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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้า 
รายวิชาวิทยาศาสตร ์6 ว23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที่เน้นการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

 

  เล่ม 2             เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
 
      

 

 

 

 

 
 
 
 
 

อินทร์ทวา  ทรัพย์อุ่น 
     โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 

      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
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ค าน า 
 

 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เร่ือง ไฟฟ้า  รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6  ว23102   
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่เน้นการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STADชุดนี้  มีทั้งหมด 9 เล่ม  ดังนี้ 
  เล่ม  1    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
  เล่ม  2    เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
  เล่ม  3    เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและเซลล์สุริยะ 
  เล่ม  4    ความต่างศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า  และความต้านทานไฟฟ้า 
  เล่ม  5    การต่อตัวตา้นทานไฟฟ้า 
  เล่ม  6    วงจรไฟฟ้า 
  เล่ม  7    อุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า 
  เล่ม  8    เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
  เล่ม  9    ก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 

  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกเล่มจัดท าขึ้น โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2553 ของโรงเรียนโนปูนวิทยาคม  
เนื้อหาสาระและกิจกรรมต่าง ๆ  ได้จากการที่ผู้สอนได้รวบรวมเนื้อหาสาระและกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากหนังสือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  น ามาเรียบเรียงใหม่ให้เหมาะสมกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams 
Achievement Division)  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมมือกันค้นคว้าหาความรู้  ลงมือทดลอง
ปฏิบัติกิจกรรม  วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน เพื่อน าไปสู่ข้อสรุป  ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ไปพร้อม ๆ กัน  
  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดนี้จะช่วยให้นักเรียนและ
ครูผู้สอนมีความสุขกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้น 
          
         อินทร์ทวา  ทรัพย์อุ่น   
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สารบัญ 
 

 
รายการ หน้า 
  
ข้อแนะน าส าหรับการใช้เอกสารประกอบการเรียน 1 
ตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 
แบบทดสอบก่อนเรียน 3 
ใบความรู้ที่ 1 5 
ใบกิจกรรมที่ 2.1 7 
ใบกิจกรรมที่ 2.2 10 
ใบความรู้ที่ 2 12 
ค าถามท้ายบทเรียน 17 
แบบทดสอบหลังเรียน 19 
บรรณานุกรม 21 
ภาคผนวก 22 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.1 23 
เฉลยใบกิจกรรมที่ 2.2 25 
เฉลยค าถามท้ายบทเรียน 26 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 28 
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ข้อแนะน าส าหรบัการใช้ข้อแนะน าส าหรบัการใช้  

ชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้เรียนวิทยาศาสตร์รู้เรียนวิทยาศาสตร์  
 
 

  เพื่อให้การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ควรปฏิบัติ 
ตามค าแนะน าดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าแนะน าส าหรับครูผู้สอน 
1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม 

และเพียงพอส าหรับนักเรียน 
2. กระตุ้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม      

คอยให้ก าลังใจ  ให้ความช่วยเหลือ และ      
ให้ค าปรึกษาแนะน ากับนักเรียน 

3. ควบคุมการท ากิจกรรมให้ด าเนินไป        
ตามเวลาที่ก าหนด 

4. น านักเรียนอภิปรายเพื่อสรุปหรือเฉลย
กิจกรรม  สรุปบทเรียน  หรือตรวจเฉลย
ค าตอบ 
 

ค าแนะน าส าหรับนักเรยีน 
1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
2. ศึกษาเนื้อหาและลงมือปฏิบัติกิจกรรม   

  โดย ใบกิจกรรมและค าถามท้ายบทเรียน 
  ให้ท าเป็นกลุ่ม   ส่วนแบบทดสอบก่อนเรียน  
และหลังเรียน ให้ท าเป็นรายบุคคล 

3. สอบถามหรือขอความช่วยเหลือจากครู   
เมื่อมขี้อสงสัยหรือมีปัญหา 

4. ท าแบบทดสอบหลังเรียน  
5. ตรวจค าตอบ และบันทึกคะแนน 

     อ้อ...ขอย้ าว่าการดูเฉลยค าตอบก่อนตอบ 
ไม่มีประโยชน์อะไรในการพัฒนาตนเองเลย 
และการท างานกลุ่มนั้นเพื่อน ๆ ต้องมีความ
สามัคคี เพียรพยายาม และเป็นเด็กดีของคุณครู
ด้วยนะคะ 
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ตัวชี้วดั 
 
   ทดลองอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้า   
 ความต้านทานไฟฟ้า  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 

1. บอกส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีได้ 
2. อธิบายหรือบอกหลักการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีได้ 
3. ระบุทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าและอิเล็กตรอนในเซลล์ไฟฟ้าเคมีได้ 
4. ทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานเคมีได้ 
5. ยกตัวอย่างเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนเลือกใช้เซลล์ไฟฟ้าเคมี

แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
6. ร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มท ากิจกรรมของกลุ่มตามที่ก าหนดได ้
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  เซลล์ไฟฟ้าเคม ี

 
ค าชีแ้จง   จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว   

1. ถ่านไฟฉายผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการ 
     เปล่ียนรูปพลังงานอย่างไร 

ก. พลังงานไฟฟ้า  พลังงานเคมี 
ข. พลังงานเคมี  พลังงานไฟฟ้า 
ค. พลังงานเคมี  พลังงานแสง 
ง. พลังงานไฟฟ้า  พลังงานแสง 

2. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉายเป็น
กระแสไฟฟ้าชนิดใด 

ก. ไฟฟ้ากระแสตรง 

ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

ง. ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

3. เราสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้           
จากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าตามข้อใด 

ก. ถ่านไฟฉาย 

ข. แบตเตอร่ี 

ค. ไฟฟ้าที่ส่งมาตามบ้าน 

ง. เซลล์สุริยะ 

4. แบตเตอร่ีที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่
จัดเป็นเซลล์ไฟฟ้าแบบใด 

ก. เซลล์อัลคาไลน์ 

ข. เซลล์ปฐมภูมิ 

ค. เซลล์ทุติยภูมิ 

ง. เซลล์ลิเทียม 

พิจารณารูปเซลล์ไฟฟ้าเคมี  แล้วตอบค าถามข้อ 5-6 

 

5. จากรูปเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. A  เป็นขั้วบวก 

ข. B  เป็นขั้วลบ 

ค. C  เป็นแก๊สออกซิเจน 

ง. โลหะ B  มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าโลหะ A 

6. กระแสไฟฟ้าและอิเล็กตรอนมีการเคล่ือนที่อย่างไร 

ก. กระแสไฟฟ้าไหลทวนเข็มนาฬิกาจากขั้ว B   
     ไปยังขั้ว A   ส่วนอิเล็กตรอนไหลตาม           
     เข็มนาฬิกา จากขั้ว A  ไปยังขั้ว B 

