คำนำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เรื่อง กำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ จัดทาขึ้นสาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ประกอบด้ วย คาชี้แจงสาหรั บนัก เรี ย น
สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา และแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) นี้ ได้นารูปแบบการจัด
กิจกรรมการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่ง ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความสนใจ
(Engagement) 2) การสารวจและค้นหา (Exploration) 3) การอธิบาย (Explanation) 4) การขยายความรู้
(Elaboration) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็ น
สาคัญ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสืบค้นข้ อมูล มี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยมีครูเป็นผู้ให้คาปรึกษา อานวยความสะดวก ตลอดจนติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน(5E)
นี้ จะเป็นประโยชน์สาหรับครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิท ยาศาสตร์ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เกิด
สมรรถนะที่สาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามเป้าหมายของหลักสูตร
ศุภชัย มาตาชาติ
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องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เรื่ อง การผลิต
กระแสไฟฟ้า มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.

คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
แบบทดสอบก่อนเรี ยนชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1
บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี
บัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง ไดนาโม
บัตรสรุ ปเนื้อหา ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1
บัตรทดสอบความรู ้ความเข้าใจที่ 1 เรื่ อง เซลล์ไฟฟ้าเคมีและไดนาโม
แบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เรื่ อง การผลิต
กระแสไฟฟ้า มีรายละเอียดที่นกั เรี ยนทุกคนจาเป็ นต้องอ่านและทาความเข้าใจให้ถูกต้อง เพือ่ นาไปสู่ข้นั ตอน
การปฏิบตั ิตามกระบวนการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. สาระการเรี ยนรู ้
สาระที่ 5 พลังงาน

2. มาตรฐานการเรี ยนรู ้
มาตรฐาน ว 5.1

มาตรฐาน ว 8.1

3. ตัวชี้วดั
ว 5.1 ม.3/2
ว 8.1 ม.3/1
ว 8.1 ม.3/2
ว 8.1 ม.3/4

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวติ การเปลี่ยนรู ปพลังงาน
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลการใช้พลังงานต่อชีวติ และ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ สื่อสารสิ่งที่เรี ยนรู ้และนา
ความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ
หาความรู ้ การแก้ปัญหา รู ้วา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ขอ้ มูล
และเครื่ องมือทีม่ ีอยูใ่ นช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั

ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า
ความต้านทานและนาความรู ้ไปใช้ประโยชน์
ตั้งคาถามที่กาหนดประเด็นหรื อตัวแปรที่สาคัญในการสารวจ ตรวจสอบ
หรื อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี
รวบรวมข้อมูล จัดกระทาข้อมูลเชิงปริ มาณและคุณภาพ
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1. สาระสาคัญ
1.1 เซลล์ไฟฟ้าเคมี หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ โดยอาศัยการเกิดปฏิกิริยา
เคมีเรี ยกว่า เซลล์กลั วานิก ส่วนอุปกรณ์ที่ผา่ นไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในระบบของสารละลายอิเล็กโทรไลต์
ทาให้เกิดปฏิกิริยาเคมีข้ นึ เรี ยกว่า เซลล์อิเล็กโทรไลต์ ซึ่งเป็ นการเปลี่ยนรู ปพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานเคมี
1.2 ไดนาโม (Dynamo) หรื อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า (Regenerator) คือ อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เปลี่ยน
พลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนาระหว่างสนามแม่เหล็กกับขดลวดตัวนา จึง
สามารถนาพลังงานไฟฟ้า มาแปรรู ปเป็ นพลังงานรู ปอื่นๆ แล้วนามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและการ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรี ยนสามารถอธิบายหลักการทางานของเซลล์ไฟฟ้าเคมีได้
2. นักเรี ยนสามารถอธิบายหลักการทางานของไดนาโมได้
3. นักเรี ยนสามารถระบุชนิดของไดนาโมได้
4. นักเรี ยนสามารถบอกความแตกต่างระหว่างไดนาโมกระแสตรงและไดนาโมกระแสสลับได้
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3.1 ซื่อสัตย์สุจริ ต
3.2 มีวนิ ยั
3.3 ใฝ่ เรี ยนรู ้
3.4 มุ่งมัน่ ในการทางาน
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการสื่อสาร
4.2 ความสามารถในการคิด
4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา

5. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน(5E) ชุดที่ 1 เรื่ อง
การผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3 ชัว่ โมง
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6. บทบาทของนักเรียน
ก่ อนกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนจะต้องอ่านคาชี้แจงสาหรับนักเรี ยนให้เข้าใจหากมีขอ้ สงสัยประการใด ให้สอบถาม
ครู ผสู ้ อน
2. ตรวจสอบ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1
เรื่ อง การผลิตกระแสไฟฟ้า ให้เรี ยบร้อย ในเรื่ องของจานวนหน้า และความบกพร่ องที่เกิดจากการจัดพิมพ์
ระหว่ างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนจะต้องทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เรื่ อง การผลิตกระแสไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จและนาส่งครู ผสู ้ อน ก่อนเริ่ มกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
2. นักเรี ยนจะต้องทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่ม โดยครู จะดาเนินการแบ่งกลุ่มให้กบั นักเรี ยน กลุ่ม
ละ 4-5 คน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีหน้าที่ ดังนี้
2.1 นักเรี ยนจะต้องแบ่งหน้าที่รับผิดชอบแต่ละคนให้ชดั เจน และเปลี่ยนตาแหน่งทุกครั้งเมื่อทา
กิจกรรมครั้งต่อไป ดังนี้
2.1.1 ประธาน ทาหน้าที่ควบคุมและแบ่งหน้าทีร่ ับผิดชอบของสมาชิก
2.1.2 รองประธาน ทาหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่
2.1.3 สมาชิก มีหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
2.1.4 เลขานุการ มีหน้าที่ จดบันทึกผลการทดลอง และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของ
สมาชิกในกลุ่ม
3. นักเรี ยนร่ วมกันทากิจกรรมตามบัตรกิจกรรม โดยครู เป็ นผูด้ าเนินการให้เป็ นไปตาม
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) ให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
4. นักเรี ยนจะต้องร่ วมแสดงความคิดเห็นในระหว่างการทากิจกรรมตามบัตรกิจกรรม
5. นักเรี ยนจะต้องบันทึกผลการทดลอง ตอบคาถามท้ายการทดลอง และสรุ ปผลการทดลอง ใน
เล่มชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เรื่ อง การผลิต
กระแสไฟฟ้า ของตนเอง
6. นักเรี ยนร่ วมกันคัดเลือกสมาชิกในกลุ่มเพือ่ เป็ นตัวแทนนาเสนอผลการทากิจกรรมตามบัตร
กิจกรรม (สมาชิกทุกคนต้ องได้ นาเสนอผลการทากิจกรรมในครั้งต่ อๆไป)
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8. หลังการนาเสนอบัตรกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม กลุ่มอื่นๆ จะต้องร่ วมกันอภิปรายรู ปแบบการ
นาเสนอเนื้อหา ประเด็นคาถาม สรุ ปผลการทดลอง โดยวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ เพือ่ ให้เกิดการปรับปรุ งหาก
มีขอ้ บกพร่ อง
7. นักเรี ยนทากิจกรรมตาม บัตรทดสอบความรู ้ความเข้าใจที่ 1 เรื่ อง เซลล์ไฟฟ้าเคมีและไดนาโม
หลังทากิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้
5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เรื่ อง การผลิตกระแสไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จและนาส่งครู ผสู ้ อน
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แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่

