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แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่ วยที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ ำ
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบชุดนี้มีท้ งั หมด 14 ข้อ
2. ให้ทำเครื่ องหมำยกำกบำท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
3. ใช้เวลำในกำรทำแบบทดสอบ 20 นำที
1. ไฟฟ้ำที่เกิดจำกฟ้ำผ่ำคือไฟฟ้ ำชนิดใด
ก. ไฟฟ้ำสถิต
ข. ไฟฟ้ำกระแส
ค. ไฟฟ้ำกระแสสลับ
ง. ไฟฟ้ำกระแสตรง
2. แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกแรงกดคือข้อใด
ก. เทอร์ โมคัปเปิ ล
ข. ถ่ำนไฟฉำย
ค. เซลล์สุริยะ
ง. ผลึกควอตซ์
3. แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกแสงสว่ำงคือข้อใด
ก. เทอร์ โมคัปเปิ ล
ข. ถ่ำนไฟฉำย
ค. เซลล์สุริยะ
ง. ผลึกควอตซ์
4. อุปกรณ์ที่ให้กำเนิดไฟฟ้ำจำกควำมร้อนคือข้อใด
ก. เทอร์ โมคัปเปิ ล
ข. ถ่ำนไฟฉำย
ค. เซลล์สุริยะ
ง. ผลึกควอตซ์
5. เซลล์ไฟฟ้ำเป็ นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรงที่ได้จำกอะไร
ก. ควำมร้อน
ข. แสงสว่ำง
ค. ปฏิกิริยำเคมี
ง. แรงกดอัด
6. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้ำ
ก. ซิลิกอน
ข. สังกะสี
ค. ทองแดง
ง. อิเล็กโทรไลต์
7. เซลล์ไฟฟ้ำข้อใดเป็ นเซลล์ปฐมภูมิ
ก. ลิเธียมไอออน
ข. ลิเธียมโพลิเมอร์
ค. คำร์บอน-สังกะสี
ง. แบตเตอรี่ สะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ -กรด
8. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดใดที่ให้พลังงำนไฟฟ้ำสู งกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำชนิดคำร์ บอน-สังกะสี ประมำณ 4-9
เท่ำ
ก. อัลคำไลน์
ข. ลิเธียม
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ค. เซลล์เงิน

ง. เซลล์ปรอท

9. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดใดให้พลังงำนไฟฟ้ำสู ง ให้แรงดันเริ่ มต้น 3.6 โวลต์ นำกลับมำชำร์ จใหม่ได้
น้ ำหนักเบำ นิยมใช้ในเครื่ องบินเล็ก
ก. ลิเธียมโพลิเมอร์
ข. ลิเธียมไอออน
ค. นิเกิลแคดเมียม
ง. แบตเตอรี่ สะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ -กรด
10. กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมมีลกั ษณะสมบัติอย่ำงไร
ก. แรงดันไฟฟ้ำเท่ำเดิม
ข. แรงดันไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
ค. กระแสไฟฟ้ำลดลง
ง. กระแสไฟฟ้ำเพิม่ ขึ้น
11. กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำนมีลกั ษณะสมบัติอย่ำงไร
ก. แรงดันไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
ข. กระแสไฟฟ้ำลดลง
ค. แรงดันไฟฟ้ำลดลง
ง. กระแสไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
จำกรู ปที่ ก-1.1 ใช้ตอบคำถำมในข้อที่ 12-14
E1

E2

E3

3V 1A 3V 1A 3V 1A
E4
E5
E6
3V 1A 3V 1A 3V 1A

รู ปที่ ก-1.1 สำหรับตอบคำถำมข้อที่ 12-14
12. จำกรู ปที่ ก-1.1 เป็ นกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบใด
ก. อนุกรม
ค. ขนำน
13. แรงดันไฟฟ้ำรวมมีค่ำเท่ำใด
ก. 18 V
ค. 6 V
14. กระแสไฟฟ้ำรวมมีค่ำเท่ำใด
ก. 6 A
ค. 2 A

