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จัดท าโดย 

นายวงค์ณภา   แก้วไกรษร 

ต าแหน่ง ครู   วิทยฐานะครูช านาญการ 

 

  
 

 

 

โรงเรยีนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธกิาร
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ค าน า 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พลังงานไฟฟ้า ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดที่  1  เรื่อง แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  จัดท าขึ้นเพ่ือ

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ 6  (ว23102) ของ

นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

มุ่งเนน้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีน  สง่เสริมให้นักเรยีนได้เรยีนรู้และสร้าง

องค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง รู้จักการวางแผนร่วมกัน การปฏิบัตกิิจกรรมต่าง ๆ การทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้  โดยเนื้อหาที่ส าคัญภายใน              

ชุดกิจกรรมน้ีประกอบด้วย   แบบทดสอบก่อนเรียน  บัตรกิจกรรม   บัตรเนื้อหา  

แบบทดสอบหลังเรียน  เฉลยแบบทดสอบ  แนวค าตอบบัตรกิจกรรม  และเกณฑ์การให้

คะแนน เพ่ือให้นักเรยีนสามารถตรวจค าตอบและสะท้อนผลไดท้ันที 

ผู้จัดท าหวังเป็นอยา่งย่ิงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้ จะเป็น

ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการพัฒนาให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการศึกษา ส่งเสริม 

การเรียนรู้ของนักเรียน    สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ อันจะท าให้เกิด               

องค์ความรู้จนสง่ผลให้นักเรยีนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยา่งมีความหมาย สามารถน าความรู้

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

 

 

วงค์ณภา   แก้วไกรษร 
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ค าช้ีแจงส าหรับครู 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์            

เร่ือง พลังงานไฟฟ้า ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดที่ 1  

เรื่อง  แหล่งก าเนดิไฟฟ้า   ครูควรเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามค าแนะน า  ดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ตรวจสอบ             

ความพร้อม ความเรียบรอ้ยของสื่อการเรียนรู้  และทดลองการใช้ส่ือให้เกิดความช านาญ

ก่อนที่จะน าไปใช้จริง 

2. ครูควรจัดเตรียมห้องเรียนให้เอื้ อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม              

ความเหมาะสมของเนือ้หา 

3. ครูต้องศึกษาเนือ้หาและชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยละเอียด   

4. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจบทบาท           

ของตนเอง  แนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แนวปฏิบัติในระหว่างด าเนินกิจกรรม                 

การเรียนรู้  เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน  จึงจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มี

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย   

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ครูจะต้องจัดกิจกรรมให้ครบตามที่ระบุไว้ใน

แผนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้กิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและบรรลุตามจุดประสงค์

การเรียนรู้ 

6. ครูควรกระตุ้นให้นักเรยีนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือเป็นการฝึก

ให้นักเรียนรู้จักการท างาน  ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รับผิดชอบต่อหน้าที่และมี

ความกลา้แสดงออก   

7. ครูควรให้ค าปรึกษานักเรียน  หากพบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติ

กิจกรรม ต้องให้ความช่วยเหลอืทันที 
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ชุดกิจกรรมที่นักเรยีนจะได้ศึกษานี ้ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง พลังงานไฟฟ้า ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชุดที่ 1  

เรื่อง  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างสูงสุด นักเรียนควร

ปฏิบัติตามค าช้ีแจงต่อไปน้ี 

1. นักเรยีนร่วมกันแบ่งกลุม่  กลุ่มละ 4 – 5 คน  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่ม 

2. นักเรยีนแตล่ะกลุม่ร่วมกันศึกษาชุดกิจกรรมนีโ้ดยใช้  เวลา  3  ชั่วโมง   

3. ให้นักเรยีนปฏิบัตติามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ซึ่งมี

ขั้นตอนดังน้ี 

3.1   นักเรยีนร่วมกันศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.2   นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 จ านวน 10 ข้อ โดยเขียน

ค าตอบลงในกระดาษค าตอบในชุดกิจกรรมของนักเรียน หลังจากน้ันตรวจค าตอบตาม

เฉลยแล้วเขียนคะแนนที่นักเรยีนได้ลงในแบบบันทึกคะแนน 

3.3   นักเรียนร่วมกันศึกษาและปฏิบัติตามบัตรกิจกรรม  

3.4   นักเรยีนศึกษาบัตรเนือ้หาและแหลง่เรียนรู้ในโรงเรียนเพ่ิมเตมิ 

3.5   นักเรยีนสง่ตัวแทนกลุม่น าเสนอผลการศึกษาหน้าช้ันเรียน (ถ้ามี) 

3.6   นักเรยีนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 จ านวน  10  ข้อ                   

แล้วตรวจค าตอบตามเฉลย  และบันทึกคะแนนที่นักเรยีนไดล้งในแบบบันทึกคะแนน 

4.   เน่ืองจากชุดกิจกรรมแตล่ะชุดมเีวลาจ ากัด นักเรยีนต้องตัง้ใจปฏิบัติกจิกรรม และ

ร่วมกันอภิปรายอย่างจริงจัง ไม่กอ่กวนหรอืชักชวนเพื่อนเลน่ 

5.   นักเรยีนสามารถทบทวนเนือ้หาจากบัตรเนือ้หาได้หลายครัง้ 

6.   นักเรียนควรท ากิจกรรมตามชุดกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในกลุ่มของตนเองอย่าง

เต็มความสามารถ 

7.   นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ในการตอบค าถามในแบบบันทึกตามบัตรกิจกรรม 

และแบบทดสอบท้ายกิจกรรม โดยไม่เปิดดูส่วนเฉลยค าตอบก่อน เพ่ือที่จะสะท้อนถึง 

ความรูค้วามเข้าใจ และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรยีนอย่างแท้จริง 
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กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตรต์ามชุดกจิกรรม  

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษามาตรฐานการเรยีนรู้  ตัวชี้วัด  และจุดประสงค์การเรยีนรู้  

ศึกษาบทบาทของนักเรยีน 

แผนผังขั้นตอนการท ากิจกรรม 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ผ่านเกณฑ์ 80% 

 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 80% 

 

ศึกษาชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ชุดต่อไป 

ชี้แจงการใช้ชุดกจิกรรม 

แบ่งกลุม่นักเรียน 
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หน้าที่ของหัวหน้ากลุม่ 

1. ฟังค าช้ีแจงจากครูผู้สอน และรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  

ซึ่งประกอบด้วย ค าช้ีแจงในการท ากิจกรรม บทบาทของนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้  

ตัวช้ีวัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  บัตรกิจกรรม  บัตรเนื้อหา   

วัสดุอุปกรณ์   แบบบันทึกกจิกรรม  แบบทดสอบหลังเรียน  และสว่นเฉลยค าตอบ  

2. ตรวจสอบสื่อการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนนิกิจกรรมให้ครบถ้วน 

3. ท าความเข้าใจ และอ่านค าช้ีแจงในการท ากิจกรรมให้สมาชิกในกลุ่มฟัง 

4. เป็นผู้น าในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม และควบคุมกิจกรรมให้ เป็นไปตาม            

ค าช้ีแจงในการท ากิจกรรม 

5. เป็นผูติ้ดต่อกับครูผู้สอน  เมื่อพบปัญหาหรือข้อสงสัย 

 

หน้าที่ของสมาชิก 

1. ปฏิบัตกิิจกรรมกลุ่มด้วยความตัง้ใจ โดยไมช่วนเพ่ือนคุย  กล้าแสดง              

ความคิดเห็น  ให้ความรว่มมอืในการท ากิจกรรมกลุ่มด้วยความเต็มใจ 

2. ต้ังใจตอบค าถาม ท าแบบบันทึกกิจกรรม และแบบทดสอบอย่างเต็มที่ 

3. ช่วยกันเก็บสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบรอ้ย หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกคร้ัง 

 

หน้าที่ของเลขานุการ 

1. บันทึกข้อมูล หรือค าตอบที่ไดจ้ากการปฏิบัตกิจิกรรมกลุ่ม 

2. เป็นผูน้ าในการอภิปรายกิจกรรมต่าง ๆ  

3. ช่วยหัวหน้ากลุ่มประสานงานกับครูผู้สอน 
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ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

ชุดที่ 1  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 

  

มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยน            

รูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้

พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม   มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  

สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ว 5.1  ม.3/2    ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า                     

                      ความต้านทาน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์             

                      

 

จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 

เพ่ือให้นักเรยีนพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1)    ดา้นความรู้  (K) 

