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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เร่ือง กำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ  จัดท าขึ้นส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง ไฟฟ้า กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา และแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) นี้ ได้น ารูปแบบการจัด
กิจกรรมการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความสนใจ 
(Engagement) 2) การส ารวจและค้นหา (Exploration) 3) การอธิบาย (Explanation) 4) การขยายความรู้
(Elaboration) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสืบค้นข้ อมูล มี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ตลอดจนติดตาม
กระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน(5E) 
นี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนและผู้ท่ีสนใจ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติท่ีดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เกิด
สมรรถนะท่ีส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามเป้าหมายของหลักสูตร 
 
       ศุภชัย  มาตาชาติ 
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สารบญั                 ข 
ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน            1 
แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1       6 
บตัรกิจกรรมที่ 1 เร่ือง เซลลไ์ฟฟ้าเคมี        9 
บตัรกิจกรรมที่ 2 เร่ือง ไดนาโม          14 
บตัรสรุปเน้ือหา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1        18 
บตัรทดสอบความรู้ความเขา้ใจที่ 1 เร่ือง เซลลไ์ฟฟ้าเคมีและไดนาโม     32 
แบบทดสอบหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1       33 
บรรณานุกรม               36
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องค์ประกอบของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เร่ือง การผลิต
กระแสไฟฟ้า  มีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 
 

 1.  ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน        
 2.  แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1     
 3.  บตัรกิจกรรมที่ 1 เร่ือง เซลลไ์ฟฟ้าเคมี      
 4.  บตัรกิจกรรมที่ 2 เร่ือง ไดนาโม 
 5.  บตัรสรุปเน้ือหา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 
 6.  บตัรทดสอบความรู้ความเขา้ใจที่ 1 เร่ือง เซลลไ์ฟฟ้าเคมีและไดนาโม  
 6.  แบบทดสอบหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1    
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ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เร่ือง การผลิต
กระแสไฟฟ้า มีรายละเอียดที่นกัเรียนทุกคนจ าเป็นตอ้งอ่านและท าความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง เพือ่น าไปสู่ขั้นตอน
การปฏิบติัตามกระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 
 
1.  สาระการเรียนรู้ 
 สาระที่  5  พลงังาน 
 
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ว 5.1   เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงังานกบัการด ารงชีวติ การเปล่ียนรูปพลงังาน  
       ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งสารและพลงังาน ผลการใชพ้ลงังานต่อชีวติและ 
       ส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และน า 
       ความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 มาตรฐาน ว 8.1   ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะ             
       หาความรู้ การแกปั้ญหา รู้วา่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วน 
       ใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภ้ายใตข้อ้มูล 
       และเคร่ืองมือทีมี่อยูใ่นช่วงเวลานั้น ๆ เขา้ใจวา่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
       สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 
 
3.  ตวัช้ีวดั 
 ว 5.1 ม.3/2   ทดลองและอธิบายความสมัพนัธร์ะหวา่งความต่างศกัยไ์ฟฟ้ากระแสไฟฟ้า  
      ความตา้นทานและน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
 ว 8.1 ม.3/1   ตั้งค  าถามที่ก  าหนดประเด็นหรือตวัแปรที่ส าคญัในการส ารวจ ตรวจสอบ  
      หรือศึกษาคน้ควา้เร่ืองที่สนใจไดอ้ยา่งครอบคลุมและเช่ือถือได ้
 ว 8.1 ม.3/2   สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได ้และวางแผนการส ารวจตรวจสอบ           
      หลาย ๆ วธีิ 
 ว 8.1 ม.3/4   รวบรวมขอ้มูล จดักระท าขอ้มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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1.  สาระส าคญั  
 1.1  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าได ้โดยอาศยัการเกิดปฏิกิริยา
เคมีเรียกวา่ เซลลก์ลัวานิก ส่วนอุปกรณ์ที่ผา่นไฟฟ้ากระแสตรงเขา้ไปในระบบของสารละลายอิเลก็โทรไลต ์
ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น เรียกวา่ เซลลอิ์เล็กโทรไลต ์ซ่ึงเป็นการเปล่ียนรูปพลงังานไฟฟ้ากบัพลงังานเคมี  
 1.2  ไดนาโม (Dynamo) หรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Regenerator) คือ อุปกรณ์ที่ท  าหนา้ที่เปล่ียน
พลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยอาศยัหลกัการเหน่ียวน าระหวา่งสนามแม่เหล็กกบัขดลวดตวัน า จึง
สามารถน าพลงังานไฟฟ้า มาแปรรูปเป็นพลงังานรูปอ่ืนๆ แลว้น ามาใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมและการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั 
 
2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการท างานของเซลลไ์ฟฟ้าเคมีได ้
 2.  นกัเรียนสามารถอธิบายหลกัการท างานของไดนาโมได ้
 3.  นกัเรียนสามารถระบุชนิดของไดนาโมได ้
 4.  นกัเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหวา่งไดนาโมกระแสตรงและไดนาโมกระแสสลบัได้
  
3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.1  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
 3.2  มีวนิยั 
 3.3  ใฝ่เรียนรู้ 
 3.4  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
4.  สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1  ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.2  ความสามารถในการคิด 
 4.3  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 
 
5.  เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน(5E) ชุดที่ 1 เร่ือง  
การผลิตกระแสไฟฟ้า ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  3  ชัว่โมง 
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6.  บทบาทของนักเรียน 
 
 ก่อนกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนจะตอ้งอ่านค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียนใหเ้ขา้ใจหากมีขอ้สงสยัประการใด ให้สอบถาม
ครูผูส้อน 
 2.  ตรวจสอบ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 
เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟ้า ให้เรียบร้อย ในเร่ืองของจ านวนหนา้ และความบกพร่องที่เกิดจากการจดัพมิพ ์
 
 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนจะตอ้งท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟ้า ใหแ้ลว้เสร็จและน าส่งครูผูส้อน ก่อนเร่ิมกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 2.  นกัเรียนจะตอ้งท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม โดยครูจะด าเนินการแบ่งกลุ่มใหก้บันกัเรียน กลุ่ม
ละ 4-5 คน ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มมีหนา้ที่ ดงัน้ี  
  2.1 นกัเรียนจะตอ้งแบ่งหนา้ที่รับผดิชอบแต่ละคนใหช้ดัเจน และเปล่ียนต าแหน่งทุกคร้ังเม่ือท า
กิจกรรมคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
   2.1.1  ประธาน  ท าหนา้ที่ควบคุมและแบ่งหนา้ทีรั่บผดิชอบของสมาชิก 
   2.1.2  รองประธาน  ท าหนา้ที่แทนประธานเม่ือประธานไม่อยู ่
   2.1.3  สมาชิก มีหนา้ที่รับผดิชอบหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายจากประธาน 
   2.1.4  เลขานุการ  มีหนา้ที่ จดบนัทึกผลการทดลอง และความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ของ
สมาชิกในกลุ่ม 
 3.  นกัเรียนร่วมกนัท ากิจกรรมตามบตัรกิจกรรม โดยครูเป็นผูด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ให้แลว้เสร็จตามก าหนดเวลา 
 4.  นกัเรียนจะตอ้งร่วมแสดงความคิดเห็นในระหวา่งการท ากิจกรรมตามบตัรกิจกรรม 
 5.  นกัเรียนจะตอ้งบนัทึกผลการทดลอง ตอบค าถามทา้ยการทดลอง และสรุปผลการทดลอง ใน
เล่มชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เร่ือง การผลิต
กระแสไฟฟ้า ของตนเอง 
 6.  นกัเรียนร่วมกนัคดัเลือกสมาชิกในกลุ่มเพือ่เป็นตวัแทนน าเสนอผลการท ากิจกรรมตามบตัร
กิจกรรม (สมาชิกทกุคนต้องได้น าเสนอผลการท ากิจกรรมในคร้ังต่อๆไป) 
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 8.  หลงัการน าเสนอบตัรกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม กลุ่มอ่ืนๆ จะตอ้งร่วมกนัอภิปรายรูปแบบการ
น าเสนอเน้ือหา ประเด็นค าถาม สรุปผลการทดลอง โดยวจิารณ์อยา่งสร้างสรรค ์เพือ่ใหเ้กิดการปรับปรุงหาก
มีขอ้บกพร่อง 
 7.  นกัเรียนท ากิจกรรมตาม บตัรทดสอบความรู้ความเขา้ใจที่ 1 เร่ือง เซลลไ์ฟฟ้าเคมีและไดนาโม 
 