1

เรื่ อง กำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำ

คำชี้แจง
1. ข้อสอบเป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจำนวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน เวลำ 15 คะแนน
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่ องหมำยกำกบำท  ทับตัวอักษร ก ข ค
และ ง ในกระดำษคำตอบ
1. ข้อใดกล่ำวถึงกระแสไฟฟ้ำได้ถูกต้องที่สุด
ก. กระแสสมมติ คือ กำรเคลื่อนทีข่ องนิวตรอน
ข. กระแสไฟฟ้ำมีเพียงชนิดเดียว คือ กระแสอิเล็กตรอน
ค. กระแสไฟฟ้ำจะไหลจำกจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำต่ำไปยังจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำสูง
ง. กระแสไฟฟ้ำ คือ ปริ มำณประจุไฟฟ้ำที่เคลื่อนที่หรื อมีกำรถ่ำยเทผ่ำนพื้นที่ภำคตัดขวำงจำกจุด
หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของลวดตัวนำไฟฟ้ำใน 1 หน่วยเวลำ
2. อุปกรณ์ในข้อใดที่เปลี่ยนพลังงำนเคมีเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
ก. เซลล์ไฟฟ้ำเคมี
ข. ไดนำโม
ค. เซลล์สุริยะ
ง. เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำ
3. สำรใดทำหน้ำที่เป็ นอิเล็กโทรไลต์ในถ่ำนไฟฉำย
ก. แมกนีเซียมคลอไรด์
ข. แมงกำนีสออกไซด์
ค. โพแทสเซียมคลอไรด์
ง. แอมโมเนียมคลอไรด์
4. ไดนำโมผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยเปลี่ยนรู ปพลังงำนอย่ำงไร
ก. เปลี่ยนพลังงำนแสงเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
ข. เปลี่ยนพลังงำนเคมีเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
ค. เปลี่ยนพลังงำนกลเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
ง. เปลี่ยนพลังงำนเคมีเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
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จำกรู ปจงตอบคำถำมข้อ 5-7

5. ไอออนบวกและไอออนลบจะมีกำรเคลื่อนที่อยูบ่ ริ เวณใด
ก. โลหะ A
ข. โลหะ B
ค. สำรละลำย C
ง. ลวดตัวนำ
6. กระแสไฟฟ้ำจะมีทิศทำงกำรไหลอย่ำงไร
ก. ไหลจำก โลหะ A ไปยัง โลหะ B
ข. ไหลจำก โลหะ B ไปยัง โลหะ A
ค. ไหลอยูภ่ ำยในสำรละลำย C
ง. ไหลจำกโลหะ A ผ่ำนสำรละลำย C ไปยังโลหะ B
7. อุปกรณ์ใดที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำเหนี่ยวนำ
ก. เซลล์ไฟฟ้ำเคมี
ข. ถ่ำนไฟฉำย
ค. เซลล์สุริยะ
ง. ไดนำโม
8. ไดนำโมกระแสตรงต่ำงจำกไดนำโมกระแสสลับในข้อใด
ก. ขดลวด
ข. แม่เหล็ก
ค. คอมมิวเตเตอร์
ง. สนำมแม่เหล็ก
9. คำกล่ำวในข้อใดไม่ ถูกต้ อง
ก. ขั้วอิเล็กโทรด คือ ทำงที่อิเล็กตรอนไหลเข้ำและไหลออก
ข. กระแสไฟฟ้ำไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง เป็ นเพียงกระแสสมมติเท่ำนั้น
ค. อิเล็กตรอนจะไหลจำกขั้วที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำต่ำกว่ำไปยังขั้วที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำสูงกว่ำ
ง. แรงเคลื่อนไฟฟ้ำของเซลล์ข้ นึ อยูก่ บั ปริ มำณของสำรละลำยและขนำดของขั้วไฟฟ้ำ
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10. ไดนำโมกระแสสลับ ถ้ำเอำแม่เหล็กข้ำงหนึ่งออก เหลือแม่เหล็กข้ำงเดียว เมื่อหมุนขดลวดจะเกิดไฟฟ้ำ
กระแสสลับขึ้นหรื อไม่
ก. ไม่เกิด เกิดแต่ไฟฟ้ำกระแสตรง
ข. ไม่เกิดกระแสไฟฟ้ำในวงจรเลย
ค. เกิดไฟฟ้ำกระแสตรงปริ มำณมำก
ง. เกิดไฟฟ้ำกระแสสลับแต่มีปริ มำณน้อย
11. กระแสไฟฟ้ำ คืออะไร
ก. กระแสสมมติ
ข. กระแสโปรตอน
ค. กระแสนิวตรอน
ง. กระแสอิเล็กตรอน
12. กระแสไฟฟ้ำไหลอย่ำงไรในวงจรไฟฟ้ำ
ก. จำกที่ศกั ย์ไฟฟ้ำสูงไปยังศักย์ไฟฟ้ำต่ำ
ข. จำกที่อุณหภูมิสูงไปยังที่อุณหภูมิต่ำ
ค. จำกที่ศกั ย์ไฟฟ้ำต่ำไปยังศักย์ไฟฟ้ำสูง
ง. จำกจุดที่มีควำมต้ำนทำนสูงไปสู่จุดที่มีควำมต้ำนทำนต่ำกว่ำ
13. จงพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ ข้อใดกล่ำวไม่ ถูกต้ อง
ก. ถ่ำนไฟฉำยให้ไฟฟ้ำกระแสตรง
ข. แบตเตอรี่ รถยนต์ให้ไฟฟ้ำกระแสสลับ
ค. กำรไหลของกระแสไฟฟ้ำเกิดเมื่อมีควำมต่ำงศักย์ระหว่ำงจุด 2 จุด
ง. ในเซลล์ไฟฟ้ำเคมีปฏิกิริยำเคมีเกิดขึ้นมำกเท่ำใด จะได้กระแสไฟฟ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
14. สิ่งที่มีผลต่อปริ มำณของกระแสไฟฟ้ำ ที่เกิดจำกหลักกำรทำงำนของไดนำโมคือข้อใด
ก. ขนำดของสนำมแม่เหล็ก
ข. อัตรำกำรหมุนของขดลวด
ค. จำนวนขดลวดที่พนั รอบแกน
ง. ถูกทุกข้อ
15. ถ่ำนที่นำมำใช้ในนำฬิกำข้อมือ หรื อเครื่ องคิดเลขเป็ นถ่ำนชนิดใด
ก. แบตเตอรี่
ข. ถ่ำนไฟฉำย
ค. ถ่ำนลิเทียม
ง. ถ่ำนอัลคำไลน์
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บัตรกิจกรรมที่

1

เรื่ อง เซลล์ไฟฟ้ำเคมี

1. จุดประสงค์ของกิจกรรม
1.1 เพือ่ ศึกษาและทดลองหลักการทางานของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
1.2 เพือ่ ศึกษาการเปลี่ยนรู ปพลังงานของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
2. คำชี้แจง
2.1 ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์การทากิจกรรมและวางแผนการทากิจกรรม
ร่ วมกัน
2.2 ประธานแต่ละกลุ่มอธิบายวิธีการทากิจกรรมให้สมาชิกฟังและวางแผนการทากิจกรรม
ร่ วมกัน สมาชิกทุกคนร่ วมกันทากิจกรรม
2.3 เลขานุการกลุ่มบันทึกผลการทากิจกรรม สมาชิกแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายสรุ ปโดยใช้
คาถามในการสรุ ป
2.4 ครู สุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม มานาเสนอองค์ความรู ้ที่ได้หน้าชั้นเรี ยนเพือ่ สะสมคะแนน
กลุ่ม
2.5 ให้นกั เรี ยนทุกคนตอบคาถาม เพือ่ การสรุ ปและขยายความรู ้ ส่งงานให้ครู ประเมินความ
รับผิดชอบ อดทน มุ่งมัน่ ผลงานที่ดีลาดับ 1-5 ให้นามาจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรี ยน
3. อุปกรณ์
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

ถ่านไฟฉาย
กระบะถ่านไฟฉาย
สายไฟฟ้าขนาดเล็ก
แผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดง ขนาด 2 cm × 7cm
บีกเกอร์ขนาด 100 cm3
สารละลายกับกรดซัลฟิ วริ ก
มิลลิแอมมิเตอร์/แอมมิเตอร์
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4. วิธีทำกิจกรรม
4.1 ต่อเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับถ่านไฟฉาย 1 ก้อนสังเกตและบันทึกผล

