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ชดุที  2  เรอืง การผลติกระแสไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
นายปราโมช  เครืองตน้ 
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โรงเรียนคลองลานพฒันาจนิดาศกัด ิ  
สงักดัสาํนกังานเขตพนืที การศึกษามธัยมศึกษา เขต  41 
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คํานํา 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู  เรื่อง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร  

รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สรางข้ึนเพือ่ใชเปนสื่อการเรียนรูสําหรับ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู   ประกอบดวย ชุดกิจกรรมการเรียนรูทัง้หมด 6 ชุด ดังน้ี 

  ชุดที่ 1 เรื่อง การคนพบไฟฟา 

  ชุดที่ 2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

  ชุดที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธทางไฟฟา 

  ชุดที่ 4 เรื่อง วงจรไฟฟาในบาน 

  ชุดที่ 5 เรื่อง เครื่องใชไฟฟา 

  ชุดที่ 6 เรื่อง ไฟฟานาคํานวณ 

 สําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา 

วิทยาศาสตร 6 รหสัวิชา ว23102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เลมน้ี เปนชุดที่ 2 เรือ่ง การผลิตกระแสไฟฟา  ซึ่ง

การเรียนรูในเรื่องน้ีมจีุดมุงหมายใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา  และนํา

ความรูไปใชประโยชนได  มีการจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนไดเรียนรูและทํากจิกรรม เพื่อพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานความรู  มีพฤติกรรมการทํางานที่ดี ซึ่งสงผลใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู  กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ชุดที่ 2 เรื่อง การผลิต

กระแสไฟฟา   จะมีประโยชนและสงผลใหนักเรียนมีพฒันาการ ดานการเรียนรู มีความรู ความเขาใจและ

เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

           ปราโมช  เครื่องตน 
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สารบัญ 
 

 

 

 

เรื่อง หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

คําช้ีแจงประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 1 

องคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู 1 

คําแนะนําสําหรบัคร ู 3 

     บทบาทของคร ู 3 

     สิ่งที่ครูตองเตรียม 3 

     การจัดช้ันเรียน 4 

     การประเมินผลการเรียนรู 4 

คําแนะนําสําหรบันักเรียน 5 

สื่อสําหรบัชุดกิจกรรมการเรียนรู 7 

     สาระและมาตรฐานการเรียนรู 7 

     บัตรคําสั่ง 8 

     แบบทดสอบกอนเรียน เรือ่ง การผลิตกระแสไฟฟา   9 

     กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา   11 

     บัตรกิจกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง เซลลไฟฟาเคม ี 12 

     บัตรบันทึกกจิกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง เซลลไฟฟาเคม ี 13 

     บัตรกิจกรรมที่ 2.1.2 เรื่อง ไดนาโม 15 

     บัตรบันทึกกจิกรรมที่ 2.1.2 เรื่อง ไดนาโม 16 

     บัตรเน้ือหาที่ 2.1 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา   18 

     บัตรคําถามที่ 2.1.1 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา (เซลลไฟฟาเคม)ี  28 

 บัตรคําถามที่ 2.1.2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา  (ไดนาโม) 29 

     แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา   30 

     กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา   31 

บรรณานุกรม 33 

ภาคผนวก 34 
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คําช้ีแจงประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร                

รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ประกอบดวย ชุดกิจกรรมการเรียนรู

ทั้งหมด   6  ชุด ดังน้ี 

  ชุดที่ 1   เรื่อง การคนพบไฟฟา 

  ชุดที่ 2  เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

  ชุดที่ 3  เรื่อง ปริมาณทางไฟฟา 

  ชุดที่ 4  เรื่อง วงจรไฟฟาในบาน 

  ชุดที่ 5  เรื่อง เครื่องใชไฟฟา 

  ชุดที่ 6  เรื่อง ไฟฟานาคํานวณ 

  

 
   

องคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ง ไฟฟานารู   

 

1. คําชี้แจงในการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู   

2. คําแนะนําสําหรับครู 

2.1  บทบาทของครผููสอน 

2.2  สิ่งที่ครูตองเตรียม ไดแก สื่อและกิจกรรมพฒันาทักษะ 

2.3  การจัดช้ันเรียน 

2.4  การประเมินผลการเรียนรู 

3. คําแนะนําสําหรับนักเรียน 

3.1  คําช้ีแจงของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู    

3.2  บทบาทของนักเรียน 
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4. สื่อสําหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู   

4.1 บัตรคําสัง่ 

4.2 แบบทดสอบกอนเรียน 

4.3 บัตรกจิกรรม 

4.4  บัตรบันทึกกจิกรรม 

  4.5 บัตรเน้ือหา 

  4.6 บัตรคําถาม 

  4.7 บัตรเฉลยกิจกรรม 

  4.8 บัตรเฉลยบัตรคําถาม 

  4.9 แบบทดสอบหลังเรียน 

  4.10 บัตรเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

  4.11 บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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คําแนะนําสําหรับคร ู

 

 คูมือครูน้ีใชสําหรับประกอบการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตร รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ชุดที่ 2 เรื่อง การผลิต

กระแสไฟฟา ประกอบดวย 

 1. บทบาทของครูผูสอน 

1.1 ครูผูสอนเตรียมตัวใหพรอม โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู    

เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา การจัดช้ันเรียนและการเตรียมสือ่การเรียนที่ใชประกอบ         

การจัดการเรียนรู 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูจะตองจัดกิจกรรมใหครบตามที่ระบุไวในแผนการจัดการเรียนรู 

เพื่อใหกิจกรรมเปนไปอยางตอเน่ืองและบรรลุตามวัตถุประสงค 

1.3 กอนทํากจิกรรมทุกครัง้ ครูตองอธิบาย ช้ีแจง วิธีการปฏิบัติกิจกรรมใหชัดเจน          

ใหนักเรียนไดเขาใจตรงกัน จงึจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรยีนรูบรรลุเปาหมาย            

และมีประสิทธิภาพ 

1.4 ครูควรกระตุนใหนักเรียนทกุคนมสีวนรวมในการทํากจิกรรม เพือ่เปนการฝกใหนักเรียน            

รูจักการทํางานรวมกัน ชวยเหลอืซึง่กันและกัน รบัผิดชอบตอหนาที่ กลาแสดงออก สงัเกต 

การปฏิบัติ และใหการชวยเหลือนักเรียนในยามที่จําเปนอยางใกลชิด 

1.5 หลงัจากกจิกรรมการเรียนรูเสรจ็สิ้นลงในแตละกจิกรรม ครเูปนผูประเมินผลการเรียนรู  

ของนักเรียน 

 2. สิ่งท่ีครูตองเตรียม 

  2.1 บัตรคําสั่ง เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

  2.2 แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

                  2.3 บัตรกิจกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง เซลลไฟฟาเคม ี
  2.4 บัตรบันทกึกิจกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง เซลลไฟฟาเคม ี

        2.5 บัตรกจิกรรมที่ 2.1.2 เรื่อง ไดนาโม 
  2.6 บัตรบันทกึกิจกรรมที่ 2.1.2 เรื่อง ไดนาโม 

  2.7 บัตรเน้ือหาที่ 2.1 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา  

  2.8 บัตรคําถามที่ 2.1 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา  

  2.9  แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

  2.10 บัตรเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

  2.11 บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง เซลลไฟฟาเคม ี
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  2.12 บัตรเฉลยกิจกรรมที่ 2.1.2 เรื่อง ไดนาโม 

  2.13 บัตรเฉลยบัตรคําถามที่ 2.1.1เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา (เซลลไฟฟาเคมี) 

  2.14 บัตรเฉลยบัตรคําถามที่ 2.1.2เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา (ไดนาโม) 

  2.15 บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

 

 3. การจัดชั้นเรียน 

  ในการจัดช้ันเรียนขณะที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนจะทํากิจกรรมเปนกลุม กลุมละ 

5-6 คน จํานวนกลุมข้ึนอยูกับจํานวนนักเรียนในช้ันเรียน เมื่อทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

นักเรียนตองแยกออกจากกลุมและจัดหองสอบเปนรายบุคคล 

 

แผนผังการจัดช้ันเรียน 

 

                                                       กระดานดํา 

 

                                                                                                           โตะครู 

 

        กลุมที่ 1                 กลุมที่ 2         กลุมที่ 3 

 

 

 

    กลุมที่ 4                  กลุมที่ 5     กลุมที่ 6 

 

 

 

 4. การประเมินผลการเรียนรู 

  4.1 ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 

  4.2 ประเมินจากผลงานนักเรียน 

   - จากบัตรคําถาม 

   - จากการทํากจิกรรมและบัตรบันทึกกจิกรรม 

  4.3 ประเมินจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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คําแนะนําสําหรับนกัเรียน 

 

1. คําชี้แจงของชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู   
 เอกสารเลมน้ีเปนชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา 

วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ชุดที่ 2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา ประกอบดวย