ข. อนุกรม-ขนำน
ง. ขนำน-อนุกรม
ข. 9 V
ง. 3 V
ข. 3 A
ง. 1 A
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หน่ วยที่ 1
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ
สำระกำรเรียนรู้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ชนิดของไฟฟ้ำ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ
เซลล์ไฟฟ้ำ
หลักกำรสร้ำงเซลล์ไฟฟ้ำ
ชนิดของเซลล์ไฟฟ้ำ
กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำ

จุดประสงค์ กำรสอน
จุดประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อให้นกั เรี ยนมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชนิ ดของไฟฟ้ ำ แหล่งกำเนิ ดไฟฟ้ ำ หลักกำร
สร้ำงและชนิดของเซลล์ไฟฟ้ำ และกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบต่ำง ๆ
จุดประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. บอกชนิดของไฟฟ้ำได้
2. บอกแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำแบบต่ำง ๆ ได้
3. บอกควำมหมำยของเซลล์ไฟฟ้ำได้
4. อธิบำยหลักกำรสร้ำงเซลล์ไฟฟ้ำได้
5. ผูเ้ รี ยนบอกวิธีกำรนำเซลล์ไฟฟ้ำไปใช้งำนได้
6. คำนวณหำแรงดันไฟฟ้ำและกระแสไฟฟ้ำจำกกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบต่ำง ๆ ได้
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แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ
บทนำ
ไฟฟ้ำมีประโยชน์มำกในกำรดำเนินชีวติ ประจำวันของมนุษย์ ไฟฟ้ำมีท้ งั ที่เกิดขึ้นเองใน
ธรรมชำติและมนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึนมำ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำใช้สำหรับจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้อุปกรณ์
ไฟฟ้ำต่ำง ๆ ทำงำนได้ โดยมีท้ งั แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรงและแหล่งกำเนิ ดไฟฟ้ำกระแสสลับ
จึงต้องศึกษำเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำเพื่อจะได้นำไปใช้งำนได้ถูกต้อง โดยในหน่วยนี้จะเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง

1.1 ชนิดของไฟฟ้ ำ
ไฟฟ้ำมีแหล่งกำเนิดมำจำกหลำยแหล่ง ไฟฟ้ำแบ่งตำมลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่ำง
กันได้ 2 ชนิด คือ
1.1.1 ไฟฟ้ำสถิต
ไฟฟ้ำสถิต คือ กระแสไฟฟ้ำที่เกิดจำกกำรเสี ยดสี ของวัตถุ 2 ชนิด เช่น นำแท่งแก้วนำมำ
ขัดถูกบั ผ้ำไหม มีผลทำให้ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ แท่งแก้วจะมีอำนำจไฟฟ้ำดึงดูดวัตถุเบำ ๆ
เช่น เศษกระดำษ นอกจำกนี้ยงั มีไฟฟ้ำสถิตที่เกิดจำกธรรมชำติ เช่น ฟ้ำแล็บ ฟ้ำร้อง ฟ้ำผ่ำ มีกำร
นำไฟฟ้ำสถิตไปใช้ในอุตสำหกรรมเกี่ยวกับกำรพ่นสี โลหะต่ำง ๆ กำรกรองฝุ่ นและเขม่ำออกจำก
ควันไฟ กำรทำกระดำษทรำย เป็ นต้น
1.1.2 ไฟฟ้ำกระแส
ไฟฟ้ำกระแส คือ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่มนุษย์ผลิตขึ้นมำ โดยกำรส่ งกระแสไฟฟ้ำให้
เคลื่อนที่ไปในลวดตัวนำ ไฟฟ้ำกระแสมี 2 ชนิด คือ
1.1.2.1 ไฟฟ้ำกระแสตรง คือ กำรเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่มีทิศทำงกำรไหลทิศทำง
เดียว โดยกระแสอิเล็กตรอนไหลจำกขั้วลบไปขั้วบวก แต่กระแสไฟฟ้ำในวงจรไหลจำกขั้วบวกไป
ขั้วลบ เช่น กระแสไฟฟ้ำจำกถ่ำนไฟฉำย แบตเตอรี่ เซลล์สุริยะ เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรง
เป็ นต้น
1.1.2.2 ไฟฟ้ ำกระแสสลับ คื อ ไฟฟ้ ำที่ มี ทิ ศทำงกำรไหลของกระแสไฟฟ้ ำที่ เปลี่ ย น
ทิศทำงซ้ ำ ๆ กันตลอดเวลำ คือ ขณะหนึ่งจะมีค่ำเป็ นศูนย์ แล้วจะเพิ่มขึ้นมีค่ำสู งสุ ดในทำงบวกแล้ว
ลดลงเป็ นศูนย์ ต่อจำกนั้นก็จะมีค่ำเพิ่มขึ้นอีกจนถึงค่ำสู งสุ ดในทิศทำงลบ แล้วจะลดลงเป็ นศูนย์อีก
จะสลับกันไปตลอดเวลำ ไฟฟ้ำกระแสสลับได้จำกเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ
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1.2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ ำ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ หมำยถึง ต้นกำเนิ ดของกำลังไฟฟ้ำหรื อแรงดันไฟฟ้ำ ซึ่ งเกิดขึ้นได้จำก
วิธีกำรต่ำง ๆ โดยไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นอำจจะเป็ นไฟฟ้ำสถิตหรื อไฟฟ้ำกระแส แหล่งกำเนิ ดไฟฟ้ำมีดงั นี้
1.2.1 แหล่งกำเนิ ดไฟฟ้ ำที่เกิดจำกกำรขัดสี หรื อเสี ยดสี ได้แก่ กำรนำแท่งอำพันมำถู กบั ผ้ำ
ขนสัตว์ พบว่ำแท่งอำพันสำมำรถดู ดผงเล็ก ๆ ได้ ไฟฟ้ ำที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นไฟฟ้ ำสถิ ตบนวัตถุ ท้ งั สอง
หรื อกำรหวีผมในช่วงที่มีอำกำศแห้ง วิธีกำรนี้จะทำให้เกิดไฟฟ้ำสถิตเช่นกัน
1.2.2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกแรงกดอัด ได้แก่ กำรบีบตัวของผลึกควอตซ์ (Quartz
Crystal) ทัวร์มำไลท์และเกลือโรเซลล์ เมื่อนำเอำผลึกดังกล่ำวมำวำงไว้ระหว่ำงโลหะทั้งสองแผ่น
แล้วออกแรงกด จะมีกระแสไฟฟ้ำไหลออกมำที่ปลำยโลหะทั้งสอง พลังงำนไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นนี้มีค่ำต่ำ
มำก สำมำรถนำไปใช้ทำไมโครโฟน หูฟัง หัวเครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เป็ นต้น
1.2.3 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกควำมร้อน ได้แก่ กำรให้ควำมร้อนที่จุดต่อของโลหะที่ต่ำง
ชนิดกันจะเกิดกระแสไฟฟ้ำไหลในแท่งโลหะทั้งสอง เช่น ใช้เหล็กกับคอนสแตนแตน(Constantan)
ซึ่งคอนสแตนแตนเป็ นโลหะผสมของทองแดง 60 เปอร์ เซ็นต์ และนิเกิล 40 เปอร์เซ็นต์ โดยยึด
ปลำยข้ำงหนึ่งให้ติดกัน และปลำยอีกด้ำนหนึ่งของโลหะทั้งสองต่อเข้ำกับกัลวำนอร์ มิเตอร์ เพื่อวัด