ข. กระแสไฟฟ้าไหลตามนาฬิกาจากขั้ว A   ไปยัง 
     ขั้ว B  ส่วนอิเล็กตรอนไหลทวนเข็มนาฬิกา 
     จากขั้ว B  ไปยังขั้ว A 

ค. ทั้งกระแสไฟฟ้าและอิเล็กตรอนไหลตามเข็ม
นาฬิกาจากขั้ว A  ไปยังขั้ว B  เหมือนกัน 

ง. ทั้งกระแสไฟฟ้าและอิเล็กตรอนไหลทวนเข็ม
นาฬิกาจากขั้ว B  ไปยังขั้ว A เหมือนกัน 
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7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
       แต่ละชนิด 

ก. ถ่านไฟฉายมีทั้งประเภทใช้แล้วทิ้ง และ
ประเภทที่น ามาประจุไฟใหม่ได้ 

ข. ถ่านอัลคาไลน์แตกต่างจากถ่านไฟฉาย
ธรรมดา ตรงที่มีราคาแพงกว่าและมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานกว่า 

ค. ถ่านลิเทียมดีกว่าถ่านไฟฉายธรรมดาและ
ถ่านอัลคาไลน์  ตรงที่สามารถรักษาระดับ
พลังงานไฟฟ้าให้คงที่ตลอดอายุการใช้งาน 

ง. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉาย     
ถ่านอัลคาไลน์ และถ่านลิเทียมเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ 

8. เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดใดที่แม้ใกล้จะหมดอายุ 
การใช้งาน  ก็ยังคงสามารถรักษาระดับ
พลังงานไฟฟ้าให้คงที่  โดยพลังงานไฟฟ้า     
ไม่ลดลงไปตามอายุการใช้งาน  

ก. ถ่านไฟฉายที่มีค าว่า Rechargeable   
     ติดอยู่ 

ข. ถ่านอัลคาไลน์ 

ค. ถ่านลิเทียม 

ง. แบตเตอร่ี 
 

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 

ก. เป็นชุดอุปกรณ์ที่เปล่ียนพลังงานเคมี        
เป็นพลังงานไฟฟ้า 

ข. มีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ ข้ัวไฟฟ้าบวกและ
ขั้วไฟฟ้าลบ ที่ท าจากโลหะต่างชนิดกัน   

     2  แผ่น จุ่มอยู่ในสารอิเล็กโทรไลต์ 

ค. กระแสไฟฟ้าที่ได้จะหมดไป  ถ้าการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างแผ่นโลหะที่เป็นขั้วไฟฟ้า 

     กับสารอิเล็กโทรไลต์หมดลง 

ง. สารอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้จะต้องมีสถานะเป็น
ของเหลวเท่านั้น 

10. จากรูปวงจรไฟฟ้า   ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

          
    1.  สัญลักษณ ์                 คือ เซลล์ไฟฟ้า  

    กระแสตรง 
    2.  สัญลักษณ์                  คือ หลอดไฟฟ้า 
    3.  สัญลักษณ์                   คือ  เคร่ืองวัด 

    กระแสไฟฟ้า 
    4.  จากรูปวงจรนี้ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวก 

     ผ่านหลอดไฟฟ้า ผ่านเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า  
     ไปหาขั้วลบ ทิศทางตามเข็มนาฬิกา  

ก. 1, 2  และ 3 

ข. 2, 3, และ 4  

ค. 1, 2, 3, และ 4  

ง. เฉพาะข้อ 4 
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ใบความรู้ที ่1 
เซลล์ไฟฟ้าเคมี 

 

 พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่เปล่ียนแปลงมาจากพลังงานรูปอื่น ๆ  และสามารถ
เปล่ียนแปลงไปเป็นพลังงานรูปอื่น ๆ ได้  กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นได้หลายกรณี และมีแหล่งก าเนิด
กระแสไฟฟ้าหลายรูปแบบ  ส าหรับในบทเรียนนี้จะศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก  3  วิธี  คือ       
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี  การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวน าในสนามแม่เหล็ก  และ 
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
 

1.  เซลล์ไฟฟ้าเคมี   

เซลล์ไฟฟ้าเคมี   คือ อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเกิดปฏิกิริยาเคมี      
โดยเปล่ียนพลังงานจากปฏิกิริยาเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า    เซลล์ไฟฟ้าเคมีมีส่วนประกอบที่ส าคัญ  
2  ส่วน  คือ 
 1)  แผ่นโลหะที่ต่างกัน 2 ชนิด  ท าหน้าที่เป็นข้ัวบวกและข้ัวลบ 
 2)  สารละลายที่น าไฟฟ้าได้  เรียกว่า สารอิเล็กโทรไลต์   ท าหน้าที่เป็นตัวกลางให้ไอออน 
เคล่ือนที่ผ่าน 
 

 
 

รูป 2.1   ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
ที่มา : ประดับ  นาคแก้ว และคณะ, 2551 หน้า 85 
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หลักการสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมี  มีดังนี้ 

1. จุ่มแผ่นโลหะทั้งสองชนิดลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์  โดยแผ่นโลหะทั้งสองไม่สัมผัสกัน 
2. โลหะต่างชนิดกันจะท าปฏิกิริยากับสารละลายได้ผลต่างกัน คือ แตกตัวให้ไอออนได้ต่างกัน  

แผ่นโลหะที่แตกตัวให้ไอออนลบได้ดีกว่าจะมีศักย์ไฟฟ้าต่ า เรียกว่า ข้ัวลบ   ส่วนแผ่นโลหะที่         
เกิดปฏิกิริยาได้น้อยจะเสียอิเล็กตรอนยากกว่าจึงมีศักย์ไฟฟ้าสูง เรียกว่า ข้ัวบวก  

3. เมื่อต่อลวดตัวน าระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง  ไอออนลบหรืออิเล็กตรอนจะไหลวนจากศักย์ไฟฟ้าต่ า  
ไปศักย์ไฟฟ้าสูง  ส่วนกระแสไฟฟ้าจะไหลจากจุดศักย์ไฟฟ้าสูงไปศักย์ไฟฟ้าต่ า 

4. กระแสไฟฟ้าจะไหลจนกระทั่งศักย์ไฟฟ้าที่ ขั้วทั้งสองเท่ากันจึงจะหยุดไหล  แสดงว่าไฟหมด       
หรือไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแผ่นโลหะทั้ง 2 ชนิด กับสารละลายอิเล็กโทรไลต์ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ประจุไฟฟ้า ที่อยูใ่นของเหลวหรือแก๊ส  
เรียกวา่  ไอออน (Ion) 
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ใบกิจกรรมที ่2.1 
เรื่อง  เซลล์ไฟฟ้าเคม ี