กิจกรรมการเรียนรู คือ 

  1.1 บัตรคําสั่ง เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

1.2 แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

1.3 บัตรกิจกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง เซลลไฟฟาเคมี 

1.4 บัตรบันทึกกิจกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง เซลลไฟฟาเคมี 

1.5 บัตรกิจกรรมที่ 2.1.2 เรื่อง ไดนาโม 

1.6 บัตรบันทึกกิจกรรมที่ 2.1.2 เรื่อง ไดนาโม 

1.7 บัตรเน้ือหาที่ 2.1 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา  

  2.8 บัตรคําถามที่ 2.1.1 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา (เซลลไฟฟาเคมี) 

  2.9 บัตรคําถามที่ 2.1.2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา (ไดนาโม) 

1.10 แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

1 บทบาทของนักเรียน 

2.1 นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-6 คน แตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่เกง ปานกลาง

คอนขางเกง ปานกลางคอนขางออน และออน คละกัน เลือกหัวหนา รองหัวหนา 

เลขานุการ และแบงหนาที่กันรับผิดชอบภายในกลุม 

2.2 สมาชิกทุกคนตองมีสวนรวม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีบทบาทหนาทีร่ับผิดชอบรวมกัน 

2.3 ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มความสามารถและรอบคอบ ไมเลนหรือรบกวนกลุมอื่น 

2.4 กอนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ชุดที่ 2  เรื่อง การผลิต

กระแสไฟฟา ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 10 ขอ ลงในกระดาษคําตอบ 

2.5 หัวหนากลุมรวบรวมกระดาษคําตอบสงครูผูสอน 

2.6 นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติตามลําดับข้ันตอนของบัตรคําสั่งและบัตรกิจกรรม 

2.7 เมื่ อนักเรียนทํากิจกรรมเสร็จทุกข้ันตอนแลว นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน                            

จํานวน 10 ขอ ลงในกระดาษคําตอบ 

2.8 ตรวจคําตอบของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แลวสรุปผลคะแนนที่ได             

ลงในกระดาษคําตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและบันทึกเปนคะแนนระหวางเรียน 



           ชุดที่ 2 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟา         9 
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2.9 หลงัการศึกษาชุดกจิกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู  กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ชุดที่ 2 

เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา เรียบรอยแลว ใหหัวหนากลุมรวบรวมสงครผููสอน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรือ่ง ไฟฟานารู   

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 

ช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3  

ชุดที่ 2 เรือ่ง การผลิตกระแสไฟฟา 
 

 

 สาระและมาตรฐานการเรยีนรู 

  

สาระท่ี 5   พลังงาน 

   มาตรฐาน ว 5. 1  เขาใจความสมัพันธระหวางพลังงานกบัการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลงังานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวน การ

สืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งทีเ่รียนรูและนําความรู  ไปใชประโยชน  

 

 ตัวชี้วัด 

 

 ว 5.1 ม.3/2  ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหวางความตางศักย   กระแสไฟฟา ความ

ตานทาน และนําความรูไปใชประโยชน 

  

 

จุดประสงคการเรียนรู 

 

 1.  ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟาได (K, P) 

 2.  อธิบายเกี่ยวกับหลักการผลิตกระแสไฟฟาได (K) 
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บัตรคําสั่ง 

 

คําสั่ง   ใหนักเรียนอานบัตรคําสั่ง แลวปฏิบัติตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

 1.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา จํานวน 10 ขอ                 

                ใชเวลา 10 นาที 

 2.  แบงกลุม กลุมละ 5 - 6 คน เลือกหัวหนา รองหัวหนา เลขานุการและแบงหนาที่กัน  

รับผิดชอบภายในกลุม 

3. หัวหนากลุมอานบัตรกิจกรรมที่ 2.1.1 และรวมกันปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับข้ันตอนที่  

   ระบุไวในบัตรกิจกรรม 

 4.  เลขานุการกลุมแจกบัตรกิจกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง เซลลไฟฟาเคมี ใหกับสมาชิกภายใน 

     กลุมทุกคน 

 5.  สมาชิกในกลุมรวมกันทํากิจกรรมที่ 2.1.1 เรื่อง เซลลไฟฟาเคมี ใชเวลา 30 นาที 

 6.  เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบรอย ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง   

พรอมทั้งบนัทึกผลการทดลองลงในบัตรบันทึกกิจกรรม 

 7.  ปฏิบัติกิจกรรมตามขอที่ 3 - 6 โดยเปลี่ยนกิจกรรมเปน 2.1.2 เรื่อง ไดนาโม                   

ใชเวลา 30  นาที  

 8.  เลขานุการกลุมแจกบัตรเน้ือหาที่ 2.1 เรือ่ง การผลิตกระแสไฟฟา  ใหกับสมาชิกภายใน

กลุมสมาชิกทุกคน  ในกลุมศึกษาบัตรเน้ือหาที่ 2.1 ใชเวลา 30 นาที 

 9.   เมื่อศึกษาบัตรเน้ือหา 2.1 แลว ใหสมาชิกในกลุมรวมกันทําบัตรคําถามที่ 2.1.1 เรื่อง        

การผลิตกระแสไฟฟา ( เซลลไฟฟาเคม)ี  ใชเวลา 20 นาที  และทําบัตรคําถามที่ 2.1.2 เรื่อง 

การผลิตกระแสไฟฟา (ไดนาโม)  ใชเวลา 20 นาที   

 10. สมาชิกทุกคนตรวจคําตอบของบัตรคําถามที่ 2.1  

 11. นักเรียนทุกคนรวมกันอภิปรายและสรุปความรูที่ได จากบัตรเน้ือหาที่ 2.1 และจากการทํา  

กิจกรรมที่ 2.1.1 , 2.1.2   ใชเวลา 30 นาที ครูอธิบายเพิ่มเติม ในสวนที่นักเรียนไมเขาใจ   

 12. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา จํานวน 10 ขอ                

ใชเวลา 10 นาที 

 13. ตรวจคําตอบของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พรอมทั้งสรุปคะแนนที่ไดลงใน 

                  กระดาษคําตอบ 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง  การผลติกระแสไฟฟา 

คําชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดแลวทําเครือ่งหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ 

            ขอสอบมีจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน  

1.  จงพิจารณาขอความในขอตอไปน้ี ขอใด ไม ถูกตอง 

ก.  แบตเตอรีร่ถยนตใหไฟฟากระแสสลับ 

 ข.  เซลลไฟฟาเคมีทกุชนิดใหไฟฟากระแสตรง 

 ค.  เกิดการไหลของกระแสไฟฟาไดเมื่อมีความตางศักยไฟฟาระหวางจุด  2 จุด 

 ง.  ในเซลลไฟฟาเคมี ถามปีฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนมาก จะเกิดกระแสไฟฟาไดมากดวย 

2.  ถานําแผนสังกะสีทั้ง 2 อัน เสียบเขากบัผลมะนาว แลวตอเขากับเครื่องวัดกระแสไฟฟา จะมี

กระแสไฟฟาเกิดข้ึนหรือไม เพราะเหตุใด 

 ก.  เกิดเพราะใชแผนสงักะสีขนาดตางกัน 

 ข.  ไมเกิด เพราะแผนสังกะสมีีขนาดเล็กเกินไป      

ค.  เกิด เพราะแผนสังกะสทีําปฏิกริิยากับนํ้ามะนาวได       

 ง.  ไมเกิด เพราะใชโลหะชนิดเดียวกัน ทําใหเกิดปฏิกริิยาเคมีเทากัน ความตางศักยจึงเทากันไม

เกิดกระแสไฟฟาไหล 

3.  ไฟฟากระแสสลบัและไฟฟากระแสตรงจากไดนาโม จะมคีามากหรอืนอย ไม เกี่ยวกับขอใด 

 ก.  ความเร็วของขดลวด    

ข.  จํานวนรอบของขดลวด 

 ค.  ชนิดของแรงหมุนขดลวด   

ง.  ความเขมของสนามแมเหลก็ 

4.  ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลบัน้ันมีความแตกตางกันในเรือ่งใด 

 ก.  ทิศทางการไหล    

ข.  ความเขมของแสง 

 ค.  แหลงกําเนิดไฟฟา    

ง.  ปริมาณกระแสไฟฟา 

5.  การไหลของกระแสไฟฟาเปรียบไดกับการเคลื่อนที่ในขอใดไดดีที่สุด 

 ก.  ควันไฟ     

ข.  ลมพัดฝุน 

 ค.  นํ้าในแมนํ้า     

ง.  คลื่นในทะเล 
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6.  ถากระแสไฟฟาไหลจากจุด  ก  ไปยังจุด  ข  สามารถสรปุไดตามขอใด 