 หลังท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้นตอน (5E) ชุดที่ 1 เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟ้า ใหแ้ลว้เสร็จและน าส่งครูผูส้อน 
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   ค ำช้ีแจง 
 1.  ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบจ ำนวน 15 ขอ้ คะแนนเตม็ 15 คะแนน เวลำ 15 คะแนน 
 2.  จงเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพยีงขอ้เดียว แลว้ท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท  ทบัตวัอกัษร ก ข ค  
 และ ง ในกระดำษค ำตอบ 
 
1.  ขอ้ใดกล่ำวถึงกระแสไฟฟ้ำไดถู้กตอ้งที่สุด 
 ก.  กระแสสมมติ คือ กำรเคล่ือนทีข่องนิวตรอน 
 ข.  กระแสไฟฟ้ำมีเพยีงชนิดเดียว คือ กระแสอิเล็กตรอน 
 ค.  กระแสไฟฟ้ำจะไหลจำกจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำไปยงัจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำสูง 
 ง.  กระแสไฟฟ้ำ คือ ปริมำณประจุไฟฟ้ำที่เคล่ือนที่หรือมีกำรถ่ำยเทผำ่นพื้นที่ภำคตดัขวำงจำกจุด
หน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงของลวดตวัน ำไฟฟ้ำใน 1 หน่วยเวลำ 
2.  อุปกรณ์ในขอ้ใดที่เปล่ียนพลงังำนเคมีเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
 ก.  เซลลไ์ฟฟ้ำเคมี     
 ข. ไดนำโม 
 ค.  เซลลสุ์ริยะ       
 ง.  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
3.  สำรใดท ำหนำ้ที่เป็นอิเล็กโทรไลตใ์นถ่ำนไฟฉำย 
 ก.  แมกนีเซียมคลอไรด ์   
 ข.  แมงกำนีสออกไซด ์
 ค.  โพแทสเซียมคลอไรด ์   
 ง.   แอมโมเนียมคลอไรด ์
4.  ไดนำโมผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยเปล่ียนรูปพลงังำนอยำ่งไร 
 ก.  เปล่ียนพลงังำนแสงเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
 ข.  เปล่ียนพลงังำนเคมีเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
 ค.  เปล่ียนพลงังำนกลเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
 ง.   เปล่ียนพลงังำนเคมีเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
 
 
 
 

         แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้ที ่                 เร่ือง  กำรผลติกระแสไฟฟ้ำ 1 
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จำกรูปจงตอบค ำถำมขอ้ 5-7 

 
5.  ไอออนบวกและไอออนลบจะมีกำรเคล่ือนที่อยูบ่ริเวณใด 
 ก.  โลหะ A      ข.  โลหะ B   
 ค.  สำรละลำย C     ง.  ลวดตวัน ำ 
6.  กระแสไฟฟ้ำจะมีทิศทำงกำรไหลอยำ่งไร 
 ก.  ไหลจำก โลหะ A ไปยงั โลหะ B 
 ข.  ไหลจำก โลหะ B ไปยงั โลหะ A 
 ค.  ไหลอยูภ่ำยในสำรละลำย C 
 ง. ไหลจำกโลหะ A ผำ่นสำรละลำย C ไปยงัโลหะ B 
7.  อุปกรณ์ใดที่ท  ำใหเ้กิดกระแสไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ 
 ก.  เซลลไ์ฟฟ้ำเคมี     
 ข.  ถ่ำนไฟฉำย 
 ค.  เซลลสุ์ริยะ      
 ง.  ไดนำโม 
8.  ไดนำโมกระแสตรงต่ำงจำกไดนำโมกระแสสลบัในขอ้ใด 
 ก.  ขดลวด       
 ข.  แม่เหล็ก 
 ค.  คอมมิวเตเตอร์     
 ง. สนำมแม่เหล็ก 
9.  ค  ำกล่ำวในขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
 ก.  ขั้วอิเล็กโทรด คือ ทำงที่อิเล็กตรอนไหลเขำ้และไหลออก  
 ข.  กระแสไฟฟ้ำไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง เป็นเพียงกระแสสมมติเท่ำนั้น 
 ค.  อิเล็กตรอนจะไหลจำกขั้วที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำกวำ่ไปยงัขั้วที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำสูงกวำ่ 
 ง.   แรงเคล่ือนไฟฟ้ำของเซลลข์ึ้นอยูก่บัปริมำณของสำรละลำยและขนำดของขั้วไฟฟ้ำ                                                                                                                                                              



8 
 

10.  ไดนำโมกระแสสลบั ถำ้เอำแม่เหล็กขำ้งหน่ึงออก เหลือแม่เหล็กขำ้งเดียว เม่ือหมุนขดลวดจะเกิดไฟฟ้ำ
กระแสสลบัขึ้นหรือไม่ 
 ก.  ไม่เกิด เกิดแต่ไฟฟ้ำกระแสตรง 
 ข.  ไม่เกิดกระแสไฟฟ้ำในวงจรเลย 
 ค.  เกิดไฟฟ้ำกระแสตรงปริมำณมำก 
 ง. เกิดไฟฟ้ำกระแสสลบัแต่มีปริมำณนอ้ย 
11.  กระแสไฟฟ้ำ คืออะไร 
 ก.  กระแสสมมติ 
 ข.  กระแสโปรตอน 
 ค.  กระแสนิวตรอน 
 ง.  กระแสอิเล็กตรอน 
12.  กระแสไฟฟ้ำไหลอยำ่งไรในวงจรไฟฟ้ำ 
 ก.  จำกที่ศกัยไ์ฟฟ้ำสูงไปยงัศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำ 
 ข.  จำกที่อุณหภูมิสูงไปยงัที่อุณหภูมิต  ่ำ 
 ค.  จำกที่ศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำไปยงัศกัยไ์ฟฟ้ำสูง 
 ง.   จำกจุดที่มีควำมตำ้นทำนสูงไปสู่จุดที่มีควำมตำ้นทำนต ่ำกวำ่ 
13.  จงพิจำรณำขอ้ควำมต่อไปน้ี ขอ้ใดกล่ำวไม่ถูกต้อง  
 ก.  ถ่ำนไฟฉำยใหไ้ฟฟ้ำกระแสตรง 
 ข.  แบตเตอร่ีรถยนตใ์หไ้ฟฟ้ำกระแสสลบั 
 ค.  กำรไหลของกระแสไฟฟ้ำเกิดเม่ือมีควำมต่ำงศกัยร์ะหวำ่งจุด 2 จุด 
 ง.  ในเซลลไ์ฟฟ้ำเคมีปฏิกิริยำเคมีเกิดขึ้นมำกเท่ำใด จะไดก้ระแสไฟฟ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น 
14.  ส่ิงที่มีผลต่อปริมำณของกระแสไฟฟ้ำ ที่เกิดจำกหลกักำรท ำงำนของไดนำโมคือขอ้ใด 
 ก.  ขนำดของสนำมแม่เหล็ก 
 ข.  อตัรำกำรหมุนของขดลวด 
 ค.  จ  ำนวนขดลวดที่พนัรอบแกน 
 ง.   ถูกทุกขอ้ 
15.  ถ่ำนที่น ำมำใชใ้นนำฬิกำขอ้มือ หรือเคร่ืองคิดเลขเป็นถ่ำนชนิดใด 
 ก.  แบตเตอร่ี 
 ข.  ถ่ำนไฟฉำย 
 ค.  ถ่ำนลิเทียม 
 ง.  ถ่ำนอลัคำไลน ์
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1.  จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1.1  เพือ่ศึกษาและทดลองหลกัการท างานของเซลลไ์ฟฟ้าเคมี 
 1.2  เพือ่ศึกษาการเปล่ียนรูปพลงังานของเซลลไ์ฟฟ้าเคมี 
 

2.  ค ำช้ีแจง 
 2.1  ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์การท ากิจกรรมและวางแผนการท ากิจกรรม
ร่วมกนั 
 2.2  ประธานแต่ละกลุ่มอธิบายวธีิการท ากิจกรรมใหส้มาชิกฟังและวางแผนการท ากิจกรรม
ร่วมกนั สมาชิกทุกคนร่วมกนัท ากิจกรรม 
 2.3  เลขานุการกลุ่มบนัทึกผลการท ากิจกรรม สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายสรุปโดยใช้
ค  าถามในการสรุป 
 2.4  ครูสุ่มตวัแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม มาน าเสนอองคค์วามรู้ที่ไดห้นา้ชั้นเรียนเพือ่สะสมคะแนน
กลุ่ม 
 2.5  ใหน้กัเรียนทุกคนตอบค าถาม เพือ่การสรุปและขยายความรู้ ส่งงานใหค้รูประเมินความ
รับผดิชอบ อดทน มุ่งมัน่ ผลงานที่ดีล  าดบั 1-5 ใหน้ ามาจดัป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน  
 