 
จุดประสงค์      1.  เพื่อศึกษาวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
  2.  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานของเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
  3.  ศึกษาและอธิบายการเปล่ียนรูปพลังงานในเซลล์ไฟฟ้าเคมีได้ 

อุปกรณ์      1.  กระบะถ่านไฟฉาย 1  อัน   4.  เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย   1  เคร่ือง 
      2.  ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน    5.  บีกเกอร์ขนาด 100  ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ใบ 
      3.  สายไฟพร้อมปากหนีบ 1 ชุด   6.  สารละลายกรดซัลฟิวริก 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

       4.  กระดาษทรายหยาบ  1  แผ่น   7.  แผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสี อย่างละ 1 แผ่น 

วิธีทดลอง 
  ต่อเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าอยา่งง่ายเขา้กบัถ่านไฟฉาย  
1  กอ้น  ดงัรูป  สังเกตเข็มของเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า 
และบนัทึกผล 

 

  ขดัแผน่ทองแดงและแผน่สังกะสีดว้ยกระดาษทราย 
ให้สะอาด   และใส่สารละลายกรดซลัฟิวริก   
50 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ลงในบีกเกอร์  แลว้จุ่มแผน่ทองแดง
และแผน่สังกะสี ลงในสารละลายกรดซลัฟิวริก  ดงัรูป  
สังเกตแผน่โลหะ ทั้งสองและเข็มของเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า 
และ บนัทึกผล 

 

  ใชส้ายไฟต่อแผน่โลหะทั้งสองเขา้กบัเคร่ืองวดั 
กระแสไฟฟ้า  ดงัรูป  สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั
แผน่โลหะ     ทั้งสองและเข็มของเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  
และบนัทึกผล 

 
 

  ยกแผน่โลหะแผน่ใดแผน่หน่ึง  ออกจากสารละลาย 
กรดซลัฟิวริก  ดงัรูป  สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั
แผน่โลหะทั้งสองและเข็มของเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  
และบนัทึกผล 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

วิธีทดลอง การเปลี่ยนแปลงท่ีสังเกตได้ 

1. ต่อเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับ  
     ถ่านไฟฉาย  1  ก้อน 

 

2. จุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีที่ขัดแล้ว 
     ลงในสารละลายกรดซัลฟิวริก 

 

3. ต่อแผ่นโลหะทั้งสองเข้ากับเคร่ือง 
     วัดกระแสไฟฟ้า 

 

4. ยกแผ่นโลหะแผ่นใดแผ่นหนึ่ง  ออกจาก 
     บีกเกอร์ที่มีสารละลายกรดซัลฟิวริก  

 

 
ค าถามเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

1. ต่อเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับ ถ่านไฟฉาย  1  ก้อน  สังเกตเข็มของเคร่ืองวัด
กระแสไฟฟ้า มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่_________ แสดงว่า____________________________   

2. เมื่อจุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีที่ขัดแล้วลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลายกรดซัลฟิวริกอยู่  จะสังเกต
พบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นมากที่แผ่น____________ และแผ่นโลหะนี้เปล่ียนเป็นสี______________  

3. เมื่อต่อแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีเข้ากับเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า  ดังรูปการทดลองขั้นที่ 3  สังเกต
เข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าพบว่า______________________________________________ 
แสดงว่า_________________________________________ แสดงว่าศักย์ไฟฟ้าที่แผ่นทองแดง
และแผ่นสังกะสีเท่ากันหรือต่างกัน_______________________________________________ 

4. จากการทดลอง  การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีมีความสัมพันธ์กับการ
เกิดกระแสไฟฟ้าอย่างไร_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

5. การทดลองนี้มีการเปล่ียนรูปพลังงานจาก________________ไปเป็น_____________________  
เรียกอุปกรณ์ชุดนี้ว่า__________________________________________________________ 
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6. เมื่อยกแผ่นโลหะแผ่นใดแผ่นหนึ่งออกจากสารละลายสารละลายกรดซัลฟิวริก  สังเกตเข็มของ

เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าพบว่า__________________ แสดงว่า___________________________ 
เพราะ____________________________________________________________________  
 

สรุปผลการทดลอง 
________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

                                         
 

 

เม่ือเกิดปฏิกิริยาเคมีข้ึน  ไม่จ  าเป็นตอ้งมี
ฟองแก๊สเสมอไป  แต่อาจมีส่ิงอ่ืน ๆ 
เกิดข้ึนได ้ เช่น  มีตะกอน  สารเปล่ียนสี  
ร้อนข้ึน  หรือเยน็ลง  เป็นตน้ 
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ใบกิจกรรมที ่2.2 
เรื่อง  เซลล์ไฟฟ้าเคมีจากผลไม้ 

 
จุดประสงค์      1. เพื่อศึกษาวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
  2. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการท างานของเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
  3. ศึกษาและอธิบายการเปล่ียนรูปพลังงานในเซลล์ไฟฟ้าเคมีได้ 

อุปกรณ์ 1.  เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย 1 เคร่ือง 
2.  สายไฟพร้อมปากหนีบ 1 ชุด 
3.  แผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสี  อย่างละ 1 แผ่น 
4.  ผลไม้  (สับปะรด  ส้ม  มะนาว  แอปเปิล  มะเขือเทศ)  อย่างละ 1 ผล 

วิธีทดลอง 

1. น าแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีเสียบลงในเนื้อของผลสับปะรด 

2. น าสายไฟต่อกับแผ่นโลหะทั้งสอง และต่อเข้ากับ
เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย  ดังรูป    
สังเกตการเบนของเข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า   
และบันทึกผล 

3. ท าการทดลองซ้ าแบบเดียวกับข้อ 1- 2   แต่เปล่ียนผลไม้จากสับปะรด เป็น  มะนาว  ส้ม  
แอปเปิล  และ มะเขือเทศ  ตามล าดับ 

 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

ชนิดของผลไม้ 
การเบนของเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย 

เบน ไม่เบน 
สับปะรด   

ส้ม   
มะนาว   
แอปเปิล   

มะเขือเทศ   
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ค าถามเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

1. เมื่อต่อเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีที่เสียบอยู่ในเนื้อผลไม้  
เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นหรือไม่_________  สังเกตได้จาก _____________________________ 
แสดงว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วโลหะทั้งสองเท่าหรือต่างกัน_________________________  