       1.1)    อธิบายสมบัติของประจุไฟฟ้า   

       1.2)    อธิบายการเกิดไฟฟ้าสถิต  และไฟฟ้ากระแส 

       1.3)    อธิบายหลักการท างานของเซลลไ์ฟฟ้าเคมี และยกตัวอย่าง 

                เซลลไ์ฟฟ้าแบบปฐมภูมิ  และทุตยิภูมิ 

       1.4)    อธบิายหลักการเกิดกระแสไฟฟ้าจากการเหน่ียวน า 

       1.5)    อธิบายหลักการท างานของไดนาโม 
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2)    ด้านทักษะ/กระบวนการ  (P) 

2.1)    ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับหลักการเซลลไ์ฟฟ้าเคมี           

2.2)    ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอยา่งง่าย 

2.3)    ทักษะกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรม 

 

3)    ด้านคุณลักษณะ (A) 

       3.1)    ใฝรู้่ใฝ่เรยีน 

       3.2)    มีระเบียบวินัย  

       3.3)    ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

  3.4)    มีความตรงต่อเวลา 

  3.5)    มีจติวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

ประจุไฟฟ้า (Electric  Charge)  คือ  สิ่งที่แสดงอ านาจทางไฟฟ้าออกมา มี 2 

ชนิด  คือ  ประจุบวก (+)  และ ประจุลบ (-)  อิเล็กตรอนเป็นประจุลบ (-)  และโปรตอน

เป็นประจุบวก  (+)  สว่นนิวตรอนไมม่ีประจุไฟฟ้าหรือเป็นกลางทางไฟฟ้า 

ชนดิของไฟฟ้า โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น  2  ชนิด  ได้แก่  ไฟฟ้าสถิต  และไฟฟ้า

กระแส   

เซลล์ไฟฟ้าเคมี  คือ  อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมี เป็นพลังงานไฟฟ้า 

ที่อาศัยการรับและส่งอิเล็กตรอนของขั้วไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า  เกิดจากขดลวดหมุนตัดกับสนามแม่เหล็ก  หรือ 

สนามแม่เหล็กตัดกับขดลวด จะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น  จากหลักการนี้ น ามาสร้าง

เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เรยีกว่า  ไดนาโม 

 

 

 

สาระส าคัญ 
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ค าชีแ้จง 
1. แบบทดสอบชดุน้ี เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จ านวน 10 ข้อ 
2. ให้นักเรยีนท าเครื่องหมายกากบาท () ลงในช่องสี่เหลี่ยม 
    ของกระดาษค าตอบ 
3. คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
4. ให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 10 นาที 

 

 

1.    จากข้อความต่อไปนี ้

        1)   ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกัน                

 2)  ประจุไฟฟ้าชนิดเดยีวกันจะผลักกัน 

 3)  ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะผลักกัน         

 4)  อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มปีระจุไฟฟ้า 

 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก.  ข้อ 1,  2  และ  3  

ข.  ข้อ 1,  2  และ  4  

ค. ข้อ 2,  3  และ  4 

ง. ข้อ 1,  2,  3  และ  4 

 

2.   วัตถุที่สูญเสยีอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุน้ันจะแสดงอ านาจไฟฟ้าตามข้อใด 

ก.  สภาพเป็นกลาง 

ข.  อ านาจไฟฟ้าลบ 

ค.  อ านาจไฟฟ้าบวก  

ง.  แสดงอ านาจทั้งบวกและลบสลับกัน 
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3.   แท่งแก้วมีประจุบวกได้ด้วยการน าไปถูกับผ้าไหม ในขณะเดยีวกันผา้ไหมก็จะมีประจุ 

      ดว้ย เพราะเหตุใด 

  ก.  แท่งแก้วมีจ านวนอิเล็กตรอนลดลง    

  ข.  แท่งแก้วมีจ านวนอิเล็กตรอนเพ่ิมขึ้น  

  ค.  แท่งแก้วมีจ านวนโปรตอนลดลง   

  ง.  แท่งแก้วมีจ านวนโปรตอนเพ่ิมขึ้น 

 

4.   ข้อใดมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ 

  ก.  โปรตอน    

  ข.  นิวตรอน  

  ค.  อิเล็กตรอน   

  ง.  โปรตอน และอิเล็กตรอน  

 

5.  หลักการท างานของอุปกรณ์ในข้อใด ที่เกิดจากการหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก 

     แล้วไดก้ระแสไฟฟ้าในขดลวด 

  ก. ไดนาโม    

  ข.   มอเตอร์      

  ค.  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี               

  ง.  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 

 

6.  ในเซลลไ์ฟฟ้าเคมี สารอิเล็กโทรไลต์  คืออะไร   

ก.  สารละลายที่น าไฟฟ้าได้  

ข. สารละลายที่เป็นข้ัวลบ 

ค.  สารละลายที่เป็นข้ัวบวก 

ง.  สารละลายที่ช่วยให้เกิดปฏิกิริยา 
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7.   เซลลไ์ฟฟ้าเคมี มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร 

  ก. พลังงานไฟฟ้า  เป็น  พลังงานเคมี 

  ข.  พลังงานเคมี เป็น  พลังงานไฟฟ้า   

  ค. พลังงานไฟฟ้า  เป็น  พลังงานกล 

 ง. พลังงานกล  เป็น  พลังงานไฟฟ้า   

 

8.   ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้า   มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร 

  ก. พลังงานไฟฟ้า  เป็น  พลังงานเคมี 

  ข.  พลังงานเคมี เป็น  พลังงานไฟฟ้า   

  ค. พลังงานไฟฟ้า  เป็น  พลังงานกล 

 ง. พลังงานกล  เป็น  พลังงานไฟฟ้า   

 

9.   การผลติกระแสไฟฟ้าด้วยวิธใีดต่อไปนีท้ าให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า 

ก.  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี 

ข.  โซลาร์เซลล์ 

ค.  แบตเตอร่ี 

  ง.  ไดนาโม 

 

10.   การทดลองข้อใดที่ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า  

1)  หมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก  

     2)  หมุนแม่เหล็ก ให้สนามแม่เหล็กตัดขดลวด  

    3)  พ่นแก๊สเข้าไปในสนามแม่เหล็ก 

ก.  ข้อ 1 

ข.  ข้อ 2 

ค.  ข้อ 1  และ  2  

ง.  ข้อ 1,  2  และ  3 
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ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

 
 

 

 
 

ชื่อ................................................. เลขที่……. ชั้น……... วันที่... เดือน.............. พ.ศ. ...... 

รวมคะแนน 

.................... 

กระดาษค าตอบก่อนเรียน  
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1. อธิบายสมบัติของประจุไฟฟ้า   

2. อธิบายการเกิดไฟฟ้าสถิต  และไฟฟ้ากระแส 

 

บัตรเนื้อหาท่ี 1.1 

เรื่อง  ประจุไฟฟ้าและชนิดของไฟฟ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

        
 

 

 

 

 

ในปัจจุบันคงไม่มใีครปฏิเสธได้ว่าพลังงานไฟฟ้าได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการด าเนิน

ชีวิตของมนุษย์ อย่างมาก  โดยผ่านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น 

โทรทัศน์  เตารีด  พัดลม  ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ  โทรศัพท์มือถือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

เป็นต้น  เราสามารถใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เราต้องการ  เช่น  พลังงานกล  

พลังงานแสงสว่าง  พลังงานความรอ้น  เป็นต้น จะเห็นว่าพลังงานไฟฟ้ามีบทบาทส าคัญ

และเน่ืองด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความทันสมัย  ท าให้วิถีชีวิตของมนุษย์

ต้องพ่ึงพาพลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึน้  ดังน้ัน การเรียนรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจึง

ถอืว่ามีความส าคัญในการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ   
 

 

 

จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 

ประจุของไฟฟ้าและชนดิของไฟฟ้า 

 

นักเรยีนศึกษาบัตรเนือ้หาเพ่ือท าความเข้าใจเกีย่วกับประจุไฟฟ้าและชนิดของ

ไฟฟ้าแลว้สรุปสาระส าคัญลงในสมุดบันทึกของนักเรียน 

 

ค าชี้แจง 
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1.  ประจุไฟฟ้า  (Electric Charge)  

การที่วัตถุมีประจุไฟฟ้า เพราะโครงสร้างอะตอมของวัตถุประกอบด้วย

อิเล็กตรอน (Electron) โปรตอน (Proton) และนิวตรอน (Neutron)  โดยโปรตอนและ

นิวตรอนอยู่ที่แกนกลางหรือนวิเคลียสของอะตอม  สว่นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่วนรอบ ๆ 

นิวเคลียส   

ประจุไฟฟ้า  (Electric Charge) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ประจุ (Charge)   คือ 