3.  อุปกรณ์ 
 

 3.1  ถ่านไฟฉาย  
 3.2  กระบะถ่านไฟฉาย 
 3.3  สายไฟฟ้าขนาดเล็ก 
 3.4  แผน่สงักะสีและแผน่ทองแดง ขนาด 2 cm × 7cm 
 3.5  บีกเกอร์ขนาด 100 cm3 

 3.6  สารละลายกบักรดซลัฟิวริก 
 3.7  มิลลิแอมมิเตอร์/แอมมิเตอร์  
 
 
 
 
 

            บัตรกจิกรรมที่                     เร่ือง  เซลล์ไฟฟ้ำเคมี 1 
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4.  วิธีท ำกิจกรรม  
 

 4.1  ต่อเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าอยา่งง่ายเขา้กบัถ่านไฟฉาย 1 กอ้นสงัเกตและบนัทึกผล 

 
 4.2 ขดัแผน่ทองแดงและแผน่สงักะสีขนาด 2 cm × 7cm ดว้ยกระดาษทรายใหส้ะอาด แลว้
จุ่มลงในสารละลายกรดซลัฟิวริก สงัเกตและบนัทึกผล 

 
  
 4.3  ยกแผน่โลหะแผน่ใดแผน่หน่ึงออก สงัเกตและบนัทึกผล 
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 4.4 ต่อเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าอยา่งง่ายกบัปลายของโลหะทั้งสอง สงัเกตและบนัทึกผล 

 
 
5.  ตำรำงบันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 

กำรท ำกิจกรรม ผลกำรท ำกิจกรรม 

1. ต่อเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้ำอย่ำง
ง่ำยเข้ำกับถ่ำนไฟฉำย  1 ก้อน 

2. จุ่มแผ่นทองแดงและแผ่น
สังกะสีลงในบีกเกอร์ทีม่ี
สำรละลำยกรดซัลฟิวริกอยู่ 

3. ต่อแผ่นทองแดงและแผ่น
สังกะสีเข้ำกับเคร่ืองวัด
กระแสไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย 

4. ยกแผ่นทองแดงออก 
5. ยกแผ่นสังกะสีออก 

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

 

ค ำถำมเพ่ือกำรสรุปผลกำรท ำกิจกรรม/ขยำยควำมรู้ 
1.  เม่ือต่อเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าอยา่งง่ายเขา้กบัถ่านไฟฉาย 1 กอ้น จะเกิดผลอยา่งไร เพราะเหตุใด 
ตอบ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................................................. 
2.  เม่ือจุ่มแผน่ทองแดงและแผน่สงักะสีลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลายกรดซลัฟิวริกบรรจุอยู ่จะสงัเกต
พบวา่แผน่โลหะชนิดใดเป็นสีด า เป็นเพราะสาเหตุใด 
ตอบ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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3.  เม่ือต่อแผน่ทองแดงและแผน่สงักะสีที่จุ่มในสารละลายกรดซลัฟิวริกเขา้กบัเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า
อยา่งง่าย จะเกิดผลอยา่งไร เพราะเหตุใด 
ตอบ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................................................. 
4.  เม่ือต่อแผน่ทองแดงและแผน่สงักะสีที่จุ่มในสารละลายกรดซลัฟิวริกเขา้กบัเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า
อยา่งง่าย ความต่างศกัยท์ี่แผน่ทองแดงและแผน่สังกะสีจะเท่ากนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................................................. 
5.  เม่ือต่อแผน่ทองแดงและแผน่สงักะสีที่จุ่มในสารละลายกรดซลัฟิวริกเขา้กบัเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า
อยา่งง่าย ทิ้งไวส้กัครู่ แผน่ทองแดงและแผน่สงักะสีจะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
ตอบ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6.  การทดลองน้ีมีการเปล่ียนรูปพลงังานอยา่งไรและเรียกอุปกรณ์ชุดน้ีวา่อยา่งไร 
ตอบ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7.  ถา้ยกแผน่ทองแดงหรือแผน่สงักะสีออกจากสารละลายกรดซลัฟิวริก เขม็ของเคร่ืองวดั
กระแสไฟฟ้าอยา่งง่าย จะเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
ตอบ............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
8.  ความรู้ที่ไดจ้ากการท ากิจกรรมมีประโยชน์ต่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งไร 
ตอบ............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
9.  ความรู้ที่ไดจ้ากการท ากิจกรรมสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดห้รือไม่ อยา่งไร  
ตอบ............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................................................. 
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6.  สรุปผลกำรท ำกิจกรรม/องค์ควำมรู้ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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1.  จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 

 1.1  เพือ่ศึกษาหลกัการเกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า 
 1.2  เพือ่ศึกษาหลกัการท างานของไดนาโม 
 1.3  บอกประโยชน์ของไดนาโมต่อชีวติประจ าวนัและการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
 

2.  ค ำช้ีแจง 
  

 2.1  ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์การท ากิจกรรมและวางแผนการท ากิจกรรม
ร่วมกนั 
 2.2  ประธานแต่ละกลุ่มอธิบายวธีิการท ากิจกรรมใหส้มาชิกฟังและวางแผนการท ากิจกรรม
ร่วมกนั สมาชิกทุกคนร่วมกนัท ากิจกรรม 
 2.3  เลขานุการกลุ่มบนัทึกผลการท ากิจกรรม สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายสรุปโดยใช้
ค  าถามในการสรุป 
 2.4  ครูสุ่มตวัแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม มาน าเสนอองคค์วามรู้ที่ไดห้นา้ชั้นเรียนเพือ่สะสมคะแนน
กลุ่ม 
 2.5  ใหน้กัเรียนทุกคนตอบค าถาม เพือ่การสรุปและขยายความรู้ ส่งงานใหค้รูประเมินความ
รับผดิชอบ อดทน มุ่งมัน่ ผลงานที่ดีล  าดบั 1-5 ใหน้ ามาจดัป้ายนิเทศหนา้ชั้นเรียน 
   

3.  อุปกรณ์ 
 

 3.1  แท่งแม่เหล็ก 
 3.2  ขดลวดที่พนัรอบแกนพลาสติกปลายขดลวดมีแจก๊เสียบ 2 ขา้ง 
 3.3  เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าอยา่งง่าย 
  
 

4.  วิธีท ำกิจกรรม 
 

 ประกอบอุปกรณ์การทดลองดงัรูป แลว้ทดลอง ดงัน้ี 

          บัตรกจิกรรมที่                    เร่ือง    ไดนำโม 2 
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 4.1  น าปลายหน่ึงของแท่งแม่เหล็กมาใกล ้ๆ ขดลวด สงัเกตการเบนของเขม็เคร่ืองวดั
กระแสไฟฟ้าอยา่งง่าย 
 4.2  เคล่ือนแท่งแม่เหล็กเขา้ออกจากขดลวดอยา่งรวดเร็ว สงัเกตการณ์เบนของเขม็เคร่ืองวดั
กระแสไฟฟ้าอยา่งง่าย 
 4.3  เคล่ือนขดลวดเขา้ออกแท่งแม่เหล็กอยา่งรวดเร็ว สงัเกตการณ์เบนของเขม็เคร่ืองวดั
กระแสไฟฟ้าอยา่งง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ตำรำงบันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 

กำรทดลอง กำรเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 
1.  วำงแท่งแม่เหล็กใกล้ขดลวด  

2.  เคล่ือนแท่งแม่เหล็กเข้ำออกแกนของขดลวด  

3.  เคล่ือนขดลวดเข้ำออกกับแท่งแม่เหล็ก โดย 
ให้แท่งแม่เหล็กอยู่กับที ่

 

 