2. จากการท ากิจกรรมนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ส่ิงที่จัดเป็นขั้วไฟฟ้า  คือ_________ 
ส่วนของเหลวที่อยู่ในเนื้อผลไม้ท าหน้าที่เป็น_____________________________________ 

3. ผลไม้ที่เกิดปฏิกิริยาเคมีและให้พลังงานไฟฟ้าได้มาก คือ_____________________________  
ผลไม้เหล่านี้มีสมบัติอย่างไร_________________________________________________ 

4. จากผลการทดลอง ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของผลไม้ที่น ามาท าเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่างไร  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

สรุปผลการทดลอง 
 _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

หากมีเวลาเหลือพอ  เพ่ือน ๆ อาจน าสารอ่ืน 
มาทดลองท าเซลลไ์ฟฟ้าเคมีดูก็ไดน้ะ 
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ใบความรู้ที ่2  
เซลล์ไฟฟ้าเคมีในชีวิตประจ าวัน 

 
เซลล์ไฟฟ้าเคมีในชีวิตประจ าวัน  

เซลล์ไฟฟ้าเคมีในชีวิตประจ าวัน  แบ่งเป็น 2  ประเภทใหญ่ ๆ  ดังนี้  
 1.  เซลล์ปฐมภูมิ (Primary Cell)  คือ เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เมื่อใช้ไปจนกระทั่งไฟหมดแล้ว     
ไม่สามารถน าไปประจุไฟเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้  เช่น  ถ่านไฟฉาย  ถ่านแอลคาไลน ์ เซลล์ปรอท  
เซลล์เงิน  เป็นต้น 
              1.1   ถ่านไฟฉาย (Dry cell)  เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ใช้สารละลายที่มีสถานะเป็นของแข็ง  
เป็นสารอิเล็กโทรไลต์  ถ่านไฟฉายจึงเป็นเซลลแ์ห้ง (Dry cell)  ถ่านไฟฉายมีลักษณะเป็นก้อน มีทั้ง
ทรงกระบอกและทรงเหล่ียม  ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน คือ 1 เซลล์  และแต่ละเซลล์จะมีความต่างศักย์ไฟฟ้า
ประมาณ 1.5 โวลต์  ถ่านไฟฉายมีทั้งประเภทใช้แล้วทิ้งและประเภทที่น ามาประจุไฟใหม่ได้ 
  

 
 
 

รูป 2.2  ตัวอย่างถ่านไฟฉายแบบต่าง ๆ 
ที่มา : www.google.co.th 

ส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย  มีดังนี้ 
1)  สังกะสี  ที่เป็นกล่องบรรจุสารเคมี  ท าหน้าที่เป็นขั้วลบ  และให้อิเล็กตรอน 
2)  แท่งคาร์บอน (แกรไฟต์)  ท าหน้าที่เป็นขั้วบวก 
3)  แอมโมเนียมคลอไรด์ช้ืน ผสมกับแมงกานีสไดออกไซด์และผงถ่าน   ท าหน้าที่เป็น 

สารละลายอิเล็กโทรไลต์  
 
 
 
 
 

รูป 2.3   ส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย 
ที่มา : ประดับ  นาคแก้ว และคณะ, 2551 หน้า 87 
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ในวงจรไฟฟ้า  ได้ก าหนดให้สัญลักษณ์               แทนถ่านไฟฉาย 1 ก้อน หรือ 1 เซลล์  โดย
ขีดยาวแทนขั้วบวก และขีดส้ันแทนขั้วลบ  และเมื่อน าถ่านไฟฉายตั้งแต่  2  ก้อน  มาต่อรวมกันเป็น
หน่วยเดียวกัน เรียกว่า  แบตเตอรี่  เช่น  ในกรณีที่แบตเตอร่ีมี  6  เซลล์  จะสามารถเขียนสัญลักษณ์ ได้
ดังนี้    

 
                                                  

 
 

รูป 2.4  แสดงสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้า 1 เซลล์  ในวงจรไฟฟ้า 

ที่มา : www.google.co.th 

ถ่านไฟฉาย เมื่อใช้ไปนาน ๆ  ปฏิกิ ริยาเคมีจะเกิดน้อยลง (ความต่างศักย์ไฟฟ้าลดลง )     
เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ท าปฏิกิริยาเคมีเหลือน้อยลง  กระแสไฟฟ้าจึงค่อย ๆ ลดลง  และขณะเกิดปฏิกิริยา
เคมีจะมีน้ าเกิดข้ึน  ดังนั้นเมื่อใช้งานไปนาน ๆ  ถ่านไฟฉายจะบวม เปียก เยิ้ม แสดงว่าถ่านเส่ือมสภาพ  
ควรเลิกใช้เพราะมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย  โดยเฉพาะ แมงกานีสไดออกไซด์  (MnO2) จัดเป็น
สารที่มีอันตราย  ถ้าเข้าสู่ร่างกายจะไปท าลายระบบประสาทของร่างกาย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

             

 

 

 

ออ้..ปัจจุบนัมีถ่านไฟฉายประเภทท่ี
น ามาชาร์จหรือประจุไฟไดใ้หม่ได ้ ซ่ึง

จะมี จะมีค าว่า  Rechargeable ติดอยู ่
แต่ถ่านชนิดน้ีไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมเท่าไร 

 ถ่านไฟฉายเม่ือต่อเขา้กบัวงจร   
กระแสจะไหลจากขั้วบวกผา่นวงจร
ไปยงัขั้วลบทางเดียวตลอด  กระแส
ท่ีไดจึ้งเป็น  ไฟฟ้ากระแสตรง  นะ 

หลอดไฟ 

ถ่านไฟฉายหรือเซลลไ์ฟฟ้าถูกพฒันาข้ึนคร้ังแรก ในปี  พ.ศ. 2409    
โดยวิศวกรชาวฝร่ังเศส  ช่ือ  จอร์จ  เลอคลงัเซ   ดงันั้น  จึงอาจเรียก
เซลลไ์ฟฟ้าชนิดน้ีว่า เซลล์เลอคลงัเซ  ก็ได ้
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    2.2  ถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline cell)  ใช้แมงกานีสออกไซด์ผสมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
เป็นสารอิเล็กโทรไลต์   ภายนอกมีรูปร่างลักษณะคล้ายถ่านไฟฉาย  แต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
ถ่านไฟฉายธรรมดา  และมีราคาแพงกว่า 

 
                    

 

 
 

รูป 2.5   ตัวอย่างถ่านอัลคาไลต์  
ที่มา : www.google.com 

    2.3  ถ่านลิเทียม (Lithium cell)  ส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กคล้ายเม็ดกระดุม   
มักใช้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก  เช่น  เคร่ืองคิดเลข  นาฬิกาข้อมือ  เป็นต้น   ข้อดีของเซลล์ลิเทียมคือ
สมารถให้กระแสไฟฟ้าได้คงที่ตลอดอายุการใช้งาน 
 