4.2 ขัดแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีขนาด 2 cm × 7cm ด้วยกระดาษทรายให้สะอาด แล้ว
จุ่มลงในสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก สังเกตและบันทึกผล

4.3 ยกแผ่นโลหะแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก สังเกตและบันทึกผล
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4.4 ต่อเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายกับปลายของโลหะทั้งสอง สังเกตและบันทึกผล

5. ตำรำงบันทึกผลกำรทำกิจกรรม
กำรทำกิจกรรม
1. ต่ อเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ ำอย่ ำง
ง่ ำยเข้ ำกับถ่ ำนไฟฉำย 1 ก้ อน
2. จุ่มแผ่ นทองแดงและแผ่ น
สั งกะสีลงในบีกเกอร์ ทมี่ ี
สำรละลำยกรดซัลฟิ วริกอยู่
3. ต่ อแผ่ นทองแดงและแผ่ น
สั งกะสี เข้ ำกับเครื่ องวัด
กระแสไฟฟ้ ำอย่ ำงง่ ำย
4. ยกแผ่ นทองแดงออก
5. ยกแผ่ นสั งกะสี ออก

ผลกำรทำกิจกรรม
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

คำถำมเพื่อกำรสรุปผลกำรทำกิจกรรม/ขยำยควำมรู้
1. เมื่อต่อเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่ายเข้ากับถ่านไฟฉาย 1 ก้อน จะเกิดผลอย่างไร เพราะเหตุใด
ตอบ....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. เมื่อจุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลายกรดซัลฟิ วริ กบรรจุอยู่ จะสังเกต
พบว่าแผ่นโลหะชนิดใดเป็ นสีดา เป็ นเพราะสาเหตุใด
ตอบ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3. เมื่อต่อแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีที่จุ่มในสารละลายกรดซัลฟิ วริ กเข้ากับเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้า
อย่างง่าย จะเกิดผลอย่างไร เพราะเหตุใด
ตอบ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. เมื่อต่อแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีที่จุ่มในสารละลายกรดซัลฟิ วริ กเข้ากับเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้า
อย่างง่าย ความต่างศักย์ที่แผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีจะเท่ากันหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ.....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. เมื่อต่อแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีที่จุ่มในสารละลายกรดซัลฟิ วริ กเข้ากับเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้า
อย่างง่าย ทิ้งไว้สกั ครู่ แผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ตอบ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. การทดลองนี้มีการเปลี่ยนรู ปพลังงานอย่างไรและเรี ยกอุปกรณ์ชุดนี้วา่ อย่างไร
ตอบ....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. ถ้ายกแผ่นทองแดงหรื อแผ่นสังกะสีออกจากสารละลายกรดซัลฟิ วริ ก เข็มของเครื่ องวัด
กระแสไฟฟ้าอย่างง่าย จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั้น
ตอบ.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. ความรู ้ที่ได้จากการทากิจกรรมมีประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไร
ตอบ.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. ความรู ้ที่ได้จากการทากิจกรรมสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้หรื อไม่ อย่างไร
ตอบ.................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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6. สรุปผลกำรทำกิจกรรม/องค์ควำมรู้
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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บัตรกิจกรรมที่

2

เรื่ อง ไดนำโม

1. จุดประสงค์ของกิจกรรม
1.1 เพือ่ ศึกษาหลักการเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนา
1.2 เพือ่ ศึกษาหลักการทางานของไดนาโม
1.3 บอกประโยชน์ของไดนาโมต่อชีวติ ประจาวันและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. คำชี้แจง
2.1 ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์การทากิจกรรมและวางแผนการทากิจกรรม
ร่ วมกัน
2.2 ประธานแต่ละกลุ่มอธิบายวิธีการทากิจกรรมให้สมาชิกฟังและวางแผนการทากิจกรรม
ร่ วมกัน สมาชิกทุกคนร่ วมกันทากิจกรรม
2.3 เลขานุการกลุ่มบันทึกผลการทากิจกรรม สมาชิกแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายสรุ ปโดยใช้
คาถามในการสรุ ป
2.4 ครู สุ่มตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม มานาเสนอองค์ความรู ้ที่ได้หน้าชั้นเรี ยนเพือ่ สะสมคะแนน
กลุ่ม
2.5 ให้นกั เรี ยนทุกคนตอบคาถาม เพือ่ การสรุ ปและขยายความรู ้ ส่งงานให้ครู ประเมินความ
รับผิดชอบ อดทน มุ่งมัน่ ผลงานที่ดีลาดับ 1-5 ให้นามาจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรี ยน
3. อุปกรณ์
3.1 แท่งแม่เหล็ก
3.2 ขดลวดที่พนั รอบแกนพลาสติกปลายขดลวดมีแจ๊กเสียบ 2 ข้าง
3.3 เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย
4. วิธีทำกิจกรรม
ประกอบอุปกรณ์การทดลองดังรู ป แล้วทดลอง ดังนี้
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4.1 นาปลายหนึ่งของแท่งแม่เหล็กมาใกล้ ๆ ขดลวด สังเกตการเบนของเข็มเครื่ องวัด
กระแสไฟฟ้าอย่างง่าย
4.2 เคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าออกจากขดลวดอย่างรวดเร็ ว สังเกตการณ์เบนของเข็มเครื่ องวัด
กระแสไฟฟ้าอย่างง่าย
4.3 เคลื่อนขดลวดเข้าออกแท่งแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว สังเกตการณ์เบนของเข็มเครื่ องวัด
กระแสไฟฟ้าอย่างง่าย

5. ตำรำงบันทึกผลกำรทำกิจกรรม
กำรทดลอง
1. วำงแท่ งแม่ เหล็กใกล้ ขดลวด
2. เคลื่อนแท่ งแม่ เหล็กเข้ ำออกแกนของขดลวด
3. เคลื่อนขดลวดเข้ ำออกกับแท่ งแม่ เหล็ก โดย
ให้ แท่ งแม่ เหล็กอยู่กับที่

กำรเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้

คำถำมเพื่อกำรสรุปผลกำรทำกิจกรรม/ขยำยควำมรู้
1. เมื่อนาแท่งแม่เหล็กไปวางใกล้ขดลวดที่ต่อปลายทั้งสองข้างเข้ากับเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าอย่างง่าย
ขดลวดจะอยูใ่ นสนามแม่เหล็กหรื อไม่และสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ ......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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2. เมื่อจับขดลวดให้อยูก่ บั ที่ แล้วเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าออกอย่างรวดเร็ว สังเกตที่เข็มของเครื่ องวัด
กระแสไฟฟ้าอย่างง่ายจะเกิดผลอย่างไร เพราะอะไร
ตอบ ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. เมื่อจับแท่งแม่เหล็กให้อยูก่ บั ที่ แล้วเคลื่อนขดลวดเข้าออกอย่างรวดเร็ว จะเกิดผลอย่างไร
ตอบ ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. การที่ขดลวดอยูก่ บั ที่แล้วเคลื่อนแท่งแม่เหล็กเข้าออกอย่างรวดเร็ว หรื อให้แท่งแม่เหล็กอยูก่ บั ที่
แล้วเคลื่อนขดลวดเข้าออกอย่างรวดเร็ ว สนามแม่เหล็กจะเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ อย่างไร
ตอบ ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการทดลองนี้มีทิศทางการไหลอย่างไร สังเกตได้จากสิ่งใด และ เรี ยก
กระแสไฟฟ้าชนิดนี้วา่ อย่างไร
ตอบ ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. ไดนาโมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้านใดบ้าง
ตอบ ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. ความรู ้ที่ได้จากการทากิจกรรมมีประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
8. ความรู ้ที่ได้จากการทากิจกรรมสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้หรื อไม่ อย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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6. สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้ จำกกำรทำกิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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บัตรเนื้อหา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 การผลิตกระแสไฟฟ้า
ไฟฟ้ าเป็ นพลังงานรู ปหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดารงชีวติ ในปั จจุบนั ของสังคม
มนุษย์ การใช้พลังงานไฟฟ้าเริ่ มต้นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทัง่ เข้านอน ในชีวติ ประจาวันชีวิตของคนเรา
เกี่ ยวข้อ งกับพลัง งานไฟฟ้ า เกื อ บตลอดทั้ง วัน ไม่ ว่าจะเป็ น การอาบน้ า ทาอาหาร ดู โทรทัศน์ กา
คมนาคม การแพทย์ เป็ นต้น เราใช้พลังงานไฟฟ้าโดยผ่านเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนรู ปพลังงานไฟฟ้า
เป็ นพลังงานที่เราต้องการ
ไฟฟ้ า แม้จ ะมี ป ระโยชน์ อ นัน ต์แ ต่ ไ ฟฟ้ า ก็ มี โ ทษอย่า งมหัน ต์เ ช่ น กัน ถ้า มนุ ษ ย์ใ ช้อ ย่า ง
ประมาทและขาดความเข้าใจ เช่น การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่ งเป็ นสาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้ ทา
ให้เกิดการสูญเสี ยทรัพย์สินอาคารบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย และบางครั้งอาจก่อให้เกิดการสูญเสี ยชีวิตของ
สมาชิ กในครอบครัว หรื อ บางครั้งอาจได้รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิตจากไฟฟ้าดูด เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า เราจึงควรใช้ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังและรอบคอบ
ดัง นั้น ในชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ที่ ๑ เรื่ อ ง การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า เราจะมาเรี ย นรู ้ ใ น
เรื่ อ งการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากแหล่ งต่างๆ ที่สาคัญในปั จจุบนั
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1. กระแสไฟฟ้า (Electric current)
1.1 ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับประจุไฟฟ้ า (Electric Charge)
การที่ ว ตั ถุ มี ป ระจุ ไ ฟฟ้ า เพราะอะตอมของวัต ถุ ป ระกอบไปด้ว ยอิ เ ล็ ก ตรอน(Electron)
โปรตอน (Proton) และนิ วตรอน (Neutron) โดยโปรตอนและนิ วตรอนอยูท่ ี่แกนกลางหรื อนิ วเคลียส
ของอะตอมส่วนอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่วนอยูร่ อบ ๆ นิวเคลียส

โครงสร้างอะตอม
ที่มา : http://www.aboutthemcat.org/chemistry/atomic-structure.php
ประจุไ ฟฟ้ า คือ สิ่ ง ที่แ สดงอ านาจทางไฟฟ้ า มี 2 ชนิ ด คือ ประจุบ วกและประจุ ล บ
อิ เล็กตรอนเป็ นประจุล บ และโปรตอนเป็ นประจุบวก ส่ วนนิ วตรอนไม่ มี ประจุไ ฟฟ้ า หรื อ
เป็ นกลาง
เราสามารถจาแนกชนิดของวัตถุโดยพิจารณาจากประจุไฟฟ้าได้ ดังนี้
1) วัตถุ ที่เป็ นกลางทางไฟฟ้ า คือ วัตถุ ที่ไ ม่ แสดงอ านาจไฟฟ้ า คือ ไม่ ดึงดู ดวัตถุ ใด ๆ
เนื่ อ งจากวัตถุ มีจานวนโปรตอน (+) เท่ากับจานวนอิ เล็กตรอน (-) ตัวอย่างได้แก่ วัตถุ ทวั่ ๆ ไป
2) วัต ถุ ที่แ สดงอานาจทางไฟฟ้ า คือ วัต ถุ ที่ส ามารถดึ ง ดู ด วัต ถุ ใ ด ๆ ได้ เนื่ อ งจาก
วัต ถุ มี จานวนโปรตอนไม่ เท่ากับจานวนอิเล็กตรอน ถ้าวัตถุ มีจานวนโปรตอน (+) มากกว่าจานวน
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อิเล็กตรอน (-) วัตถุจะแสดงอานาจไฟฟ้าบวก และถ้าวัตถุมีจานวนโปรตอน (+) น้อยกว่าอิเล็กตรอน (-)
วัตถุน้ นั จะแสดงอานาจไฟฟ้าลบ
ในฤดูหนาวหรื อช่วงที่อากาศแห้งถ้าเราใช้หวีพลาสติกหวีผม แล้วนาหวีไปใกล้เศษกระดาษ
ชิ้ นเล็ก ๆ จะพบว่า กระดาษถู กดู ดขึ้นมาติดกับหวี บางคนอาจเคยสังเกตว่าในฤดู หนาวถ้าสวมใส่
เสื้อผ้าไนลอน เสื้อผ้าจะถูกดูดติดกับร่ างกาย ที่เป็ นเช่นนี้เนื่องจาก ทั้งหวีพลาสติกและเสื้อผ้าไนลอนมี
ประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าไม่เคลื่อนที่แต่สามารถส่ งพลังงานไฟฟ้าออกมารอบ ๆ เราจะเรี ยกไฟฟ้ าที่
เกิดขึ้นนั้นว่า ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity) ส่ วนการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าหรื อการเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอน เรี ยกว่า กระแสไฟฟ้า (Electric Current)

1.2 สมบัติของประจุไฟฟ้ า
1) ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกัน
2) ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกัน

สมบัติของประจุ
ที่มา ปรับปรุ งจาก : http://www.physics-and-radio-electronics.com/physics/electric-charges.html
อ่ านเพิม่ เสริมความรู้

ถ้าประจุไฟฟ้าอยูใ่ นของเหลวหรื อแก๊สเรี ยกว่า ไอออน (Ion)

20

2. ความหมายของกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้ า (Electric Current) หมายถึ ง ปริ ม าณประจุไ ฟฟ้ า ที่เ คลื่ อ นที่ห รื อ มี ก าร
ถ่ ายเทผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางจากจุดหนึ่ งไปยังอี กจุดหนึ่ งของลวดตัวนาไฟฟ้ าใน 1 หน่ วยเวลา

กระแสไฟฟ้า =

หรื อ
เมื่อ

พลังงานหรื องานที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรื อถ่ายเทประจุ
ปริ มาณประจุที่เคลื่อนที่หรื อถูกถ่ายเท

I

Q
t

Q คือ ปริ มาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่หรื อถูกถ่ายเท
หน่วยเป็ นคูลอมป์ (C)
t คือ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรื อถ่ายเทประจุ
หน่วยเป็ นวินาที (s)
I คือ กระแสไฟฟ้า
หน่วยเป็ นคูลอมป์ ต่อวินาที (C/s) หรื อ แอมแปร์ (A)

การเคลื่ อ นที่หรื อ การถ่ายเทประจุไ ฟฟ้ าจากจุ ดหนึ่ งไปยังอี กจุดหนึ่ งจะเกิ ดขึ้นได้เมื่ อ
มีความต่างระดับทางพลังงานไฟฟ้า หรื อ ที่เราเรี ยกว่าความต่างศักย์ไ ฟฟ้า (มีล กั ษณะเช่นเดียวกับ
ความต่างระดับของน้ า กล่าวคือ เมื่อมีความต่างระดับของน้ า น้ าจะไหลได้โดยไหลจากที่ระดับ สู ง
ไปสู่ ที่ระดับต่า) และเนื่ องจากมีประจุไฟฟ้า 2 ชนิ ด จึงเกิดกระแสไฟฟ้า 2 แบบ คือ
1) กระแสสมมติ คือ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่หรื อถ่ายเทของประจุบวก โดย
จะไหลจากจุด ที่มีศ กั ย์ไ ฟฟ้า สู ง ไปยัง จุด ที่มีศ กั ย์ไ ฟฟ้า ต่ า หรื อ ไหลจากขั้ว บวกไปยัง ขั้ว ลบของ
เซลล์ไฟฟ้า
2) กระแสอิเล็กตรอน คือ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่หรื อ ถ่ายเทประจุล บหรื อ
อิเล็กตรอนอิสระ โดยจะไหลหรื อถ่ายเทจากจุดที่มีศกั ย์ไ ฟฟ้าต่าไปยังจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้ าสู งกว่า หรื อ
ไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวก
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อ่ านเพิม่ เสริมความรู้