 ก.  จุด  ก  ศักยไฟฟาสูงกวาจุด  ข   

ข.  จุด  ข  ศักยไฟฟาสูงกวาจุด  ก  

 ค.  จุด  ก  มีความตางศักยสูงกวาจุด  ข  

ง.   จุด  ข  มีความตางศักยสูงกวาจุด  ก    

7. ไฟฟาที่เกิดจาก แหลงกําเนิดในขอใดเปนไฟฟากระแสตรง 

 ก. ไดนาโม  การเหน่ียวนํา   

ข.  ถานไฟฉาย  การเหน่ียวนํา    

ค. ไดนาโม  แบตเตอรี่รถยนต   

ง.  ถานไฟฉาย  แบตเตอรี่รถยนต 

8.  ในเซลลไฟฟาเคมีอเิล็กตรอนที่เกิดจากการแตกตัวของสงักะสมีีทิศทางการเคลื่อนที่อยางไร 

 ก.  สังกะสี      สารละลาย      ทองแดง  

ข.  สังกะสี      ลวดตัวนํา       ทองแดง 

 ค.  ทองแดง    สารละลาย       สังกะส ี  

ง.  ทองแดง     ลวดตัวนํา        สังกะส ี

9. เมื่อนําแผนโลหะ  2 ชนิดจุมลงในสารละลายชนิดหน่ึงแลวตอแผนโลหะทัง้สองดวยสายไฟเขากบั

แบตเตอรี่ ปรากฏวาเข็มของแอมมเิตอรไมเบน สามารถคาดคะเนไดอยางไร 

 ก.  สารละลายที่ใชเปนนํ้า    

ข.  สารละลายที่ใชเปนดาง 

 ค.  สารละลายที่ใชไมเปนกรด   

ง.  คาดคะเนไมได 

10.  กระแสไฟฟาทีเ่กิดจากการเหน่ียวนํา ไดจากอปุกรณชนิดใด 

 ก.  ไดนาโม     

ข.  แบตเตอรี ่

 ค.  ถานไฟฉาย     

ง.  โซลารเซลล 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู  กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร                         

รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ชุดท่ี 2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

 

ช่ือ..............................................................................ช้ัน.......................เลขที.่................ 

 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

                  บันทึก คะแนน 

 

 

 

   เกณฑการใหคะแนน      ตอบถูก  1  คะแนน 

        ตอบผิด  0  คะแนน 

 

 

 
 

คะแนนที่ได  

คะแนนเต็ม 10 
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จุดประสงคการทดลอง 

1.  ตอวงจรไฟฟาอยางงายได 

2.  สรุปการเปลี่ยนรูปพลังงานในเซลลไฟฟาเคมีได 

3.  สรุปผลการเกิดกระแสไฟฟาได 

4.  อธิบายหลักการของเซลลไฟฟาเคมีได 

วัสดุอุปกรณ  

1.  เครื่องวัดกระแสไฟฟา               1    ตัว 
2.  ถานไฟฉายขนาดใหญ               1    กอน        
3.  แผนทองแดงขนาด  2 cm 7  cm      1    แผน                                                                                                                              

4.  แผนสังกะสีขนาด    2 cm 7  cm      1    แผน 

5.  กระดาษทราย                                 1    แผน             
6.  บีกเกอร  ขนาด 100 cm3                   1    ใบ 
7.  กรดซัลฟวรกิเจือจาง                         50   cm3  

8.  สายไฟตอกับปากหนีบจระเข               2    เสน 

วิธีการทดลอง 

1.  นักเรียนตอเครื่องวัดกระแสไฟฟาเขากับถานไฟฉาย  1 กอน สังเกตและบันทกึผล 

 2.  ขัดแผนทองแดงและแผนสงักะสี ดวยกระดาษทรายใหสะอาด  แลวจุมลงในสารละลายกรด

ซัลฟวรกิ สังเกตการเบนเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟาและบันทึกผล 

 3.  ตอเครื่องวัดกระแสไฟฟากบัปลายของโลหะทั้งสอง สังเกตการเปลี่ยนแปลงของแผนโลหะใน

บีกเกอร การเบนเข็มของเครือ่งวัดกระแสไฟฟาและบันทึกผล 

 4.  ยกแผนโลหะแผนใดแผนหน่ึงออก สงัเกตและบันทึกผล 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรกิจกรรมที่  2.1.1 

เซลลไฟฟาเคมี 



           ชุดที่ 2 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟา         16 
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สมาชิกในกลุม 

1. ............................................................ 4.................................................................... 

2. ............................................................ 5.................................................................... 

3. ............................................................ 6.................................................................... 

 

สมมติฐานการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………............................................................................................………………………….. 

ผลจากการทํากิจกรรม 

ข้ันตอนการทดลอง ผลการทดลอง 

1. ตอเครื่องวัดกระแสไฟฟากับ

ถานไฟฉาย 1 กอน 

 

 

2. จุมแผนทองแดงและแผน

สังกะสลีงในสารละลายกรด

ซัลฟวรกิ 

 

 

3. ตอสายไฟจากแผนโลหะทัง้

สองกบัเครื่องวัดกระแสไฟฟา 

 

 

 

สรุปผลและอภิปราย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….................................................................................…………………. 

……………………………………………………………………………………....................……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………....................………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………....................………………………………… 

บัตรบนัทกึกิจกรรมที่  2.1.1 

เซลลไฟฟาเคมี 
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คําถามทายกิจกรรมการทดลอง 

 

คําชี้แจง  จากบัตรกิจกรรมใหนักเรียนศึกษาบัตรกิจกรรมแลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1. เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีข้ึน นักเรียนจะทราบไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

2.  เมื่อสลบัที่ของแผนทองแดงและแผนสงักะสีที่จุมในกรดซัลฟวรกิ จะมกีระแสไฟฟาเกิดข้ึนหรือไม ทราบ

ไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..............................................................……………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

3.  เมื่อใชแผนโลหะทีเ่หมือนกันสองแผนจุมในกรดซัลฟวริกจะเกิดกระแสไฟฟาหรือไม ทราบไดอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………........................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………........................................………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
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จุดประสงคการทดลอง 

1.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดระหวางแทงแมเหล็กกับขดลวดได 

2.  อธิบายหลักการของเครื่องกําเนิดไฟฟาได 

วัสดุอุปกรณ  

1.  ขดลวดที่พันรอบแกนพลาสติกปลายขดลวดมีแกนเสียบทั้งสองขาง    1  มวน 

 2.  เครื่องวัดกระแสไฟฟา     1    เครื่อง 

 3.  แทงแมเหล็ก      1   แทง 

วิธีการทดลอง 

1.  ตอปลายทั้งสองของขดลวดเขากบัเครื่องวัดกระแสไฟฟา นําปลายของแทงแมเหลก็มาใกล ๆ 

ขดลวดสังเกตการเบนของเครื่องวัดกระแสไฟฟาบันทึกผล 

 2.  เคลื่อนที่แทงแมเหล็กเขา - ออกจากขดลวดอยางรวดเรว็ บันทึกผล 

3.  ยึดแทงแมเหล็กไวกับที่  แลวเคลื่อนขดลวดเขา-ออกจากแทงแมเหลก็อยางรวดเร็วบันทึกผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรกิจกรรมที่  2.1.2 

ไดนาโม 
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สมาชิกในกลุม 

1. ............................................................ 4.................................................................... 

2. ............................................................ 5.................................................................... 

3. ............................................................ 6.................................................................... 

 

สมมติฐานการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………............................................................................................………………………….. 

ผลจากการทํากิจกรรม 

ข้ันตอนการทดลอง ผลการทดลอง 

1. วางแทงแมเหล็กเขาใกล

ขดลวด 

 

2. เคลื่อนแทงแมเหล็กเขาออก

แกนของขดลวด 

 

3. เคลื่อนขดลวดเขาออกจาก

แทงแมเหลก็ โดยใหแทง

แมเหล็กอยูกับที ่

 

 

สรุปผลและอภิปราย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….................................................................................…………………. 

……………………………………………………………………………………....................……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………....................………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………....................………………………………… 

 
 

บัตรบนัทกึกิจกรรมที่  2.1.2 

ไดนาโม 



           ชุดที่ 2 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟา         20 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   รายวิชา วิทยาศาสตร 6  รหัสวิชา ว23102   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

 

คําถามทายกิจกรรมการทดลอง 

 

คําชี้แจง  จากบัตรกิจกรรมใหนักเรียนศึกษาบัตรกิจกรรมแลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1. ในขณะที่แทงแมเหล็กอยูใกลๆ  ขดลวด  ขดลวดอยูในสนามแมเหล็กหรอืไมเพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 

2.  เมื่อเคลื่อนที่แทงแมเหล็กหรอืขดลวดเขาออกอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการ เปลี่ยนแปลง อยางไร                                                                                                                              

เพราะเหตุใด     

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..............................................................……………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

 

3.  กระแสไฟฟาทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กเรียกวาอะไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………........................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………........................................……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….........................................………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
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ไฟฟา 

ไฟฟาเปนพลังงานรปูหน่ึงที่สามารถเปลี่ยนเปนพลงังานรูปอืน่ไดงาย มีแหลงกําเนิดมาจาก

เซลลไฟฟาเคมี และพลังงานกลจากไดนาโมซึ่งเกิดจากการเหน่ียวนําในสนามแมเหล็ก  การที่วัตถุมปีระจุ