สิ่งที่แสดงอ านาจไฟฟ้า มี 2 ชนิด คือ ประจุบวก (+)  และประจุลบ (-)  อิเล็กตรอนเป็น

ประจุลบ (-)  และโปรตอนเป็นประจุบวก  (+)  ส่วนนิวตรอนไม่มีประจุไฟฟ้าหรือเป็น

กลางทางไฟฟ้า  

 
ภาพที่ 1   โครงสร้างอะตอมของวัตถุ   

 

การจ าแนกชนดิของวัตถุโดยพิจารณาจากประจุไฟฟ้า 

 การจ าแนกชนิดของวัตถุโดยพิจารณาจากประจุไฟฟ้า  มีดังนี้ 

1.  วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า  คือ  วัตถุที่ไม่แสดงอ านาจไฟฟ้า  กล่าวคือไม่

ดึงดูดวัตถุใด ๆ เน่ืองจากวัตถุมีจ านวนโปรตอน (+) เท่ากับจ านวนอิเล็กตรอน (-)  ซึ่ง

วัตถุในสภาพปกติทั่ว ๆ ไป เป็นกลางทางไฟฟ้า 

2. วัตถุที่แสดงอ านาจทางไฟฟ้า  คือ  วัตถุที่สามารถดึงดูดวัตถุใด ๆ ได ้

เน่ืองจากวัตถุน้ันมีจ านวนโปรตอนและอิเล็กตรอนไมเ่ท่ากัน กล่าวคือ ถ้าวัตถุมีจ านวน 
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โปรตอน (+) มากกว่าจ านวนอิเล็กตรอน (-) วัตถุน้ันจะแสดงอ านาจไฟฟ้าเป็นบวก (+)    

และในทางตรงข้ามหากวัตถุมจี านวนอิเล็กตรอน (-)   มากกว่าจ านวนโปรตอน (+) วัตถุ

น้ันจะแสดงอ านาจไฟฟ้าเป็นลบ (-)  เช่น การถูแท่งพลาสติกกับผ้าขนสัตว์ ก่อนถูกันแท่ง

พลาสติกและผ้าขนสัตว์เป็นกลางทางไฟฟ้า  เมื่อถูแท่งพลาสติกกับผ้าขนสัตว์ ท าให้

อิเล็กตรอนจากผ้าขนสัตว์จะถ่ายเทไปยังแท่งพลาสติก  ท าให้แท่งพลาสติกมีจ านวน

อิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอน  จึงแสดงอ านาจไฟฟ้าลบ  ส่วนผ้าขนสัตว์เน่ืองจากสูญเสีย

อิเล็กตรอนจึงท าให้มจี านวนโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอน  จึงแสดงอ านาจไฟฟ้าบวก 

 

 

 

 

 
 

                          

ภาพที่ 2  แรงระหว่างประจุไฟฟ้า   

 

2.  ชนดิของไฟฟ้า 

 โดยทั่วไปไฟฟ้าแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ ไฟฟ้าสถิต  และ ไฟฟ้ากระแส 

     2.1  ไฟฟ้าสถิต (electrostatic)  เป็นไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนที่  ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น

เพียงช่ัวคราวเท่าน้ัน กล่าวคือ  ประจุไฟฟ้าไม่มกีารเคลื่อนที่ แตส่ามารถแสดงอ านาจ 
 

 

 

 

 

ข้อควรรู้  ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะออกแรงผลักกัน  ส่วนประจุไฟฟ้าต่าง          

             ชนิดกัน จะออกแรงดูดกัน และอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาค         

             ที่ไม่มปีระจุไฟฟ้า  
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ทางไฟฟ้าออกมารอบ ๆ ได้  หรือ ประจุไฟฟ้าที่แฝงอยู่ในวัตถุ  ซึ่งเกิดจากการเสียดสี   

ของวัตถุต่างชนิดกัน  เช่น  การเสียดสีระหว่างเส้นผมกับหวี  หรือเสื้อผ้าไนลอนกับ

ร่างกาย ท าให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้น   แล้วสามารถแสดงอ านาจทางไฟฟ้าออกมาได้   

 

    2.2  ไฟฟ้ากระแส (electrodynamic)  เป็นไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่

ของประจุไฟฟ้า  หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน  การเคลื่อนที่ของไฟฟ้ากระแสน้ัน  

เรียกว่า กระแสไฟฟ้า (electric  current)  โดยปรากฏการณ์ที่ไฟฟ้ากระแสเคลื่อนที่

ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแลว้ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าออกมาในลักษณะต่าง ๆ ได ้ 

เรียกว่า เกดิกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

 

 

เมื่อเราเข้าใจเนื้อหาแล้ว  ....  

เราไปสนุกกับการท ากิจกรรม

กันดีกว่าครับ 
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บัตรกิจกรรมท่ี  1.1 

เรื่อง  ประจุไฟฟ้าและชนิดไฟฟ้า 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรยีนปฏิบัตติามค าสั่งต่อไปนี้ 
 

ตอนที่  1   กจิกรรม  รู้ไหม ...... ใครคู่กัน 

        จงน าตัวอักษรหน้าขอ้ความทางขวามอืมาเติมลงในช่องว่างหน้าขอ้ความ               

ทางซ้ายมือที่มคีวามสัมพันธ์กันให้ถูกต้อง  (5 คะแนน) 

…………… 1.  มีประจุบวก ก.  ไฟฟ้ากระแส 

……………. 2.  ประจุไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่ ข.  นิวตรอน 

…………… 3.  ไมม่ีประจุไฟฟ้า ค.  ไฟฟ้าสถิต 

……………. 4.  ผลักกัน ง.  อ านาจไฟฟ้าลบ 

……………. 5.  วัตถุมจี านวนอิเล็กตรอนมากกว่า จ.  ประจุชนิดเดยีวกัน 

     จ านวนโปรตอน ฉ.  โปรตอน 
  ช.  ประจุต่างชนิดกัน 

ตอนที่  2   กิจกรรม  เกมปริศนา....พาเพลนิ   (5 คะแนน) 

ให้นักเรยีนหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับค าหรือข้อความที่ก าหนดให้ 

        1)  ประจ ุ  2)  อิเล็กตรอน    3)  นิวตรอน    4)  โปรตอน   5) ไฟฟ้าสถิต  

S E A N T P E R S P E C T 

E L E C T R O S T A T I C 

L E L E C O P E G O O D H 

A C T C A T N U E T O N A 

S T A R Y O M O O N F A R 

T R O N O N S C I E N C G 

I O S C I L O S C O P E E 

C N E U T R O N S U N N Y 
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บัตรกิจกรรมท่ี  1.2 

เรือ่ง  เซลล์ไฟฟ้าเคมี 
 

 

 

 

จุดประสงค์    

       ท าการทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับหลักการเซลลไ์ฟฟ้าเคมี           

 

 

ค าชี้แจง   นักเรยีนแตล่ะกลุม่ท าการทดลองเพ่ือศึกษาหลักการท างานของเซลลไ์ฟฟ้า

เคมี ตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 

 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

1. บีกเกอร์  ขนาด 250  ลบ.ซม.              จ านวน  2  ใบ/กลุ่ม 

2. กรดซัลฟิวรกิเจือจาง      จ านวน  300  ลบ.ซม./กลุ่ม 

3. สายไฟพร้อมแจ็คและคลปิปากจระเข้    จ านวน  2  เสน้/กลุ่ม 

4. แอมมิเตอร ์       จ านวน  1  เครื่อง/กลุ่ม 

5. ถ่านไฟฉาย          จ านวน  1  ก้อน/กลุ่ม 

6. แผ่นทองแดง  ขนาด 1 ซม. x 10 ซม.    จ านวน  2  แผ่น/กลุ่ม  

 

ชื่อกลุ่ม ..................................................... วันที่ท ากจิกรรม ....................... 