กระแสไฟฟ้ า โดยทัว่ ไปเราจะหมายถึง กระแสสมมติ คือ กระแสไฟฟ้าที่เกิด
จากการเคลื่อนที่หรื อถ่ายเทของประจุบวก โดยจะไหลจากจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้าสูง
ไปยังจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้าต่า หรื อไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้า

3. ชนิดของกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ
1) กระแสไฟฟ้ าตรง (Direct Current or D.C.) เป็ นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางเดียว
ไม่มีการสลับขั้ว นัน่ คือ ถ้าขั้วใดเป็ นขั้วบวกก็จะประพฤติตวั เป็ นขั้วบวก ส่ วนขั้วใดเป็ นขั้วลบก็ จะ
เป็ นขั้วลบตลอดไป
กระแสไฟฟ้าตรง ได้จาก เซลล์ไ ฟฟ้าเคมี ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ซึ่ งเป็ นกระแสไฟฟ้าที่
เกิดจากการเปลี่ยนรู ปพลังงานเคมีเป็ นพลังงานไฟฟ้า

ถ่านไฟฉายชนิ ดต่างๆ
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/42597
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2) กระแสไฟฟ้ าสลับ (Alternating Current or A.C.) เป็ นกระแสไฟฟ้าที่ไ หลวนสลับ
ทิศไปมาอยูต่ ลอดเวลา นั่นคือ ถ้าขณะนี้ เป็ น
ขั้วบวกเมื่อไหลครบวงจรแล้วจะเปลี่ยนเป็ น
ขั้วลบ ขณะเดี ย วกัน อี ก ขั้ว เป็ นขั้ว ลบเมื่อ
ไหลครบวงจรแล้ว จะเปลี่ ย นเป็ นขั้ว บวก
เช่ นนี้ สลับกันไปมา
กระแสไฟฟ้าสลับได้จาก ไดนาโม
ซึ่ งเป็ นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนรู ป
พลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้า
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับพลังน้ า
ที่มา : http://hrkthongsong.blogspot.com/2010/09/blog-post.html

4. แหล่งกาเนิดกระแสไฟฟ้า
การผลิตกระแสไฟฟ้ามีหลายวิธี ในที่น้ ี จะนาเสนอ 3 หัวข้อ ดังนี้ 1) เซลล์ไ ฟฟ้าเคมี 2)
ไดนาโม และ 3) เซลล์สุริยะ ซึ่ งมี รายละเอี ยด ดังต่อ ไปนี้

4.1 เซลล์ไฟฟ้ าเคมี
เซลล์ไ ฟฟ้าเคมี หมายถึง อุ ป กรณ์ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ โดยอาศัยการ
เกิ ดปฏิกิริยาเคมี หรื อหมายถึ งอุ ปกรณ์ ที่เปลี่ ยนพลังงานจากพลังงานเคมี เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1) เซลล์ปฐมภูมิ (Primary cell) หมายถึ ง เซลล์ไฟฟ้ าเคมี ที่เมื่ อประกอบเสร็ จแล้ว สามารถ
จ่ายไฟได้เลย และเมื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าหมดแล้วต้องทิ้งไป ไม่สามารถนากลับมาใช้อีกได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ถ่านไฟฉาย
2) เซลล์ทุติยภูมิ (Secondary cell) หมายถึง เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เมื่อประกอบเสร็ จแล้ว ยังจ่าย
พลัง งานไฟฟ้ าไม่ ไ ด้ ต้อ งน าไปประจุ ไ ฟฟ้ า (Charge) ก่ อ น และเมื่ อ จ่ า ยพลัง งานไฟฟ้ า หมดแล้ว
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สามารถนาไปประจุไฟฟ้าใหม่ (Recharge) แล้วนากลับมาใช้อีกได้ ยกตัวอย่าง เช่น แบตเตอรี่ รถยนต์
เซลล์ไฟฟ้าแบบนิเกิลแคดเมียม
ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมี
เซลล์ไฟฟ้าเคมี ประกอบด้วยส่วนที่สาคัญ ดังนี้
1) ขั้วไฟฟ้า (Electrode) เป็ นโลหะต่างชนิดกัน เช่น ทองแดง (Cu) เป็ นขั้วบวก สังกะสี (Zn)
เป็ นขั้วลบ
2) อิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte) หรื อสารละลายทีน่ าไฟฟ้าได้เช่น กรดซัลฟิ วริ ก ( H 2 SO 4 )

เซลล์ไฟฟ้าเคมี
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/17983
เมื่อต่ออุปกรณ์ครบดังรู ป ก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีข้ นึ สังเกตได้จากมีฟองแก๊สปุดขึ้น ฟองแก๊ส
ที่เกิดขึ้นนี้ คือ ฟองแก๊สไฮโดรเจน ( H 2 ) และเมื่อต่อสายไฟเข้ากับโลหะทั้งสอง จะมีกระแสไฟฟ้า
เกิดขึ้น
หลักการทางานของเซลล์ไฟฟ้าเคมี มีดงั นี้
1) เมื่อจุ่มแผ่นโลหะที่เป็ นขั้วไฟฟ้าต่างชนิดกันลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์แล้วต่อเข้ากับ
เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้า สารละลายจะแตกตัวให้ไอออนบวกและไอออนลบ
2) โลหะต่างชนิ ดกันแตกตัวให้อิเล็กตรอนได้ต่างกัน โลหะใดแตกตัวได้ดีกว่าจะให้อิเล็กตรอน
ได้ม ากกว่า โดยจะมี ศ กั ย์ไ ฟฟ้ า ต่ า เป็ นขั้ว ลบ ส่ ว นโลหะที่แ ตกตัว ไม่ ดี ใ ห้อิ เ ล็ก ตรอนน้อ ย จะมี
ศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าเป็ นขั้วบวก
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3) กระแสไฟฟ้าจะไหลจากศักย์ไฟฟ้าสู งไปศักย์ไฟฟ้าต่า หรื อไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ
และเมื่อศักย์ไฟฟ้าเท่ากันจึงจะหยุดไหล
4) กระแสอิเล็กตรอนจะไหลจากศักย์ไฟฟ้าต่าไปยังศักย์ไฟฟ้าสู งหรื อไหลจากขั้วลบไปยัง
ขั้วบวกซึ่งมีทิศทางการไหลสวนทางกับการไหลของกระแสไฟฟ้า
5) ศักย์ไ ฟฟ้ าเทียบได้กับระดับของน้ า ซึ่ งน้ าจะไหลจากระดับสู งไปยังระดับต่าเสมอ
จนเมื่ อ ระดับน้ าเท่ากันจึงจะหยุดไหล กระแสไฟฟ้ าก็เช่ นเดี ยวกัน จะไหลจากศักย์ไ ฟฟ้ าสู งไปยัง
ศักย์ไฟฟ้าต่า เมื่อศักย์ไฟฟ้าเท่ากันจะหยุดไหล ทาให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร เช่น ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน
มีความต่างศักย์ 1.5 โวลต์ เมื่อนาไปใช้ค่าความต่างศักย์จะลดลงเรื่ อย ๆ เมื่อศักย์ไฟฟ้าของขั้วบวกกับ
ขั้วลบเท่ากัน กระแสไฟฟ้าจะหยุดไหล
ตัวอย่ างเซลล์ ไฟฟ้ าเคมี ได้แก่
4.1.1 ถ่านไฟฉาย (Dry cell) เป็ นเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบหนึ่งที่ใช้สารเคมีที่มีสถานะเป็ นของแข็ง
เป็ นอิ เล็กโทรไลต์ ถ่ านไฟฉายจึงเป็ นเซลล์แห้ง (Dry cell) สารเคมี ที่ใช้เป็ นอิ เล็กโทรไลต์ คือ
แอมโมเนี ยมคลอไรด์ ( NH 4 Cl ) ส่ วนกล่อ งสังกะสี ที่บรรจุสารเคมี ทาหน้าที่เป็ นขั้วลบตรงกลาง
ของถ่านไฟฉายมีแท่งคาร์บอนหรื อแกรไฟต์ ทาหน้าที่เป็ นขั้วบวก ผูท้ ี่สร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมี ชนิ ดนี้
คือ เลอคังเซ ดังนั้นจึงอาจเรี ยกเซลล์ชนิ ดนี้ อี กชื่ อ หนึ่ งว่า เซลล์เลอคังเซ ถ่ านไฟฉาย 1 ก้อ น
หรื อ 1 เซลล์ มีความต่างศักย์ประมาณ 1.5 โวลต์