กระแสไฟฟ้ำ เมื่อให้ควำมร้อนที่ปลำยของโลหะที่ยดึ ติดกัน จะมีกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนกัลวำนอร์
มิเตอร์ วิธีกำรนี้ นำไปสร้ำงเป็ นอุปกรณ์ใช้งำนจริ งที่เรี ยกว่ำ เทอร์ โมคัปเปิ ล ใช้เพื่อวัด
อุณหภูมิ เช่น ในเตำอบ เป็ นต้น
1.2.4 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกแสงสว่ำง ได้แก่ เซลล์สุริยะ (Solar Cell) ที่รับแสงจำก
ดวงอำทิตย์ โดยเซลล์สุริยะนี้สร้ำงจำกสำรกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอน (Silicon), แกลเลี่ยม อำร์เซไนด์
(Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium
Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็ นต้น เมื่อเซลล์
สุ ริยะได้รับแสงจะทำให้มีกระแสไฟฟ้ำไหลออกมำ กระแสไฟฟ้ำที่ได้จะมำกหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั
ปริ มำณแสงที่ได้รับ หำกได้รับแสงมำกจะมีกระแสไฟฟ้ำไหลมำกด้วย เซลล์สุริยะมีใช้งำน
แพร่ หลำยทั้งในเครื่ องคิดเลข นำฬิกำ ดำวเทียม หรื อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้ในบ้ำนเรื อน เป็ นต้น
ซึ่งไฟฟ้ำที่ได้เป็ นไฟฟ้ำกระแสตรง
1.2.5 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกปฏิกิริยำเคมี ได้แก่ กำรนำแผ่นสังกะสี ที่เป็ นขั้วลบ และ
แผ่นทองแดงที่เป็ นขั้วบวกจุ่มลงในสำรละลำยของกรดกำมะถันอย่ำงเจือจำง ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยำ
เคมีภำยในเซลล์
จะทำให้เกิดควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำระหว่ำงขั้วเซลล์
เมื่อต่อเซลล์กบั วงจร
ภำยนอก จะมีกระแสไฟฟ้ำไหลจำกแผ่นทองแดงไปยังแผ่นสังกะสี แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำประเภทนี้มี
กำรนำไปใช้งำนมำก เช่น ถ่ำนไฟฉำย แบตเตอรี่ ซึ่งไฟฟ้ำที่ได้เป็ นไฟฟ้ำกระแสตรง
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1.2.6 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ โดยให้ขดลวดตัวนำเคลื่อนที่ตดั ผ่ำน
สนำมแม่เหล็ก หรื อสนำมแม่เหล็กเคลื่อนที่ตดั กับขดลวดตัวนำ จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ำขึ้นใน
ตัวนำนั้น มี 2 ชนิด คือ เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรงและเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ
1.2.7 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำจำกสิ่ งมีชีวิต นักวิทยำศำสตร์ พบว่ำมีสัตว์บำงชนิดที่สำมำรถผลิต
กระแสไฟฟ้ำได้ เช่น ปลำไหลไฟฟ้ำ มันใช้กระแสไฟฟ้ำสำหรับป้ องกันตัวและล่ำเหยื่อ โดยใน
ร่ ำงกำยของมันมีเซลล์พิเศษเรี ยงต่อกันเป็ นแถว สำมำรถสร้ำงควำมต่ำงศักย์ได้หลำยร้อยโวลต์
ระหว่ำงหัวกับหำงของมัน ให้กระแสไฟฟ้ ำได้ถึง 1 แอมแปร์ จำกควำมรู ้น้ ีนกั วิทยำศำสตร์ ได้สร้ำง
เซลล์เทียมของปลำไหลไฟฟ้ ำ ขึ้น ซึ่ งสำมำรถนำมำเป็ นแหล่ งพลังงำนสำหรับเครื่ องปลู กถ่ำย
ทำงกำรแพทย์หรื ออุปกรณ์ไฟฟ้ ำเล็ก ๆ ชิ้นอื่น ๆ นอกจำกสัตว์บำงชนิ ดแล้ว ยังพบว่ำมีควำม
ต่ำงศักย์ไฟฟ้ ำเกิ ดขึ้ นในร่ ำงกำยของมนุ ษ ย์ด้วย โดยเมื่อวัดควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ ำระหว่ำงแขนและ
ขำ จะพบว่ำมีควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ ำเกิดขึ้นทุกครั้งที่หัวใจเต้น จำกควำมรู ้น้ ี ได้นำมำพัฒนำสร้ำง
เครื่ องตรวจหัวใจที่ เรี ยกว่ำ “อิเล็กโทรคำร์ ดิโอกรำฟ” (electrocardiograph) ซึ่ งช่ วยให้แพทย์
สำมำรถวินิจฉัยโรคหัวใจได้อย่ำงถูกต้อง

