ยข้อมูลนั้นจะมี
ข้อมูลรบกวนน้อยลง ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ชัดจากภาพคอนทัวร์สนามแม่เหล็กของหัวเขียนในรูปที่ 
3.6 (ข) 

3.2.3 การวิเคราะห์ภาพและข้อมูลสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 
จากภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดในรูปที่ 3.6 (ก) จะสามารถสังเกตเห็น

โดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนได้อย่างชัดเจน และเพ่ือความสะดวกใน
การตีความและวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างเนื่องจากสนามแม่เหล็กเหล่านี้ 
ผู้วิจัยจึงท าการประมวลผลจากภาพสนามแม่เหล็กไปเป็นกราฟ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่
ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ ดังที่กล่าวไปในบทที่ 2 ขั้นตอนวิธีที่ใช้ในการประมวลผล
ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนเป็นดังแผนผังในรูปที่ 3.7 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7 แผนผังขั้นตอนวิธีในการประมวลผลภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนไปเป็นกราฟการ
วิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง 

ข้อมูลค่าการเปลีย่นแปลงเฟสที่ต าแหน่งต่าง ๆ บนหัวเขียน 

ขนาดภาพ 6.00 µm × 6.00 µm 

เฉลี่ยข้อมลูค่าการเปลีย่นแปลงเฟสทั้งในแนวดาวน์แทร็คและครอสแทร็ค 

ขนาดภาพ 5.93 µm × 5.93 µm 

ตัดภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน เอาเฉพาะบรเิวณชิลด์ทั้งหมดและทัชดาวน์

เซนเซอร ์

ขนาดภาพ 2.81 µm×5.93 µm 

 หักเบสไลน์ออกจากภาพสนามแมเ่หล็กของหัวเขียน 

ขนาดภาพ 2.81 µm × 5.93 µm 

 
รวมข้อมูลคา่การเปลี่ยนแปลงเฟสในแนวดาวน์แทร็คและพลอตกราฟส าหรับวิเคราะห์

ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง 

ปรับเบสไลน์ของกราฟและนอร์มลัไลซ์ข้อมูล เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับผลทีไ่ด้จาก 

การทดสอบด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ 
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รูปที่ 3.8 ขั้นตอนการตัดภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน (ก) การก าหนดบริเวณที่จะท าการตัดภาพ 
และ (ข) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่มีเฉพาะบริเวณชิลด์ทั้งหมดรวมถึงทัชดาวน์เซนเซอร์ 

ขั้นแรกน าภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ผ่านการเฉลี่ยข้อมูลแล้ว มาตัดให้เหลือเฉพาะ
บริเวณท่ีต้องการพิจารณา นั่นคือบริเวณชิลด์ทั้งหมดรวมไปถึงทัชดาวน์เซนเซอร์ และก าหนดให้จุดที่มี
ค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสสูงสุดที่อยู่บริเวณโพลหลักเป็นจุดอ้างอิงในการตัดภาพ โดยจะท าการตัดภาพ
ให้เหลือเฉพาะบริเวณที่อยู่เหนือจุดอ้างอิงขึ้นไป 1.8750 ไมโครเมตร (หรือ 160 พิกเซล) และต่ าจาก
จุดอ้างอิงลงมา 0.9375 ไมโครเมตร (หรือ 80 พิกเซล) ดังรูปที่ 3.8 (ก) เนื่องจากบริเวณแรกเป็น
บริเวณที่ครอบคลุมตั้งแต่โพลหลักไปจนถึงขอบด้านนอกของเทรลลิงชิลด์ และบริเวณที่สองเป็น
บริเวณที่ครอบคุมตั้งแต่โพล หลักไปจนถึงทัชดาวน์เซนเซอร์ ตามล าดับ ดังนั้นภาพสนามแม่เหล็กของ
หัวเขียนที่เหลือจะมีขนาด 2.81 ไมโครเมตร × 5.93 ไมโครเมตร ดังรูปที่ 3.8 (ข) 

จากนั้นท าการหักเบสไลน์ (baseline subtraction) ออกจากภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 
เพ่ือพิจารณาเฉพาะสนามแม่เหล็กที่ก่อให้ เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็น พ้ืนที่กว้าง  
โดยก าหนดให้ข้อมูลค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสแถวแรกของภาพเป็นเบสไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นโค้งข้ึน
ด้านข้างทั้งสองข้างดังรูปที่ 3.9 หลังจากนั้นน าข้อมูลค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสในแต่ละแถวของทั้งภาพ
มาลบด้วยค่าเบสไลน์นี้ แล้วท าข้อมูลค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสทุกค่าในภาพให้เป็นค่าสัมบูรณ์ เนื่องจาก
ผู้วิจัยต้องการพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสของแต่ละต าแหน่งบนหัวเขียนในเชิงปริมาณ เพราะไม่
ว่าจะเป็นสนามแม่เหล็กค่าบวกหรือลบ (สนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งออกหรือพุ่งเข้าระนาบพ้ืนผิวของ  
หัวเขียน) ก็สามารถท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างได ้

Do
wn

 tr
ac

k p
os

itio
n 

(µ
m

) 

Cross track position (µm) 
Do

wn
 tr

ac
k p

os
itio

n 
(µ

m
) 

Cross track position (µm) 

1.8750 µm 

0.9375 µm 
จุดอ้างอิง 



  51 

 
รูปที่ 3.9 ลักษณะเบสไลน์ของภาพสนามแม่เหล็ก 

ขั้นตอนต่อไปท าการรวมข้อมูลค่าการเปลี่ยนแปลงเฟสในแนวดาวน์แทร็ค แล้วน าไปพลอตจะ
ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งในแนวครอสแทร็คกับค่าผลรวมการเปลี่ยนแปลงเฟสในแต่
ละแทร็ค ดังรูปที่ 3.10 (ก) แต่กราฟที่ได้ยังคงมีลักษณะโค้งขึ้นด้านข้างทั้งสองข้าง ถึงแม้ว่าจะท าการ
หักเบสไลน์ออกจากข้อมูลของภาพสนามแม่เหล็กในตอนต้นแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงต้องท าการปรับเส้น
โค้งของกราฟ (curve fitting) อีกครั้งเพ่ือปรับเบสไลน์ของกราฟใหม่ด้วยฟังก์ชันโพลิโนเมียลดีกรีสอง 
(y=ax2+bx+c) โดยจะเลือกข้อมูลที่อยู่ด้านข้างทั้งสองของกราฟมาท าการค านวณ ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่
ห่างจากแทร็คกลางออกไปตั้งแต่ 2 นาโนเมตร ทั้งด้านซ้ายและขวา ดังรูปที่ 3.10 (ข)  

รูปที่ 3.10 (ค) เป็นกราฟแสดงค่าผลรวมการเปลี่ยนแปลงเฟสในแต่ละแทร็คที่ได้จากการปรับ
เบสไลน์ของกราฟและผ่านการท าข้อมูลทุกค่าในกราฟให้เป็นค่าสัมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งค่าผลรวม
การเปลี่ยนแปลงเฟสในแต่ละแทร็คนั้น บ่งบอกถึงความเข้มสนามแม่เหล็กรั่วไหลในแต่ละแทร็คท่ีอาจ
ท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง ดังนั้นจะแทนค่าผลรวมการเปลี่ยนแปลงเฟสใน
แต่ละแทร็คนี้ว่า “WATEr”  
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 3.10 ขั้นตอนการสร้างกราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) 
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งในแนวครอสแทร็คกับค่าผลรวมการเปลี่ยนแปลงเฟสในแต่ละ 
แทร็ค (ข) การปรับเส้นโค้งของกราฟ และ (ค) กราฟแสดงความเข้มสนามแม่เหล็กรั่วไหลในแต่
ละแทร็คที่ท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง 
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(ก) 

 
(ข) 

 
 (ค) 

รูปที่ 3.11 การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของหัว
เขียน (ข) และ (ค) กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่ได้จากการ
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและเทคนิคสปินสแตนด์ ตามล าดับ 
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สุดท้ายท าการนอร์มัลไลซ์ (normalization) ข้อมูล WATEr จะได้กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหา
การลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างออกมา ดังรูปที่ 3.11 (ข) ซึ่งสอดคล้องกับภาพสนามแม่เหล็กของ
หัวเขียนในรูปที่ 3.11 (ก) นั่นคือ จากกราฟจะพบว่ามีความเข้มสนามแม่ เหล็กสูงสุดบริเวณแทร็ค
กลาง ซึ่งตรงกับต าแหน่งโพลหลักของหัวเขียนที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กสูงสุดเช่นกัน นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีความเข้มสนามแม่เหล็กสูงบริเวณด้านขวาของกราฟห่างจากแทร็คกลางออกไปประมาณ  
0.5-2.0 ไมโครเมตร ซึ่งตรงกับต าแหน่งของชิลด์ที่มีสนามแม่เหล็กรั่วไหลออกมา และสนามแม่เหล็กนี้
อาจไปรบกวนหรือลบข้อมูลในแทร็คข้างเคียงได้  

จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่ได้จากการตรวจวัดด้วย
กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กในรูปที่ 3.11 (ข) ไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบ
ด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ในรูปที่ 3.11 (ค) พบว่ากราฟทั้งสองมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่า
ขั้นตอนการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 

 
 
  



  
 

 

การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้าง 
 

หัวเขียนแม่เหล็กของระบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้ในปัจจุบันได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อดีต เพ่ือให้สามารถบันทึกข้อมูลได้ในปริมาณที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงรูปแบบของ 
หัวเขียน เพ่ือให้ความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณปลายโพลหลักมีค่าสูง [17] หรือการเพ่ิมชิลด์เข้าไป
ล้อมรอบปลายหัวเขียน เพ่ือลดขนาดความกว้างของข้อมูลที่ต้องการบันทึก  [17-19] การพัฒนา     
หัวเขียนด้วยวิธีเหล่านี้นอกจากมีข้อดีดังที่กล่าวไปแล้ว ยังมีข้อเสียหรือปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมา  
นั่นคือ ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง จากการทบทวนวารสารและงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง ได้แก่ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่
จ่ายให้กับหัวเขียน [4] รูปแบบของชิลด์แม่เหล็กในหัวเขียน [3, 20] และทิศทางแมกนีไตเซชันเริ่มต้น
ของหัวเขียน [9] เป็นต้น 

ในงานวิจัยนี้กล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กถูกน ามาใช้เพ่ือศึกษาลักษณะสนามแม่เหล็กของ    
หัวเขียนที่มีปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างเกิดขึ้น ซึ่งพารามิเตอร์ส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ตรวจวัดสนามแม่เหล็กบนหัวเขียน ได้แก่ ชนิดและปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียน 
ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนขณะท าการตรวจวัด และชนิดของสารแม่เหล็กที่เคลือบอยู่บน
หัววัด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพัฒนาขั้นตอนวิธีส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่
กว้างในเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน
ด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ และยังน าเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดข้ึนในหัวเขียนที่ผ่านการแอนนีลที่อุณหภูมิต่างกัน 

4.1 ผลการตรวจสอบสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนเม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า AC DC- และ DC+ ให้กับ
หัวเขียน 

จากการทบทวนวารสารและงานวิจัยที่ผ่านมา การท างานของระบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยปกติจะ
มีการจ่ายกระแสไฟฟ้า AC ให้กับหัวเขียนเพ่ือบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นบันทึก [21] โดยข้อมูลที่ท าการ
บันทึกนั้นเป็นข้อมูลดิจิตอลแบบไบนารี 0 และ 1 สมมุติว่า เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลที่เป็นบิต 0 
ระบบจะท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า AC ที่เป็นค่าลบ (negative AC) ให้กับหัวเขียน และเมื่อต้องการ
บันทึกข้อมูลที่เป็นบิต 1 ระบบก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้า AC ที่เป็นค่าบวก (positive AC) ให้กับหัวเขียน
ซึ่งการจ่ายกระแสไฟฟ้าเช่นนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC- และ DC+ ให้กับ      
หัวเขียนนั่นเอง ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจึงท าการตรวจสอบลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียนโดยการจ่าย
กระแสไฟฟ้าทั้ง AC DC- และ DC+ ให้กับหัวเขียน เพ่ือศึกษาว่าลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่
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เกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างไรและควรจ่ายกระแสไฟฟ้าชนิดใดให้กับหัวเขียนจึงเหมาะสมส าหรับการ
ตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง 

ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 

 

 

 
ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 

 

 

 
รูปที่ 4.1 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 4 ตัวอย่าง เมื่อจ่ายกระแส AC DC- และ DC+ ให้กับ 
หัวเขียน 
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หัวเขียนที่น ามาศึกษาเป็นหัวเขียนแบบมีชิลด์ล้อมรอบ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในระบบฮาร์ดดิสก์
ไดรฟ์ในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้น าตัวอย่างหัวเขียนที่เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างมา 
4 ตัวอย่าง แล้วท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า AC DC- และ DC+ ปริมาณ 30 มิลลิแอมแปร์ ให้กับหัวเขียน 
เนื่องจากเป็นปริมาณที่ท าให้ฟลักซ์แม่เหล็กที่ออกจากหัวเขียนเริ่มอ่ิมตัวหรือมีค่ามากพอที่จะส่งผลให้
หัววัดสามารถตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด (นั่นคือมีค่าความต่างเฟสสูง) [22] 
จากนั้นท าการตรวจวัดหัวเขียนด้วยหัววัดของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก
แบบอ่อนนิเกิลและได้ผลการตรวจวัด แสดงดังรูปที่ 4.1  

ลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ ได้จากการตรวจวัดของทั้ ง 4 ตัวอย่าง พบว่ามี
สนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นบริเวณชิลด์หรือรอยต่อระหว่างชิลด์ สาเหตุเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์
แบบในกระบวนการผลิตหรือการออกแบบของหัวเขียน เช่น กระบวนการให้ความร้อนหรือการ
แอนนีลหัวเขียน กระบวนการขัดเปิดผิวหน้าของหัวเขียนเพ่ือควบคุมขนาดของหัวเขียน เป็นต้น  
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้อาจเกิดข้อผิดพลาด แล้วท าให้โมเมนต์แม่เหล็กในวัสดุของหัวเขียนเรียงตัวไม่
เป็นระเบียบ กล่าวคือ โมเมนต์แม่เหล็กมีการพุ่งเข้าหรือออกจากระนาบ (out of plane) แอร์แบริง
เซอร์เฟซของหัวเขียนจึงเกิดโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลขึ้น สังเกตว่าเมื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้า AC ให้กับหัวเขียน โดเมนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณชิลด์หรือรอยต่อของชิลด์สามารถ
สังเกตเห็นได้ไม่ชัดเมื่อเทียบกับตอนจ่ายกระแสไฟฟ้า DC- และ DC+ เนื่องจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
AC ก็คือการจ่ายกระแสไฟฟ้าค่าบวกและลบสลับกันไปมา ท าให้ โมเมนต์แม่เหล็กภายในชิลด์ที่ถูก
เหนี่ยวน าโดยสนามแม่เหล็กจากโพลหลักของหัวเขียนมีการเปลี่ยนแปลงไปมา ลักษณะโดเมน
แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจึงไม่ชัด ในทางกลับกันเมื่อท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC- และ DC+ โมเมนต์
แม่เหล็กภายในชิลด์จะมีทิศทางที่แน่นอนตามการเหนี่ยวน าของสนามแม่เหล็กจากโพลหลักของ 
หัวเขียน จึงสามารถสังเกตเห็นโดเมนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยลักษณะโดเมนแม่เหล็กของ
การจ่ายกระแสไฟฟ้า DC- และ DC+ มีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ต าแหน่งที่เกิดโดเมน
แม่เหล็กอยู่ที่ต าแหน่งเดียวกันบนหัวเขียน 

จากภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน ในรูปที่ 4.1 ยังมีข้อสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนอีกข้อ คือ มี
สนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นบริเวณทัชดาวน์เซนเซอร์ทั้งด้านซ้ายและขวา เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ 
และ DC- ให้กับหัวเขียน โดยเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ พบว่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลบริเวณทัชดาวน์
เซนเซอร์ทั้งด้านซ้ายและขวามีทิศพุ่งออกจากระนาบพ้ืนผิวของหัวเขียน ในทางกลับกันเมื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้า DC- สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวมีทิศพุ่งเข้าระนาบพ้ืนผิวของหัวเขียน 
แต่ถ้ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนเป็น AC จะพบว่าไม่มีสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นบริเวณ    
ทัชดาวน์เซนเซอร์ทั้งสองด้านหรือมีแต่ถือว่าน้อยมาก ในการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียง
เป็นพ้ืนที่กว้างจึงไม่พิจารณาสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ เพราะถือว่าเป็นธรรมชาติของ 
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ทัชดาวน์เซนเซอร์ที่เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ และ DC- แล้วท าให้โมเมนต์แม่เหล็กเปลี่ยนแปลง
ทิศทางตามกระแสไฟฟ้าที่มาเหนี่ยวน า และในการท างานจริงของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โดยปกติก็จะจ่าย
กระแสไฟฟ้า AC ให้กับหัวเขียนด้วย [21] ดังนั้นจึงตัดการพิจารณาสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้น
บริเวณทัชดาวน์เซนเซอร์ทั้งด้านซ้ายและขวาออกได้ นอกจากนี้ยังมีจุดสังเกตอีกจุดที่มีสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลเกิดข้ึน นั่นคือ บริเวณกลางระหว่างทัชดาวน์เซนเซอร์ทั้งสอง เมื่อท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ 
ให้กับหัวเขียน ดังตัวอย่างที่ 4 ในขณะที่เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า AC พบว่ามีสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่
บริเวณนี้เช่นกันแต่มีปริมาณน้อยกว่า และเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า DC- จะไม่สามารถเห็นสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าว  ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ให้กับหัวเขียนใน
การศึกษาพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่ส่งผลต่อลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียนในหัวข้อต่อไป 

4.2 ผลการตรวจสอบสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนเม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ในปริมาณต่างกัน 
และระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนต่างกัน 