ส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย
ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=74295
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4.1.2 แบตเตอรี่ (Battery) หมายถึงเซลล์ไฟฟ้า ตั้งแต่ 2 เซลล์ข้ ึนไป ถูกนามาต่อเข้าด้วยกัน
ได้แก่ ถ่ านไฟฉายหลายก้อ นมาต่อ เข้าด้วยกัน หรื อ แบตเตอรี่ รถยนต์ ทั้งนี้ เพื่อ ให้มี พลังงานไฟฟ้ า
สาหรับการใช้งานมากขึ้น
แบตเตอรี่ รถยนต์ เป็ นเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทเซลล์ทุติยภูมิหลายเซลล์มาต่อกัน แบตเตอรี่
รถยนต์ 1 เซลล์ มี แ รงเคลื่ อ นไฟฟ้ า ประมาณ 2 โวลต์ ในการใช้ง านนิ ย มต่ อ เซลล์เ ข้า ด้ว ยกัน
แบบอนุ กรม เช่น แบตเตอรี่ 6 โวลต์ (3 เซลล์ต่ออนุ กรมกัน) ใช้กบั จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ 12 โวลต์
(6 เซลล์ต่ออนุกรมกัน) ใช้กบั รถยนต์ เป็ นต้น

แบตเตอรรี่ รถยนต์
ที่มา : https://solarsmileknowledge.wordpress.com/

4.2 เซลล์สุริยะ (Solar Cell)
เซลล์สุ ริ ย ะ (Solar cell) คื อ อุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถน าพลังงานแสงอาทิ ตย์ม าเปลี่ ยนให้เป็ น
กระแสไฟฟ้าโดยตรง
เซลล์สุริยะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนา 2 ชั้น ดังนี้
1) ชั้นบนหรื อ แผ่นบน เป็ นชั้นที่ รับแสงประกอบด้วยสารซิ ลิคอนเจือ ด้วยฟอสฟอรัส
ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง เพือ่ ให้แสงสว่างสามารถส่องทะลุลงไปถึงชั้นล่างได้
2) ชั้นล่ างหรื อ แผ่นล่ าง ประกอบด้วยสารซิ ลิคอนเจือ ด้วยโบรอน
การทางาน เมื่ อ แสงอาทิตย์ตกกระทบแผ่นบน จะเกิ ดความต่างศักย์ไ ฟฟ้ าระหว่างแผ่น
สารกึ่งตัวนาทั้งสอง ถ้าต่อสายไฟระหว่างแผ่นสารทั้งสอง ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากชั้นล่างไปตาม
สายไฟไปยังแผ่นสารชั้นบน ดังนั้นชั้นบนจึงเป็ นขั้วลบ และชั้นล่างเป็ นขั้วบวก
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ประโยชน์ของเซลล์สุริยะ ปั จจุบนั ได้มีการนาเอาเซลล์สุริยะมาใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย
เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่ องคิดเลข โคมไฟสยาม ดาวเทียม สถานีอวกาศ เป็ นต้น

การทางานและส่วนประกอบ เซลล์สุริยะ (Solar cell)
ที่มา : http://www.ramsessolarsystems.com/knowsolar.aspx
4.3 ไดนาโมหรื อเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
ไดนาโม (Dynamo) หรื อเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า (Regenerator) คือ อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เปลี่ ยน
พลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการเหนี่ ยวนาระหว่างสนามแม่เหล็กกับขดลวดตัวนา
สนามแม่ เ หล็ ก (Magnetic field) คื อ บริ เ วณ
รอบ ๆ แท่งแม่ เหล็ก ที่มีอ านาจแม่ เหล็ก หรื อ เส้นแรง
แม่เหล็กอยู่ โดยทิศทางของเส้นแรงแม่ เหล็กจะพุ่งออก
จากขั้ วเหนื อไปยัง ขั้ วใต้ ข องแม่ เ หล็ ก ห รื อ ถ ้า มี
ขั้ว แม่ เ หล็ก ต่า งกัน อยู่ใ กล้ก ัน จะมี เ ส้น แรงแม่ เ หล็ก
พุ่ง ออกจากขั้ว เหนื อ ไปยัง ขั้ว ใต้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิด
จากแท่งแม่เหล็ก N-S
ภาพแสดงเส้นแรงแม่เหล็ก
ที่มา : http://www.physbot.co.uk/magneticfields-and-induction.html
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เมื่อให้แท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกจากขดลวดตัวนาหรื อให้ขดลวดตัวนาเคลื่อนที่เข้าออก
จากแท่ ง แม่ เ หล็ ก อย่า งรวดเร็ ว จะเกิ ด กระแสไฟฟ้ า ไหลในขดลวด กระแสไฟฟ้ า ที่ ไ ด้น้ ี เรี ย กว่า
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนา

การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนา เมื่อแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าออกจากขดลวด
ที่มา : http://www.physchem.co.za/OB11-ele/magnetic4.htm
กระแสไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา (Induced Current) หมายถึ ง กระแสไฟฟ้ าที่ไ หลในขดลวดตัวนา
เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดตัวนา ผูค้ น้ พบหลักการนี้ คือ ไมเคิล ฟาราเดย์
(Michael Faraday)
สาหรับกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาที่ไหลในขดลวดตัวนาจะมีค่ามากหรื อน้อยจะขึ้นอยูก่ บั
1) จานวนรอบของขดลวดตัว นา ถ้ามี จานวนรอบของขดลวดตัวน ามาก กระแสไฟฟ้ า
เหนี่ยวนาจะมาก
2) ความเข้มของสนามแม่ เหล็กที่ตดั ผ่านขดลวด ถ้ามี ความเข้มของสนามแม่ เหล็กมาก
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาจะมาก
3) ความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ ถ้า แท่ ง แม่ เ หล็ ก หรื อ ขดลวดตัว น าเคลื่ อ นที่ เ ข้า ออกเร็ ว
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาจะมาก
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สาหรับกระแสไฟฟ้ าที่ได้มาจากไดนาโมนั้น อาจเป็ นกระแสไฟฟ้าตรงหรื อกระแสไฟฟ้ า
สลับก็ได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ส่วนประกอบของไดนาโม
อ่ านเพิม่ เสริมความรู้

Michael Faraday นัก วิท ยาศาสตร์ ช าวอัง กฤษเกิ ด เมื่ อ วัน ที่ 22 กัน ยายน ค.ศ.
1791 ฟาราเดย์เป็ นผูใ้ ห้คาอธิบาย อานาจการเหนี่ ยวนาของแม่ เหล็กไฟฟ้า เขา
เป็ นผูท้ ดลองหาแนวแรงแม่ เหล็กโดยใช้ผงตะไบเหล็ก เขาเป็ นผูใ้ ห้หลักที่ว่า
กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นจากตัวนาตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กหหรื อพูดง่ายๆว่าแม่เหล็ก
ก็ทาใหเกิดกระแสไฟฟ้าได้ เขาจึงเป็ นผูป้ ระดิษฐ์เเครื่ องกาเนิ ดกระแสไฟฟ้ าที่
เรี ยกว่า"ไดนาโม"ขึ้น ฟาราเดย์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1867 ในห้องทางานของเขาที่
แฮมตันคอร์ด