ไฟฟาเพราะอะตอมของวัตถุประกอบดวยอเิล็กตรอน (Electron)  โปรตอน (Proton) และนิวตรอน 

(Neutron) โดยโปรตอนและนิวตรอนอยูที่แกนกลางหรือนิวเคลียสของอะตอมสวนอเิลก็ตรอนจะเคลื่อนที่

วนรอบ ๆ นิวเคลียส ประจุไฟฟาคือสิ่งที่แสดงอํานาจทางไฟฟามี 2 ชนิด คือประจุบวกและประจลุบ 

อิเลก็ตรอนเปนประจลุบ และโปรตอนเปนประจบุวก สวนนิวตรอนไมมีประจุไฟฟาหรือเปนกลาง เรา

สามารถจําแนกชนิดของวัตถุโดยพิจารณาจากประจุไฟฟาไดดังน้ี 

 
รูปที่ 1 อะตอมของวัตถุ 

ที่: http://electricity-basic.blogspot.com/2012_09_23_archive.html 

 

จําแนกชนิดของวัตถุจากประจุไฟฟา 

1. วัตถุท่ีเปนกลางทางไฟฟา คือวัตถุที่ไมแสดงอํานาจทางไฟฟา คือไมดึงดูดวัตถุใด ๆ  เน่ืองจาก

วัตถุมีจํานวนโปรตอน (+) เทากับจํานวนอิเล็กตรอน (- ) ตัวอยางไดแกวัตถุทั่ว ๆ ไป 

 2. วัตถุท่ีแสดงอํานาจทางไฟฟา คือวัตถุที่สามารถดึงดูดวัตถุใด ๆได  เน่ืองจากวัตถุมีจํานวน

โปรตอนไมเทากบัจํานวนอเิลก็ตรอน ถาวัตถุมีจํานวนโปรตอน (+) มากกวาจํานวนอิเล็กตรอน (- ) วัตถุจะ

แสดงอํานาจไฟฟาเปนบวก และถาวัตถุมีจํานวนโปรตอนนอยกวาอิเล็กตรอน วัตถุน้ันจะแสดงอํานาจไฟฟา

เปนลบ 

บัตรเนื้อหาที่ 2.1 

เรื่อง การผลติกระแสไฟฟา 
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ในฤดูหนาวเมื่อเราใชหวีพลาสติกหวีผม แลวนําหวีไปใกลเศษกระดาษช้ินเลก็ ๆ จะพบวาเศษ

กระดาษถูกดูดข้ึนมาติดกับหวี ที่เปนเชนน้ีเน่ืองจากหวีพลาสติกมปีระจุไฟฟา ประจุไฟฟาที่เกิดข้ึนเปน

ไฟฟาสถิต  ถาประจุไฟฟาไมเคลื่อนที่ เรียกวาไฟฟาสถิต (Static Electricity) แตถาประจุไฟฟามีการ

เคลื่อนที่ เรียกวา ไฟฟากระแส (Current  Electricity)  ถาประจุไฟฟาชนิดเดียวกันจะผลกักัน และถา

เปนประจุไฟฟาตางชนิดกันจะดูดกัน 

  กระแสไฟฟา   

 กระแสไฟฟา หมายถึงปรมิาณประจุไฟฟาทีเ่คลือ่นที่ผานพื้นที่ตัดขวางของตัวนําจากจุดหน่ึงไปยัง

อีกจุดหน่ึงใน 1 หนวยเวลา 

 กระแสไฟฟาเกิดจากการไหลของประจุไฟฟา เน่ืองจากประจุไฟฟามี 2 ชนิด จึงเกิดกระแสไฟฟา 2 

แบบคือ 

 1. กระแสอเิลก็ตรอน เปนกระแสไฟฟาที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือประจลุบ 

 โดยไหลจากข้ัวลบไปยังข้ัวบวกของเซลลไฟฟา 

 2. กระแสสมมติ เปนกระแสที่ไมไดเกิดข้ึนจริง โดยกําหนดใหไหลสวนทางกับการไหลของ

อิเลก็ตรอน โดยไหลจากจุดทีม่ีศักยไฟฟาสูงไปยังจุดทีม่ีศักยไฟฟาตํ่ากวา หรือไหลจากข้ัวบวกไปยังข้ัวลบ 

ชนิดของกระแสไฟฟา 

 กระแสไฟฟามี 2 ชนิด ไดแก 

 1. ไฟฟากระแสตรง (Direct Current =D.C) หมายถึงกระแสไฟฟาที่ไหลในทิศทางเดียว ไมมีการ

สลบัข้ัว เชน กระแสไฟฟาที่ไดจากถานไฟฉาย แบตเตอรีร่ถยนต 

 

 
รูปที่  2  ไฟฟากระแสตรง 

ที่มา: https://www.google.co.th/search?q 
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2. ไฟฟากระแสสลบั (Alternating Cureent=A.C) หมายถึงกระแสไฟฟาที่ไหลวนสลบัทิศทางไป

มาอยูตลอดเวลา เชน กระแสไฟฟาทีส่งมาจากโรงไฟฟา 

 

 
รูปที่  3  ไฟฟากระแสตรง 

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q 

 

เซลลไฟฟาเคมี (Electrical  Cell) เครื่องมือหรืออปุกรณทางเคมีทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลง

พลังงานเคมเีปนพลังงานไฟฟา หรอืไฟฟาเปนเคมี   

สวนประกอบของเซลลไฟฟาเคมี ไดแก 

 1.  แผนโลหะที่ตางกัน  2 ชนิด ทําหนาที่เปนข้ัวไฟฟาข้ัวบวกและข้ัวไฟฟาลบ 

 2.  สารละลายที่นําไฟฟาได (อิเล็กโทรไลต) ซึ่งจะมีไอออนบวกและไอออนลบ โดยจะตองจุมแผน

โลหะทั้งสองชนิดลงในสารละลายที่นําไฟฟาได 

หลักการสรางเซลลไฟฟาเคมี  

 1.  จุมแผนโลหะตางกัน  2 ชนิดลงในสารละลายที่สามารถแตกตัวใหไอออนบวกและไอออนลบได 

 2.  โลหะตางชนิดกันแตกตัวใหอเิลก็ตรอนไดตางกัน ดังน้ันเมื่อตอแผนโลหะทั้งสองเขาดวยกัน 

โลหะที่แตกตัวใหอเิลก็ตรอนไดดีกวา จะมีศักยไฟฟาตํ่า เรียกวา ขั้วลบ  สวนโลหะที่เสียอเิลก็ตรอนยาก

กวา จะมีศักยไฟฟาสงูกวา เรียกวา ขั้วบวก  

3.  อิเล็กตรอนจะไหลจากข้ัวที่มีศักยไฟฟาตํ่าไปยังข้ัวที่มีศักยไฟฟาสูง สวนกระแสไฟฟาจะไหล

จากข้ัวที่มีศักยไฟฟาสูงไปยังข้ัวที่มีศักยไฟฟาตํ่ากวา 

 4.  กระแสไฟฟาจะไหลจนกระทัง่ศักยไฟฟาที่ข้ัวทั้งสองเทากัน จึงจะหยุดไหล  แสดงวา ไฟหมด  
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เซลลไฟฟาเคมี  แบงออกเปน 2 ประเภทคือ  

1.เซลลกัลวานิก (galvanic cell) หรือเซลลโวลตาอิก (voltaic cell) 

กลาวถึงปฏิกริิยารีดอกซทีเ่กิดข้ึนเมื่อนําแผนสังกะสจีุมลงในสารละลายของ ทองแดง หรือตัวรีดิวซ

จุมลงในตัวออกซิไดซโดยตรงแลวในบทนํา ปฏิกริิยาทีเ่กิดข้ึนทําใหเกิดพลงังานในรปูของความรอน แตถา

แยกตัวรีดิวซออกจากตัวออกซิไดซ แลวเช่ือมตอวงจรภายนอกและสะพานเกลอื (salt bridge) อิเลก็ตรอน

ก็จะถูกถายโอนผานตัวกลางภายนอกจากข้ัวไฟฟาทีเ่กิดปฏิกิริยา ออกซเิดชันไปยังข้ัวไฟฟาทีเ่กิดปฏิกริิยา

รีดักชัน จึงทําใหเกิดกระแสไฟฟาได เซลลไฟฟาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีน้ีเรียกวา เซลลกัลวานิก หรือเซลล

โวลตาอิก (galvanic cell or voltaic cell) ดังรูป 

 
รูปที่ 4 แสดงสวนประกอบของเซลลกลัวานิก (galvanic cell) หรอืเซลลโวลตาอิก (voltaic cell) 

ที่มา : http://bpk602.blogspot.com/ 

2. เซลลอิเล็คโทรไลต ( Electrolytic cell ) 

          เมื่อผานไฟฟาเขาไปในเซลลทีป่ระกอบดวยข้ัวไฟฟาสองข้ัวจุมอยูในสารละลายอเิลก็โทร

ไลต จะเกิดปฏิกิริยาเกิดข้ึนภายในเซลล เรียกกระบวนการน้ีวาอิเล็กโทรลิซสิ (electrolysis) และเรียก