ค ำถำมเพ่ือกำรสรุปผลกำรท ำกิจกรรม/ขยำยควำมรู้ 
 

1.  เม่ือน าแท่งแม่เหล็กไปวางใกลข้ดลวดที่ต่อปลายทั้งสองขา้งเขา้กบัเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าอยา่งง่าย 
ขดลวดจะอยูใ่นสนามแม่เหล็กหรือไม่และสนามแม่เหล็กเกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ตอบ  ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
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2.  เม่ือจบัขดลวดใหอ้ยูก่บัที่ แลว้เคล่ือนแท่งแม่เหล็กเขา้ออกอยา่งรวดเร็ว สงัเกตที่เขม็ของเคร่ืองวดั
กระแสไฟฟ้าอยา่งง่ายจะเกิดผลอยา่งไร เพราะอะไร 
ตอบ  ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
3.  เม่ือจบัแท่งแม่เหล็กใหอ้ยูก่บัที่ แลว้เคล่ือนขดลวดเขา้ออกอยา่งรวดเร็ว จะเกิดผลอยา่งไร 
ตอบ  ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
4.  การที่ขดลวดอยูก่บัที่แลว้เคล่ือนแท่งแม่เหล็กเขา้ออกอยา่งรวดเร็ว หรือให้แท่งแม่เหล็กอยูก่บัที่ 
แลว้เคล่ือนขดลวดเขา้ออกอยา่งรวดเร็ว สนามแม่เหล็กจะเปล่ียนแปลงหรือไม่ อยา่งไร 
ตอบ  ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
5.  กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการทดลองน้ีมีทิศทางการไหลอยา่งไร สงัเกตไดจ้ากส่ิงใด และ เรียก
กระแสไฟฟ้าชนิดน้ีวา่อยา่งไร 
ตอบ  ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
6.  ไดนาโมมีประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศดา้นใดบา้ง 
ตอบ  ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
7.  ความรู้ที่ไดจ้ากการท ากิจกรรมมีประโยชน์ต่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งไร 
ตอบ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
8.  ความรู้ที่ไดจ้ากการท ากิจกรรมสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดห้รือไม่ อยา่งไร 
ตอบ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
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6.  สรุปองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำกิจกรรม  
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ไฟฟ้าเป็นพลงังานรูปหน่ึงที่มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการด ารงชีวติในปัจจุบนัของสังคม
มนุษย ์การใชพ้ลงังานไฟฟ้าเร่ิมตน้ตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทัง่เขา้นอน ในชีวติประจ าวนัชีวิตของคนเรา
เก่ียวขอ้งกับพลังงานไฟฟ้าเกือบตลอดทั้งวนั ไม่ว่าจะเป็น การอาบน ้ า ท  าอาหาร ดูโทรทศัน์ กา
คมนาคม การแพทย ์เป็นตน้ เราใชพ้ลงังานไฟฟ้าโดยผ่านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่เปล่ียนรูปพลงังานไฟฟ้า
เป็นพลงังานที่เราตอ้งการ  
 ไฟฟ้าแม้จะมีประโยชน์อนันต์แต่ไฟฟ้าก็มีโทษอย่างมหันต์เช่นกัน ถ้ามนุษยใ์ช้อย่าง
ประมาทและขาดความเขา้ใจ เช่น การเกิดไฟฟ้าลดัวงจรซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงของการเกิดเพลิงไหม ้ท า
ใหเ้กิดการสูญเสียทรัพยสิ์นอาคารบา้นเรือนที่อยูอ่าศยั และบางคร้ังอาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของ
สมาชิกในครอบครัว หรือบางคร้ังอาจได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูด เป็นตน้ ดังนั้นเพื่อ
ป้องกนัอนัตรายจากการใชไ้ฟฟ้า เราจึงควรใชไ้ฟฟ้าอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ  
 ดังนั้น ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ๑ เร่ือง การผลิตกระแสไฟฟ้า เราจะมาเรียนรู้ใน
เร่ืองการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งต่างๆ ที่ส าคญัในปัจจุบนั  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
  
 
 
 
 

           การผลติกระแสไฟฟ้า                                           ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1 บัตรเน้ือหา 
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1.  กระแสไฟฟ้า (Electric current) 
  
1.1 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัประจุไฟฟ้า (Electric Charge) 
 การที่วตัถุมีประจุไฟฟ้าเพราะอะตอมของวตัถุประกอบไปด้วยอิเล็กตรอน(Electron) 
โปรตอน (Proton) และนิวตรอน (Neutron) โดยโปรตอนและนิวตรอนอยูท่ี่แกนกลางหรือนิวเคลียส
ของอะตอมส่วนอิเล็กตรอนจะเคล่ือนที่วนอยูร่อบ ๆ นิวเคลียส 
 

 
 

โครงสร้างอะตอม 
ที่มา : http://www.aboutthemcat.org/chemistry/atomic-structure.php 

 
 ประจุไฟฟ้า คือ ส่ิงที่แสดงอ านาจทางไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ ประจุบวกและประจุลบ 
อิเล็กตรอนเป็นประจุลบ และโปรตอนเป็นประจุบวก ส่วนนิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้า หรือ 
เป็นกลาง    
 เราสามารถจ าแนกชนิดของวตัถุโดยพจิารณาจากประจุไฟฟ้าได ้ดงัน้ี 
  1) วตัถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า คือ วตัถุที่ไม่แสดงอ านาจไฟฟ้า คือไม่ดึงดูดวตัถุใด ๆ 
เน่ืองจากวตัถุมีจ  านวนโปรตอน (+) เท่ากับจ านวนอิเล็กตรอน (-) ตวัอย่างได้แก่ วตัถุทัว่ ๆ ไป 
  2) วตัถุที ่แสดงอ านาจทางไฟฟ้า คือ วตัถุที ่สามารถดึงดูดวตัถุใด ๆ ได้ เนื่องจาก
วตัถุมีจ  านวนโปรตอนไม่เท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอน ถ้าวตัถุมีจ  านวนโปรตอน (+) มากกว่าจ  านวน
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อ่านเพิม่  เสริมความรู้ 

อิเล็กตรอน (-) วตัถุจะแสดงอ านาจไฟฟ้าบวก และถา้วตัถุมีจ  านวนโปรตอน (+) น้อยกว่าอิเล็กตรอน (-) 
วตัถุนั้นจะแสดงอ านาจไฟฟ้าลบ 
 ในฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศแห้งถา้เราใชห้วพีลาสติกหวผีม แลว้น าหวไีปใกลเ้ศษกระดาษ
ช้ินเล็ก ๆ จะพบว่า กระดาษถูกดูดขึ้นมาติดกับหวี บางคนอาจเคยสังเกตว่าในฤดูหนาวถ้าสวมใส่
เส้ือผา้ไนลอน เส้ือผา้จะถูกดูดติดกบัร่างกาย ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก ทั้งหวพีลาสติกและเส้ือผา้ไนลอนมี
ประจุไฟฟ้า ประจุไฟฟ้าไม่เคล่ือนที่แต่สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าออกมารอบ ๆ เราจะเรียกไฟฟ้าที่
เกิดขึ้นนั้นว่า ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity) ส่วนการเคล่ือนที่ของประจุไฟฟ้าหรือการเคล่ือนที่ของ
อิเล็กตรอน เรียกวา่ กระแสไฟฟ้า (Electric Current)  
 

 1.2 สมบัติของประจุไฟฟ้า 
 

  1) ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกนัจะผลกักนั 
  2) ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกนัจะดูดกนั 

 
 

สมบตัิของประจุ 
   ที่มา ปรับปรุงจาก : http://www.physics-and-radio-electronics.com/physics/electric-charges.html 

 
 

 
 

              ถา้ประจุไฟฟ้าอยูใ่นของเหลวหรือแก๊สเรียกวา่ ไอออน (Ion) 
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2.  ความหมายของกระแสไฟฟ้า 
 
 กระแสไฟฟ้า (Electric Current) หมายถึง ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่หรือมีการ
ถ่ายเทผ่านพื้นที่ภาคตดัขวางจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงของลวดตวัน าไฟฟ้าใน 1 หน่วยเวลา 
 
  

กระแสไฟฟ้า =
พลงังานหรืองานที่ใชใ้นการเคล่ือนที่หรือถ่ายเทประจุ

ปริมาณประจุที่เคล่ือนที่หรือถูกถ่ายเท
 

  

   หรือ    
t
Q

    I   

 
เม่ือ Q คือ ปริมาณประจุไฟฟ้าที่เคล่ือนที่หรือถูกถ่ายเท  หน่วยเป็นคูลอมป์ (C) 
 t คือ เวลาที่ใชใ้นการเคล่ือนที่หรือถ่ายเทประจุ  หน่วยเป็นวนิาที (s) 
 I คือ กระแสไฟฟ้า   หน่วยเป็นคูลอมป์ต่อวนิาที (C/s) หรือ แอมแปร์ (A) 
 