ส่ วนประกอบของไดนาโม
ไดนาโมประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญดัง ต่อไปนี้
1) สนามแม่ เหล็ก (Magnetic field) เกิ ด จากแท่งแม่เ หล็กถาวรขั้ว เหนื อ (N) และ
ขั้วใต้ (S) หรื อเกิดจากแม่เหล็กชัว่ คราว (เป็ นแม่เหล็กไฟฟ้า) ที่ได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน
ขดลวดตัวนาหรื อ สเตเตอร์ (Stator) ทาให้สนามแม่เหล็กขึ้นมาเช่นเดียวกัน
2) อาร์เมเจอร์หรื อโรเตอร์ (armature or rotor) คือ ขดลวดตัวนาอาบน้ ายานามาพัน
รอบแกนเหล็กอ่ อ น สามารถหมุ นได้คล่ อ งและติดตั้งอยู่ระหว่างขั้วแม่ เหล็ก N และ S (อยู่ภายใน
สนามแม่เหล็ก) อาร์เมเจอร์ประกอบด้วยขดลวดจานวนมาก โดยปลายทั้งสองของขั้วลวดจะต่ออยูก่ บั
วงแหวนเพือ่ จ่ายกระแสไฟฟ้าออกไปสู่วงจรภายนอก
3) วงแหวน (Output ring) มีหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากอาร์ เมเจอร์ออกไปสู่ ว งจร
ภายนอก มี 2 แบบ คือ
3.1) วงแหวนลื่ น (slip ring) เป็ น วงแหวนทองแดงกลม 2 วง ใช้ กั บ ไดนาโดย
กระแสไฟฟ้าสลับ
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3.2) วงแหวนแยก (split ring) หรื อ คอมมิ วเตเตอร์ (commutator) เป็ นวงแหวน
ทองแดงผ่าซีก ใช้กบั ไดนาโมกระแสไฟฟ้าตรง
โดยที่ ท้ งั วงแหวนลื่ น และวงแหวนแยกจะมี แ ปรงถ่ า น (Brush) มาแตะสัม ผัส เพื่อ รั บ
กระแสไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ไปสู่วงแหวนภายนอก

ไดนาโมกระแสสลับ
เมื่ อ หมุ น ขดลวดตัว น าในสนามแม่ เ หล็ ก (ขดลวดตัว น าเคลื่ อ นที่ ต ัด สนามแม่ เ หล็ ก ที่
เปลี่ยนแปลง) ทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาไหลในขดลวดได้
สาหรับไดนาโมกระแสสลับ จะให้กระแสไฟฟ้าสลับออกมา ไฟฟ้ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้า
กระแสที่เมื่ อ ไหลออกสู่ วงจรภายนอกแล้ว จะมี การเปลี่ ยนแปลงทิศทางทุกครั้ งเมื่ อ หมุ นขดลวด
ไปครึ่ งรอบ

ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวด
ที่มา : ประชา ศิวเวทกุล. 2554 : 361
รู ป (ก) พิจารณาขดลวดด้าน A ด้านที่อยูใ่ กล้ข้ วั N ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะไหลลงมา
เมื่อหมุนขดลวดไปครึ่ งรอบ รู ป (ข) ขดลวดด้าน A จะอยูใ่ กล้กบั ขั้ว S ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะไหล
ขึ้นไป (ทิศทางตรงกันข้ามทั้งที่เป็ นขดลวดด้านเดียวกัน) ในทานองเดียวกันขดลวดด้าน B เมื่อหมุน
ไปครึ่ งรอบ ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าก็มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นเดียวกัน
สาหรับที่ตรงปลายของขดลวดทั้งสอง (อาร์ เมเจอร์ ) แต่ล ะข้างจะติดอยู่กับแหวนลื่ น
โดยขณะที่ขดลวดหมุนไป แหวนลื่นก็จะหมุนตามไปด้วย และแหวนลื่นจะแตะสัมผัสกับแปรงถ่าน
(เป็ นตัวนาไฟฟ้า) เพือ่ จ่ายกระแสไฟฟ้าสู่วงจรภายนอกหรื อจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปให้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้า
(Load)
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ไดนาโมกระแสตรง
ไดนาโมกระแสตรงจะให้ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงออกมา ไฟฟ้ า กระแสตรงต่ า งจากไฟฟ้ า
กระแสสลับตรงที่ว่า ไม่ ว่าขดลวดตัวนาจะหมุนไปกี่รอบก็ตาม กระแสไฟฟ้ าที่ไหลออกมาสู่ วงจร
ภายนอกจะไม่มีการเปลี่ยนทิศทางของการไหลเลย
ส่ วนประกอบต่าง ๆ ของไดนาโมกระแสตรงจะมีเหมือนกับไดนาโมกระแสสลับ แต่ตรง
ปลายของขดลวดแต่ล ะข้างจะติดอยู่กบั แหวนแยกหรื อ คอมมิ วเตเตอร์ โดยขณะที่ขดลวดหมุนไป
แหวนแยกจะอยูก่ บั ที่ (ไม่ได้หมุนตามไปด้วย)

แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของไดนาโมกระแสตรง
ที่มา : ประชา ศิวเวทกุล. 2554 : 362
รู ป (ก) พิจารณาขดลวดด้าน A ขณะขดลวดหมุ นขึ้นไปผ่านขั้วเหนื อ (N) จะมี ทิศทาง
การไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวด ผ่านแหวนแยก แล้วผ่านแปรงถ่านออกสู่ วงจรภายนอก ดังรู ป
และเมื่ อ ขดลวดหมุ นไปครึ่ ง รอบ รู ป (ข) ขดลวดด้า น B หมุ น ขึ้ น ไป ผ่า นขั้ว เหนื อ (N) จะมี ทิศ
ทางการไหลของของกระแสไฟฟ้าในขดลวดผ่านแหวนแยก แล้วผ่านแปรงถ่านออกสู่ วงจรภายนอก
ดัง รู ป ซึ่ ง จะเห็ น ได้ว ่า ทิศ ทางการไหลของกระแสไฟฟ้ า ออกสู่ ว งจรภายนอกในทิศ ทางเดี ย ว
เท่านั้น ไม่วา่ จะหมุนไปกี่รอบก็ตาม กระแสไฟฟ้าที่ได้น้ ีจึงเป็ นไฟฟ้ากระแสตรง
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บัตรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ ำใจ ที่

1

เรื่ อง เซลล์ไฟฟ้ ำเคมีและไดนำโม

คำชี้แจง
ให้นกั เรี ยนทำเครื่ อง  หน้ำข้อควำมทีถ่ ูกต้อง และทำเครื่ องหมำย  หน้ำข้อควำมทีไ่ ม่ถูกต้อง
1. สำรละลำยอิเล็กโทรไลต์ คือ สำรละลำยทีน่ ำไฟฟ้ำได้ โดยกำรที่สำรละลำยสำมำรถแตกตัว
เป็ นไอออนบวกและไอออนลบได้
2. ถ่ำนไฟฉำย ถือว่ำเป็ นเซลล์ไฟฟ้ำเคมีประเภท เซลล์ทุติยภูมิ
3. แท่งถ่ำน (C) ในถ่ำนไฟฉำยทำหน้ำที่เป็ นขั้วบวก (แอโนด)
4. กระแสสมมติ คือ กระแสไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรเคลื่อนที่หรื อถ่ำยเทของประจุบวก โดยจะ
ไหลจำกจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำสู งไปยังจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำต่ำ
5. สนำมแม่เหล็ก คือ บริ เวณรอบแท่งแม่เหล็ก โดยทิศทำงของเส้นแรงแม่เหล็ก จะพุง่ ออกจำก
ขั้นใต้ไปยังขั้วเหนือ
6. ขั้วไฟฟ้ำที่ทำจำกโลหะที่แตกตัวได้ดีให้อิเล็กตรอนได้มำกกว่ำมีศกั ย์ไฟฟ้ำต่ำ
กว่ำเป็ นขั้วลบเรี ยกว่ำขั้วแคโทด
7. ประจุไฟฟ้ำแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ประจุบวก และประจุลบ โดยถ้ำเป็ นประจุชนิดเดียวกัน
จะผลักกัน แต่ถำ้ เป็ นประจุต่ำงชนิดกันจะดูดกัน
8. ไดนำโมกระแสตรง คือ กระแสจะเปลี่ยนทิศทำงทุกครึ่ งรอบแต่มีกำรเปลี่ยนตัววงแหวน
ดังนั้นกระแสจึงออกที่ข้วั เดิมเสมอ
9. จำนวนกระแสไฟฟ้ำเหนี่ยวนำที่ไหลในลวดตัวนำจะมำกหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั จำนวนรอบของ
ขดลวดตัวนำ และควำมเข้มของสนำมแม่เหล็กที่ตดั ผ่ำนขดลวดเท่ำนั้น
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แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่