เซลลไฟฟาเคมีน้ีวา เซลลอเิลก็โทรไลต ดังรปู 

 
รูปที่ 5 แสดงสวนประกอบของเซลลอเิล็คโทรไลต ( Electrolytic cell ) 

ที่มา: http://bpk602.blogspot.com/ 
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 ในการพิจารณาข้ัวบวก/ข้ัวลบจะพิจารณาจากปริมาณอเิลก็ตรอนวามีมากหรือนอย 

   - เซลลแกลแวนิก ข้ัวที่เกิดออกซิเดชันมีอเิล็กตรอนสะสม(จากภายใน) จึงเปนข้ัวลบ 

   - เซลลแกลแวนิก ข้ัวที่เกิดรีดักชันมีอิเล็กตรอนสะสม(จากภายนอก) จึงเปนข้ัวลบ 

  ในเมื่อแบตเตอรี่เปนตัวจายกระแสไฟฟา อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ออกจากข้ัวแอโนด (ข้ัวลบ) ของ

แบตเตอรีผ่านลวดตัวนําไปยังข้ัวไฟฟาของเซลลอิเล็กโทรไลต ดังน้ันข้ัวไฟฟาที่ตอกับข้ัวลบของแบตเตอรีจ่ะ

เปนข้ัวแคโทด เพราะเปนข้ัวทีเ่กิดปฏิกริิยารีดักชัน และเน่ืองจากตอกับข้ัวลบ ข้ัวไฟฟาน้ีจึงเปนข้ัวลบ สวน

ข้ัวไฟฟาอีกข้ัวหน่ึงเกิดปฏิกิริยาออกซเิดชันจึงเปนข้ัวแอโนด และตอกับข้ัวบวกของแบตเตอรี่จงึเปนข้ัวบวก 

อิเลก็ตรอนเคลื่อนที่ออกจากข้ัวแอโนดของเซลลเขาสูแบตเตอรี ่

    ประโยชนของเซลลอเิลก็โทรไลต 

    หลักการของเซลลอเิลก็โทรไลตสามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย ดังตอไปน้ี  

          1. การแยกนํ้าดวยไฟฟา 

          2. การทําโลหะใหบริสทุธ์ิ 

          3. การชุบโลหะ 

เซลลแกลวานิกและเซลลอิเล็กโทรไลต 

 

เซลลแกลแวนิก เซลลอิเล็กโทรไลต 

1. จากปฏิกิริยาเคมีเปนพลังงานไฟฟา 1. จากพลงังานไฟฟาเปนปฏิกริิยาเคม ี

2. เปนปฏิกริิยาที่สามารถเกิดข้ึนไดเอง 

 

2. เปนปฏิกริิยาที่ไมสามารถเกิดข้ึนไดเอง ตองใช

พลังงานไฟฟาทําใหเกิดปฏิกริิยา 

3. คาศักยไฟฟาของเซลลเปนบวกเสมอ 3. คาศักยไฟฟาของเซลลเปนลบ 

4. ข้ัวแอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเปนข้ัวลบ   

ข้ัวแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชันเปนข้ัวบวก 

4. ข้ัวแอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเปนข้ัวบวก  

ข้ัวแคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชันเปนข้ัวลบ 

                              

ตัวอยางเซลลไฟฟาเคมี 

 1. ถานไฟฉาย  เปนเซลลแหง (Dry  cell)   สารเคมีทีเ่ปนอิเลก็โทรไลต คือ แอมโมเนียมคลอไรด 

(NH4CI)   สวนกลองสงักะสีทีบ่รรจสุารเคมีเปนข้ัวลบตรงกลางของถานไฟฉายมีแทงคารบอนหรือแกรไฟต

ทําหนาทีเ่ปนข้ัวบวกถานไฟฉาย 1 กอน หรือ 1 เซลล มีความตางศักย 1.5 โวลต  เมื่อใชไปนานๆ ปฏิกิริยา

เคมีจะนอยลง(ความตางศักยลดลง)  เน่ืองจากสารเคมีที่ใชทาํปฏิกิริยาเหลอืนอยลง ขณะเกิดปฏิกริิยาเคมี

จะมีนํ้าเกิดข้ึน ดังน้ันเมื่อใชไปนาน ๆถานไฟฉายจะบวม เย้ิมเปยก แสดงวาถานเสือ่มสภาพ ควรเลิกใช 

เพราะมี แมงกานีสไดออกไซด เปนสารมีอันตรายถาเขาสูรางกาย จะไปทําลายระบบประสาท 
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                             รูปที่ 6 แสดงสวนประกอบของถานไฟฉาย  

 ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=74509 

 

2.  แบตเตอรี่รถยนต  คือเซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว ผลิตข้ึนโดยนําเซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว

ซึ่งมีความตางศักย เซลลละ 2 โวลต มาตอกันแบบอนุกรม 6 เซลล ไดความตางศักยรวม  12  โวลต  

เพื่อใหมีพลงังานไฟฟามากข้ึน แบตเตอรี่รถยนตมีความตางศักย 12  โวลต 

 

  
                                       รูปที่ 7 แสดงสวนประกอบของแบตเตอรี่  

 ที่มา : https://solarsmileknowledge.files.wordpress.com/2014/05/battery1_e_w.jpg 

1.  สวนประกอบไดแก  แผนตะกั่ว  แผนตะกั่วออกไซด สารละลายกรดซลัฟวริก 

2.  ใหความตางศักย 2 โวลต กระแสไฟฟาจะไหลจากแผนตะกั่วออกไซดไปยังแผนตะกั่ว 

3.  เมื่อใชไปนาน ๆ จะเกิดตะกั่วซัลเฟต(PbSo4 ) จับที่ข้ัวทัง้สอง ทําใหไมเกิดความตางศักย  
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 กระแสไฟฟาจึงหยุดไหล แตสามารถนําไปประจุไฟฟาใหม ก็จะได ตะกั่ว ตะกั่วออกไซด และกรดซลัฟวรกิ 

ซึ่งนํามาใชไดอีก 

 4. การประจุไฟฟา ใหตอข้ัวลบเขากบัข้ัวลบ ข้ัวบวกเขากบัข้ัวบวก     

สารตะกั่วมีอันตราย เพราะไปทําลายเม็ดโลหิตแดงและระบบประสาทของรางกาย ดังน้ันจึงตอง

ระวังทัง้ในกระบวนการผลิต การใช และไมควรนําไปทิง้ในทีส่าธารณะ 

ประเภทของเซลลไฟฟาเคมี                                                                                                                             

ยังสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 

 1.  เซลลปฐมภูม(ิPrimary Cell)  เมื่อใชแลวสารเคมจีะหมดไป เมื่อใชกระแสไฟฟาหมดแลวไม

สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก เชน  ถานไฟฉาย  เซลลอลัคาไลน 

 2.  เซลลทุติยภูมิ (Secondary Cell)   เมื่อใชกระแสไฟฟาหมดแลว สามารถนําไปประจุไฟฟา 

เพื่อนํากลับมาใชใหมไดอีก เชน  แบตเตอรรี่รถยนต 

 

กระแสไฟฟาเหน่ียวนํา 

 กระแสไฟฟา เปนปริมาณประจุไฟฟา ที่เคลื่อนทีห่รอืถายเทผานพื้นทีห่นาตัดขวางจากจุดหน่ึงไป

ยังจุดหน่ึงที่ มีความตางศักยไฟฟาแตกตางกันของตัวนําไฟฟาในหน่ึงหนวยเวลา กระแสไฟฟาแบงออกเปน 

2 ชนิด คือ ไฟฟากระแสตรง และไฟฟากระแสสลับ สําหรับของตัวนําไฟฟาที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน

ไปไดมากหรือนอย เราเรียกวา ความตานทานไฟฟา 

 กระแสไฟฟาจากการเหน่ียวนํา เกิดจากตัวนําหรอืขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแมเหล็ก หรือเมื่อ

สนามแมเหล็กทีผ่านตัวนําเกิดการเปลี่ยนแปลง จะทําใหเกิดกระแสไฟฟาเหน่ียวนํา เรียกเครื่องกําเนิด

ไฟฟาชนิดน้ีวา "ไดนาโม" หรือ "เครื่องกําเนิดไฟฟา"  

หลักการและปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตกระแสไฟฟาของไดนาโม  

 1.  ไดนาโมเปนเครื่องกลที่เปลี่ยนพลงังานกลเปนพลังงานไฟฟา 

 2.  เมื่อเคลื่อนขดลวดตัดกับสนามแมเหล็ก หรือเคลื่อนแมเหล็กตัดกับขดลวด จะทําให

สนามแมเหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลง จงึเกิดกระแสไฟฟาเหน่ียวนําข้ึน 

 3.  ปริมาณกระแสไฟฟาทีเ่กิดข้ึนจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังน้ี 

  - จํานวนรอบของขดลวด 

  - กําลังข้ัวของแทงแมเหล็ก 

  - ความเร็วของการเคลื่อนที่ของขดลวดหรือแทงแมเหลก็ 

  - พื้นที่ของขดลวด ถามีพื้นที่มากกจ็ะเกิดกระแสไฟฟาไดมาก 

 4.  กระแสไฟฟาทีเ่กิดจากไดนาโมเรียกวา "กระแสไฟฟาเหน่ียวนํา" 
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หลักการกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟา มี 2 วิธ ี