                    

รูป 2.6    ตัวอย่างลิเทียมแบบต่าง ๆ  
ที่มา : www.gloogle.com 

 
2.  เซลล์ทุติยภูมิ  (Secondary Cell)  คือ เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เมื่อใช้ไปจนไฟหมดแล้ว  สามารถ

น าไปประจุไฟ เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก   เช่น  แบตเตอร่ีรถยนต์  เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว      
เซลล์ไฟฟ้าแบบนิกเกิล-แคดเมียม (นิกแคด)  แบตเตอร่ีของโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูป  เป็นต้น 
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2.1  เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว (Lead Storage Cell)  จัดเป็นเซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิ 
ชนิดหนึ่ง  ที่ประกอบด้วยแผ่นตะกั่วเป็นขั้วลบ และแผ่นตะกั่วออกไซด์เป็นขั้วบวก   มีสารสะลายกรด
ซัลฟิวริกเป็นสารอิเล็กโทรไลต์  ให้ความต่างศักย์  2  โวลต์  ก่อนใช้งานต้องน าไปประจุไฟฟ้าเข้าไปก่อน   
และเมื่อใช้ไปนานๆ ตะกั่วกับตะกั่วออกไซด์จะกลายเป็นตะกัว่ซัลเฟต (PbSO4) ไปจับที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง     
หรือกล่าวได้ว่าหมดปฏิกิริยาเคมี  ท าให้ไม่เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า  จึงไม่มีกระแสไฟฟ้า  แต่สามารถ
น าไปประจุไฟฟ้าใหม่ให้กลายสภาพเป็นตะกั่ว และตะกั่วออกไซด์ ดังเดิม  จึงจะมีปฏิกิริยาเคมีและให้
กระแสไฟฟ้าได้เหมือนเดิม        

        
รูป 2.7   แสดงส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าแบบตะกั่ว 
ที่มา : ประดับ  นาคแก้ว และคณะ, 2551  หน้า 88 

 
    2.2  แบตเตอรี่รถยนต์  คือ เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว    

ซึ่งผลิตข้ึนจากการน าเอาเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว    
ตั้งแต ่ 2  เซลล์ขึ้น ไปมาต่อแบบอนุกรมเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้น  เช่น  แบตเตอร่ีรถยนต์ 
ได้จากการน าเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว  ซึ่งมี 
ความต่างศักย์เซลล์ละ  2  โวลต์  มาต่อกันแบบอนุกรม   
6  เซลล์  ได้ความต่างศักย์รวม  12 โวลต์ 

 
 
 

 
 

รูป 2.8  แบตเตอร่ีรถยนต์ 
ที่มา : ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ และคณะ, 2548 หน้า 9 
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          นกัวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลี  ช่ือ อาเลสซันโดร วอลตา  เป็นผูท่ี้ประดิษฐแ์บตเตอร่ี
ส าเร็จเป็นคนแรก   เม่ือ พ.ศ. 2343   โดยแบตเตอร่ีของเขาประกอบดว้ยแผน่ทองแดง
และแผน่สังกะสีวางซอ้นกนัเป็นแถว โดยมีกระดาษชุบน ้าเกลือวางคัน่ระหว่างแผน่
ทองแดงและแผ่นสังกะสี 

         ตะกัว่ เป็นสารอนัตราย   เพราะมีฤทธ์ิไปท าลายเมด็เลือดแดง
และระบบประสาทของร่างกาย  ดงันั้น จึงตอ้งระมดัระวงัทั้งใน
ขั้นตอนการผลิต  การใชง้าน  และไม่ควรน าไปท้ิงในแหล่งน ้า 
ล าคลอง หรือท่ีสารธารณะนะครับ 
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ค าชี้แจง   จงตอบค าถามต่อไปนี้  โดยเติมค า ข้อความ หรือตัวเลข ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

พิจารณารูป  แสดงส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี  แล้วตอบค าถามข้อ 1-4 

 

 
1. จากรูป ขั้วไฟฟ้าบวกคือ_____________ 

ขั้วไฟฟ้าลบ คือ___________________ 
    สารละลายอิเล็กโทรไลต์คือ___________ 

2. สัญลักษณ์                   
คือ____________________________ 

 

3. เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าได้ดังรูป  สังเกตว่าเข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปทางเดียว แสดงว่าเกิด
กระแสไฟฟ้าขึ้นและกระแสเคล่ือนที่ไปทางเดียว เรียกว่า_____________________________ 

4. ขณะที่ต่อไฟฟ้าครบวงจร  พบว่าเข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปจากเดิม  แสดงว่า 
เกิดการเปล่ียนแปลงรูปพลังงาน  ดังนี้__________________________________________ 

5. การทดลองรูปใดไม่เกิดการเปล่ียนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า  เพราะอะไร 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

รูปแสดงส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
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  พิจารณารูปส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย แล้วตอบค าถามข้อ 6-7 

   
6. A คือ__________________ ท าหน้าที่เป็นขั้ว__________ 

ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้า___________กว่าอีกข้างหนึ่ง 
ส่วน  C คือ_______________ ท าหน้าที่เป็นขั้ว________ 

7. B เป็นของผสมที่ประกอบด้วย______________________ 
____________________________________________ 

  
8. อาจเรียกถ่านไฟฉายอีกอย่างหนึ่งว่า เซลล์แห้ง (Dry Cell)  เพราะ______________________ 

9. ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าที่เปล่ียนพลังงาน_________________มาเป็นพลังงานไฟฟ้า
และถ่านไฟฉาย 1  ก้อน  มีศักย์ไฟฟ้าประมาณ__________โวลต์    

10. ถ่านไฟฉายเมื่อใช้ไปนาน ๆ พลังงานไฟฟ้าจะลดลงเร่ือย ๆ จนกระทั่งไม่มีกระแสไหล  ซึ่งไม่
สามารถน าไปประจุไฟฟ้าใหม่ได้อีก  และเมื่อเส่ือมสภาพแล้วจะมีลักษณะ_________________ 
______________________________________________________________________ 

11. เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายถ่านไฟฉาย แต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถ่านไฟฉาย
ธรรมดา และมีราคาแพงกว่า  คือ_____________________________________________ 

12. ข้อดีของถ่านลิเทียม คือ____________________________________________________ 

13. แบตเตอร่ีจัดเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ให้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบอื่น  เพราะเป็น
เซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภท_______________  เนื่องจาก เมื่อใช้ไฟหมดแล้ว  ยังสามารถ_______ 
______________________________________________________________________ 

14. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉายและแบตเตอร่ีจัดเป็นไฟฟ้ากระแส_____________________ 
เพราะ_________________________________________________________________ 

15. เพราะเหตุใดจึงควรก าจัดถ่านไฟฉายและแบตเตอร่ีที่เส่ือสภาพแล้วอย่างถูกวิธี  และไม่ควรน าไป
ทิ้งในที่สาธารณะ_________________________________________________________ 

 
 

A 

C 

B 
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แบบทดสอบหลังเรยีน 
เรื่อง  เซลล์ไฟฟ้าเคม ี

 
ค าชี้แจง   จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  

1. ถ่ายไฟฉายผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการ 
เปล่ียนรูปพลังงานอย่างไร 
ก. พลังงานเคมี  พลังงานไฟฟ้า 
ข. พลังงานเคมี  พลังงานแสง 
ค. พลังงานไฟฟ้า  พลังงานเคมี 
ง. พลังงานไฟฟ้า  พลังงานแสง 

2. เราสามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้จาก
แหล่งก าเนิดไฟฟ้าตามข้อใด 
ก. ถ่านไฟฉาย 
ข. แบตเตอร่ี 
ค. ไฟฟ้าที่ส่งมาตามบ้าน 
ง. เซลล์สุริยะ 

3. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉายเป็น
กระแสไฟฟ้าชนิดใด 
ก. ไฟฟ้ากระแสตรง 
ข. ไฟฟ้ากระแสสลับ 
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
ง. ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

4. แบตเตอร่ีที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่
จัดเป็นเซลล์ไฟฟ้าแบบใด 
ก. เซลล์อัลคาไลน์ 
ข. เซลล์ปฐมภูมิ 
ค. เซลล์ทุตยิภูม ิ
ง. เซลล์ลิเทียม 

พิจารณารูปเซลล์ไฟฟ้าเคมี แล้วตอบค าถามข้อ 5-6 

 

5. จากรูปเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. A  เป็นขั้วบวก 
ข. B  เป็นขั้วลบ 
ค. C  เป็นแก๊สออกซิเจน 
ง.    โลหะ B  มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าโลหะ A 

6. กระแสไฟฟ้าและอิเล็กตรอนมีการเคล่ือนที่อย่างไร 
ก. กระแสไฟฟ้าไหลทวนเข็มนาฬิกาจากขั้ว B   
     ไปยังขั้ว A    ส่วนอิเล็กตรอนไหลตามเข็ม   
     นาฬิกา จากขั้ว A  ไปยังขั้ว B 
ข. กระแสไฟฟ้าไหลตามนาฬิกาจากขั้ว A    
     ไปยังขั้ว B ส่วนอิเล็กตรอนไหลทวนเข็ม  
     นาฬิกาจากขั้ว B  ไปยังขั้ว A 
ค. ทั้งกระแสไฟฟ้าและอิเล็กตรอนไหลตามเข็ม

นาฬิกาจากขั้ว A  ไปยังขั้ว B  เหมือนกัน 
ง. ทั้งกระแสไฟฟ้าและอิเล็กตรอนไหล 
     ทวนเข็มเข็มนาฬิกาจากขั้ว B  ไปยังขั้ว A  

          เหมือนกัน 
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7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
     แต่ละชนิด 

ก. ถ่านไฟฉายมีทั้งประเภทใช้แล้วทิ้ง และ
ประเภทที่น ามาประจุไฟใหม่ได้ 

ข. ถ่านอัลคาไลน์แตกต่างจากถ่านไฟฉาย
ธรรมดา ตรงที่มีราคาแพงกว่าและมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานกว่า 

ค. ถ่านลิเทียมดีกว่าถ่านไฟฉายธรรมดาและ
ถ่านอัลคาไลน์  ตรงที่สามารถรักษา 
ระดับพลังงานไฟฟ้าให้คงที่ตลอดอายุ 

     การใช้งาน 
ง. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉาย   
     ถ่านอัลคาไลน์ และถ่านลิเทียม           
     เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
ก. เป็นชุดอุปกรณ์ที่เปล่ียนพลังงานเคมีเป็น 
     พลังงานไฟฟ้า 
ข. มีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ ข้ัวไฟฟ้าบวก

และขั้วไฟฟ้าลบ ที่ท าจากโลหะต่างชนิด
กัน  2  แผ่นจุม่อยู่ในสารอิเล็กโทรไลต์ 

ค. กระแสไฟฟ้าที่ได้จะหมดไป  ถ้าการเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างแผ่นโลหะที่เป็น
ขั้วไฟฟ้ากับสารอิเล็กโทรไลต์หมดลง 

ง. สารอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้จะต้องมีสถานะ
เป็นของเหลวเท่านั้น 

 

9. เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดใดที่แม้ใกล้จะหมดอายุ      
การใช้งาน  ก็ยังคงสามารถรักษาระดับพลังงาน
ไฟฟ้าให้คงที่  โดยพลังงานไฟฟ้าไม่ลดลงไปตาม
อายุการใช้งาน  
ก. ถ่านไฟฉายที่มีค าว่า Rechargeable  ติดอยู่ 
ข. ถ่านอัลคาไลน์ 
ค. ถ่านลิเทียม 
ง. แบตเตอร่ี 

10. จากรูปวงจรไฟฟ้า  ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

          
1. สัญลักษณ์                  คือ เซลล์ไฟฟ้า  
    กระแสตรง 
2.  สัญลักษณ์                 คือ หลอดไฟฟ้า 
3.  สัญลักษณ์                  คือ เคร่ืองวัด 
     กระแสไฟฟ้า 
4.  วงจรนี้ กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวก 
     ผ่านหลอดไฟฟ้า ผ่านเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า  
     ไปหาขั้วลบ แบบตามเข็มนาฬิกา  
ก. 1, 2, 3, และ 4  
ข. 1, 2, 3, และ 5  
ค. 1, 2, 3, 4 และ 5 
ง. เฉพาะข้อ 4 
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ประดับ  นาคแก้ว และ ดาวัลย์  เสริมบุญสุข.  หนังสือเรียนเสริมมาตรฐานแม็ค  วิทยาศาสตร์ ม. 3.   
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กรุงเทพฯ  :  บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ,  2550. 
รศ. ดร.ยุพา  วรยศ  และคณะ.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม. 3.  กรุงเทพฯ   

:  อักษรเจริญทัศน์,  2548.     
รศ.ปรีชา  สุวรรณพินิจ และ ผศ.นงลักษณ์  สุวรรณพินิจ.  คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ชีวภาพ ม. 4-5-6.  กรุงเทพมหานคร : ไฮเอ็ดพับลิชช่ิง,  2540.  
ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ  และคณะ.  สื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานการเรยีนรู้   

วิทยาศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 3 (ม.1-3).  กรุงเทพฯ  :  ส านักพิมพ์นิยมวิทยา,  2550.     
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สถาบัน.  หนังสือเรียน ว305 วิทยาศาสตร์ เล่ม 5.   