จากหัวข้อ 4.1 แสดงให้เห็นว่าควรจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ให้กับหัวเขียนจึงเหมาะสมส าหรับ
การตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง โดยท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+  
ในปริมาณ 30 มิลลิแอมแปร์ ซึ่งเป็นปริมาณที่ท าให้ฟลักซ์แม่เหล็กที่ออกจากหัวเขียนอ่ิมตัว และหาก
เพ่ิมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้สูงขึ้น แม้จะไม่ท าให้ปริมาณฟลักซ์แม่เหล็กที่ออกจากหัวเขียน
เพ่ิมขึ้น แต่อาจส่งผลต่อวัสดุแม่เหล็กที่อยู่รอบโพลหลักได้ เช่น ชิลด์ และทัชดาวน์เซนเซอร์ เป็นต้น 
ซึ่งบริเวณเหล่านี้เป็นบริเวณที่อาจเกิดสนามแม่เหล็กรั่วไหลขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ผลของปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนต่อการเกิดสนามแม่เหล็กรั่วไหล นอกจากนี้ยังมี
พารามิเตอร์ส าคัญที่ส่งผลต่อการตรวจวัดสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนอีกหนึ่งพารามิเตอร์ คือ ระยะห่าง
ระหว่างหัววัดของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กกับหัวเขียนหรือความสูงในการตรวจวัด เพราะเมื่อ
ความสูงในการตรวจวัดต่างกัน แรงปฏิกิริยาทางแม่เหล็กระหว่างหัววัดกับหัวเขียนก็แตกต่างกัน  
ซึ่งอาจส่งผลให้ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้ไม่เหมือนกันด้วย ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจึงท าการ
ตรวจสอบลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียนโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ในปริมาณต่างกันและที่
ความสูงในการตรวจวัดต่างกัน เพ่ือศึกษาว่าลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน
อย่างไรและควรใช้เงื่อนไขของพารามิเตอร์เหล่านี้เท่าใดจึงเหมาะสมส าหรับการตรวจสอบปัญหาการ
ลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง 

ผู้วิจัยได้น าหัวเขียนที่มีสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นชัดเจน นั่นคือ หัวเขียนตัวอย่างที่ 2 ใน
หัวข้อ 4.1 มาท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ในปริมาณที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 30 มิลลิแอมแปร์ จนถึง 
60 มิลลิแอมแปร์ โดยเพ่ิมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนทีละ 5 มิลลิแอมแปร์ แล้วท าการ
ตรวจวัดด้วยหัววัดของกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กที่ความสูงตั้งแต่  10 นาโนเมตร จนถึง 70 นาโน
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เมตร เนื่องจากที่ความสูงมากกว่า 70 นาโนเมตร เป็นระยะที่ท าให้โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็ก (magnetic 
dipole moment) ของสารแม่ เหล็กที่ เคลือบอยู่บนหัววัดไม่มีการเปลี่ ยนแปลงทิศทางตาม
สนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ไปกระท า (ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ข) จึงท าให้ภาพสนามแม่เหล็ก
ของหัวเขียนที่ตรวจวัดได้นั้นเป็นลักษณะสนามแม่เหล็กท่ีเกิดขึ้นจริงบนหัวเขียน โดยที่ไม่มีการรบกวน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กภายในหัววัด 

รูปที่ 4.2 (ก) แสดงลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ความสูงในการตรวจวัดเท่ากับ 10   
นาโนเมตร พบว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหัวเขียนตั้งแต่ปริมาณ 30 มิลลิแอมแปร์ ถึง 50 มิลลิ
แอมแปร์ ลักษณะโดเมนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณชิลด์มีรูปร่างที่คล้ายกัน แต่ความเข้มสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลมีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียน นอกจากนี้ยังพบว่ามีสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลบริเวณกลางระหว่างทัชดาวน์เซนเซอร์ทั้งสอง เมื่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนมี
ค่าเท่ากับ 40 45 และ 50 มิลลิแอมแปร์ และเมื่อเพ่ิมกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนจนถึง 55 และ 
60 มิลลิแอมแปร์ ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้ไม่มีลักษณะโดเมนแม่เหล็กเกิดขึ้น แต่กลับเกิด
ลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนขึ้นแทน สังเกตเห็นได้ชัดเจนใน รูปที่  4.2 (ข ) เนื่องจากการจ่าย
กระแสไฟฟ้าในปริมาณมากจะท าให้แรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนมีค่ามากตาม และอาจจะส่งผล
ให้แอมปลิจูดการสั่นของหัววัดมีค่ามากขึ้นด้วย ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนในระหว่างท าการ
ตรวจวัดจึงมีค่าน้อยกว่า 10 นาโนเมตร ดังนั้นแรงปฏิกิริยาระหว่างหัววัดและหัวเขียนที่เกิดขึ้นจึงมีทั้ง
แรงปฏิกิริยาทางแม่เหล็กและแรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals force) ท าให้ภาพที่ได้มีทั้ง
ลักษณะสนามแม่เหล็กและพ้ืนผิวของหัวเขียนเกิดขึ้น 

เมื่อท าการตรวจวัดหัวเขียนที่ความสูง 20 นาโนเมตร ลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้
เป็นดังรูปที่  (ก) โดยความเข้มสนามแม่เหล็กรั่วไหลจะมีค่าเพ่ิมขึ้น เมื่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่าย
ให้กับหัวเขียนมากขึ้น และจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนคือ 
มีสนามแม่เหล็กรั่วไหลบริเวณกลางระหว่างทัชดาวน์เซนเซอร์ทั้งสอง เมื่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่าย
ให้กับหัวเขียนมีค่าตั้งแต่ 40 มิลลิแอมแปร์ขึ้นไป และเมื่อเพ่ิมความสูงในการตรวจวัดสนามแม่เหล็ก
ของหัวเขียนทีละ 10 นาโนเมตร จนถึง 70 นาโนเมตร โดเมนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็ยังคงมีลักษณะที่
คล้ายกัน ดังรูปที่  (ข)-(ฆ) แต่ความละเอียดภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้ลดน้อยลง ท าให้ไม่
สามารถเห็นลักษณะโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน จากภาพพบว่า
มีสนามแม่เหล็กรั่วไหลบริเวณกลางระหว่างทัชดาวน์เซนเซอร์ก็ต่อเมื่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่าย
ให้กับหัวเขียนต้องมีค่าสูงถึง 60 มิลลิแอมแปร์ 
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(ก) (ข) 

รูปที่ 4.2 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนตัวอย่างที่ 2 เมื่อท าการตรวจวัดที่ความสูง 10 นาโนเมตร 
(ก) ภาพที่ผ่านการประมวลผลด้วยโปรแกรม (ข) ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก 
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(ก) (ข) 

รูปที่ 4.3 (ก)-(ฉ) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนตัวอย่างที่ 2 เมื่อท าการตรวจวัดที่ความสูง 20 30 
40 50 60 และ 70 นาโนเมตร ตามล าดับ 
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(ค) (ง) 

รูปที่ 4.3 (ต่อ) (ก)-(ฉ) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนตัวอย่างที่ 2 เมื่อท าการตรวจวัดที่ความสูง 20 
30 40 50 60 และ 70 นาโนเมตร ตามล าดับ 

Do
wn

 tr
ac

k p
os

itio
n 

(µ
m

) 

Cross track position (µm) 

Do
wn

 tr
ac

k p
os

itio
n 

(µ
m

) 

60 mA 

55 mA 

50 mA 

45 mA 

40 mA 

35 mA 

30 mA 

60 mA 

55 mA 

50 mA 

45 mA 

40 mA 

35 mA 

30 mA 

Cross track position (µm) 



  63 

 

 

 

 

 

 

 
(จ) (ฉ) 

รูปที่ 4.3 (ต่อ) (ก)-(ฉ) ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนตัวอย่างที่ 2 เมื่อท าการตรวจวัดที่ความสูง 20 
30 40 50 60 และ 70 นาโนเมตร ตามล าดับ 
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จากผลการวิเคราะห์ลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่กล่าวไปข้างต้นได้ข้อสรุปว่าการ
ตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างควรท าการตรวจวัดที่ความสูง 10 นาโนเมตร 
เนื่องจากเป็นระยะที่ท าให้ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้มีความคมชัดที่สุด และควรจ่าย
กระแสไฟฟ้า DC+ ในปริมาณ 45 มิลลิแอมแปร์ ให้กับหัวเขียน เพราะเป็นปริมาณที่ท าให้สามารถ
สังเกตเห็นสนามแม่เหล็กรั่วไหลทั้งบริเวณชิลด์และบริเวณกลางระหว่างทัชดาวน์เซนเซอร์ทั้งสองได้ 
ฉะนั้นผู้วิจัยจะใช้เงื่อนไขตามนี้ในการตรวจวัดสนามแม่เหล็กรั่วไหลบนหัวเขียนในหัวข้อถัดไป 

4.3 ผลการตรวจสอบสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนด้วยหัววัดกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กที่เคลือบ
ด้วยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรนิเกิล (Ni coated MFM tip) และโคบอลต์โครเมียม (CoCr coated 
MFM tip) 