 การเคล่ือนที่หรือการถ่ายเทประจุไฟฟ้าจากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงจะเกิดขึ้นได้เม่ือ 
มีความต่างระดบัทางพลงังานไฟฟ้า หรือที่เราเรียกว่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (มีลกัษณะเช่นเดียวกบั
ความต่างระดบัของน ้ า กล่าวคือ เม่ือมีความต่างระดบัของน ้ า น ้ าจะไหลไดโ้ดยไหลจากที่ระดับสูง
ไปสู่ที่ระดบัต ่า) และเน่ืองจากมีประจุไฟฟ้า 2 ชนิด จึงเกิดกระแสไฟฟ้า 2 แบบ คือ 
 1)  กระแสสมมติ คือ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเคล่ือนที่หรือถ่ายเทของประจุบวก โดย
จะไหลจากจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้าสูงไปยงัจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้าต  ่า หรือไหลจากขั้วบวกไปยงัขั้วลบของ
เซลล์ไฟฟ้า 
 2)  กระแสอิเล็กตรอน คือ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่หรือถ่ายเทประจุลบหรือ
อิเล็กตรอนอิสระ โดยจะไหลหรือถ่ายเทจากจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้าต ่าไปยงัจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้าสูงกว่า หรือ
ไหลจากขั้วลบไปยงัขั้วบวก 
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อ่านเพิม่  เสริมความรู้ 
 
 

 
กระแสไฟฟ้า โดยทัว่ไปเราจะหมายถึง กระแสสมมติ คือ กระแสไฟฟ้าที่เกิด 
จากการเคล่ือนที่หรือถ่ายเทของประจุบวก โดยจะไหลจากจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้าสูง 
ไปยงัจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้าต ่า หรือไหลจากขั้วบวกไปยงัขั้วลบของเซลลไ์ฟฟ้า 
 
 
 

3.  ชนิดของกระแสไฟฟ้า 
 
 กระแสไฟฟ้าแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
 1)  กระแสไฟฟ้าตรง (Direct Current or D.C.) เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลในทิศทางเดียว 
ไม่มีการสลบัขั้ว นั่นคือ ถา้ขั้วใดเป็นขั้วบวกก็จะประพฤติตวัเป็นขั้วบวก ส่วนขั้วใดเป็นขั้วลบก็จะ
เป็นขั้วลบตลอดไป 
 กระแสไฟฟ้าตรง ไดจ้าก เซลล์ไฟฟ้าเคมี ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี ซ่ึงเป็นกระแสไฟฟ้าที่
เกิดจากการเปล่ียนรูปพลงังานเคมีเป็นพลงังานไฟฟ้า 

 
ถ่านไฟฉายชนิดต่างๆ 

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/42597 
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 2)  กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current or A.C.) เป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลวนสลบั
ทิศไปมาอยูต่ลอดเวลา นั่นคือ ถา้ขณะน้ีเป็น
ขั้วบวกเม่ือไหลครบวงจรแลว้จะเปล่ียนเป็น
ขั้วลบ ขณะเดียวก ันอีกขั้วเป็นขั้วลบเมื่อ
ไหลครบวงจรแล้วจะเปลี่ยนเป็นขั้วบวก
เช่นน้ีสลับกันไปมา 
 กระแสไฟฟ้าสลบัไดจ้าก ไดนาโม 
ซ่ึงเป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเปล่ียนรูป
พลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า 
 
            เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลบัพลงัน ้ า 
                                                          ที่มา : http://hrkthongsong.blogspot.com/2010/09/blog-post.html 
 

4.  แหล่งก าเนิดกระแสไฟฟ้า 
 
 การผลิตกระแสไฟฟ้ามีหลายวิธี ในที่น้ี จะน าเสนอ 3 หัวขอ้ ดงัน้ี 1) เซลล์ไฟฟ้าเคมี  2) 
ไดนาโม และ 3) เซลล์สุริยะ  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 
  

 4.1 เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
 เซลล์ไฟฟ้าเคมี หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาได ้โดยอาศยัการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี หรือหมายถึงอุปกรณ์ที่เปล่ียนพลังงานจากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า   
 เซลลไ์ฟฟ้าเคมีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
 1)  เซลล์ปฐมภูมิ (Primary cell) หมายถึง เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เม่ือประกอบเสร็จแล้ว สามารถ
จ่ายไฟไดเ้ลย และเม่ือจ่ายพลงังานไฟฟ้าหมดแลว้ตอ้งทิ้งไป ไม่สามารถน ากลบัมาใชอี้กได ้ยกตวัอยา่ง
เช่น ถ่านไฟฉาย  
 2)  เซลล์ทุติยภูมิ (Secondary cell) หมายถึง เซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เม่ือประกอบเสร็จแลว้ ยงัจ่าย
พลังงานไฟฟ้าไม่ได้ ต้องน าไปประจุไฟฟ้า (Charge) ก่อน และเม่ือจ่ายพลังงานไฟฟ้าหมดแล้ว 
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สามารถน าไปประจุไฟฟ้าใหม่ (Recharge) แลว้น ากลบัมาใชอี้กได ้ยกตวัอยา่ง เช่น แบตเตอร่ีรถยนต ์
เซลลไ์ฟฟ้าแบบนิเกิลแคดเมียม 
 ส่วนประกอบของเซลลไ์ฟฟ้าเคมี  
  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี ประกอบดว้ยส่วนที่ส าคญั ดงัน้ี 
 1)  ขั้วไฟฟ้า (Electrode) เป็นโลหะต่างชนิดกนั เช่น ทองแดง (Cu) เป็นขั้วบวก สงักะสี (Zn) 
เป็นขั้วลบ 
 2)  อิเล็กโตรไลต ์(Electrolyte) หรือสารละลายทีน่ าไฟฟ้าไดเ้ช่น กรดซลัฟิวริก ( 42SOH ) 
 

 
 

เซลลไ์ฟฟ้าเคมี 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/17983 

 
 เม่ือต่ออุปกรณ์ครบดงัรูป  ก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น สงัเกตไดจ้ากมีฟองแก๊สปุดขึ้น ฟองแก๊ส
ที่เกิดขึ้นน้ี คือ ฟองแก๊สไฮโดรเจน ( 2H ) และเม่ือต่อสายไฟเขา้กบัโลหะทั้งสอง จะมีกระแสไฟฟ้า
เกิดขึ้น 
 หลกัการท างานของเซลลไ์ฟฟ้าเคมี มีดงัน้ี 
 1) เม่ือจุ่มแผน่โลหะที่เป็นขั้วไฟฟ้าต่างชนิดกนัลงในสารละลายอิเล็กโทรไลตแ์ลว้ต่อเขา้กบั
เคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  สารละลายจะแตกตวัใหไ้อออนบวกและไอออนลบ 
 2) โลหะต่างชนิดกนัแตกตวัให้อิเล็กตรอนไดต่้างกนั โลหะใดแตกตวัไดดี้กว่าจะให้อิเล็กตรอน
ได้มากกว่าโดยจะมีศกัยไ์ฟฟ้าต ่าเป็นขั้วลบ ส่วนโลหะที่แตกตวัไม่ดีให้อิเล็กตรอนน้อย จะมี
ศกัยไ์ฟฟ้าสูงกวา่เป็นขั้วบวก 
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 3) กระแสไฟฟ้าจะไหลจากศกัยไ์ฟฟ้าสูงไปศกัยไ์ฟฟ้าต ่า หรือไหลจากขั้วบวกไปยงัขั้วลบ 
และเม่ือศกัยไ์ฟฟ้าเท่ากนัจึงจะหยดุไหล 
 4) กระแสอิเล็กตรอนจะไหลจากศกัยไ์ฟฟ้าต ่าไปยงัศกัยไ์ฟฟ้าสูงหรือไหลจากขั้วลบไปยงั
ขั้วบวกซ่ึงมีทิศทางการไหลสวนทางกบัการไหลของกระแสไฟฟ้า 
 5)  ศกัยไ์ฟฟ้าเทียบได้กับระดับของน ้ า ซ่ึงน ้ าจะไหลจากระดับสูงไปยงัระดับต ่าเสมอ  
จนเม่ือระดับน ้ าเท่ากันจึงจะหยุดไหล กระแสไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน จะไหลจากศกัยไ์ฟฟ้าสูงไปยงั
ศกัยไ์ฟฟ้าต ่า เม่ือศกัยไ์ฟฟ้าเท่ากนัจะหยดุไหล ท าใหไ้ม่มีกระแสไฟฟ้าในวงจร เช่น ถ่านไฟฉาย 1 กอ้น  
มีความต่างศกัย ์1.5 โวลต ์เม่ือน าไปใชค้่าความต่างศกัยจ์ะลดลงเร่ือย ๆ เม่ือศกัยไ์ฟฟ้าของขั้วบวกกบั
ขั้วลบเท่ากนั กระแสไฟฟ้าจะหยดุไหล 
 