สมาชิกในกลุ่ม 

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

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

     3. ............................................      6. ................................................ 
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7. แผ่นสังกะส ี  ขนาด 1 ซม. x 10 ซม.    จ านวน  2  แผ่น/กลุ่ม 

      8.   กระดาษทราย      จ านวน  1  แผ่น/กลุ่ม

 
1. ปัญหาของการทดลองน้ี คืออะไร   (1  คะแนน) 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

2. การทดลองน้ีมีการก าหนดตัวแปรไดอ้ย่างไร  (3  คะแนน) 

2.1 ตัวแปรต้น  คือ ……………………………………………………………………..………………………… 

2.2 ตัวแปรตาม  คือ …………………………………………………………………….…………………….… 

2.3 ตัวแปรควบคุม  คือ  ……………………………………………………………….……………………… 

3. นักเรยีนจะต้ังสมมติฐานของการทดลองนีไ้ด้ว่าอย่างไร  (1  คะแนน) 

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

 

 

   วิธีการทดลอง 

1. ใช้กระดาษทรายขัดแผ่นทองแดง  และแผ่นสังกะสใีห้สะอาด 

2. ต่อสายไฟจากถา่นไฟฉาย  1  ก้อน  เข้ากบัแอมมิเตอร ์ สังเกตการเบนของ

เข็มแอมมิเตอร ์ บันทึกผลการทดลอง 

3. เทกรดซัลฟิวรกิเจือจาง  150  ลูกบาศก์เซนติเมตร   ลงในบีกเกอร์                 

จุ่มปลายดา้นหน่ึงของแผ่นทองแดง  และแผ่นสังกะสลีงในบีกเกอร์                 

สว่นปลายอีกด้านหน่ึงพาดไว้กับปากบีกเกอร์   

ค าถามก่อนการทดลอง 
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4. ต่อสายไฟทั้งสองเสน้เข้ากับปลายโลหะที่โผลพ้่นบีกเกอร์ขึ้นมา  สว่นอีก

ปลายดา้นหน่ึงของสายไฟ ต่อกับแอมมิเตอร ์ สังเกตการเบนของเข็มของ

แอมมิเตอร ์ บันทึกผลการทดลอง 

5. สลับสายคลิปปากจระเข้ของแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะส ี สังเกตการเบน

ของเข็มแอมมิเตอร ์ บันทึกผลการทดลอง 

6. ยกแผ่นสังกะสหีรือแผ่นทองแดงแผ่นใดแผ่นหน่ึงขึ้นจากบีกเกอร์  สังเกต 

การเบนของเข็มแอมมิเตอร ์ บันทึกผลการทดลอง 

7. จับปลายของแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะส ีสว่นที่จุม่ในกรดซัลฟิวรกิเจือจาง

ให้แตะกัน  สังเกตการเบนของเข็มแอมมิเตอร ์ บันทึกผลการทดลอง 

8. เปลี่ยนแผ่นโลหะที่จุ่มลงในในกรดซัลฟิวรกิเจือจาง เป็นแผ่นทองแดงทั้ง  2  

แผ่นเหมือนกัน  สังเกตการเบนของเข็มแอมมิเตอร์  บันทึกผลการทดลอง 

9. เปลี่ยนแผ่นโลหะที่จุ่มลงในในกรดซัลฟิวรกิเจือจาง เป็นแผ่นสังกะสทีั้ง  2  

แผ่นเหมือนกัน  สังเกตการเบนของเข็มแอมมิเตอร์  บันทึกผลการทดลอง 

10. จุ่มปลายแผ่นทองแดง  และแผ่นสังกะสอียู่ในกรดซัลฟิวรกิ  ที่บรรจุใน         
บีกเกอร์ 2 ใบ โดยแผ่นทั้งสองอยู่ในบีกเกอร์คนละใบ    สังเกตการเบนของ

เข็มแอมมิเตอร ์ บันทึกผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  การทดลองเซลลไ์ฟฟ้าเคมี 

(ที่มา : วงค์ณภา  แก้วไกรษร. โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา, อุดรธานี.) 
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บันทกึผลการทดลอง 

 

 

ลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้ากับแอมมิเตอร์ 
การเปลี่ยนแปลงของเข็มแอมมิเตอร์ 

เข็มเบน เข็มไม่เบน 

1.   เมื่อตอ่กับถ่านไฟฉาย   

2.  เมื่อตอ่กับแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสทีี ่

    จุ่มอยูใ่นกรดซัลฟิวรกิเจือจาง 

  

3.  เมื่อสลับสายคลิปปากจระเข้ของ             

     แผ่นทองแดง  และแผ่นสังกะสี 

  

4.  เมื่อยกแผ่นทองแดงออกจาก 

     กรดซัลฟิวรกิเจือจาง 

  

5.  เมื่อยกแผ่นสังกะสอีอกจากกรดซัลฟิวรกิ  

     เจอืจาง 

  

6.  เมื่อจับปลายของแผ่นทองแดง  และแผ่น 

     สังกะส ี สว่นที่จุม่ในกรดซัลฟิวรกิเจือจาง 

     ให้แตะกัน 

  

7.  เมื่อจุ่มแผ่นทองแดงทั้ง  2  แผ่น  ลงใน 

    กรดซัลฟิวรกิเจือจาง 

  

8.  เมื่อจุ่มแผ่นสังกะสทีั้ง  2 แผ่น  ลงในกรด 

    ซัลฟิวรกิเจือจาง 

  

9.  เมื่อจุ่มแผ่นทองแดง และแผ่นสังกะสอียู่ 

     ในบีกเกอร์ที่มีกรดซัลฟิวรกิเจือจาง               

     คนละใบ 
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1. จากการทดลอง  เมื่อจุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสใีนกรดซัลฟิวริก  แล้วต่อ

เข้ากับแอมมิเตอร ์ แผ่นโลหะและเข็มของแอมมิเตอรม์ีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

เพราะเหตุใด  (1  คะแนน) 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  
 

2. เมื่อยกแผ่นโลหะแผ่นใดแผ่นหน่ึงออกจากกรดซัลฟิวรกิ  จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น

หรือไม ่ ทราบได้อยา่งไร  (1  คะแนน) 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

 

3. เมื่อเปลี่ยนแผ่นโลหะที่จุ่มลงในกรดซัลฟิวรกิเป็นแผ่นทองแดงทั้ง 2 แผ่น หรือ

แผ่นสังกะสทีั้ง 2 แผ่น เกิดกระแสไฟฟ้าหรือไม่ ทราบได้อยา่งไร  (1  คะแนน) 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  

 

4. เมื่อใช้แผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสจีุ่มลงในกรดซัลฟิวรกิที่บรรจุในบีกเกอร์                

2 ใบ โดยแผ่นทั้งสองอยู่ในบีกเกอร์คนละใบ  จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม ่ 

ทราบได้อยา่งไร  (1  คะแนน) 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  
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1. อธิบายหลักการท างานของเซลลไ์ฟฟ้าเคมี และยกตัวอย่าง 

เซลล์ไฟฟ้าแบบปฐมภูมิ  และทุตยิภูมิ 

2. อธบิายหลักการเกดิกระแสไฟฟ้าจากการเหน่ียวน า 

3. อธิบายหลักการท างานของไดนาโม 

 

บัตรเนื้อหาท่ี 1.2 

เรื่อง  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

        

 

 
 

 

 

  แหล่งก าเนดิไฟฟ้า 

 

แหลง่ก าเนิดไฟฟ้ามีหลายรูปแบบ  เช่น  การเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานรูป

อื่น ๆ มาเป็นพลังงานไฟฟ้า  หรือแหลง่ผลติพลังงานไฟฟ้าโดยตรง  เช่น  พลังงานที่ใช้ใน

นาฬิกาไดม้าจากถ่านไฟฉาย  ถ่ายไฟฉายจึงเป็นแหลง่ก าเนิดไฟฟ้าน่ันเอง 

 การน าพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนที่มีเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

โดยส่งกระแสไฟฟ้า  ซึ่งการท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าท าได้หลายวิธี  เช่น  ปฏิกิริยาเคมี  

การใช้แทง่แม่เหล็กตัดกับขดลวด  หรือใช้ขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก  เป็นต้น 
 

จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 

นักเรยีนศึกษาบัตรเนือ้หาเพ่ือท าความเข้าใจเกีย่วกับการหลักการท างานของ

เซลลไ์ฟฟ้า  และไดนาโมแล้วสรุปสาระส าคัญลงในสมุดบันทึกของนักเรียน 

 

ค าชี้แจง 
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1.  เซลล์ไฟฟ้าเคม ี (Electrochemical cell) 

 เซลล์ไฟฟ้าเคมี  คือ  อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า  

ที่อาศัยการรับและส่งอิเล็กตรอนของขั้วไฟฟ้า  (electrode)  ที่เป็นขั้วโลหะ  2  ชนิด  

ผ่านอิเล็กโทรไลต์  (electrolyte)  ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้  

โดยเมื่อจุ่มขัว้ไฟฟ้า  เช่น  แผ่นทองแดง  (ขั้วไฟฟ้าบวก)  และแผ่นสังกะสี  (ขั้วไฟฟ้าลบ)  

ลงในสารละลายกรดซัลฟิวริกที่เป็นอิเล็กโทรไลต์  สังกะสีจะแตกตัวเป็นไอออนและให้

อิเล็กตรอนมากกว่าทองแดง  ท าให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนจากสังกะสีไปสู่ทองแดง  