จากการทบทวนวารสารและงานวิจัยที่ผ่านมา ชนิดของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรที่เคลือบอยู่บน
หัววัดกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก [23] เนื่องจากวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรที่มีองค์ประกอบธาตุแตกต่าง
กัน จะมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กท่ีแตกต่างกัน เช่น ค่าความซึมผ่านได้ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก
คงค้าง  และค่าสภาพลบล้างแม่เหล็ก เป็นต้น โดยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรสามารถแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท ได้แก่ วัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบอ่อน เป็นวัสดุที่สามารถท าให้เกิดสภาวะแม่เหล็กหรือหมด
สภาวะแม่เหล็กได้ง่าย เช่น นิเกิล ซึ่งจะมีค่าสภาพลบล้างแม่เหล็กต่ า และวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบ
เข้ม เป็นวัสดุที่สามารถท าให้เกิดสภาวะแม่เหล็กหรือหมดสภาวะแม่เหล็กได้ยาก เช่น โคบอลต์
โครเมียม ซึ่งจะมีค่าสภาพลบล้างแม่เหล็กสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาลักษณะ
สนามแม่เหล็กบนหัวเขียนด้วยหัววัดที่เคลือบด้วยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบอ่อนและเข้ม เพ่ือดูว่า
ลักษณะโดเมนแม่เหล็กบนหัวเขียนที่ตรวจวัดได้จะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 

ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยท าการตรวจวัดสนามแม่เหล็กบนหัวเขียน โดยเลือกตัวอย่างหัวเขียนที่มี
ลักษณะโดเมนแม่เหล็กเกิดขึ้นและสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนมา 3 ตัวอย่าง จากนั้นท าการ
จ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ปริมาณ 45 มิลลิแอมแปร์ ให้กับหัวเขียน แล้วท าการตรวจวัดด้วยหัววัดที่
เคลือบด้วยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบอ่อน (นิเกิล) และหัววัดที่เคลือบด้วยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบ
เข้ม (โคบอลต์โครเมียม) โดยความสูงในการตรวจวัดเท่ากับ 10 นาโนเมตร 

ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนทั้ง 3 ตัวอย่าง แสดงในรูปที่ 4.4 จะเห็นว่าลักษณะโดเมน
แม่เหล็กที่ได้จากการตรวจวัดโดยหัววัดที่เคลือบด้วยนิเกิลกับโคบอลต์โครเมียมมีรูปร่างที่แตกต่ างกัน
เล็กน้อย เนื่องจากโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กของหัววัดที่เคลือบด้วยนิเกิลสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางตาม
สนามแม่เหล็กภายนอกที่มากระท าได้ง่าย ดังนั้นเมื่อสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่พุ่งเข้าหรือออกจาก 
หัวเขียนมากระท ากับหัววัด ก็อาจจะท าให้โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กของหัววัดเปลี่ยนแปลงทิศทางตามได้ 
ในขณะที่โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กของหัววัดที่เคลือบด้วยโคบอลต์โครเมียมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ทิศทางตามสนามแม่เหล็กภายนอกที่มากระท าหรือมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ยาก แต่ในทาง
กลับกันโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กของหัววัดที่เคลือบด้วยโคบอลต์โครเมียมนี้อาจจะไปเหนี่ยวน าให้โมเมนต์
แม่เหล็กบริเวณท่ีเกิดโดเมนแม่เหล็กบนหัวเขียนมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางตาม จึงท าให้ลักษณะโดเมน
แม่เหล็กที่ได้จากการตรวจวัดด้วยหัววัดทั้งสองนี้แตกต่างกันเล็กน้อย  

ตัวอย่างที่ 1 

 

ตัวอย่างที่ 2 

 

ตัวอย่างที่ 3 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ 4.4 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 3 ตัวอย่าง (ก) ตรวจวัดด้วยหัววัดที่เคลือบด้วยนิเกิล  
(ข) ตรวจวัดด้วยหัวเขียนที่เคลือบด้วยโคบอลต์โครเมียม 
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จากภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนในรูปที่ 4.4 ผู้วิจัยยังพบข้อแตกต่างระหว่างภาพที่ได้จาก
การตรวจวัดด้วยหัววัดทั้งสองอีกหนึ่งข้อ นั่นคือ ความแตกต่างของความเข้มสนามแม่เหล็กระหว่าง
บริเวณที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กสูงกับบริเวณที่มีความเข้มสนามแม่เหล็กต่ า หรือเรียกว่า  
คอน ทราสต์ (contrast) ของภาพ ซึ่งภาพที่ได้จากการตรวจวัดโดยหัววัดที่เคลือบด้วยโคบอลต์
โครเมียมมีคอนทราสต์ของภาพมากกว่าภาพที่ได้จากการตรวจวัดโดยหัววัดที่เคลือบด้วยนิเกิล 
เนื่องจากโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กของหัววัดที่ เคลือบด้วยนิเกิลสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางตาม
สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่พุ่งเข้า/ออกจากหัวเขียนได้ง่าย ในขณะที่โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กของหัววัดที่
เคลือบด้วยโคบอลต์โครเมียมจะเปลี่ยนแปลงทิศทางตามสนามแม่เหล็กภายนอกที่มากระท าได้ยาก 
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงอาจส่งผลให้แรงปฏิกิริยาทางแม่เหล็กระหว่างหัวเขียนกับหัววัดที่เคลือบ
ด้วยนิเกิลมีค่าน้อยกว่าแรงปฏิกิริยาทางแม่เหล็กระหว่างหัวเขียนกับหัววัดที่เคลือบด้วยโคบอลต์
โครเมียม ภาพสนามแม่เหล็กที่วัดได้จากหัววัดที่เคลือบด้วยโคบอลต์โครเมียมจึงมีคอนทราสต์ของ
ภาพมากกว่า 

จากผลการวิเคราะห์การตรวจวัดสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนโดยหัววัดที่เคลือบด้วยนิเกิลและ
โคบอลต์โคเมียม ท าให้ทราบว่าชนิดของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรที่เคลือบบนหัววัดมีผลต่อลักษณะ
สนามแม่เหล็กที่ตรวจวัด โดยหัววัดที่เคลือบด้วยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบอ่อน เช่น นิเกิล เหมาะ
ส าหรับตรวจวัดตัวอย่างที่เป็นวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบอ่อนเหมือนกัน เนื่องจากหัววัดชนิดนี้มีค่า 
สภาพลบล้างแม่เหล็กต่ า หากน าไปตรวจวัดตัวอย่างวัสดุแม่เหล็กแบบเข้มจะท าให้ โมเมนต์ขั้วคู่
แม่เหล็กของหัววัดเปลี่ยนแปลงทิศทางตามสนามแม่เหล็กของตัวอย่าง ส่วนหัววัดที่เคลือบด้วยวัสดุ
แม่เหล็กเฟอร์โรแบบเข้ม เช่น โคบอลต์โครเมียม เหมาะส าหรับตรวจวัดตัวอย่างที่เป็นวัสดุแม่เหล็ก
เฟอร์โรแบบเข้ม เพราะหัววัดชนิดนี้มีค่าสภาพลบล้างแม่เหล็กสูง โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กของหัววัดจึงไม่
มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางตามสนามแม่เหล็กของตัวอย่าง ซึ่งในงานวิจัยนี้หัวเขียนที่ผู้วิจัยน ามาศึกษา
มีลักษณะโครงสร้างดังที่กล่าวไปในบทที่ 3 หัวข้อ 3.1 โดยโพลหลักของหัวเขียนสร้างขึ้นจากวัสดุ
แม่เหล็กเฟอร์โรแบบเข้ม คือ โคบอลต์ไอรอน (CoFe) และชิลด์แม่เหล็กของหัวเขียนสร้างขึ้นจากวัสดุ
แม่เหล็กเฟอร์โรแบบอ่อน คือ นิเกิลไอรอน (NiFe) จากการศึกษาตัวอย่างหัวเขียนที่ผ่านมาทั้งหมด 
พบว่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนส่วนมากจะเกิดบริเวณชิลด์ ซึ่งเป็นวัสดุแม่เหล็ก
เฟอร์โรแบบอ่อน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้หัววัดที่เคลือบด้วยนิเกิลในการตรวจสอบ หรือถ้าจะใช้หัววัดที่
เคลือบด้วยโคบอลต์โครเมียมในการตรวจสอบก็สามารถท าได้ แต่ความสูงในการตรวจวัดต้องมาก 
เพ่ือไม่ให้แรงแม่เหล็กเนื่องจากหัววัดไปเปลี่ยนแปลงทิศทางโมเมนต์แม่เหล็กภายในชิลด์ของหัวเขียน 
แต่ภาพสนามแม่เหล็กที่ตรวจวัดได้จะมีความละเอียดภาพต่ าหรือภาพไม่คมชัดนั่นเอง 
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4.4 ผลการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กบนหัวเขียนที่ก่อให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่
กว้าง 

ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก 
นอกจากจะสามารถระบุต าแหน่งที่เกิดสนามแม่เหล็กรั่วไหลบนหัวเขียนได้แล้ว ยังสามารถน าไป
ประมวลผลเป็นกราฟส าหรับการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างได้ ด้วยวิธีการ
ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.3 ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้ก็มีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ ในหัวข้อนี้
ผู้วิจัยจึงน าผลการทดสอบทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือพิจารณาลักษณะและสาเหตุของการ
เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง  

จากภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนทั้ง 2 ตัวอย่างในรูปที่ 4.5 (ก) พบว่ามีสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลเกิดขึ้นที่บริเวณชิลด์หรือรอยต่อระหว่างชิลด์ จากนั้นท าการประมวลผลภาพเป็นกราฟส าหรับ
การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างได้ดังรูปที่ 4.5 (ข) พบว่ามีความเข้ม
สนามแม่เหล็กสูงสุดบริเวณแทร็คกลาง ซึ่งตรงกับต าแหน่งโพลหลักของหัวเขียนที่มีความเข้ม
สนามแม่เหล็กสูงสุด นอกจากนี้ยังพบว่า ในตัวอย่างที่ 1 และ 2 มีความเข้มสนามแม่เหล็กสูงบริเวณ
ด้านขวาของกราฟห่างจากแทร็คกลางออกไปประมาณ 0.50-2.00 ไมโครเมตร และ 2.00-3.00 
ไมโครเมตร ตามล าดับ ซึ่งตรงกับต าแหน่งของชิลด์ที่มีสนามแม่เหล็กรั่วไหลออกมา และเมื่อน าผล  
การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่ได้จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์
แรงแม่เหล็กในรูปที่ 4.5 (ข) ไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิคสปิน 
สแตนด์ในรูปที่ 4.5 (ค) พบว่ากราฟทั้งสองมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลบริเวณชิลด์หรือรอยต่อระหว่างชิลด์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียง
เป็นพื้นที่กว้าง 
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ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
 (ค) 

รูปที่ 4.5 การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของ  
หัวเขียน (ข) และ (ค) กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่ได้จากการ
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและเทคนิคสปินสแตนด์ ตามล าดับ 
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จากการศึกษาตัวอย่างหัวเขียนที่เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างมาเป็นจ านวน
มาก ผู้วิจัยพบว่าไม่ใช่ทุกตัวอย่างหัวเขียนที่จะมีการเกิดสนามแม่เหล็กรั่วไหลบริเวณชิลด์ และ
สามารถเห็นได้ชัดเจนเหมือนหัวเขียนตัวอย่างที่ 1 และ 2 ในรูปที่ 4.5 แต่มีบางตัวอย่างหัวเขียนที่มี
สนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นบริเวณทัชดาวน์เซนเซอร์ ดังรูปที่ 4.6 โดยจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็
ต่อเมื่อปริมาณกระแสไฟฟ้าให้ที่จ่ายให้กับหัวเขียนต้องมีค่าสูงตั้งแต่ 45 มิลลิแอมแปร์ ขึ้นไป และเมื่อ
น าภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนขณะที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหัวเขียนปริมาณ 45 มิลลิแอมแปร์ 
ไปประมวลผลเป็นกราฟการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างจะได้ดังรูปที่ 4.7 (ข) 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิคสปิสแตนด์ในรูปที่ 4.7 (ค) นั่นคือ  
มีความเข้มสนามแม่เหล็กสูงบริเวณด้านขวาของกราฟห่างจากแทร็คกลางออกไปประมาณ 0.25 
ไมโครเมตร แสดงว่าบริเวณทัชดาวน์เซนเซอร์นี้เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่สามารถเกิดสนามแม่เหล็กรั่วไหล
ขึ้น และส่งผลให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างได้ 

 

 
รูปที่ 4.6 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน เมื่อกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนมีค่าตั้งแต่ 30 ถึง 60 
มิลลิแอมแปร์ และภาพมีขนาด 3 ไมโครเมตร × 3 ไมโครเมตร 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 4.7 การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของ  
หัวเขียน (ข) และ (ค) กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่ได้จากการ
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและเทคนิคสปินสแตนด์ ตามล าดับ 
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รูปที่ 4.8 กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่ได้จากการตรวจสอบ
ด้วยเทคนิคสปิน สแตนด์ของตัวอย่างหัวเขยีนที่มีสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดข้ึนบริเวณโพลหลัก 

 

 

รูปที่ 4.9 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน เมื่อกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียนมีค่าตั้งแต่ 30 ถึง 50 
มิลลิแอมแปร์ และภาพมีขนาด 0.8 ไมโครเมตร × 0.8 ไมโครเมตร 
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(ก) 

 
(ข) 

 
 (ค) 

รูปที่ 4.10 การวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง (ก) ภาพสนามแม่เหล็กของ 
หัวเขียน (ข) และ (ค) กราฟส าหรับวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่ได้จากการ
ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและเทคนิคสปินสแตนด์ ตามล าดับ 
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รูปที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่ได้จากการ
ทดสอบด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ของหัวเขียนตัวอย่างหนึ่ง พบว่าไม่มีความเข้มสนามแม่เหล็กสูง
บริเวณอ่ืนนอกจากบริเวณแทร็คกลางซึ่งตรงกับต าแหน่งโพลหลักของหัวเขียน แต่ผลการทดสอบระบุ
ว่าหัวเขียนนี้เป็น  หัวเขียนที่มีปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง ผู้วิจัยจึงท าการพิจารณา
อย่างละเอียดโดยการซูมกราฟผลการวิเคราะห์เข้าไปที่บริเวณแทร็คกลางซึ่งเป็นต าแหน่งโพลหลักของ
หัวเขียนได้ดังรูปที่ 4.10 (ค) พบว่ากราฟมีลักษณะไม่สมมาตร โดยด้านซ้ายมีความเข้มสนามแม่เหล็ก
สูงกว่าด้านขวา แสดงว่าอาจมีสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นที่บริเวณด้านซ้ายของโพลหลัก ผู้วิจัยจึงท า
การตรวจวัดสนามแม่เหล็กของหัวเขียนนี้เฉพาะบริเวณโพลหลักได้ดังรูปที่ 4.9 พบว่ามีสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลเกิดขึ้นที่โพลหลักจริง โดยปริมาณสนามแม่เหล็กรั่วไหลจะมากขึ้นตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่
จ่ายให้กับหัวเขียน รูปที่ 4.10 (ข) แสดงกราฟการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่
กว้างที่ได้จากการประมวลผลภาพสนามแม่เหล็ก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการ
ทดสอบด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ในรูปที่ 4.10 (ค) ดังนั้น นอกจากสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้น
บริเวณชิลด์ รอยต่อระหว่างชิลด์ และทัชดาวน์เซนเซอร์ ที่ท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็น
พ้ืนที่กว้างแล้ว สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดข้ึนบริเวณโพลหลักของหัวเขียนก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วย 

4.5 ผลการเปลี่ยนแปลงลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียน เมื่อท าการแอนนีลหัวเขียนที่อุณหภูมิ
ต่างกัน 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบริเวณชิลด์และ
รอยต่อระหว่างชิลด์ของหัวเขียนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่
กว้างได้อย่างชัดเจน หากโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนมีปริมาณมาก 
ก็จะท าให้เกิดปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างมากด้วย ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจึงน าเสนอวิธีการที่
อาจจะช่วยลดปริมาณสนามแม่เหล็กรั่วไหลเนื่องจากโดเมนแม่เหล็กเหล่านี้ นั่นคือ การให้อุณหภูมิกับ
หัวเขียน เพราะจากการทบทวนวารสารและงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าอุณภูมิที่ให้กับวัสดุแม่เหล็กนั้นมี
ผลต่อลักษณะโดเมนแม่เหล็กที่เกิดขึ้น [24] ผู้วิจัยจึงคาดว่าเมื่อโดเมนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณชิลด์มี
การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยลง โดยจะแอนนีลหัวเขียนที่
อุณหภูมิแตกต่างกัน เพ่ือพิจารณาปริมานสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบริเวณชิลด์ของหัวเขียน  