 ตัวอย่างเซลล์ไฟฟ้าเคมี  ไดแ้ก่ 
 4.1.1  ถ่านไฟฉาย (Dry cell) เป็นเซลลไ์ฟฟ้าเคมีแบบหน่ึงที่ใชส้ารเคมีที่มีสถานะเป็นของแขง็ 
เป็นอิเล็กโทรไลต์ ถ่านไฟฉายจึงเป็นเซลล์แห้ง (Dry cell) สารเคมีที่ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์ คือ 
แอมโมเนียมคลอไรด์ ( ClNH 4 )  ส่วนกล่องสังกะสีที่บรรจุสารเคมีท าหน้าที่เป็นขั้วลบตรงกลาง 
ของถ่านไฟฉายมีแท่งคาร์บอนหรือแกรไฟต ์ท าหน้าที่เป็นขั้วบวก ผูท้ี่สร้างเซลล์ไฟฟ้าเคมี ชนิดน้ี  
คือ เลอคงัเซ ดังนั้นจึงอาจเรียกเซลล์ชนิดน้ีอีกช่ือหน่ึงว่า เซลล์เลอคงัเซ ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน  
หรือ 1 เซลล์ มีความต่างศกัยป์ระมาณ 1.5 โวลต์  

 
 

ส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย 
ที่มา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=74295 
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 4.1.2 แบตเตอร่ี (Battery) หมายถึงเซลล์ไฟฟ้า ตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไป ถูกน ามาต่อเขา้ดว้ยกนั 
ได้แก่ ถ่านไฟฉายหลายก้อนมาต่อเขา้ด้วยกันหรือแบตเตอร่ีรถยนต์ ทั้งน้ีเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้า
ส าหรับการใชง้านมากขึ้น 
 แบตเตอร่ีรถยนต ์ เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทเซลลท์ุติยภูมิหลายเซลลม์าต่อกนั แบตเตอร่ี
รถยนต์ 1 เซลล์ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 2 โวลต์ ในการใช้งานนิยมต่อเซลล์เข ้าด้วยกัน
แบบอนุกรม เช่น แบตเตอร่ี 6 โวลต ์(3 เซลล์ต่ออนุกรมกนั) ใชก้บัจกัรยานยนต ์แบตเตอร่ี 12 โวลต ์
(6 เซลลต่์ออนุกรมกนั) ใชก้บัรถยนต ์เป็นตน้  

 
แบตเตอรร่ีรถยนต ์

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

 4.2 เซลล์สุริยะ (Solar Cell)  

 เซลล์สุริยะ (Solar cell) คือ อุปกรณ์ที่สามารถน าพลังงานแสงอาทิตยม์าเปล่ียนให้เป็น
กระแสไฟฟ้าโดยตรง 
 เซลลสุ์ริยะประกอบดว้ยสารก่ึงตวัน า 2 ชั้น ดงัน้ี 
 1)  ชั้นบนหรือแผ่นบน เป็นชั้นที่รับแสงประกอบด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยฟอสฟอรัส  
ชั้นบนจะบางกวา่ชั้นล่าง เพือ่ใหแ้สงสวา่งสามารถส่องทะลุลงไปถึงชั้นล่างได ้
 2)  ชั้นล่างหรือแผ่นล่าง ประกอบด้วยสารซิลิคอนเจือด้วยโบรอน 
 การท างาน เม่ือแสงอาทิตยต์กกระทบแผ่นบน จะเกิดความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างแผ่น 
สารก่ึงตวัน าทั้งสอง ถา้ต่อสายไฟระหวา่งแผน่สารทั้งสอง ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจากชั้นล่างไปตาม
สายไฟไปยงัแผน่สารชั้นบน ดงันั้นชั้นบนจึงเป็นขั้วลบ และชั้นล่างเป็นขั้วบวก 
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 ประโยชน์ของเซลลสุ์ริยะ ปัจจุบนัไดมี้การน าเอาเซลลสุ์ริยะมาใชใ้นอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย 
เช่น นาฬิกาขอ้มือ เคร่ืองคิดเลข โคมไฟสยาม ดาวเทียม สถานีอวกาศ เป็นตน้ 
 

 
การท างานและส่วนประกอบ เซลลสุ์ริยะ (Solar cell) 

ที่มา :   http://www.ramsessolarsystems.com/knowsolar.aspx 
 
 4.3 ไดนาโมหรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
   
 ไดนาโม (Dynamo) หรือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Regenerator) คือ อุปกรณ์ที่ท  าหน้าที่เปล่ียน
พลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยอาศยัหลกัการเหน่ียวน าระหว่างสนามแม่เหล็กกบัขดลวดตวัน า 
 สนามแม่เหล็ก (Magnetic field) คือ บริเวณ
รอบ ๆ แท่งแม่เหล็ก ที่มีอ  านาจแม่เหล็ก หรือ เส้นแรง
แม่เหล็กอยู ่โดยทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กจะพุ่งออก
จากขั้ ว เหนือไปย ังขั้ ว ใต้ของแ ม่ เหล็ก  ห ร ือ ถ ้า มี
ขั้วแม่เหล็กต่างก ันอยู่ใกล้ก ัน จะมีเส้นแรงแม่เหล็ก
พุ่งออกจากขั้วเหนือไปยงัขั้วใตเ้ส้นแรงแม่เหล็กที่เกิด
จากแท่งแม่เหล็ก N-S                                                                    ภาพแสดงเสน้แรงแม่เหล็ก 

                                                                                   ที่มา : http://www.physbot.co.uk/magnetic-                                
                                                                                        fields-and-induction.html 
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 เม่ือใหแ้ท่งแม่เหล็กเคล่ือนที่เขา้ออกจากขดลวดตวัน าหรือใหข้ดลวดตวัน าเคล่ือนที่เขา้ออก
จากแท่งแม่เหล็กอย่างรวดเร็ว จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวด กระแสไฟฟ้าที่ได้น้ีเรียกว่า
กระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า 

 

 
 

การเกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า เม่ือแท่งแม่เหล็กเคล่ือนที่เขา้ออกจากขดลวด 
ที่มา : http://www.physchem.co.za/OB11-ele/magnetic4.htm 

 
 กระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า (Induced Current) หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดตวัน า 
เกิดขึ้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กตดัผา่นขดลวดตวัน า ผูค้น้พบหลกัการน้ี คือ ไมเคิล ฟาราเดย ์
(Michael Faraday) 
 ส าหรับกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าที่ไหลในขดลวดตวัน าจะมีค่ามากหรือนอ้ยจะขึ้นอยูก่บั 
 1)  จ านวนรอบของขดลวดตวัน า ถ้ามีจ  านวนรอบของขดลวดตัวน ามาก กระแสไฟฟ้า
เหน่ียวน าจะมาก 
 2)  ความเขม้ของสนามแม่เหล็กที่ตดัผ่านขดลวด ถ้ามีความเขม้ของสนามแม่เหล็กมาก 
กระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าจะมาก 
 3) ความเร็วในการเคล่ือนที่  ถ้าแท่งแม่เหล็กหรือขดลวดตัวน าเคล่ือนที่ เข้าออกเร็ว 
กระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าจะมาก 
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 อ่านเพิม่  เสริมความรู้ 

 ส าหรับกระแสไฟฟ้าที่ไดม้าจากไดนาโมนั้น อาจเป็นกระแสไฟฟ้าตรงหรือกระแสไฟฟ้า
สลบัก็ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัส่วนประกอบของไดนาโม 
 
 
 

 
Michael Faraday นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเกิดเม่ือวนัที่ 22 กันยายน ค.ศ. 
1791 ฟาราเดยเ์ป็นผูใ้ห้ค  าอธิบาย อ านาจการเหน่ียวน าของแม่เหล็กไฟฟ้า เขา
เป็นผูท้ดลองหาแนวแรงแม่เหล็กโดยใช้ผงตะไบเหล็ก เขาเป็นผูใ้ห้หลักที่ว่า 
กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นจากตวัน าตดัผา่นเสน้แรงแม่เหล็กหหรือพดูง่ายๆวา่แม่เหล็ก
ก็ท  าใหเกิดกระแสไฟฟ้าได ้ เขาจึงเป็นผูป้ระดิษฐ์เเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้าที่