ขณะเดียวกันก็จะเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าสวนทางกับการไหลของอิเล็กตรอนจาก

ทองแดงไปสู่สังกะสี  จนกระทั่งขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้วมีประจุไฟฟ้าเท่ากัน  จึงหยุดการ

เคลื่อนที่ 

 สัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้า คือ   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4   เซลลไ์ฟฟ้า 

(ที่มา : http://www.wappingersschools.org) 

 

 หลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมี จึงสรุปได้ดังนี ้

1.  กรดซัลฟิวริกเจือจางเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์  เน่ืองจากยอมให้

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้  โดยโลหะจะท าปฏิกิริยากับสารละลายแล้วแตกตัวให้ไอออน

บวกและไอออนลบ 
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2. โลหะที่จุ่มในสารละลายกรด  เรียกว่า  ขั้วไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลจาก 

ขั้วที่มีพลังงานไฟฟ้าสูง  ไปยังขั้วที่มีพลังงานไฟฟ้าต่ า  ทั้งนี้เราเรียกขั้วที่มีพลังงานไฟฟ้า

สูง  เรียกว่า  ขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงหรอืขั้วบวก  และเรียกขั้วที่มีพลังงานไฟฟ้าต่ ากว่าว่า            

ขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ าหรอืขั้วลบ 

3. ทางเดนิของกระแสไฟฟ้าจากขัว้บวกไปยังขั้วลบ  เรียกว่า  วงจรไฟฟ้า 

4. ปฏิกิริยาเคมีสามารถท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าได ้ ดังน้ัน เราจึงเรียกแหล่งจ่าย

ไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีว่า  เซลล์ไฟฟ้าเคมี  

 

 

 
 

  

เซลล์ไฟฟ้าเคม ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

          1.1  เซลล์ปฐมภูมิ (primary  cell) เป็นเซลล์แบบหน่ึงซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีจะ

กัดกร่อนขั้วไฟฟ้า (electrode) ซึ่งปกติเป็นลบ เมื่อเป็นเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนขั้วไฟฟ้า 

(electrode) อยู่เร่ือย ๆ หรือต้องทิ้งไปหลังจากใช้แล้ว ไม่สามารถอัดไฟใหม่ได้เป็น

เซลลไ์ฟฟ้าที่สามารถน ามาใช้งานได้ทันทีเมื่อต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า

หมดแล้วก็ทิ้งไปเลย  ไมส่ามารถน ามาใช้ไดอ้ีก เช่น ถ่านไฟฉาย เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5   ตัวอย่างเซลลป์ฐมภูม ิ

(ที่มา : วงค์ณภา  แก้วไกรษร. โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา, อุดรธานี.) 

 

 

ข้อควรรู ้ ปฏิกิริยาเคมี  (chemical  reaction)  คือ กระบวนการที่เกิดจาก      

              การที่สารเคมีเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้เกิดสารใหม่ 
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 1.2 เซลล์ทุติยภูมิ (secondary cell) เป็นเซลล์ไฟฟ้าอีกแบบหน่ึงซึ่งขั้วไฟฟ้า 

(electrode)  และอิเล็กโทรไลต์จะเปลี่ยนแปลงโดยปฏิกิริยาเคมีซึ่งเกิดขึน้เมื่อเซลลป์ลอ่ย 

กระแสไฟฟ้า  เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ต้องอัดหรือชาร์จ (charge) ไฟฟ้า

กระแสตรงเข้าไปในเซลล์ก่อน เมื่อใช้พลังงานหมดแล้วสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก 

เช่น เซลลส์ะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วหรือที่เรยีกว่า  แบตเตอรี่  (battery)  

แบตเตอรี่  คือการน าเซลล์ไฟฟ้าต้ังแต่  2  เซลล์มาต่อเข้าด้วยกัน เพ่ือให้

สามารถผลติพลังงานไฟฟ้าไดม้ากขึน้  เป็นเซลล์ไฟฟ้าทุติยภูมิชนิดหน่ึงประกอบดว้ย 

ขั้วไฟฟ้าเป็นตะกั่ว เปลอืกหุ้มเป็นพลาสติก โดยแผ่นตะกั่วเป็นขั้วลบ (-)  และแผ่นตะกั่ว

ออกไซด์เป็นขั้วบวก  (+) มีกรดซัลฟิวรกิ (H2SO4)  เจือจาง เป็นอิเล็กโทรไลต์ เซลล์ชนิดนี้

ในตอนแรกจะไม่มีความต่างศักย์ระหว่างขั้วทั้งสองข้าง เน่ืองจากเป็นโลหะตะกั่ว  (Pb)  

ทั้งสองด้าน ดังน้ันการสร้างเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วจะต้องท าให้ผิวของตะกั่วมี

ศักย์ไฟฟ้าต่างกัน   ก่อนที่จะน าไปใช้ต้องอัดไฟหรือชาร์จไฟเข้าไปก่อน เมื่อใช้ไปนาน ๆ 

ตะกั่วออกไซด์จะเปลี่ยนเป็นตะกั่วซัลเฟต  ซึ่งไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ต้องน าไปอัด

ไฟเข้าใหม่ให้กลับเป็นตะกั่วและตะกั่วออกไซด์ดังเดิม จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและให้

กระแสไฟฟ้าไดเ้หมือนเดมิ 

                      เซลลส์ะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว                 แบตเตอร่ีรถยนต์ 

                                                    

    

 

 

ภาพที่ 6   เซลลส์ะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว หรือแบตเตอรี่ 

(ที่มา : http://www.wappingersschools.org  และ 

http://www.exide.com/tw/en/product-

solutions/transportation.aspx) 
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2.  กระแสไฟฟ้าจากการเหนี่ยวน า 

 นอกจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว      

ยังมีการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกรูปแบบหน่ึงที่ อาศัยหลักการ ให้ขดลวดหมุนตัดกับ

สนามแม่เหล็ก  หรือ สนามแม่เหล็กตัดกับขดลวด จะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึน้    กระแส  

ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น  เรียกว่า  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า   จากหลักการนี้ น ามาสร้างเคร่ือง

จ่ายกระแสไฟฟ้าที่เรยีกว่า  ไดนาโม  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  เครื่องท าไฟหรือ 

เครื่องปั่นไฟ  การเคลื่อนที่ของขดลวดตัวน าไฟฟ้าตัดสนามแม่เหล็กจะท าให้เกิด

กระแสไฟฟ้า  เป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า 

 

 
          
 

 

  
  

      

ไดนาโมที่ใช้กันในปัจจุบัน มี  2  ประเภท  ได้แก่ 

1. ไดนาโมกระแสตรง  เป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสตรง                    

โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลไปทางเดยีวกันตลอด 

2. ไดนาโมกระแสสลับ  เป็นเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ                  

โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลกลับไปกลับมา 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อควรรู้  1)  ไฟฟ้ากระแสตรง  คือ  กระแสไฟฟ้าที่ไหลไปทางเดยีวกันตลอด  

              เช่น  ไฟฟ้าที่ไดจ้ากเซลลไ์ฟฟ้า  และแบตเตอรี ่

    2)  ไฟฟ้ากระแสสลับ  คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลกับไปกลับมา 

             ตลอดเวลา  เช่น  ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือน 

ข้อควรรู้    1)  สนามแม่เหล็ก  หมายถึง  บรเิวณโดยรอบแท่งแม่เหล็กที่ 

           แท่งแม่เหล็กน้ันสามารถส่งอ านาจไปถงึ 

               2)  ขดลวดตัวน าที่พันเกลียวรูปทรงกระบอกคลา้ยขดลวดของ 

            หูโทรศัพท์  เราเรียกว่า  ขดลวดโซลนิอยด์ 
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ภาพที่  6  ไดนาโม  และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย 

  (ที่มา : http://www.diytrade.com/china/pd/10133741/400kw_ac_dynamo_ 

generator_price_list.html และ http://www.indiamart.com/proddetail/ 

demonstration-generator-dynamo-2059682030.html) 

 

 
 

         ภาพที่  7  ไดนาโมจักรยาน 

(ที่มา : https://thai.alibaba.com/product-detail-img/manfactory-3w6v-

570559519.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดกิจกรรมที่ 1  เรื่อง  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า                                                                                                                                                           29                                                                                                                                                             

 

              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 

 

บัตรกิจกรรมท่ี  1.3 

เรื่อง  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรยีนตอบค าถามตอ่ไปน้ีให้ถูกต้อง  (5  คะแนน) 

1.  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี  คืออะไร  (1 คะแนน) 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

 

2.  ให้ยกตัวอย่างเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างน้อย  2  อย่าง  

   (1 คะแนน) 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

 

3. เซลลไ์ฟฟ้าเคมีประเภทเซลลป์ฐมภูมิ และเซลลท์ุตยิภูมิ  แตกต่างกันอย่างไร 

    (1 คะแนน) 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

4.  กระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า  หมายถึงอะไร  (1 คะแนน) 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

5.  ไดนาโม แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง  (1 คะแนน) 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 
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 บัตรกิจกรรมท่ี  1.4

เรื่อง  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย 
 

 

 

 

 

จุดประสงค์    

       ทดลองและสรุปผลการทดลองเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอยา่งง่าย 

 

 

ค าชี้แจง   นักเรยีนแตล่ะกลุม่ท าการทดลองเพ่ือศึกษาหลักการผลติกระแสไฟฟ้าจาก 

              เครื่องก าเนิดไฟฟ้าอยา่งง่ายตามล าดับขัน้ตอนดังนี้ 
 

 

อุปกรณ์การทดลอง 
 

1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าอยา่งง่าย              จ านวน  1  ชุด/กลุ่ม 

2. แอมมิเตอร ์       จ านวน  1  เครื่อง/กลุ่ม 

 

 

 

 

ชื่อกลุ่ม ..................................................... วันที่ท ากจิกรรม ....................... 