ในการทดลองนี้ผู้วิจัยแบ่งตัวอย่างหัวเขียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยตัวอย่างหัวเขียนกลุ่มแรกจะถูก
แอนนีลที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตหัวเขียนที่ท า
หลังจากขั้นตอนการเคลือบผิวหน้าของหัวเขียนด้วยวัสดุคาร์บอนด์คล้ายเพชร (diamond-like 
carbon) ซึ่งการแอนนีลที่อุณภูมิ 170 องศาเซลเซียส จะท าให้อะตอมของวัสดุที่เคลือบมีการจัดเรียง
ตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล และยังเป็นการลดความเครียดภายในวัสดุด้วย ตัวอย่างหัวเขียนกลุ่มที่สอง
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น าไปแอนนีลที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการผลิตหัวเขียนที่
ท าก่อนขั้นตอนการขัดหัวเขียน (lapping process) โดยการแอนนีลที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 
จะท าให้วัสดุของหัวเขียนเกิดการขยายตัวเต็มที่และส่งผลให้บางส่วนของหัวเขียนเกิดการปูดนูน 
(protrusion) ออกมา จากนั้นจึงท าการขัดหัวเขียนเพ่ือก าจัดส่วนเกินเหล่านี้ออก [25] และตัวอย่าง
หัวเขียนกลุ่มที่สามจะท าการแอนนีลที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณภูมิสูงสุดที่ระบบของ
เราสามารถให้ความร้อนได้  เพ่ือศึกษาว่าหากแอนนีลหัวเขียนด้วยอุณภูมิสูงสุดนี้  ปริมาณ
สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยใช้เวลาในการแอนนีล
ตัวอย่างหัวเขียนทั้งสามกลุ่มเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง ซ่ึงในที่นี้ผู้วิจัยจะเลือกหัวเขียนจากแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างออกมาเพียง 1 ตัวอย่าง เพื่อรายงานผลและวิเคราะห์ลักษณะสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนหลังผ่าน
การแอนนีล ส่วนผลการตรวจวัดสนามแม่เหล็กของหัวเขียนทั้งหมดของทั้งสามกลุ่มตัวอย่าง แสดงอยู่
ในภาคผนวก ค 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ 4.11 ภาพสนามแม่เหล็กและภาพลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียน (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ (ข) 
หลังท าการแอนนีลที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส  
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รูปที่ 4.11 (ก) แสดงภาพสนามแม่เหล็กและภาพลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนก่อนท าการ
แอนนีล พบว่ามีโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างชิลด์ และเมื่อ
สังเกตภาพลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนก็พบว่าชิลด์ทั้งสองบริเวณมีระดับความสูง -ต่ า ที่แตกต่างกัน 
ด้วยเหตุนี้จึงท าให้โมเมนต์แม่เหล็กภายในบริเวณรอยต่อระหว่างชิลด์มีทิศทางไม่เป็นระเบียบ และ
ส่งผลให้เกิดสนามแม่เหล็กรั่วไหลขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างชิลด์ทั้งสองนี้ หลังจากท าการแอนนีล     
หัวเขียนที่อุณภูมิ 170 องศาเซลเซียส พบว่าลักษณะโดเมนแม่เหล็กและปริมาณสนามแม่เหล็กรั่วไหล
ที่เกิดขึ้นยังคงเหมือนเดิม และลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังรูปที่ 4.11 (ข) 
แสดงว่าอุณหภูมิที่ให้กับหัวเขียนยังมีค่าไม่สูงพอที่จะส่งผลให้โมเมนต์แม่เหล็กภายในของหัวเขียนและ
ลักษณะทางกายภาพของหัวเขียนเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ 4.12 ภาพสนามแม่เหล็กและภาพลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียน (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ (ข) 
หลังท าการแอนนีลที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 
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จากภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนในรูปที่  4.12 (ก) จะเห็นว่ามีโดเมนแม่เหล็กและ
สนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นเป็นแนวยาวเฉียงบริเวณชิลด์ ซึ่งสอดคล้องกับภาพลักษณะพ้ืนผิวของ   
หัวเขียนที่มีรอยขีดเป็นแนวยาวเฉียงเหมือนกัน แสดงว่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหตุมา
จากความไม่เรียบของพ้ืนผิวหัวเขียน โดยบริเวณชิลด์ที่มีความขรุขระจะมีการวางตัวของโมเมนต์
แม่เหล็กที่ไม่เป็นระเบียบ จากนั้นเมื่อน าหัวเขียนไปแอนนีลที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส พบว่า
สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยลง และลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนบริเวณชิลด์ยังคงมีรอย
ขีดเหมือนเดิม ดังรูปที่ 4.12 (ข) แสดงว่าการแอนนีลหัวเขียนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ไม่ส่งผล
ต่อลักษณะทางกายภาพของชิลด์ กล่าวคือ ไม่ท าให้วัสดุภายในชิลด์เกิดการหดหรือขยายตัว แต่มีผล
ต่อคุณสมบัติทางแม่เหล็กของหัวเขียน นั่นคือ ท าให้โมเมนต์แม่เหล็กภายในชิลด์มีการเปลี่ยนแปลง 
โดยโมเมนต์แม่เหล็กจะพยายามวางตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลหรือวางตัวให้อยู่ในระบาบเดียวกับพ้ืนผิว
ที่ขรุขระของชิลด์ ลักษณะโดเมนแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจึงเปลี่ยนแปลงไป และส่งผลให้สนามแม่เหล็ก
รั่วไหลที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยลง  

ตัวอย่างหัวเขียนกลุ่มที่ 3 ผู้วิจัยน าไปแอนนีลที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส โดยก่อนการ
แอนนีลพบว่ามีโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นบริเวณชิลด์เป็นแนวยาวเฉียง ซึ่งตรง
กับต าแหน่งที่มีรอยขีดในภาพลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียน ดังรูปที่ 4.13 (ก) แสดงว่าโมเมนต์แม่เหล็ก
บริเวณนี้มีการวางตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ จึงท าให้เกิดโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลขึ้น 
หลังจากการแอนนีลหัวเขียนที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียสแล้ว พบว่าลักษณะโดเมนแม่เหล็กแทบจะ
หายไปทั้งหมดและมีปริมาณสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นน้อยมาก นอกจากนี้ลักษณะพ้ืนผิวบริเวณ 
ทัชดาวน์เซนเซอร์และบริเวณรอยต่อระหว่างชิลด์ก็มีการปูดนูนขึ้นเล็กน้อย ส่วนบริเวณชิลด์ด้าน
บนสุดมีการยุบตัวลง และยังคงมีรอยขีดอยู่ที่บริเวณชิลด์เหมือนเดิม ดังรูปที่ 4.13 (ข)  

เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาการหดหรือขยายตัวของแต่ละบริเวณในหัวเขียน ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลในแนวครอสแทร็คและดาวน์แทร็คของภาพลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนในรูปที่ 4.14 (ก) ไป
พลอตเป็นกราฟลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนในแนวครอสแทร็คและดาวน์แทร็คได้ดังรูปที่ 4.14 (ข) 
และ (ค) ตามล าดับ พบว่าหลังจากการแอนนีลหัวเขียน ลักษณะพ้ืนผิวในแนวครอสแทร็คที่รอยขีด
ต าแหน่งที ่ ร่องยังคงมีความลึกเท่าเดิม ส่วนรอยขีดต าแหน่งที่  ร่องตื้นขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 
1 นาโนเมตร และรอยขีดต าแหน่งที่   ร่องมีลักษณะลึกลงไปอีกประมาณ 0.5 นาโนเมตร และ
บริเวณที่ปูดนูนก็นูนขึ้นมาอีกประมาณ 0.5 นาโนเมตร เช่นเดียวกัน ดังรูปที่ 4.14 (ข) นอกจากนี้เมื่อ
สังเกตลักษณะพ้ืนผิวในแนวดาวน์แทร็ค พบว่าบริเวณทัชดาวน์เซนเซอร์มีการปูดนูนขึ้นประมาณ 1 
นาโนเมตร ส่วนบริเวณรอยต่อระหว่างชิลด์มีการปูดนูนขึ้นเพียงเล็กน้อย และบริเวณชิลด์ด้านบนมี
การยุบตัวลงเป็นแนวลาด ดังรูปที่ 4.14 (ค) 



  77 

จากการพิจารณาภาพสนามแม่เหล็กและลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนทั้งก่อนและหลังการ
แอนนีลที่อุณหภูมิ  250 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่าการแอนนีลหัวเขียนที่อุณหภูมินี้จะส่งผลต่อทั้ง
ลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติทางแม่เหล็กของหัวเขียน โดยท าให้วัสดุภายในชิลด์และทัชดาวน์
เซนเซอร์เกิดการหดหรือขยายตัว และท าให้โมเมนต์แม่เหล็กภายในชิลด์ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยโมเมนต์แม่เหล็กทั้งหมดจะวางตัวให้อยู่ ในระนาบเดียวกับพ้ืนผิวของชิลด์จึงแทบจะไม่มี
สนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นเลย 

 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ 4.13 ภาพสนามแม่เหล็กและภาพลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียน (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ (ข) 
หลังท าการแอนนีลที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 
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(ก) 

 
(ข) 

 
 (ค) 

รูปที่ 4.14 (ก) ภาพลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียน (ข) กราฟลักษณะพ้ืนผิวของหัวหัวเขียนในแนวครอส
แทร็ค และ (ค) กราฟลักษณะพ้ืนผิวของหัวเขียนในแนวดาวน์แทร็ค ทั้งก่อนและหลังการแอนนีล  
หัวเขียนที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 
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จากผลการศึกษาลักษณะสนามแม่เหล็กของหัวเขียน เมื่อท าการแอนนีลหัวเขียนที่อุณหภูมิ
แตกต่างกันดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ทราบว่าการแอนนีลหัวเขียนเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณ
สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่ออกจากหัวเขียนได้ โดยสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นจะมีปริมาณน้อยลง  
เมื่ออุณหภูมิที่ใช้แอนนีลหัวเขียนมีค่าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากพลังงานความร้อนจะท าให้เกิดการสั่นของผลึก
ภายในวัสดุแม่เหล็กของหัวเขียน และส่งผลให้ทิศทางสปินหรือโมเมนต์แม่เหล็กของอะตอมแต่ละ
อะตอมในผลึกเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยโมเมนต์แม่เหล็กจะพยายามวางตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล  
นั่นคือ วางตัวให้อยู่ในระบาบเดียวกับพ้ืนผิววัสดุของหัวเขียน ท าให้สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นมี
ปริมาณน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามการแอนนีลหัวเขียนยังคงมีข้อจ ากัดเนื่องจากเซนเซอร์หัวอ่าน เพราะ
หากท าการแอนนีลที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมินีลของชั้นแอนไทเฟอร์โร (antiferromagnetic layer) 
จะท าให้เกิดความเสียหายต่อหัวอ่าน วัสดุแม่เหล็กที่ท าหน้าที่ เป็นชั้นแอนไทเฟอร์โรของหัวอ่าน  
นั่นคือ อิริเดียมแมงกานีส (iridium manganese; IrMn) ซึ่งมีค่าอุณหภูมินีลเท่ากับ 190 องศา
เซลเซียส [25] และหากแอนนีลหัวเขียนที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส ดังในการทดลองข้างต้น  
จะท าให้วัสดุแม่เหล็กแอนไทเฟอร์โรซึ่งท าหน้าที่ตรึงทิศทางแมกนีไตเซชันของชั้นพิน (pinned layer) 
เปลี่ยนไปเป็นวัสดุแม่เหล็กแบบพารา ซึ่งจะส่งผลให้แมกนีไตเซชันของชั้นพินมีทิศทางไม่แน่นอน  
จึงท าให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลได้หรืออ่านข้อมูลได้ผิดพลาด 