เรียกวา่"ไดนาโม"ขึ้น ฟาราเดยไ์ดถึ้งแก่กรรมเม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1867 ในหอ้งท างานของเขาที่
แฮมตนัคอร์ด 
 
 
 

 ส่วนประกอบของไดนาโม 
  ไดนาโมประกอบดว้ยส่วนประกอบที่ส าคญัดงั ต่อไปน้ี 
   1)  สนามแม่เหล็ก (Magnetic field) เกิดจากแท่งแม่เหล็กถาวรขั้วเหนือ (N) และ
ขั้วใต ้(S) หรือเกิดจากแม่เหล็กชัว่คราว (เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า) ที่ไดจ้ากการผ่านกระแสไฟฟ้าเขา้ไปใน
ขดลวดตวัน าหรือ สเตเตอร์ (Stator) ท  าใหส้นามแม่เหล็กขึ้นมาเช่นเดียวกนั 
   2)  อาร์เมเจอร์หรือโรเตอร์ (armature or rotor) คือ ขดลวดตวัน าอาบน ้ ายาน ามาพนั
รอบแกนเหล็กอ่อน สามารถหมุนได้คล่องและติดตั้งอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็ก N และ S (อยู่ภายใน
สนามแม่เหล็ก) อาร์เมเจอร์ประกอบดว้ยขดลวดจ านวนมาก โดยปลายทั้งสองของขั้วลวดจะต่ออยูก่บั
วงแหวนเพือ่จ่ายกระแสไฟฟ้าออกไปสู่วงจรภายนอก 
   3)  วงแหวน (Output ring) มีหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ออกไปสู่วงจร
ภายนอก มี 2 แบบ คือ 
    3.1) วงแหวนล่ืน (slip ring) เป็น วงแหวนทองแดงกลม 2 วง ใช้กับไดนาโดย
กระแสไฟฟ้าสลบั 
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    3.2) วงแหวนแยก (split ring) หรือคอมมิวเตเตอร์ (commutator) เป็นวงแหวน
ทองแดงผา่ซีก ใชก้บัไดนาโมกระแสไฟฟ้าตรง 
 โดยที่ทั้ งวงแหวนล่ืนและวงแหวนแยกจะมีแปรงถ่าน (Brush) มาแตะสัมผสั เพื่อรับ
กระแสไฟฟ้าจากอาร์เมเจอร์ไปสู่วงแหวนภายนอก 
 

 ไดนาโมกระแสสลบั 
 
 

 เม่ือหมุนขดลวดตัวน าในสนามแม่เหล็ก (ขดลวดตัวน าเคล่ือนที่ตัดสนามแม่เหล็กที่
เปล่ียนแปลง) ท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าไหลในขดลวดได ้
 ส าหรับไดนาโมกระแสสลบั จะให้กระแสไฟฟ้าสลบัออกมา ไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นไฟฟ้า
กระแสที่เม่ือไหลออกสู่วงจรภายนอกแล้ว จะมีการเปล่ียนแปลงทิศทางทุกคร้ังเม่ือหมุนขดลวด
ไปคร่ึงรอบ 

 
 

ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวด 
ที่มา : ประชา  ศิวเวทกุล.   2554 : 361 

 รูป (ก) พิจารณาขดลวดดา้น A ดา้นที่อยูใ่กลข้ั้ว N ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะไหลลงมา 
เม่ือหมุนขดลวดไปคร่ึงรอบ รูป (ข) ขดลวดดา้น A จะอยูใ่กลก้บัขั้ว S ทิศทางของกระแสไฟฟ้าจะไหล
ขึ้นไป (ทิศทางตรงกนัขา้มทั้งที่เป็นขดลวดดา้นเดียวกนั) ในท านองเดียวกนัขดลวดดา้น B เม่ือหมุน
ไปคร่ึงรอบ ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าก็มีทิศทางตรงกนัขา้มเช่นเดียวกนั 
 ส าหรับที่ตรงปลายของขดลวดทั้งสอง (อาร์เมเจอร์) แต่ละขา้งจะติดอยู่กับแหวนล่ืน  
โดยขณะที่ขดลวดหมุนไป แหวนล่ืนก็จะหมุนตามไปดว้ย และแหวนล่ืนจะแตะสัมผสักบัแปรงถ่าน 
(เป็นตวัน าไฟฟ้า) เพือ่จ่ายกระแสไฟฟ้าสู่วงจรภายนอกหรือจ่ายพลงังานไฟฟ้าไปใหก้บัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
(Load) 
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 ไดนาโมกระแสตรง  
 
 

 ไดนาโมกระแสตรงจะให้ไฟฟ้ากระแสตรงออกมา ไฟฟ้ากระแสตรงต่างจากไฟฟ้า
กระแสสลับตรงที่ว่า ไม่ว่าขดลวดตวัน าจะหมุนไปก่ีรอบก็ตาม กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกมาสู่วงจร
ภายนอกจะไม่มีการเปล่ียนทิศทางของการไหลเลย 
 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของไดนาโมกระแสตรงจะมีเหมือนกบัไดนาโมกระแสสลบั แต่ตรง
ปลายของขดลวดแต่ละขา้งจะติดอยู่กบัแหวนแยกหรือคอมมิวเตเตอร์ โดยขณะที่ขดลวดหมุนไป 
แหวนแยกจะอยูก่บัที่ (ไม่ไดห้มุนตามไปดว้ย) 
 

 
 

 

แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของไดนาโมกระแสตรง 
ที่มา : ประชา ศิวเวทกุล.    2554 : 362 

 
 รูป (ก) พิจารณาขดลวดด้าน A ขณะขดลวดหมุนขึ้นไปผ่านขั้วเหนือ (N) จะมีทิศทาง 
การไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวด ผ่านแหวนแยก แลว้ผ่านแปรงถ่านออกสู่วงจรภายนอก ดงัรูป 
และเมื่อขดลวดหมุนไปคร่ึงรอบ รูป (ข) ขดลวดด้าน B หมุนขึ้นไป ผ่านขั้วเหนือ (N) จะมีทิศ
ทางการไหลของของกระแสไฟฟ้าในขดลวดผ่านแหวนแยก แลว้ผ่านแปรงถ่านออกสู่วงจรภายนอก
ดังรูป ซ่ึงจะเห็นได้ว่าทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าออกสู่วงจรภายนอกในทิศทางเดียว
เท่านั้น ไม่วา่จะหมุนไปก่ีรอบก็ตาม กระแสไฟฟ้าที่ไดน้ี้จึงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
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ค ำช้ีแจง  
 ใหน้กัเรียนท ำเคร่ือง  หนำ้ขอ้ควำมทีถู่กตอ้ง  และท ำเคร่ืองหมำย  หนำ้ขอ้ควำมทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
 
 1.  สำรละลำยอิเล็กโทรไลต ์คอื สำรละลำยทีน่ ำไฟฟ้ำได ้โดยกำรที่สำรละลำยสำมำรถแตกตวั 

เป็นไอออนบวกและไอออนลบได ้
 2.  ถ่ำนไฟฉำย ถือวำ่เป็นเซลลไ์ฟฟ้ำเคมีประเภท เซลลท์ุติยภูมิ 
 3.  แท่งถ่ำน (C) ในถ่ำนไฟฉำยท ำหนำ้ที่เป็นขั้วบวก (แอโนด) 
 4.  กระแสสมมติ คือ กระแสไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรเคล่ือนที่หรือถ่ำยเทของประจุบวก โดยจะ 

         ไหลจำกจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำสูงไปยงัจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำ 
 5.  สนำมแม่เหล็ก คือ บริเวณรอบแท่งแม่เหล็ก โดยทิศทำงของเสน้แรงแม่เหล็ก จะพุง่ออกจำก 