สมาชิกในกลุ่ม 

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

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

     3. ............................................      6. ................................................ 
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1. ปัญหาของการทดลองน้ี คืออะไร  (1  คะแนน) 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

2. การทดลองน้ีมีการก าหนดตัวแปรไดอ้ย่างไร  (3  คะแนน) 

2.1 ตัวแปรต้น  คือ ……………………………………………………………………..………………………… 

2.2 ตัวแปรตาม  คือ …………………………………………………………………….…………………….… 

2.3 ตัวแปรควบคุม  คือ  ……………………………………………………………….……………………… 

3. นักเรยีนจะต้ังสมมติฐานของการทดลองนีไ้ด้ว่าอย่างไร  (1  คะแนน) 

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................  

 

 

  วิธีการทดลอง 
 

1. ต่อสายไฟจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอยา่งง่าย เข้ากับแอมมิเตอร ์ สังเกตการ

เบนของเข็มของแอมมเิตอร์ 

2. หมุนขดลวดช้า ๆ แล้วเพ่ิมความเร็วของการหมุน  สังเกตและเปรยีบเทียบ

การเบนของเข็มของแอมมิเตอร ์  

3. หมุนขดลวดในทิศตรงกันข้าม  สังเกตและเปรียบเทียบการเบนของเข็มของ

แอมมิเตอร ์  

 

 

 

ค าถามก่อนการทดลอง 
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ภาพที่  9   การทดลองเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าอยา่งง่าย 

(ที่มา : วงค์ณภา  แก้วไกรษร. โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา, อุดรธานี.) 

 

 

 

การทดลอง การเปลี่ยนแปลงของเข็มของแอมมิเตอร์ 

1.  ขณะขดลวดอยู่กับที่  

2.  ขณะขดลวดหมุน  

3.  ขณะขดลวดหมุนช้ากับหมุนเร็ว  

4.  ขณะหมุนขดลวดในทิศตรงกันข้าม  
 

 

 
1. ขณะที่ขดลวดไมห่มุนจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าบนขดลวดหรือไม ่ 

เพราะเหตุใด  (1  คะแนน) 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  
 

2. ในขณะที่หมุนขดลวด  เข็มของแอมมิเตอรม์ีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ่  

เพราะเหตุใด  (1  คะแนน) 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  
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3. เมื่อหมุนขดลวดช้า ๆ  กบัหมุนเร็ว ๆ จะท าใหเ้ข็มของแอมมิเตอร์มี                    

การเปลี่ยนแปลงหรือไม ่ อย่างไร   (1  คะแนน) 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................  
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ค าช้ีแจง 

1. แบบทดสอบชุดน้ี เป็นแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก  

จ านวน 10 ข้อ 

2. ให้นักเรยีนท าเครื่องหมายกากบาท () ลงในช่องสี่เหลี่ยม 

    ของกระดาษค าตอบ 

3. คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

4. ให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 10 นาที 
 

1.   วัตถุที่สูญเสยีอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุน้ันจะแสดงอ านาจไฟฟ้าตามข้อใด 

ก.  สภาพเป็นกลาง 

ข.  อ านาจไฟฟ้าลบ 

ค.  อ านาจไฟฟ้าบวก  

ง.  แสดงอ านาจทั้งบวกและลบสลับกัน 

 

2.    จากข้อความต่อไปนี้ 

        1)   ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกัน                

 2)  ประจุไฟฟ้าชนิดเดยีวกันจะผลักกัน 

 3)  ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะผลักกัน         

 4)  อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มปีระจุไฟฟ้า 

 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก.  ข้อ 1,  2  และ  3  

ข.  ข้อ 1,  2  และ  4  

ค. ข้อ 2,  3  และ  4 

ง. ข้อ 1,  2,  3  และ  4 
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3.   ข้อใดมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ 

  ก.  โปรตอน    

  ข.  นิวตรอน  

  ค.  อิเล็กตรอน   

 ง. โปรตอน และอิเล็กตรอน 

 

4.   แท่งแก้วมีประจุบวกได้ด้วยการน าไปถูกับผ้าไหม ในขณะเดยีวกันผา้ไหมก็จะมีประจุ 

      ดว้ย เพราะเหตุใด 

  ก.  แท่งแก้วมีจ านวนอิเล็กตรอนลดลง    

  ข.  แท่งแก้วมีจ านวนอิเล็กตรอนเพ่ิมขึ้น  

  ค.  แท่งแก้วมีจ านวนโปรตอนลดลง   

  ง.  แท่งแก้วมีจ านวนโปรตอนเพ่ิมขึ้น 

 

5.  ในเซลลไ์ฟฟ้าเคมี สารอิเล็กโทรไลต์  คืออะไร   

ก.  สารละลายที่น าไฟฟ้าได้  

ข. สารละลายที่เป็นข้ัวลบ 

ค.  สารละลายที่เป็นข้ัวบวก 

ง.  สารละลายที่ช่วยให้เกิดปฏิกิริยา 
 

 

6.   เซลลไ์ฟฟ้าเคมี มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร 

  ก. พลังงานไฟฟ้า  เป็น  พลังงานเคมี 

  ข.  พลังงานเคมี เป็น  พลังงานไฟฟ้า   

  ค. พลังงานไฟฟ้า  เป็น  พลังงานกล 

 ง. พลังงานกล  เป็น  พลังงานไฟฟ้า   
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7.   ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้า   มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร 

  ก. พลังงานไฟฟ้า  เป็น  พลังงานเคมี 

  ข.  พลังงานเคมี เป็น  พลังงานไฟฟ้า   

  ค. พลังงานไฟฟ้า  เป็น  พลังงานกล 

 ง. พลังงานกล  เป็น  พลังงานไฟฟ้า   

 

8.   การผลติกระแสไฟฟ้าด้วยวิธใีดต่อไปนีท้ าให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า 

ก.  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี 

ข.  โซลาร์เซลล์ 

ค.  แบตเตอร่ี 

  ง.  ไดนาโม 

 

9.   การทดลองข้อใดที่ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า  

1)  หมุนขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก  

     2)  หมุนแม่เหล็ก ให้สนามแม่เหล็กตัดขดลวด  

    3)  พ่นแก๊สเข้าไปในสนามแม่เหล็ก 

ก.  ข้อ 1 

ข.  ข้อ 2 

ค.  ข้อ 1  และ  2  

ง.  ข้อ 1,  2  และ  3 

 

 

 

 

 

 



ชุดกิจกรรมที่ 1  เรื่อง  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า                                                                                                                                                           37                                                                                                                                                             

 

              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 

 

 

10. หลักการท างานของอุปกรณ์ในข้อใด ที่เกิดจากการหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก 

     แล้วไดก้ระแสไฟฟ้าในขดลวด 

  ก. ไดนาโม    

  ข.   มอเตอร์      

  ค.  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี               

  ง.  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เย้ …. เสร็จแล้ว  เราจะ 

ผ่านเกณฑ์ไหมเอ่ย ? 
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ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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ชื่อ................................................. เลขที่……. ชั้น……... วันที่... เดือน.............. พ.ศ. ...... 

รวมคะแนน 

.................... 