 
 
  



  
 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างที่
เกิดขึ้นในหัวเขียน เนื่องจากโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นในบริเวณต่าง ๆ ของ  
หัวเขียน โดยใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กในการตรวจวัดสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนหัวเขียน 
และศึกษาพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในการตรวจวัดที่เหมาะส าหรับการตรวจสอบโดเมนแม่เหล็กและ
สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียน เช่น ชนิดและปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียน 
ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนขณะท าการตรวจวัด และชนิดของสารแม่เหล็กที่เคลือบอยู่บ น
หัววัด จากนั้นท าการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างโดยน าภาพสนามแม่เหล็ก
ของ   หัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดด้วยกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กมาประมวลผลด้วยขั้นตอนวิธีที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ท าให้ได้ผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างในเชิงปริมาณ
ออกมา ซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ที่ ได้จากการทดสอบมาตรฐานด้วย
เทคนิคสปินสแตนด์ นอกจากนี้ยังน าเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กไปประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจสอบสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดข้ึนในหัวเขียนที่ผ่านการแอนนีลที่อุณหภูมิต่างกัน 

ในการศึกษาพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของการตรวจวัด เพ่ือหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับการ
ตรวจสอบโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียน พารามิเตอร์แรกที่พิจารณา 
คือ ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียน โดยท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ DC- และ AC ให้กับ
หัวเขียน พบว่ากระแสไฟฟ้า DC+ เหมาะสมส าหรับการตรวจวัดโดเมนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียน เนื่องจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ จะเหนี่ยวน าให้โมเมนต์แม่เหล็ก
บริเวณต่าง ๆ ภายในหัวเขียนมีทิศทางที่แน่นอน ภาพสนามแม่เหล็กที่ได้จึงสามารถสังเกตเห็นโดเมน
แม่เหล็กและสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้การจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+  
ยังกระตุ้นให้เกิดสนามแม่เหล็กรั่วไหลขึ้นที่บริเวณกลางระหว่างทัชดาวน์เซนเซอร์ทั้งสองด้วย ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเลือกจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ให้กับหัวเขียนในการศึกษาพารามิเตอร์อ่ืน ๆ ต่อไป 

พารามิเตอร์ต่อมาที่ท าการศึกษา คือ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหัวเขียน และระยะห่าง
ระหว่างหัววัดกับหัวเขียนขณะท าการตรวจวัด โดยท าการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ให้กับหัวเขียน ด้วย
ปริมาณ 30 ถึง 60 มิลลิแอมแปร์ ที่ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนเท่ากับ 10 ถึง 70 นาโนเมตร
พบว่าการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพื้นที่กว้างควรจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ในปริมาณ 
45 มิลลิแอมแปร์ ให้กับหัวเขียน เพราะเป็นปริมาณที่ท าให้เราสามารถสังเกตเห็นสนามแม่เหล็ก
รั่วไหลทั้งบริเวณชิลด์และบริเวณกลางระหว่างทัชดาวน์เซนเซอร์ทั้งสองได้ และควรท าการตรวจวัดที่
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ความสูง 10 นาโนเมตร เนื่องจากเป็นระยะที่ท าให้ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้มีความคมชัด
ที่สุด 

พารามิเตอร์สุดท้ายที่ท าการศึกษา คือ ชนิดของสารแม่เหล็กที่เคลือบอยู่บนหัววัด โดยการจ่าย
กระแสไฟฟ้า DC+ ให้กับหัวเขียน แล้วท าการตรวจวัดด้วยหัววัดที่เคลือบด้วยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โร
แบบอ่อน (นิเกิล) และหัววัดที่เคลือบด้วยวัสดุแม่เหล็กเฟอร์โรแบบเข้ม (โคบอลต์โครเมียม) ที่ความสูง
ในการตรวจวัดเท่ากับ 10 นาโนเมตร พบว่าควรเลือกใช้หัววัดที่เคลือบด้วยนิเกิลในการตรวจสอบ 
หรือถ้าจะใช้หัววัดที่เคลือบด้วยโคบอลต์โครเมียมในการตรวจสอบก็สามารถท าได้ แต่ความสูงในการ
ตรวจวัดต้องมาก เพ่ือไม่ให้แรงแม่เหล็กเนื่องจากหัววัดไปเปลี่ยนแปลงทิศทางโมเมนต์แม่เหล็กภายใน
ชิลด์ของหัวเขียน แต่ภาพสนามแม่เหล็กท่ีตรวจวัดได้จะมีความละเอียดภาพต่ าหรือภาพไม่คมชัด 

เมื่อน าภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดด้วยพารามิเตอร์ที่เหมาะสมมา
ประมวลเป็นผลการวิเคราะห์ปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างด้วยขั้นตอนวิธีที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น แล้วน าไปวิเคราะห์ร่วมกับผลที่ได้จากการตรวจสอบด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ พบว่าปัญหาการลบ 
แทร็คเป็นบริเวณกว้างเกิดจากการมีสนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นที่บริเวณต่าง ๆ บนหัวเขียน แบ่ง
ออกเป็น 3 บริเวณ ได้แก่ บริเวณชิลด์หรือรอยต่อระหว่างชิลด์ บริเวณทัชดาวน์เซนเซอร์ และบริเวณ
รอบโพลหลักของหัวเขียน แสดงให้เห็นว่าเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและขั้นตอนวิธีที่
พัฒนาขึ้น นอกจากจะสามารถตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างได้แล้ว  
ยังสามารถระบุต าแหน่งของสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนได้ด้วย  

ส าหรับการต่อยอดงานวิจัยนี้ นอกจากพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ได้ท าการศึกษาไปแล้ว ที่ส่งผลต่อ
การตรวจสอบสนามแม่เหล็กรั่วไหลบนหัวเขียน ยังมีอีกหลายพารามิเตอร์ที่อาจส่งผลให้สามารถ
ตรวจวัดสนามแม่เหล็กรั่วไหลได้ดีขึ้น เช่น การจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับให้กับหัวเขียนด้วยความถี่ต่างกัน 
เพราะในการตรวจสอบปัญหาการลบแทร็คข้างเคียงเป็นพ้ืนที่กว้างด้วยเทคนิคสปินสแตนด์ โดยปกติ
จะจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับให้กับหัวเขียนด้วยความถี่สูง [26] ดังนั้นค่าความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับก็
เป็นอีกพารามิเตอร์ที่น่าสนใจที่อาจส่งผลต่อปริมาณสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียน  
ซ่ึงสามารถน าเทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็กและขั้นตอนวิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ไปศึกษาต่อยอดผลของ
พารามิเตอร์นี้ได้ 

ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคนิคกล้องจุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก ผู้วิจัยน าเทคนิคนี้ไปตรวจสอบ
สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นในหัวเขียนที่ผ่านการแอนนีลด้วยอุณหภูมิ 170 200 และ 250 องศา
เซลเซียส พบว่าการแอนนีลหัวเขียนเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่ออกจาก
หัวเขียนได้ โดยสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นจะมีปริมาณน้อยลง เมื่ออุณหภูมิที่ใช้แอนนีลหัวเขียนมี
ค่าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากพลังงานความร้อนจะท าให้เกิดการสั่นของผลึกภายในวัสดุแม่เหล็กของหัวเขียน 
และส่งผลให้ทิศทางโมเมนต์แม่ เหล็กของอะตอมแต่ละอะตอมในผลึกเกิดการเปลี่ยนแปลง  
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โดยโมเมนต์แม่เหล็กจะพยายามวางตัวให้อยู่ในระบาบเดียวกับพ้ืนผิววัสดุของหัวเขียน ท าให้
สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดข้ึนมีปริมาณน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามการลดปริมาณสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่
เกิดขึ้นด้วยการแอนนีลหัวเขียนยังคงมีข้อจ ากัดเนื่องจากหัวอ่าน เพราะภายในหัวอ่านมีชั้นแอนไท
เฟอร์โรซึ่งท าหน้าที่ตรึงทิศทางแมกนีไทเซชันของชั้นพิน และหากแอนนีลหัวเขียนด้วยอุณหภูมิที่สูง
กว่าอุณหภูมินีลของชั้นแอนไทเฟอร์โร จะท าให้สภาะวะแม่เหล็กของชั้นแอนไทเฟอร์โรเปลี่ยนเป็น
สภาวะแม่เหล็กพารา ดังนั้นแมกนีไตเซชันของชั้นพินก็จะมีทิศทางไม่แน่นอน และท าให้ไม่สามารถ
อ่านข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลได้หรืออ่านข้อมูลได้ผิดพลาด  

 
 

  