 1.  หลักการขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก 

 
รูปที่ 8 หลักการขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก 

ที่มา: http://www.mmv.ac.th/supphapong/sci%20617.htm 

 หลักการกําเนิดแรงเคลือ่นไฟฟาโดยวิธีการของขดลวดตัดผานสนามแมเหล็กมหีลกัการดังน้ี    

ใหข้ัวแมเหล็กอยูกบัที่แลวนําขดลวดตัวนํามาวางระหวางข้ัวแมเหล็กแลวหาพลังงานมาหมุนขดลวดตัดผาน

สนามแมเหล็กทําใหไดแรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนําเกิดข้ึนที่ขดลวดตัวนําน้ี 

 

 2.  หลักการสนามแมเหล็กตัดผานขดลวด 

 
รูปที่ 9 หลักการสนามแมเหลก็ตัดผานขดลวด 

ที่มา: http://www.mmv.ac.th/supphapong/sci%20617.htm 

 หลักการกําเนิดแรงเคลือ่นไฟฟาโดยวิธีการของสนามแมเหลก็ตัดผานขดลวดหลักการ ดังน้ีให

ขดลวดลวดตัวนําอยูกับที่แลวหาพลงังานกลมาขับใหสนามแมเหล็กตัดผานขดลวดตัวนําทําใหได

แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวเกิดข้ึนที่ขดลวดตัวนําน้ี 

 เครื่องกําเนิดไฟฟา อาศัยหลักการขดลวดตัวนําหมุนตัดสนามแมเหล็กขดลวดตัวนําที่สราง

แรงเคลื่อนไฟฟาเหน่ียวนําน้ีเรียกวา ขดลวดอารเมเจอร( armature) 1 ซึ่งวางอยูระหวางข้ัวแมเหล็กและ

สามารถหมุนไดโดยมีตนกําลังงานกลมาขับ เมื่อขดลวดน้ีตัดผานสนามแมเหลก็ทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟา

กระแสสลับเกิดข้ึนในขดลวดอารเมเจอร 
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ไดนาโมมี 2 ชนิด คือ ไดนาโมกระแสตรงและไดนาโมกระแสสลับ มีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ 

 1.  ข้ัวแมเหล็ก 2 ข้ัว คือ ข้ัวเหนือและข้ัวใต ซึ่งทําใหเกิดสนามแมเหล็ก 

 2.  ขดลวดเปนขดลวดตัวนําที่พันรอบแกนเหล็กออน ซึ่งเรียกวา ขดลวดอารเมเจอรใชสําหรับ

หมุนตัดกบัสนามแมเหล็ก 

 3.  วงแหวนลื่นหรือวงแหวนแยก และแปรงถาน ซึ่งเปนจุดเช่ือมตอกับวงจรภายนอก 

 1.  เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 

 
รูปที่ 10 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 

ที่มา: http://www.mmv.ac.th/supphapong/sci%20617.htm 

 เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับไหลมาถึงซี่คอมมิวเตเตอร(commutator)ไฟฟากระแสสลับน้ี

ถูกเปลี่ยนใหเปนไฟฟากระแสตรงและไหลออกสูวงจรภายนอกโดยผานแปรงถาน( brushes) 

 ไดนาโมกระแสตรง เปนไดนาโมที่ผลิตไฟฟากระแสตรงออกมาใชงาน โดยที่ปลายทั้งสองของ

ขดลวดจะเช่ือมตอกับแตละดานของวงแหวนผาซกี ซึ่งทําใหกระแสไฟฟาเหน่ียวนําที่เกิดข้ึนเมื่อขดลวด

หมุนมทีิศทางการไหลไปในทางเดียวตลอดเวลา ดังน้ันกระแสไฟฟาที่ไดจงึเปนไฟฟากระแสตรง 

 2.  เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 

 
รูปที่  10  เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลบั 

ที่มา: http://www.mmv.ac.th/supphapong/sci%20617.htm 
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 เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับไหลมาถึงวงแหวนลื่น( slip ring) แรงเคลื่อนไฟฟากระแสสลับ 

น้ีไหลออกสูวงจรภายนอกโดยผานแปรงถาน( brushes) 

 ไดนาโมกระแสสลับ เปนไดนาโมทีผ่ลิตไฟฟากระแสสลบัออกมาใชงาน ปลายทัง้สองของขดลวด

จะเช่ือมตอกับวงแหวนลื่นแตละอันเมื่อหมุนขดลวดวงแหวนทั้งสองกจ็ะหมุนตามไปดวยโดยแตะอยูกับ

แปรงตลอดเวลา เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ตัดกับสนามแมเหล็ก (หมุน) กจ็ะทําใหเกิดกระแสไฟฟาเหน่ียวนําข้ึน 

ซึ่งกระแสไฟฟาที่เกิดจะไหลเขาและออกจากปลายขดลวดแตละดานกลับไปกลบัมาทําใหเกิดไฟฟา

กระแสสลับ 
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คําชี้แจง    จากบัตรเน้ือหาใหนักเรียนศึกษาบัตรเน้ือหาแลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1.  เซลลไฟฟาเคมี คืออะไร  ( 1  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  จงยกตัวอยางเซลลไฟฟาเคมีที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน ( 1  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ถานไฟฉาย 1 กอน คือ เซลลไฟฟาเคมีกี่เซลล ( 1  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  แบตเตอรี่ คืออะไร และแตกตางกับถานไฟฉายอยางไร ( 1  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  เซลลไฟฟาแบงออกเปนกีป่ระเภท  อะไรบาง ( 1  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  ใหนักเรียนอธิบายหลกัการของเซลลไฟฟาเคมี มาพอสังเขป ( 5  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ช่ือ...............................................................................................ช้ัน..........................เลขที.่........................... 

 

บัตรคําถาม 2.1.1 

เรื่อง การผลติกระแสไฟฟา(เซลลไฟฟาเคมี) 
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คําชี้แจง    จากบัตรเน้ือหาใหนักเรียนศึกษาบัตรเน้ือหาแลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1.  ไดนาโม  คืออะไร ( 2  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ปริมาณกระแสไฟฟาที่เกิดข้ึนจากไดนาโมจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยใดบาง ( 2  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. หลักการกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟา มกีี่วิธีอะไรบาง ( 2  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ใหนักเรียนอธิบายหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง ( 2  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ใหนักเรียนอธิบายหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ ( 2  คะแนน ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ...............................................................................................ช้ัน..........................เลขที.่........................... 

 

บัตรคําถาม 2.1.2 

เรื่อง การผลติกระแสไฟฟา(ไดนาโม) 
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดแลวทําเครือ่งหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ 

   ขอสอบมีจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน  

1.  ไฟฟากระแสสลบัและไฟฟากระแสตรงจากไดนาโม จะมคีามากหรอืนอย ไม เกี่ยวกับขอใด 

 ก.  ความเร็วของขดลวด    

ข. จํานวนรอบของขดลวด 

 ค.  ชนิดของแรงหมุนขดลวด   

ง.  ความเขมของสนามแมเหลก็ 

2.  จงพิจารณาขอความในขอตอไปน้ี ขอใด ไม ถูกตอง 

ก.  แบตเตอรีร่ถยนตใหไฟฟากระแสสลับ 

 ข.  เซลลไฟฟาเคมีทกุชนิดใหไฟฟากระแสตรง 

 ค.  เกิดการไหลของกระแสไฟฟาไดเมื่อมีความตางศักยไฟฟาระหวางจุด  2 จุด 

 ง.  ในเซลลไฟฟาเคมี ถามปีฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนมาก จะเกิดกระแสไฟฟาไดมากดวย 

3.  ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลบัน้ันมีความแตกตางกันในเรือ่งใด 

 ก.  ทิศทางการไหล    

ข.  ความเขมของแสง 

 ค.  แหลงกําเนิดไฟฟา    

ง.  ปริมาณกระแสไฟฟา 

4.  การไหลของกระแสไฟฟาเปรียบไดกับการเคลื่อนที่ในขอใดไดดีที่สุด 

 ก.  ควันไฟ     

ข.  ลมพัดฝุน 

 ค.  นํ้าในแมนํ้า     

ง.  คลื่นในทะเล 

5.  กระแสไฟฟาทีเ่กิดจากการเหน่ียวนํา ไดจากอปุกรณชนิดใด 

 ก.  ไดนาโม     

ข.  แบตเตอรี ่

 ค.  ถานไฟฉาย     

ง.  โซลารเซลล 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง  การผลิตกระแสไฟฟา 
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6.  ถานําแผนสังกะสีทั้ง 2 อัน เสียบเขากบัผลมะนาว แลวตอเขากับเครื่องวัดกระแสไฟฟา จะมี