1

เรื่ อง กำรผลิตกระแสไฟฟ้ ำ

คำชี้แจง
1. ข้อสอบเป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจำนวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน เวลำ 20 คะแนน
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วทำเครื่ องหมำยกำกบำท  ทับตัวอักษร ก ข ค
และ ง ในกระดำษคำตอบ
จำกรู ปจงตอบคำถำมข้อ 1-3

1. ไอออนบวกและไอออนลบจะมีกำรเคลื่อนที่อยูบ่ ริ เวณใด
ก. โลหะ A
ข. โลหะ B
ค. สำรละลำย C
ง. ลวดตัวนำ
2. กระแสไฟฟ้ำจะมีทิศทำงกำรไหลอย่ำงไร
ก. ไหลจำก โลหะ A ไปยัง โลหะ B
ข. ไหลจำก โลหะ B ไปยัง โลหะ A
ค. ไหลอยูภ่ ำยในสำรละลำย C
ง. ไหลจำกโลหะ A ผ่ำนสำรละลำย C ไปยังโลหะ B
3. อุปกรณ์ใดที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ำเหนี่ยวนำ
ก. เซลล์ไฟฟ้ำเคมี
ข. ถ่ำนไฟฉำย
ค. เซลล์สุริยะ
ง. ไดนำโม
4. ไดนำโมกระแสตรงต่ำงจำกไดนำโมกระแสสลับในข้อใด
ก. ขดลวด
ข. แม่เหล็ก
ค. คอมมิวเตเตอร์
ง. สนำมแม่เหล็ก
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5. คำกล่ำวในข้อใดไม่ ถูกต้ อง
ก. ขั้วอิเล็กโทรด คือ ทำงที่อิเล็กตรอนไหลเข้ำและไหลออก
ข. กระแสไฟฟ้ำไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง เป็ นเพียงกระแสสมมติเท่ำนั้น
ค. อิเล็กตรอนจะไหลจำกขั้วที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำต่ำกว่ำไปยังขั้วที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำสูงกว่ำ
ง. แรงเคลื่อนไฟฟ้ำของเซลล์ข้ นึ อยูก่ บั ปริ มำณของสำรละลำยและขนำดของขั้วไฟฟ้ำ
6. ข้อใดกล่ำวถึงกระแสไฟฟ้ำได้ถูกต้องที่สุด
ก. กระแสสมมติ คือ กำรเคลื่อนทีข่ องนิวตรอน
ข. กระแสไฟฟ้ำมีเพียงชนิดเดียว คือ กระแสอิเล็กตรอน
ค. กระแสไฟฟ้ำจะไหลจำกจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำต่ำไปยังจุดที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำสูง
ง. กระแสไฟฟ้ำ คือ ปริ มำณประจุไฟฟ้ำที่เคลื่อนที่หรื อมีกำรถ่ำยเทผ่ำนพื้นที่ภำคตัดขวำงจำกจุด
หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของลวดตัวนำไฟฟ้ำใน 1 หน่วยเวลำ
7. ไดนำโมกระแสสลับ ถ้ำเอำแม่เหล็กข้ำงหนึ่งออก เหลือแม่เหล็กข้ำงเดียว เมื่อหมุนขดลวดจะเกิดไฟฟ้ำ
กระแสสลับขึ้นหรื อไม่
ก. ไม่เกิด เกิดแต่ไฟฟ้ำกระแสตรง
ข. ไม่เกิดกระแสไฟฟ้ำในวงจรเลย
ค. เกิดไฟฟ้ำกระแสตรงปริ มำณมำก
ง. เกิดไฟฟ้ำกระแสสลับแต่มีปริ มำณน้อย
8. กระแสไฟฟ้ำ คืออะไร
ก. กระแสสมมติ
ข. กระแสโปรตอน
ค. กระแสนิวตรอน
ง. กระแสอิเล็กตรอน
9. กระแสไฟฟ้ำไหลอย่ำงไรในวงจรไฟฟ้ำ
ก. จำกที่ศกั ย์ไฟฟ้ำสูงไปยังศักย์ไฟฟ้ำต่ำ
ข. จำกที่อุณหภูมิสูงไปยังที่อุณหภูมิต่ำ
ค. จำกที่ศกั ย์ไฟฟ้ำต่ำไปยังศักย์ไฟฟ้ำสูง
ง. จำกจุดที่มีควำมต้ำนทำนสูงไปสู่จุดที่มีควำมต้ำนทำนต่ำกว่ำ
10. จงพิจำรณำข้อควำมต่อไปนี้ ข้อใดกล่ำวไม่ ถูกต้ อง
ก. ถ่ำนไฟฉำยให้ไฟฟ้ำกระแสตรง
ข. แบตเตอรี่ รถยนต์ให้ไฟฟ้ำกระแสสลับ
ค. กำรไหลของกระแสไฟฟ้ำเกิดเมื่อมีควำมต่ำงศักย์ระหว่ำงจุด 2 จุด
ง. ในเซลล์ไฟฟ้ำเคมีปฏิกิริยำเคมีเกิดขึ้นมำกเท่ำใด จะได้กระแสไฟฟ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น
34

11. อุปกรณ์ในข้อใดที่เปลี่ยนพลังงำนเคมีเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
ก. เซลล์ไฟฟ้ำเคมี
ข. ไดนำโม
ค. เซลล์สุริยะ
ง. เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำ
12. สำรใดทำหน้ำที่เป็ นอิเล็กโทรไลต์ในถ่ำนไฟฉำย
ก. แมกนีเซียมคลอไรด์
ข. แมงกำนีสออกไซด์
ค. โพแทสเซียมคลอไรด์
ง. แอมโมเนียมคลอไรด์
13. ไดนำโมผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยเปลี่ยนรู ปพลังงำนอย่ำงไร
ก. เปลี่ยนพลังงำนแสงเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
ข. เปลี่ยนพลังงำนเคมีเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
ค. เปลี่ยนพลังงำนกลเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
ง. เปลี่ยนพลังงำนเคมีเป็ นพลังงำนไฟฟ้ำ
14. สิ่งที่มีผลต่อปริ มำณของกระแสไฟฟ้ำ ที่เกิดจำกหลักกำรทำงำนของไดนำโมคือข้อใด
ก. ขนำดของสนำมแม่เหล็ก
ข. อัตรำกำรหมุนของขดลวด
ค. จำนวนขดลวดที่พนั รอบแกน
ง. ถูกทุกข้อ
15. ถ่ำนที่นำมำใช้ในนำฬิกำข้อมือ หรื อเครื่ องคิดเลขเป็ นถ่ำนชนิดใด
ก. แบตเตอรี่
ข. ถ่ำนไฟฉำย
ค. ถ่ำนลิเทียม
ง. ถ่ำนอัลคำไลน์
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