พิมพ์คร้ังที่ 10.  กรุงเทพมหานคร :  คุรุสภาลาดพร้าว,  2542.  
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สถาบัน.  คู่มือครูวิทยาศาสตร์ เล่ม 5  ว 305.   

พิมพ์คร้ังที่ 5.  กรุงเทพมหานคร :  คุรุสภาลาดพร้าว,  2541.  
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สถาบัน.  หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ  

เรื่อง ไฟฟ้าและเครื่องอ านวยความสะดวก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.  พิมพ์คร้ังที่ 12.  
กรุงเทพมหานคร :  คุรุสภาลาดพร้าว,  2544.  

 
สื่อออนไลน์ 
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เฉลยเฉลย       ใบกิจกรรมที ่2.1 

 

แนวค าตอบ 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

วิธีทดลอง การเปลี่ยนแปลงท่ีสังเกตได้ 

1. ต่อเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับ  
       ถ่านไฟฉาย  1  ก้อน 

เข็มเบนไปจากต าแหน่งเดิม 

2. จุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีที่ขัดแล้ว 
       ลงในสารละลายกรดซัลฟิวริก 

มีฟองแก๊สที่แผ่นโลหะ 
แต่ เข็มไม่เบน 

3. ต่อแผ่นโลหะทั้งสองเข้ากับเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เข็มเบนไปจากต าแหน่งเดิม 
4. ยกแผ่นโลหะแผ่นใดแผ่นหนึ่ง  ออกจากบีกเกอร์ 
      ที่มีสารละลายกรดซัลฟิวริก  

- 
(เข็มไม่เบน) 

 
ค าถามเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผล 

1. ต่อเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับ ถ่านไฟฉาย  1  ก้อน  สังเกตเข็มของเคร่ืองวัด
กระแสไฟฟ้า มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ (มี คือ เข็มเบนไปจากเดิม)   
แสดงว่า (มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร) 

2. เมื่อจุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีที่ขัดแล้วลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลายกรดซัลฟิวริกอยู่  จะสังเกต
พบว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นมากที่แผ่น (สังกะสี) และแผ่นโลหะนี้เปล่ียนเป็นสี (ด า)  

3. เมื่อต่อแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีเข้ากับเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า  สังเกตเข็มของเคร่ืองวัด 
กระแสไฟฟ้าพบว่า เข็มเบนไปจากต าแหน่งเดิม(เบนไปทางแผ่นทองแดง)  
แสดงว่า (มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร) แสดงว่าศักย์ไฟฟ้าที่แผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีเท่ากันหรือ
ต่างกัน (ต่างกัน)  
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จากการทดลอง  การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีมีความสัมพันธ์กับการ
เกิดกระแสไฟฟ้าอย่างไร  (เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายกรดซัลฟิวริกและแผ่นทองแดงกับ
แผ่นสังกะสี   โดยแผ่นโลหะทั้งสองแตกตัวให้อิเล็กตรอนได้ไม่เท่ากัน  จึงมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากัน 
เรียกว่า เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วทั้งสอง) 

4. การทดลองนี้มีการเปล่ียนรูปพลังงานจาก (พลังงานเคมี)  ไปเป็น (พลังงานไฟฟ้า)   
เรียกอุปกรณ์ชุดนี้ว่า  (เซลล์ไฟฟ้าเคมี) 

5. เมื่อยกแผ่นโลหะแผ่นใดแผ่นหนึ่งออกจากสารละลายสารละลายกรดซัลฟิวริก  สังเกตเข็มของ
เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าพบว่า  (เข็มไม่เบน)  แสดงว่า  (ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร)  เพราะ   
(การยกแผ่นโลหะแผ่นใดแผ่นหนึ่งออกจากสารละลายสารละลายกรดซัลฟิวริก  เป็นการตัด
วงจรไฟฟ้าท าให้วงจรขาด  ท าให้ไฟฟ้าไหลไปไดไ้ม่ครบวงจร) 

 
สรุปผลการทดลอง 
 1.  เมื่อจุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสี ลงในสารละลายกรดซัลฟิวริก  พบว่าสารละลายกรด
ซัลฟิวริกท าปฏิกิริยาเคมีกับแผ่นโลหะทั้งสอง  สังเกตได้จาก มีฟองแกส๊เกิดขึ้น และแผ่นสังกะสี
เปล่ียนเป็นสีน้ าตาลด า  และเมื่อจับดูที่ด้านนอกของบีกเกอร์ที่ใส่สารละลายกรดซัลฟิวริกจะรู้สึกร้อน 

และต่อแผ่นโลหะทั้งสองเข้ากับเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า  พบว่าเข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าเบน
ไปจากเดิม   แสดงว่าเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร   แสดงว่าปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารละลายกรด
ซัลฟิวริกกับแผ่นโลหะทั้งสองท าให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้า   
 2. ชุดการทดลองนี้  เรียกว่า เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
 3. เซลล์ไฟฟ้าเคมี ประกอบด้วย แผ่นโลหะที่ต่างกัน  2 ชนิด  ท าหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าขั้วบวก  
และขั้วลบ  และมีสารอิเล็กโทรไลต์ท าหน้าที่ท าปฏิกิริยาเคมีกับแผ่นโลหะที่เป็นขั้วไฟฟ้า และเป็น
ตัวกลางให้ไอออนเคล่ือนที่ผ่าน 
 4.  เซลล์ไฟฟ้าเคมีเปล่ียนรูปพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า 
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เฉลยเฉลย     ใบกิจกรรมที ่2.2 

แนวค าตอบ 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ชนิดของผลไม้ 
การเบนของเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย 

เบน ไม่เบน 
สับปะรด  - 

ส้ม  - 
มะนาว  - 
แอปเปิล  - 

มะเขือเทศ  - 

ค าถามเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผล 
1. เมื่อต่อเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีที่เสียบอยู่ในเนื้อผลไม้  

เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นหรือไม่ (เกิด)  สังเกตได้จาก (เข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปจากต าแหน่ง
เดิม)  แสดงว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วโลหะทั้งสองเท่าหรือต่างกัน  (ต่างกัน) 