กระดาษค าตอบหลังเรยีน  
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1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรยีนและแบบทดสอบหลังเรียน          

ที่เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  มเีกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 

1.1  ตอบถูก   ได้ขอ้ละ   1       คะแนน 

1.2  ตอบผิด   ได้ขอ้ละ   0       คะแนน 

2.  เกณฑ์การให้คะแนนบัตรกจิกรรมที่  1.1   

 2.1  เกณฑ์การให้คะแนนตอนที่  1   

2.1.1  ตอบถูกไดข้้อละ     1       คะแนน 

2.1.2  ตอบผิดได้ขอ้ละ     0       คะแนน 

2.2  เกณฑ์การให้คะแนนตอนที่  2 

2.2.1  ตอบถูกไดข้้อละ     1       คะแนน 

2.2.2  ตอบผิดได้ขอ้ละ     0       คะแนน 

 

3.  เกณฑ์การให้คะแนนบัตรกจิกรรมที่  1.2   

 3.1  ค าถามก่อนการทดลองและท้ายการทดลอง 

3.1.1  ตอบค าถามได้ถูกต้องชัดเจนข้อละ   1       คะแนน 

3.1.2  ตอบค าถามไมถู่กต้องหรือไมชั่ดเจนข้อละ  0       คะแนน 

     3.2  การบันทึกผลการทดลอง  

3.2.1  บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 2       คะแนน 

3.2.2  บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องบางสว่น  1       คะแนน 

3.2.3  บันทึกผลการทดลองไมถู่กต้อง   0       คะแนน 

 

 

 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
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3.3  การสรุปผลการทดลอง  

3.3.1  สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องชัดเจน   2       คะแนน 

3.3.2  สรุปผลการทดลองไดถู้กต้องบางสว่น  1       คะแนน 

      3.3.3  สรุปผลการทดลองไมถู่กต้อง ไมชั่ดเจน หรือไมส่รุป 0       คะแนน 

 

4.  เกณฑ์การให้คะแนนบัตรกจิกรรมที่  1.3 

 4.1  ตอบค าถามได้ถูกต้องชัดเจนข้อละ    1       คะแนน 

 4.1  ตอบค าถามไมถู่กต้องหรือไมชั่ดเจนข้อละ   0       คะแนน 

 

5.  เกณฑ์การให้คะแนนบัตรกจิกรรมที่  1.4   

 5.1  ค าถามก่อนการทดลองและท้ายการทดลอง 

5.1.1  ตอบค าถามได้ถูกต้องชัดเจนข้อละ   1       คะแนน 

5.1.2  ตอบค าถามไมถู่กต้องหรือไมชั่ดเจนข้อละ  0       คะแนน 

     5.2  การบันทึกผลการทดลอง  

5.2.1  บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 2       คะแนน 

5.2.2  บันทึกผลการทดลองได้ถูกต้องบางสว่น  1       คะแนน 

5.2.3  บันทึกผลการทดลองไมถู่กต้อง   0       คะแนน 

5.3  การสรุปผลการทดลอง  

5.3.1  สรุปผลการทดลองได้ถูกต้องชัดเจน   2       คะแนน 

5.3.2  สรุปผลการทดลองไดถู้กต้องบางสว่น  1       คะแนน 

      5.3.3  สรุปผลการทดลองไมถู่กต้อง ไมชั่ดเจน หรือไมส่รุป 0       คะแนน 
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    แบบบันทึกคะแนน 
 

 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหต ุ

แบบทดสอบก่อนเรยีน 10 .........  

คะแนนบัตรกจิกรรม 

บัตรกิจกรรมที่  1.1 

บัตรกิจกรรมที่  1.2 

บัตรกิจกรรมที่  1.3 

บัตรกิจกรรมที่  1.4 

 

10 

13 

5 

12 

 

......... 

......... 

......... 

......... 

 

 

 

รวมคะแนนบัตรกจิกรรม 40 .........  

แบบทดสอบหลังเรียน 10 .........  

รวมคะแนนทั้งหมด 

(ไม่รวมคะแนนสอบก่อนเรยีน) 

50 ......... 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ....................................................... 

(นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร) 

ครูผู้สอน 
 

ลงชื่อ..........................................ชั้น............เลขที่........... 

                                           (ผู้ท ากิจกรรม) 
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ข้อ เฉลย 

1 ข 

2 ค 

3 ก 

4 ค 

5 ก 

6 ก 

7 ข 

8 ง 

9 ง 

10 ค 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 



ชุดกิจกรรมที่ 1  เรื่อง  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า                                                                                                                                                           45                                                                                                                                                             

 

              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 
 

 

แนวค าตอบบัตรกจิกรรมที่  1.1 

เรื่อง  ประจุไฟฟ้าและชนิดของไฟฟ้า 
 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรยีนปฏิบัตติามค าแนะน าต่อไปนี้ 

ตอนที่  1   กจิกรรม  รู้ไหม ...... ใครคู่กัน 

       จงน าตัวอักษรหน้าขอ้ความทางขวามือมาเติมลงในช่องว่างหน้าขอ้ความทาง

ซ้ายมือที่มคีวามสัมพันธ์กันให้ถูกต้อง  (5 คะแนน) 
 

……ฉ…… 1.  มีประจุบวก ก.  ไฟฟ้ากระแส 

……ก…… 2.  ประจุไฟฟ้ามีการเคลื่อนที่ ข.  นิวตรอน 

……ข…… 3.  ไมม่ีประจุไฟฟ้า ค.  ไฟฟ้าสถิต 

…...จ…… 4.  ผลักกัน ง.  อ านาจไฟฟ้าลบ 

….…ง….… 5.  วัตถุมจี านวนอิเล็กตรอนมากกว่าจ านวน   จ.  ประจุชนิดเดยีวกัน 

      โปรตอน ฉ.  โปรตอน 

  ช.  ประจุต่างชนิดกัน 
  

ตอนที่  2   กิจกรรม  เกมปริศนา....พาเพลนิ   (5 คะแนน) 

    ให้นักเรยีนหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับค าหรือข้อความที่ก าหนดให้ต่อไปนี้ 

 

ค าหรอืข้อความ ศัพท์ภาษาอังกฤษ 

1)  ประจุ CHARGE 

2)  อิเล็กตรอน     ELECTRON 

3)  นิวตรอน      NEUTRON 

4)  โปรตอน      PROTON 

5)  ไฟฟ้าสถิต ELECTROSTATIC 
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แนวค าตอบบัตรกจิกรรมที่  1.2 

เรื่อง  เซลล์ไฟฟ้าเคม ี

 

แนวค าตอบค าถามก่อนการทดลอง 

1. ปัญหาของการทดลองน้ี คืออะไร  (1  คะแนน) 

    ตอบ   ปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไดห้รือไม่   

 

2. การทดลองน้ีมีการก าหนดตัวแปรไดอ้ย่างไร  (3  คะแนน) 

2.1     ตัวแปรต้น  คือ  ปฏิกิริยาเคมีของแผ่นโลหะ 

2.2 ตัวแปรตาม  คือ  การเกิดกระแสไฟฟ้า 

2.3 ตัวแปรควบคุม  คือ  ความเข้มข้นและปรมิาตรของกรดซัลฟิวรกิ          

        ขนาดของแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสี 

3. นักเรยีนจะต้ังสมมติฐานของการทดลองนีไ้ด้ว่าอย่างไร  (1  คะแนน) 

    ตอบ   ปฏิกิริยาเคมีสามารถท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ 
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ตัวอย่างบันทึกผลการทดลอง 

 

ลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้ากับแอมมิเตอร์ 
การเปลี่ยนแปลงของเข็มแอมมิเตอร์ 

เข็มเบน เข็มไม่เบน 

1.   เมื่อตอ่กับถ่านไฟฉาย   

2.  เมื่อตอ่กับแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสทีี ่

    จุ่มอยูใ่นกรดซัลฟิวรกิเจือจาง 

  

3.  เมื่อสลับสายคลิปปากจระเข้ของ             

     แผ่นทองแดง  และแผ่นสังกะสี 

  

4.  เมื่อยกแผ่นทองแดงออกจาก 

     กรดซัลฟิวรกิเจือจาง 

  

5.  เมื่อยกแผ่นสังกะสอีอกจากกรดซัลฟิวรกิ  

     เจอืจาง 

  

6.  เมื่อจับปลายของแผ่นทองแดง  และแผ่น 

     สังกะส ี สว่นที่จุม่ในกรดซัลฟิวรกิเจือจาง 

     ให้แตะกัน 

  

7.  เมื่อจุ่มแผ่นทองแดงทั้ง  2  แผ่น  ลงใน 

    กรดซัลฟิวรกิเจือจาง 

  

8.  เมื่อจุ่มแผ่นสังกะสทีั้ง  2 แผ่น  ลงในกรด 

    ซัลฟิวรกิเจือจาง 

  