          ขั้นใตไ้ปยงัขั้วเหนือ 
6.  ขั้วไฟฟ้ำที่ท  ำจำกโลหะที่แตกตวัไดดี้ใหอิ้เล็กตรอนไดม้ำกกวำ่มีศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำ 
          กวำ่เป็นขั้วลบเรียกวำ่ขั้วแคโทด 
7.  ประจุไฟฟ้ำแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ประจุบวก และประจุลบ โดยถำ้เป็นประจุชนิดเดียวกนั 
          จะผลกักนั แต่ถำ้เป็นประจุต่ำงชนิดกนัจะดูดกนั 
8.  ไดนำโมกระแสตรง คือ กระแสจะเปล่ียนทิศทำงทุกคร่ึงรอบแต่มีกำรเปล่ียนตวัวงแหวน  
           ดงันั้นกระแสจึงออกที่ข ั้วเดิมเสมอ 
9.  จ ำนวนกระแสไฟฟ้ำเหน่ียวน ำที่ไหลในลวดตวัน ำจะมำกหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัจ  ำนวนรอบของ 
           ขดลวดตวัน ำ และควำมเขม้ของสนำมแม่เหล็กที่ตดัผำ่นขดลวดเท่ำนั้น 

 

 

 

 

 

         บัตรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจ ที ่                      เร่ือง  เซลล์ไฟฟ้ำเคมแีละไดนำโม 1 
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   ค ำช้ีแจง 
 1.  ขอ้สอบเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบจ ำนวน 15 ขอ้ คะแนนเตม็ 15 คะแนน เวลำ 20 คะแนน 
 2.  จงเลือกค ำตอบที่ถูกที่สุดเพยีงขอ้เดียว แลว้ท ำเคร่ืองหมำยกำกบำท  ทบัตวัอกัษร ก ข ค  
 และ ง ในกระดำษค ำตอบ 
 
จำกรูปจงตอบค ำถำมขอ้ 1-3 

 
1.  ไอออนบวกและไอออนลบจะมีกำรเคล่ือนที่อยูบ่ริเวณใด 
 ก.  โลหะ A      ข.  โลหะ B   
 ค.  สำรละลำย C     ง.  ลวดตวัน ำ 
2.  กระแสไฟฟ้ำจะมีทิศทำงกำรไหลอยำ่งไร 
 ก.  ไหลจำก โลหะ A ไปยงั โลหะ B 
 ข.  ไหลจำก โลหะ B ไปยงั โลหะ A 
 ค.  ไหลอยูภ่ำยในสำรละลำย C 
 ง. ไหลจำกโลหะ A ผำ่นสำรละลำย C ไปยงัโลหะ B 
3.  อุปกรณ์ใดที่ท  ำใหเ้กิดกระแสไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ 
 ก.  เซลลไ์ฟฟ้ำเคมี     
 ข.  ถ่ำนไฟฉำย 
 ค.  เซลลสุ์ริยะ      
 ง.  ไดนำโม 
4.  ไดนำโมกระแสตรงต่ำงจำกไดนำโมกระแสสลบัในขอ้ใด 
 ก.  ขดลวด      ข.  แม่เหล็ก 
 ค.  คอมมิวเตเตอร์    ง. สนำมแม่เหล็ก 
 

       แบบทดสอบหลงัเรียนชุดกจิกรรมกำรเรียนรู้ที ่                   เร่ือง  กำรผลติกระแสไฟฟ้ำ 1 
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5.  ค  ำกล่ำวในขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
 ก.  ขั้วอิเล็กโทรด คือ ทำงที่อิเล็กตรอนไหลเขำ้และไหลออก  
 ข.  กระแสไฟฟ้ำไม่ไดเ้กิดขึ้นจริง เป็นเพียงกระแสสมมติเท่ำนั้น 
 ค.  อิเล็กตรอนจะไหลจำกขั้วที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำกวำ่ไปยงัขั้วที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำสูงกวำ่ 
 ง. แรงเคล่ือนไฟฟ้ำของเซลลข์ึ้นอยูก่บัปริมำณของสำรละลำยและขนำดของขั้วไฟฟ้ำ                                                                                                                                                              
6.  ขอ้ใดกล่ำวถึงกระแสไฟฟ้ำไดถู้กตอ้งที่สุด 
 ก.  กระแสสมมติ คือ กำรเคล่ือนทีข่องนิวตรอน 
 ข.  กระแสไฟฟ้ำมีเพยีงชนิดเดียว คือ กระแสอิเล็กตรอน 
 ค.  กระแสไฟฟ้ำจะไหลจำกจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำไปยงัจุดที่มีศกัยไ์ฟฟ้ำสูง 
 ง.  กระแสไฟฟ้ำ คือ ปริมำณประจุไฟฟ้ำที่เคล่ือนที่หรือมีกำรถ่ำยเทผำ่นพื้นที่ภำคตดัขวำงจำกจุด
หน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงของลวดตวัน ำไฟฟ้ำใน 1 หน่วยเวลำ 
7.  ไดนำโมกระแสสลบั ถำ้เอำแม่เหล็กขำ้งหน่ึงออก เหลือแม่เหล็กขำ้งเดียว เม่ือหมุนขดลวดจะเกิดไฟฟ้ำ
กระแสสลบัขึ้นหรือไม่ 
 ก.  ไม่เกิด เกิดแต่ไฟฟ้ำกระแสตรง 
 ข.  ไม่เกิดกระแสไฟฟ้ำในวงจรเลย 
 ค.  เกิดไฟฟ้ำกระแสตรงปริมำณมำก 
 ง. เกิดไฟฟ้ำกระแสสลบัแต่มีปริมำณนอ้ย 
8.  กระแสไฟฟ้ำ คืออะไร 
 ก.  กระแสสมมติ 
 ข.  กระแสโปรตอน 
 ค.  กระแสนิวตรอน 
 ง.  กระแสอิเล็กตรอน 
9.  กระแสไฟฟ้ำไหลอยำ่งไรในวงจรไฟฟ้ำ 
 ก.  จำกที่ศกัยไ์ฟฟ้ำสูงไปยงัศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำ 
 ข.  จำกที่อุณหภูมิสูงไปยงัที่อุณหภูมิต  ่ำ 
 ค.  จำกที่ศกัยไ์ฟฟ้ำต ่ำไปยงัศกัยไ์ฟฟ้ำสูง 
 ง.   จำกจุดที่มีควำมตำ้นทำนสูงไปสู่จุดที่มีควำมตำ้นทำนต ่ำกวำ่ 
10.  จงพิจำรณำขอ้ควำมต่อไปน้ี ขอ้ใดกล่ำวไม่ถูกต้อง  
 ก.  ถ่ำนไฟฉำยใหไ้ฟฟ้ำกระแสตรง 
 ข.  แบตเตอร่ีรถยนตใ์หไ้ฟฟ้ำกระแสสลบั 
 ค.  กำรไหลของกระแสไฟฟ้ำเกิดเม่ือมีควำมต่ำงศกัยร์ะหวำ่งจุด 2 จุด 
 ง.  ในเซลลไ์ฟฟ้ำเคมีปฏิกิริยำเคมีเกิดขึ้นมำกเท่ำใด จะไดก้ระแสไฟฟ้ำมำกขึ้นเท่ำนั้น 
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11.  อุปกรณ์ในขอ้ใดที่เปล่ียนพลงังำนเคมีเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
 ก.  เซลลไ์ฟฟ้ำเคมี     
 ข. ไดนำโม 
 ค.  เซลลสุ์ริยะ       
 ง.  เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
12.  สำรใดท ำหนำ้ที่เป็นอิเล็กโทรไลตใ์นถ่ำนไฟฉำย 
 ก.  แมกนีเซียมคลอไรด ์   
 ข.  แมงกำนีสออกไซด ์
 ค.  โพแทสเซียมคลอไรด ์   
 ง.   แอมโมเนียมคลอไรด ์
13.  ไดนำโมผลิตกระแสไฟฟ้ำโดยเปล่ียนรูปพลงังำนอยำ่งไร 
 ก.  เปล่ียนพลงังำนแสงเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
 ข.  เปล่ียนพลงังำนเคมีเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
 ค.  เปล่ียนพลงังำนกลเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
 ง.   เปล่ียนพลงังำนเคมีเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ 
14.  ส่ิงที่มีผลต่อปริมำณของกระแสไฟฟ้ำ ที่เกิดจำกหลกักำรท ำงำนของไดนำโมคือขอ้ใด 
 ก.  ขนำดของสนำมแม่เหล็ก 
 ข.  อตัรำกำรหมุนของขดลวด 
 ค.  จ  ำนวนขดลวดที่พนัรอบแกน 
 ง.   ถูกทุกขอ้ 
15.  ถ่ำนที่น ำมำใชใ้นนำฬิกำขอ้มือ หรือเคร่ืองคิดเลขเป็นถ่ำนชนิดใด 
 ก.  แบตเตอร่ี 
 ข.  ถ่ำนไฟฉำย 
 ค.  ถ่ำนลิเทียม 
 ง.  ถ่ำนอลัคำไลน ์
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