กระแสไฟฟาเกิดข้ึนหรือไม เพราะเหตุใด 

 ก.  เกิดเพราะใชแผนสงักะสีขนาดตางกัน 

 ข.  ไมเกิด เพราะแผนสังกะสมีีขนาดเล็กเกินไป      

ค.  เกิด เพราะแผนสังกะสทีําปฏิกริิยากับนํ้ามะนาวได       

ง.  ไมเกิด เพราะใชโลหะชนิดเดียวกัน ทําใหเกิดปฏิกริิยาเคมีเทากัน ความตางศักยจึงเทากันไม 

    เกิดกระแสไฟฟาไหล  

7.  ถากระแสไฟฟาไหลจากจุด  ก  ไปยังจุด  ข  สามารถสรปุไดตามขอใด 

 ก.  จุด  ก ศักยไฟฟาสูงกวาจุด  ข   

ข.  จุด  ข  ศักยไฟฟาสูงกวาจุด  ก  

 ค.  จุด  ก มีความตางศักยสูงกวาจุด  ข  

ง.   จุด  ข มีความตางศักยสูงกวาจุด  ก    

8. เมื่อนําแผนโลหะ  2 ชนิดจุมลงในสารละลายชนิดหน่ึงแลวตอแผนโลหะทัง้สองดวยสายไฟเขากบั

แบตเตอรี่ ปรากฏวาเข็มของแอมมเิตอรไมเบน สามารถคาดคะเนไดอยางไร 

 ก.  สารละลายที่ใชเปนนํ้า    

ข.  สารละลายที่ใชเปนดาง 

 ค.  สารละลายที่ใชไมเปนกรด   

ง.  คาดคะเนไมได 

9. ไฟฟาที่เกิดจาก แหลงกําเนิดในขอใดเปนไฟฟากระแสตรง 

 ก. ไดนาโม  การเหน่ียวนํา   

ข.  ถานไฟฉาย  การเหน่ียวนํา    

ค. ไดนาโม  แบตเตอรี่รถยนต   

ง.  ถานไฟฉาย  แบตเตอรี่รถยนต 

10.  ในเซลลไฟฟาเคมีอิเล็กตรอนทีเ่กิดจากการแตกตัวของสังกะสีมทีิศทางการเคลื่อนทีอ่ยางไร 

 ก.  สังกะสี      สารละลาย      ทองแดง  

ข.  สังกะสี      ลวดตัวนํา       ทองแดง 

 ค.  ทองแดง    สารละลาย       สังกะส ี  

ง.  ทองแดง     ลวดตัวนํา        สังกะส ี
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

 

ชุดกิจกรรมการเรยีนรู เรื่อง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร                         

รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ชุดท่ี 2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

 

ช่ือ..............................................................................ช้ัน.......................เลขที.่................ 

 

ขอ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

                    บันทึก คะแนน 

 

 

   เกณฑการใหคะแนน      ตอบถูก  1  คะแนน 

        ตอบผิด  0  คะแนน 

 

 

 
 

คะแนนที่ได  

คะแนนเต็ม 10 
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ภาคผนวก 
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                    ขอท่ี           เฉลย 

1.    ก 

2.   ง 

3.    ค 

4.    ก 

5.    ค 

6.    ก 

7.    ง 

8.    ข 

9.    ค 

10.    ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

เรื่อง การผลติกระแสไฟฟา 



           ชุดที่ 2 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟา         39 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   รายวิชา วิทยาศาสตร 6  รหัสวิชา ว23102   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

 

 

 

สมาชิกในกลุม 

1. ............................................................ 4..................................................................... 

2. ............................................................ 5..................................................................... 

3. ............................................................ 6..................................................................... 

สมมติฐานการทดลอง 

เมื่อตอข้ัวทั้งสองกับเครื่องวัดกระแสไฟฟาใหครบวงจร เข็มกระดิก มีกระแสไฟฟา 

          เกิดข้ึน 

ผลจากการทํากิจกรรม 

 ตัวอยางผลการทดลอง 

ขั้นตอนการทดลอง การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

1. ตอเครื่องวัดกระแสไฟฟากับ

ถานไฟฉาย 1 กอน 

เข็มกระดิก 

 

2. จุมแผนทองแดงและแผน

สังกะสลีงในสารละลายกรด

ซัลฟวรกิ 

แผนสังกะสีเปลี่ยนเปนสีดําและเกิดฟองกาซ   

 

3. ตอสายไฟจากแผนโลหะทัง้สอง

กับเครื่องวัดกระแสไฟฟา 

แผนสังกะสีเปลี่ยนเปนสีดําและเกิดฟองกาซ  เข็มกระดิก 

 

 

สรุปผลและอภิปราย 

 อภิปรายผลการทดลอง 

        1.  เมื่อจุมแผนทองแดงและสังกะสลีงในสารละลายกรดซัลฟวริก มปีฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึน  

            สังเกตไดจากแผนสงักะสีเปนสีดําและเกิดฟองกาซ  

        2. เมื่อตอข้ัวทั้งสองกบัเครื่องวัดกระแสไฟฟาใหครบวงจร เข็มกระดิก มีกระแสไฟฟา 

            เกิดข้ึน 

        3. เซลลไฟฟาเคมมีีการเปลี่ยนรปูพลังงานเคมเีปนพลงังานไฟฟา 

สรุปผลการทดลอง 

สรปุไดวาเซลลไฟฟาเคมีมีการเปลี่ยนรูปพลงังานเคมเีปนพลงังานไฟฟา 

 
 

 

บัตรเฉลยบนัทกึกิจกรรมที่  2.1.1 

เซลลไฟฟาเคมี 
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เฉลยคําถามทายกิจกรรมการทดลอง 

 

คําชี้แจง  จากบัตรกิจกรรมใหนักเรียนศึกษาบัตรกิจกรรมแลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1. เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีข้ึน นักเรียนจะทราบไดอยางไร  

เกิดฟองกาซ   เกิดตะกอน  รอนข้ึน  เย็นลง 

2.เมื่อสลบัที่ของแผนทองแดงและแผนสังกะสทีี่จุมในกรดซลัฟวริก จะมีกระแสไฟฟาเกิดข้ึนหรือไม ทราบ

ไดอยางไร 

มีกระแสไฟฟาเกิดข้ึน  สังเกตจาก การกระดิกของเข็มเครือ่งวัดกระแสไฟฟา               

3.เมื่อใชแผนโลหะที่เหมอืนกันสองแผนจุมในกรดซลัฟวรกิจะเกิดกระแสไฟฟาหรือไม ทราบไดอยางไร 

ไมเกิดกระแสไฟฟา สังเกตจากเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟาไมกระดิก     
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สมาชิกในกลุม 

1. ............................................................ 4.................................................................... 

2. ............................................................ 5.................................................................... 

3. ............................................................ 6.................................................................... 

 

สมมติฐานการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………............................................................................................………………………….. 

ผลจากการทํากิจกรรม 

ข้ันตอนการทดลอง ผลการทดลอง 

1. วางแทงแมเหล็กเขาใกล

ขดลวด 

เข็มไมเบน 

 

2. เคลื่อนแทงแมเหล็กเขาออก

แกนของขดลวด 

เข็มเบน 

 

3. เคลื่อนขดลวดเขาออกจาก

แทงแมเหลก็ โดยใหแทง

แมเหล็กอยูกับที ่

เข็มเบน 

 

 

สรุปผลและอภิปราย 

การเกิดกระแสไฟฟาเหน่ียวนําจะตองเคลื่อนที่ขดลวดตัดสนามแมเหล็ก หรือเคลื่อนที่แมเหลก็ผาน

ขดลวด   

 

 

 

 

 

 
 

บัตรเฉลยกิจกรรมที่  2.1.2 

ไดนาโม 
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เฉลยคําถามทายกิจกรรมการทดลอง 

 

คําชี้แจง  จากบัตรกิจกรรมใหนักเรียนศึกษาบัตรกิจกรรมแลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1.  ในขณะที่แทงแมเหล็กอยูใกลๆ ขดลวด  ขดลวดอยูในสนามแมเหล็กหรอืไมเพราะเหตุใด 

อยูในสนามแมเหล็ก เพราะ แมเหลก็สงอํานาจแมเหล็กไปรอบ ๆแทงแมเหล็ก 

2.  เมื่อเคลื่อนที่แทงแมเหล็กหรอืขดลวดเขาออกอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการ เปลี่ยนแปลง อยางไร เพราะ

เหตุใด     

เกิดกระแสไฟฟา เพราะสนามแมเหล็กบรเิวณขดลวด เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ขดลวดตัด

สนามแมเหล็ก หรือสนามแมเหล็กตัดขดลวด) 

3.  กระแสไฟฟาทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแมเหล็กเรียกวาอะไร 

 กระแสไฟฟาเหน่ียวนํา 
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คําชี้แจง    จากบัตรเน้ือหาใหนักเรียนศึกษาบัตรเน้ือหาแลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1.  เซลลไฟฟาเคมี คืออะไร 

 เครื่องมือหรืออปุกรณทางเคมีทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงพลงังานเคมเีปนพลงังานไฟฟา หรือ

ไฟฟาเปนเคม ี

2.  จงยกตัวอยางเซลลไฟฟาเคมีที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  