9.  เมื่อจุ่มแผ่นทองแดง และแผ่นสังกะสอียู่ 

     ในบีกเกอร์ที่มีกรดซัลฟิวรกิเจือจาง               

     คนละใบ 
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แนวค าตอบค าถามก่อนการทดลอง 

1. จากการทดลอง  เมื่อจุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสใีนกรดซัลฟิวริก  แล้วต่อ

เข้ากับแอมมิเตอร ์ แผ่นโลหะและเข็มของแอมมิเตอรม์ีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  

เพราะเหตุใด   (1  คะแนน) 

ตอบ  ที่แผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสมีีฟองแกส๊เกิดขึน้  เพราะเกิดปฏิกิริยาเคมี  

สว่นเข็มของแอมมิเตอรเ์บนไปจากเดิม  เพราะเกิดจากกระแสไฟฟ้าจากปฏิกิริยา

เคมีไหลผา่นเข้าไปในแอมมิเตอร์ 

  

2. เมื่อยกแผ่นโลหะแผ่นใดแผ่นหน่ึงออกจากกรดซัลฟิวรกิ  จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น

หรือไม ่ ทราบได้อยา่งไร   (1  คะแนน) 

ตอบ  ไมม่ีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น  ทราบได้จากเข็มของแอมมิเตอรไ์มเ่บนไปจาก

เดมิ 

 

3. เมื่อเปลี่ยนแผ่นโลหะที่จุ่มลงในกรดซัลฟิวรกิเป็นแผ่นทองแดงทั้ง 2 แผ่น หรือ

แผ่นสังกะสทีั้ง 2 แผ่น เกิดกระแสไฟฟ้าหรือไม่ ทราบได้อยา่งไร  (1  คะแนน) 

ตอบ  ไมม่ีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น  ทราบได้จากเข็มของแอมมิเตอรไ์มเ่บนไปจาก

เดมิ 

 

4. เมื่อใช้แผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสจีุ่มลงในกรดซัลฟิวรกิที่บรรจุในบีกเกอร์                

2 ใบ โดยแผ่นทั้งสองอยู่ในบีกเกอร์คนละใบ  จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม ่ 

ทราบได้อยา่งไร   (1  คะแนน) 

ตอบ  ไมม่ีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น  ทราบได้จากเข็มของแอมมิเตอรไ์มเ่บนไปจาก

เดมิ 
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สรุปผลการทดลอง 

 เมื่อจุ่มปลายแผ่นทองแดง  และแผ่นสังกะสี ในบีกเกอร์ที่มีกรดซัลฟิวริก พบว่า 

มีฟองแก๊สเกิดขึน้  แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีกับกรด

ซัลฟิวรกิ และเข็มของแอมมิเตอร์จะเบนเหมือนกับการต่อสายไฟจากถ่านไฟฉายเข้ากับ

แอมมิเตอร ์แสดงว่าเกิดกระแสไฟฟ้า จึงสรุปได้ว่า ปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าได ้ 
 

  

แนวค าตอบบตัรกจิกรรมที่  1.3 

เรื่อง  แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรยีนตอบค าถามตอ่ไปน้ีให้ถูกต้อง  (5  คะแนน) 

1.  เซลลไ์ฟฟ้าเคมี  คืออะไร  (1 คะแนน) 

ตอบ    อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า  ที่อาศัยการรับ

และสง่อิเล็กตรอนของขั้วไฟฟ้า (electrode)  ที่เป็นขั้วโลหะ  2  ชนิด  ผ่านอิเล็กโทร

ไลต์  (electrolyte)  ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวกลางยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผา่นได้   

 

2.  ให้ยกตัวอย่างเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน อย่างน้อย  2  อย่าง  

   (1 คะแนน) 

ตอบ  ถ่านไฟฉาย  และแบตเตอรี่  

 

3. เซลลไ์ฟฟ้าเคมีประเภทเซลลป์ฐมภูมิ และเซลลท์ุตยิภูมิ  แตกต่างกันอย่างไร 

    (1 คะแนน) 

ตอบ  เซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทเซลล์ปฐมภูมิ เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าหมดแล้วไม่

สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก  แต่เซลล์ทุติยภูมิเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าหมดแล้ว 

สามารถน ากลับมาอัดประจุหรือชาร์จไฟฟ้าไดใ้หม่  
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4.  กระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า  หมายถึงอะไร  (1 คะแนน) 

ตอบ  กระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า  หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวดหมุนตัดกับ

สนามแม่เหล็ก  หรือ สนามแม่เหล็กตัดกับขดลวด  

 

5.  ไดนาโม แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง  (1 คะแนน) 

ตอบ  ไดนาโม แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  ไดนาโมกระแสตรง และไดนาโม

กระแสสลับ 

 

 แนวค าตอบบัตรกิจกรรมท่ี  1.4

เรื่อง  เครื่องก าเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย 
 

 

 

 
1. ปัญหาของการทดลองน้ี คืออะไร  (1 คะแนน) 

    ตอบ   การหมุนขดลวดท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าไดอ้ย่างไร 

 

2. การทดลองน้ีมีการก าหนดตัวแปรไดอ้ย่างไร  (3 คะแนน) 

2.1     ตัวแปรต้น  คือ  ความเร็วการหมุนของขดลวด   

2.2 ตัวแปรตาม  คือ  การเกิดกระแสไฟฟ้า 

2.3 ตัวแปรควบคุม  คือ  ขนาดของแท่งแม่เหล็ก  และขนาดของขดลวด 

 

3. นักเรยีนจะต้ังสมมติฐานของการทดลองนีไ้ด้ว่าอย่างไร  (1 คะแนน) 

    ตอบ   การหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็กท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า  และ                  

การหมุนขดลวดเร็วจะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากกว่าการหมุนขดลวดช้า 

 

แนวค าตอบค าถามก่อนการทดลอง 
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ตัวอย่างบันทึกผลการทดลอง   

 
 

การทดลอง การเปลี่ยนแปลงของเข็มของแอมมิเตอร์ 

1.  ขณะขดลวดอยู่กับที่ เข็มไม่เบน 

2.  ขณะขดลวดหมุน เข็มเบนจากแนวเดมิ 

3.  ขณะขดลวดหมุนช้ากับหมุนเร็ว ขดลวดหมุนช้า เข็มเบนน้อย  แตถ่้าขดลวด

หมุนเร็ว  เข็มเบนมาก 

4.  ขณะหมุนขดลวดในทิศตรงกันข้าม เข็มเบนในทิศตรงกันข้าม 

 

 
1. ขณะที่ขดลวดไมห่มุนจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าบนขดลวดหรือไม ่ 

เพราะเหตุใด  (1 คะแนน) 

ตอบ  ไมเ่กิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าบนขดลวด  เพราะไม่มกีารตัดกันของขดลวด

กับสนามแม่เหล็ก 
 

2. ในขณะที่หมุนขดลวด  เข็มของแอมมิเตอรม์ีการเปลี่ยนแปลงหรือไม ่  

เพราะเหตุใด  (1 คะแนน) 

ตอบ  เข็มของแอมมเิตอร์มกีารเปลี่ยนแปลง  คือ เข็มเบนไปจากเดิม เพราะมี

การตัดกันของขดลวดกับสนามแม่เหล็ก  ท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าขึ้น 
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3. เมื่อหมุนขดลวดช้า ๆ  กบัหมุนเร็ว ๆ จะท าใหเ้ข็มของแอมมิเตอรม์ีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม ่ อย่างไร   (1 คะแนน) 

ตอบ  มีการเปลี่ยนแปลง  คือ  เข็มของแอมมิเตอร์เบนไปจากเดิม  เมื่อหมุน

ขดลวดช้า ๆ เข็มจะเบนน้อย  และเมื่อหมุนเร็ว ๆ เข็มจะเบนไปมาก  เพราะเกิด

การตัดกันของขดลวดกับสนามแม่เหล็ก  ในอัตราที่สูงท าให้เกิดกระแสไฟฟ้า

เหน่ียวน ามาก เข็มจึงเบนไปมาก 

 

 
 

 

 

การหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็กจะท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าขึ้น              

ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน า  เมื่อขดลวดลวดหมุนตัดสนามแม่เหล็กเร็วเพ่ิมขึ้น 

กระแสไฟฟ้าก็จะมากขึ้นดว้ย 
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ข้อ เฉลย 

1 ค 

2 ข 

3 ค 

4 ก 

5 ก 

6 ข 

7 ง 

8 ง 

9 ค 

10 ก 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 



                                                                                                                      ก 

              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ชุดกิจกรรมที่ 2  เรื่อง  ความต่างศักย์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า  
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