2. จากการท ากิจกรรมนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ส่ิงที่จัดเป็นขั้วไฟฟ้า คือ  (แผ่นทองแดง
และแผ่นสังกะสี)  ส่วนของเหลวที่อยู่ในเนื้อผลไม้ท าหน้าที่เป็น (สารอิเล็กโทรไลต์) 

3. ผลไม้ที่เกิดปฏิกิริยาเคมีและให้พลังงานไฟฟ้าได้มาก คือ  (ส้ม  มะนาว  สับปะรด  มะเขือเทศ   
แอปเปิล   ผลไม้เหล่ามีสมบัติอย่างไร (มีรสเปร้ียว มีสมบัติเป็นกรด) 

4. จากผลการทดลอง ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสมบัติของผลไม้มาท าเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่างไร  
(ผลไม้ที่มีรสเปร้ียวมีสมบัติเป็นกรด จะน าไฟฟ้าได้ดี สมารถท าปฏิกิริยากับแผ่นโลหะแตกตัวให้
ไอออน และพลังงานไฟฟ้าได้) 

สรุปผลการทดลอง 
1.  ในเนื้อผลไม้ที่น ามาทดลองส่วนใหญ่มีสมบัติเป็นกรด  จึงน าไฟฟ้าได ้ และเมื่อใช้แผ่นโลหะ

เสียบลงในเนื้อผลไม้จึงเกิดปฏิกิริยาเคมี และมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น   สังเกตได้จากเข็มของเคร่ืองวัด
กระแสไฟฟ้าเบนไปจากเดิม 

2.  ผลไม้ที่มีสมบัติเป็นกรดมากจะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรของเซลล์ไฟฟ้าได้มากกว่า 
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เฉลยเฉลย            ค าถามท้ายบทเรียน 

 

 

แนวค าตอบ 

พิจารณารูป  แสดงส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี  แล้วตอบค าถามข้อ 1-4 

 

 
1. จากรูป ขั้วไฟฟ้าบวกคือ (แผ่นทองแดง) 

ขั้วไฟฟ้าลบ คือ (แผ่นสังกะสี) 
    สารละลายอิเล็กโทรไลต์คือ  
    (สารละลายกรดซัลฟิวริก) 

2. สัญลักษณ์                   คือ     
(เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า หรือแอมมิเตอร์) 

 
3. เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าได้ดังรูป  สังเกตว่าเข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปทางเดียว แสดงว่า 

เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นและกระแสเคล่ือนที่ไปทางเดียว  เรียกว่า (ไฟฟ้ากระแสตรง) 

4. ขณะที่ต่อไฟฟ้าครบวงจร  พบว่าเข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปจากเดิม  แสดงว่า 
เกิดการเปล่ียนแปลงรูปพลังงาน  ดังนี้  (พลังงานเคมีเปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้า) 

5. การทดลองรูปใดไม่เกิดการเปล่ียนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า  เพราะอะไร 

(รูปที่ 1 เพราะใช้แผ่นโลหะชนิด
เดียวกันเป็นขั้วบวกและขั้วลบ  
โลหะชนิดเดียวกันย่อมท าปฏิกิริยา
กับสารเดียวกันได้ไอออนเท่ากนั  
จึงไม่เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า
ระหว่างขั้วไฟฟ้า)                                  

รูปแสดงส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี 
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พิจารณารูปส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย แลว้ตอบค าถามข้อ 6-7 
   

6. A คือ(แท่งถ่าน หรือ แกรไฟต์)  ท าหน้าที่เป็นขั้ว (บวก) 
ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้า (สูง)  กว่าอีกข้างหนึ่ง 
ส่วน  C คือ (แผ่นสังกะสี)  ท าหน้าที่เป็นขั้ว (ลบ) 

7. B เป็นของผสมที่ประกอบด้วย (แอมโมเนียมคลอไรด์ช้ืน  
ผสมกับแมงกานีสออกไซด์และผงถ่าน)  

8. อาจเรียกถ่านไฟฉายอีกอย่างหนึ่งว่า เซลล์แห้ง (Dry Cell)  เพราะ (ใช้สารอิเล็กโทรไลต์ที่มี
สถานะเป็นของแข็ง) 

9. ถ่านไฟฉายเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าที่เปล่ียนพลังงาน (เคมี)  มาเป็นพลังงานไฟฟ้า                 
และถ่านไฟฉาย 1  ก้อน  มีศักย์ไฟฟ้าประมาณ (1.5)  โวลต์    

10. ถ่านไฟฉายเมื่อใช้ไปนาน ๆ พลังงานไฟฟ้าจะลดลงเร่ือย ๆ จนกระทั่งไม่มีกระแสไหล  ซึ่งไม่
สามารถน าไปประจุไฟฟ้าใหม่ได้อีก  และเมื่อเส่ือมสภาพแล้วจะมีลักษณะ ( บวม  มีของเหลว
ไหลเยิ้มออกมา  อาจเป็นสนิมด้วย) 

11. เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายถ่านไฟฉาย แต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถ่านไฟฉาย
ธรรมดา และมีราคาแพงกว่า  คือ (ถ่านอัลคาไลต์) 

12. ข้อดีของถ่านลิเทียม คือ (สามรถรักษาระดับพลังงานไฟฟ้าให้คงที่ได้ตลอดอายุดารใช้งาน) 

13. แบตเตอร่ีจัดเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ให้พลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบอื่น  เพราะเป็น
เซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภท (ทุติยภูมิ) เนื่องจากเมื่อใช้ไฟหมดแล้ว ยังสามารถ (น าไปประจุไฟใหม่ได้) 

14. กระแสไฟฟ้าที่ได้จากถ่านไฟฉายและแบตเตอร่ีจัดเป็นไฟฟ้ากระแส (ตรง)   เพราะ (กระแสไหล
ในวงจรทิศทางเดียวตลอดเวลา  สังเกตจากเข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปทางเดียว
ตลอดเวลา)  

15. เพราะเหตุใดจึงควรก าจัดถ่านไฟฉายและแบตเตอร่ีที่เส่ือสภาพแล้วอย่างถูกวิธี                  
และไม่ควรน าไปทิ้งในที่สาธารณะ (เพราะ มีส่วนผสมของตะกั่ว  
ซึ่งเป็นสารอันตรายเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปท าลายระบบประสาท) 

 

       
    
 

A 

C 

B 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีนเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังเรียน 
1. ก 6.    ก 
2. ค 7.    ง 
3. ก 8.    ง 
4. ค 9.    ค 
5. ง 10.  ก 

ก่อนเรียน 

1. ข 6.   ก 

2. ก 7.   ง 

3. ค 8.   ค 

4. ค 9.   ง 

5. ง 10.  ค 
 