 เซลลถานไฟฉายหรือเซลลแหง  เซลลอลัคาไลน แบตเตอรี ่

3.  ถานไฟฉาย 1 กอน คือ เซลลไฟฟาเคมีกี่เซลล 

 เซลลไฟฟาเคมีเซลลเดียว 

4.  แบตเตอรี่ คืออะไร และแตกตางกับถานไฟฉายอยางไร 

เซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่ว ผลิตข้ึนโดยนําเซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่วซึง่มีความตางศักย เซลลละ 

2 โวลต มาตอกันแบบอนุกรม 6 เซลล ไดความตางศักยรวม  12  โวลต  เพื่อใหมีพลงังานไฟฟามากข้ึน 

แบตเตอรีร่ถยนตมีความตางศักย 12  โวลต 

5.  เซลลไฟฟาแบงออกเปนกีป่ระเภท  อะไรบาง 

2  ประเภท  ไดแก 

1.  เซลลกัลวานิก (galvanic cell) หรือเซลลโวลตาอิก (voltaic cell) 

2.  เซลลอิเล็คโทรไลต ( Electrolytic cell ) 

6.  ใหนักเรียนอธิบายหลกัการของเซลลไฟฟาเคมมีาพอสังเขป 

หลักการสรางเซลลไฟฟาเคมี  

 1.  จุมแผนโลหะตางกัน  2 ชนิดลงในสารละลายที่สามารถแตกตัวใหไอออนบวกและไอออนลบได 

 2.  โลหะตางชนิดกันแตกตัวใหอเิลก็ตรอนไดตางกัน ดังน้ันเมื่อตอแผนโลหะทั้งสองเขาดวยกัน 

โลหะที่แตกตัวใหอเิลก็ตรอนไดดีกวา จะมีศักยไฟฟาตํ่า เรียกวา ข้ัวลบ  สวนโลหะทีเ่สียอิเล็กตรอนยากกวา 

จะมีศักยไฟฟาสูงกวา เรียกวา ข้ัวบวก  

3.  อิเล็กตรอนจะไหลจากข้ัวที่มีศักยไฟฟาตํ่าไปยังข้ัวที่มีศักยไฟฟาสูง สวนกระแสไฟฟาจะไหล

จากข้ัวที่มีศักยไฟฟาสูงไปยังข้ัวที่มีศักยไฟฟาตํ่ากวา 

4.  กระแสไฟฟาจะไหลจนกระทัง่ศักยไฟฟาที่ข้ัวทั้งสองเทากัน จึงจะหยุดไหล  แสดงวา ไฟหมด 

 

 

บัตรเฉลยคําถามที่ 2.1.1 

เรื่อง การผลติกระแสไฟฟา 
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คําชี้แจง    จากบัตรเน้ือหาใหนักเรียนศึกษาบัตรเน้ือหาแลวตอบคําถามตอไปน้ี 

1.  ไดนาโม  คืออะไร 

 ไดนาโมเปนเครื่องกลที่เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงานไฟฟา 

2.  ปริมาณกระแสไฟฟาที่เกิดข้ึนจากไดนาโมจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยใดบาง 

 - จํานวนรอบของขดลวด 

 - กําลังข้ัวของแทงแมเหล็ก 

 - ความเร็วของการเคลื่อนที่ของขดลวดหรือแทงแมเหลก็ 

 - พื้นที่ของขดลวด ถามีพื้นที่มากกจ็ะเกิดกระแสไฟฟาไดมาก 

3. หลักการกําเนิดแรงเคลื่อนไฟฟา มีกี่วิธีอะไรบาง 

 2  วิธี  ไดแก  หลักการขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก  และหลักการสนามแมเหล็กตัดผาน

ขดลวด 

4.  ใหอธิบายหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง 

 ไดนาโมกระแสตรง เปนไดนาโมที่ผลิตไฟฟากระแสตรงออกมาใชงาน โดยที่ปลายทั้งสองของ

ขดลวดจะเช่ือมตอกับแตละดานของวงแหวนผาซกี ซึ่งทําใหกระแสไฟฟาเหน่ียวนําที่เกิดข้ึนเมื่อขดลวด

หมุนมทีิศทางการไหลไปในทางเดียวตลอดเวลา ดังน้ันกระแสไฟฟาที่ไดจงึเปนไฟฟากระแสตรง 

5.  ใหอธิบายหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลบั 

 ไดนาโมกระแสสลับ เปนไดนาโมทีผ่ลิตไฟฟากระแสสลบัออกมาใชงาน ปลายทัง้สองของขดลวด

จะเช่ือมตอกับวงแหวนลื่นแตละอันเมื่อหมุนขดลวดวงแหวนทั้งสองกจ็ะหมุนตามไปดวยโดยแตะอยูกับ

แปรงตลอดเวลา เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ตัดกับสนามแมเหล็ก (หมุน) กจ็ะทําใหเกิดกระแสไฟฟาเหน่ียวนําข้ึน 

ซึ่งกระแสไฟฟาที่เกิดจะไหลเขาและออกจากปลายขดลวดแตละดานกลับไปกลบัมาทําใหเกิดไฟฟา

กระแสสลับ 

 
 

 

 

 

 

 

บัตรเฉลยคําถามที่ 2.1.2 

เรื่อง การผลติกระแสไฟฟา(ไดนาโม) 



           ชุดที่ 2 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟา         45 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   รายวิชา วิทยาศาสตร 6  รหัสวิชา ว23102   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

         ขอท่ี      เฉลย 

1.    ค.  ชนิดของแรงหมุนขดลวด 

2.   ก.  แบตเตอรีร่ถยนตใหไฟฟากระแสสลับ  

3.    ก.  ทิศทางการไหล  

4.    ค.  นํ้าในแมนํ้า 

5.    ก.  ไดนาโม 

6.    ง.  ไมเกิด เพราะใชโลหะชนิดเดียวกัน ทําใหเกิดปฏิกริิยาเคมีเทากัน 

  ความตางศักยจึงเทากันไมเกิดกระแสไฟฟาไหล 

7.    ก.  จุด  ก ศักยไฟฟาสูงกวาจุด  ข 

8.  ค.  สารละลายที่ใชไมเปนกรด 

9.  ง.  ถานไฟฉาย  แบตเตอรี่รถยนต 

10.  ข.  สังกะสี   ลวดตัวนํา   ทองแดง 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 

เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 



           ชุดที่ 2 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟา         46 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   รายวิชา วิทยาศาสตร 6  รหัสวิชา ว23102   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

แบบประเมินผลสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมรายกลุม สําหรับนักเรียนประเมินกลุมตนเอง 

รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 

ชุดท่ี 2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

 

ช่ือกลุม.........................................................วันที่..............เดือน.............................พ.ศ............................. 

 

 

 เกณฑผาน 6 คะแนน     ผานเกณฑ    ไมผานเกณฑ 

 

   ลงช่ือ..............................................ผูประเมิน                                                                                        

(................................................)                                                      

 

 

 

 

ท่ี 

พฤติกรรม 
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คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

รวมคะแนนกลุม  



           ชุดที่ 2 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟา         47 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   รายวิชา วิทยาศาสตร 6  รหัสวิชา ว23102   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

แบบประเมินผลสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมรายกลุม สําหรับครูประเมิน 

รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 

ชุดท่ี 2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

 

ช่ือกลุม.....................................................วันที่............เดือน.............................พ.ศ................................... 

 

 

เกณฑผาน 6 คะแนน     ผานเกณฑ   ไมผานเกณฑ 

 

   ลงช่ือ..............................................ผูประเมิน                                                        

           (นายปราโมช  เครื่องตน)            

 

 

 

ท่ี 

พฤติกรรม 

 

 

 

 

ชื่อสมาชิก 
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คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

รวมคะแนนกลุม  



           ชุดที่ 2 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟา         48 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   รายวิชา วิทยาศาสตร 6  รหัสวิชา ว23102   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

แบบบันทึกคะแนนระหวางเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู   

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ชุดท่ี 2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

ช่ือกลุม.........................................................................วันที่............เดือน.............................พ.ศ................. 

ที่ ช่ือสมาชิก 

บัตรบันทกึ

กิจกรรม

2.1.1(10) 

บัตรบันทกึ

กิจกรรม

2.1.2(10) 

บัตรคําถาม 

2.1.1 (10) 

บัตรคําถาม 

2.1.2 (10) 

รวม 

(40) 

ผาน/

ไมผาน 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ชุดที่ 2 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟา         49 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง ไฟฟานารู   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   รายวิชา วิทยาศาสตร 6  รหัสวิชา ว23102   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

แบบบันทึกคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟานารู   

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา วิทยาศาสตร 6 รหัสวิชา ว23102 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 ชุดท่ี 2 เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟา 

ช่ือกลุม.....................................................วันที่............เดือน.............................พ.ศ.................................. 

ท่ี ชื่อสมาชิก 

คะแนน 

กอนเรียน 

(10) 

คะแนน 

หลังเรียน 

(10) 

คะแนน

ความกาวหนา 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