  
 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก 
ค าสั่ง MATLAB ที่ใช้ในการสร้างภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดด้วยกล้อง
จุลทรรศน์แรงแม่เหล็ก 

mfmphase = csvread('file address\file name.csv'); 
mfmdata(1).phase = mfmphase; 

 
for i=1 
t=histogram(mfmdata(i).phase); 
mfmdata(i).phase = mfmdata(i).phase-t; 
moving_avg = 7; 
type = 2; 
lines = 5; 
start_no = -4; 

  
mfm = mfmdata(i).phase; 

  
[numy,numx] = size(mfm); 
sizex = 6e-6; 
sizey = 6e-6; 

xstep = sizex/numx; 
ystep = sizey/numy; 

  
y = min(mfm,[],2); 
x = min(mfm,[],1); 

 
peak_posx = find(y == min(min(mfm,[],2))); 
peak_posy = find(x == min(min(mfm,[],1))); 

  
max_data = max(max(mfm,[],2)); 
min_data = min(min(mfm,[],2)); 

  
Count = numy-Lines-1; 
for Bundle_No=1:Count 

y = -mfm(Bundle_No : Bundle_No + Lines-1,:); 
Bundle_line(Count - (Bundle_No - 1),:) = [(sum(y,1) - 

max(y,[],1) - min(y,[],1))/(Lines - 2)]; 
end 

  
for Bundle_No=1:Count 
for moving = 1:numx - ( Moving_Avg - 1 ) 

Bundle_line_moving(Bundle_No,moving) = 

mean(Bundle_line(Bundle_No,moving:moving + Moving_Avg - 1)); 
end 
end 

  
maxz = max(max(Bundle_line_moving)); 
minz = min(min(Bundle_line_moving)); 
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y1 = max(Bundle_line_moving,[],2);      
x1 = max(Bundle_line_moving,[],1); 

  
peak_posx_moving = find(y1 == max(max(Bundle_line_moving,[],2))); 
peak_posy_moving = find(x1 == max(max(Bundle_line_moving,[],1))); 

  
[numy_moving,numx_moving] = size(Bundle_line_moving); 

  
[numyc,numxc] = size(cut_mfm); 

  
figure(1) 
xplot=[1*xstep*1e6:xstep*1e6:numx*xstep*1e6]; 
yplot=[1*ystep*1e6:ystep*1e6:numy*ystep*1e6]; 
[sum_y,yy] = meshgrid(xplot,yplot); 
surf(sum_y,flipud(yy),fliplr(-mfm)); 
colorbar 
shading INTERP 
colormap(jet) 
view(2) 
caxis ('auto') 
axis square 

 

end 
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ภาคผนวก ข 
ผลของระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กภายใน
หัววัด 

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยท าการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กภายใน
หัววัด เมื่อน าหัววัดนี้ไปตรวจวัดสนามแม่เหล็กบนหัวเขียนที่ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียน
แตกต่างกัน เนื่องจากหัววัดที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นหัววัดที่เคลือบด้วยสารแม่ เหล็กแบบอ่อน คือ นิเกิล 
ดังนั้นโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กภายในหัววัดสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้เมื่อมีสนามแม่เหล็กจาก 
หัวเขียนมากระท า นั่นหมายความว่าภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดด้วยหัววัดนี้ 
จะมีการรบกวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กภายในหัววัด ผู้วิจัยจึงท า
การตรวจสอบว่าที่ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนเท่าใดจึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ
โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กภายในหัววัดเกิดขึ้น เพ่ือให้ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ตรวจวัดได้เป็น
ลักษณะสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนจริงบนหัวเขียน ซึ่งข้ันตอนในการตรวจสอบเป็นดังนี้ 

ขั้นแรก ผู้วิจัยน าหัววัดที่มีทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กอยู่ในทิศขึ้น ไปท าการตรวจวัด
สนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งออกและพุ่งเข้าระนาบพ้ืนผิวของหัวเขียน โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ 
และ DC- 60 มิลลิแอมแปร์ ให้กับหัวเขียน แล้วท าการตรวจวัดที่ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียน
เท่ากับ 100 นาโนเมตร จากนั้นลดระยะในการตรวจวัดลงมาทีละ 10 นาโนเมตร จนกระทั่งระยะห่าง
ระหว่างหัววัดกับหัวเขียนเท่ากับ 10 นาโนเมตร โดยพ้ืนที่ที่ท าการตรวจวัดเท่ากับ 0.8 ไมโครเมตร × 
0.8 ไมโครเมตร ดังรูปที่ ข.1 ซึ่งเป็นบริเวณที่ครอบคลุมเฉพาะโพลหลักของหัวเขียน เนื่องจาก 
โพลหลักของหัวเขียนเป็นบริเวณที่จะเกิดสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูงสุด และสามารถส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กภายในหัววัดได้  
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(ก) (ข) 

รูปที่ ข.1 ภาพสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดด้วยหัววัดที่มีทิศทางของ
โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กอยู่ในทิศข้ึน เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า (ก) DC+ และ (ข) DC- ให้กับหัวเขียน 
ที่มา : A. Sungthong, "Physical and Magnetic Characterization of Magnetic Force Microscopy 

Tips," Master of Science Program in Physics, Department of Physics, Graduate School, 

Silpakorn University, 6201 . 
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ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียนที่ได้จากการตรวจวัดด้วยหัววัดที่มีทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่
แม่เหล็กอยู่ในทิศขึ้น เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า DC+ ให้กับหัวเขียน แสดงดังรูปที่ ข.1 (ก) พบว่า
สนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนบริเวณโพลหลักของหัวเขียนมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในทางบวก เนื่องจาก
แรงปฏิกิริยาทางแม่เหล็กที่เกิดขึ้นระหว่างหัววัดกับหัวเขียนเป็นแรงดูด และความเข้มสนามแม่เหล็ก
บริเวณนี้จะมีค่าเพ่ิมข้ึนในทางบวกเมื่อระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนลดลง  

ในทางกลับกัน เมื่อน าหัววัดที่มีทิศทางของโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กอยู่ในทิศขึ้น ไปท าการตรวจวัด
สนามแม่เหล็กที่มีทิศพุ่งเข้าสู่ระนาบพ้ืนผิวของหัวเขียน โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้า DC- 30 มิลลิ
แอมแปร์ ให้กับหัวเขียน พบว่าลักษณะสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนเป็นดังรูปที่ ข.1 (ข) นั่นคือ 
เมื่อระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนเท่ากับ 70 ถึง 100 นาโนเมตร สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณ
โพลหลักของหัวเขียนจะมีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กในทางลบ เนื่องจากแรงปฏิกิริยาทางแม่เหล็กที่
เกิดขึ้นระหว่างหัววัดกับหัวเขียนเป็นแรงผลัก แต่เมื่อระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนลดลงอยู่
ในช่วง 10 ถึง 60 นาโนเมตร สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบริเวณโพลหลักของหัวเขียนจะมีค่าความเข้ม
สนามแม่เหล็กในทางบวก เนื่องจากแรงปฏิกิริยาทางแม่เหล็กที่เกิดขึ้นระหว่างหัววัดกับหัวเขียนเป็น
แรงผลัก แสดงว่าที่ระยะห่างระหว่างหัววัดกับหัวเขียนน้อยกว่า 70 นาโนเมตร โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็ก
ภายในหัววัดมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางตามสนามแม่เหล็กจากหัวเขียนที่มากระท า 
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ภาคผนวก ค 
ผลของการแอนนีลหัวเขียนด้วยอุณหภูมิที่ต่างกันต่อลักษณะสนามแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนบนหัวเขียน 

ผู้วิจัยท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะสนามแม่เหล็กที่เกิดข้ึนบนหัวเขียน เมื่อหัวเขียนถูก
แอนนีลด้วยอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยแบ่งหัวเขียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่าง
หัวเขียนกลุ่มแรกน าไปแอนนีลด้วยอุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส พบว่าลักษณะโดเมนแม่เหล็กและ
ปริมาณสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนทั้งก่อนและหลังการแอนนีลมีลักษณะและปริมาณที่
ใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ ค.1  

 

 

 

 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ ค.1 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 5 ตัวอย่าง (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ (ข) หลังท าการ
แอนนีลที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส 
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ตัวอย่างหัวเขียนกลุ่มที่สองถูกแอนนีลด้วยอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส พบว่าลักษณะโดเมน
แม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนหัวเขียนหลังการแอนนีลมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย และปริมาณ
สนามแม่เหล็กรั่วไหลที่เกิดข้ึนบนหัวเขียนมีปริมาณท่ีลดลง ดังรูปที่ ค.2 

 

 

 

 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ ค.2 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 5 ตัวอย่าง (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ (ข) หลังท าการ
แอนนีลที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 
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ตัวอย่างหัวเขียนกลุ่มที่สามน าไปแอนนีลด้วยอุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส พบว่าลักษณะ
โดเมนแม่ เหล็กที่ เคยเกิดขึ้นก่อนการแอนนีลหัวเขียนหายไปแทบทั้ งหมดและแทบจะไม่มี
สนามแม่เหล็กรั่วไหลเกิดขึ้นบนหัวเขียนเลย สังเกตเห็นได้ชัดเจนจากตัวอย่างที่ 5 ในรูปที่ ค.3 

 

 

 

 

 
(ก) (ข) 

รูปที่ ค.3 ภาพสนามแม่เหล็กของหัวเขียน 5 ตัวอย่าง (ก) ก่อนท าการแอนนีล และ (ข) หลังท าการ
แอนนีลที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส 
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