1.3 เซลล์ไฟฟ้ ำ
เซลล์ไฟฟ้ำ คือ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรงชนิดหนึ่งที่เกิดจำกปฏิกิริยำทำงเคมี ไฟฟ้ำ
กระแสตรงที่ได้เป็ นไฟฟ้ำที่มีแรงดันไฟฟ้ำค่ำต่ำง ๆ ในแต่ละเซลล์
หำกต้องกำรกระแสไฟฟ้ำสู งขึ้นต้องนำเซลล์ไฟฟ้ำมำต่อขนำนกัน
และหำกต้องกำร
แรงดันไฟฟ้ำสู งขึ้นต้องนำเซลล์ไฟฟ้ำมำต่ออนุกรมกัน
หรื อหำกต้องกำรทั้งกระแสไฟฟ้ำและ
แรงดันไฟฟ้ำที่สูงขึ้นก็ตอ้ งต่อแบบผสม ซึ่ งกำรนำเซลล์ไฟฟ้ำหลำย ๆ เซลล์มำต่อนุกรมกันนั้นจะ
ได้เป็ นแบตเตอรี่
+

-

(ก) เซลล์ไฟฟ้ำ

+

-

(ข) แบตเตอรี่

รู ปที่ 1.1 แสดงสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้ำและแบตเตอรี่

1.4 หลักกำรสร้ ำงเซลล์ไฟฟ้ ำ
เมื่อนำแผ่นโลหะต่ำงชนิดกัน ที่ทำหน้ำที่เป็ นขั้วไฟฟ้ำขั้วบวกและขั้วลบ เช่น สังกะสี ที่เป็ น
ขั้วลบ และแผ่นทองแดงที่เป็ นขั้วบวก จุ่มลงไปในสำรละลำยที่นำไฟฟ้ำได้ (อิเล็กโทรไลต์) ซึ่งจะ
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แตกตัวให้ไอออนบวกและไอออนลบ เช่น สำรละลำยกรดซัลฟิ วริ ก ซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยำเคมี
ภำยในเซลล์ ทำให้เกิดควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำระหว่ำงขั้วเซลล์ โดยขั้วบวกจะมีศกั ย์สูงกว่ำขั้วลบ
เมื่อต่อเซลล์กบั วงจรภำยนอก จะมีกระแสไฟฟ้ำไหลจำกขั้วที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำสู งไปยังขั้วที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำ
ต่ำ นัน่ คือจะมีกระแสไฟฟ้ำไหลจำกแผ่นทองแดงไปยังแผ่นสังกะสี (อิเล็กตรอนจะไหลจำกขั้วที่มี
ศักย์ไฟฟ้ำต่ำไปยังขั้วที่มีศกั ย์ไฟฟ้ำสู ง)
กระแสไฟฟ้ำจะไหลจนกระทัง่ ศักย์ไฟฟ้ำที่ข้ วั ทั้งสอง
เท่ำกันจึงจะหยุดไหล แสดงว่ำไม่มีกระแสไฟฟ้ำอีกต่อไป
แคโทด (-)

ขั้วไฟฟ้ำ

(+) แอโนด

สำรละลำยอิเล็กโทรไลต์ (มีไอออนบวกและไอออนลบ)

รู ปที่ 1.2 แสดงส่ วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้ำ
ที่มำ : http://school.obec.go.th/mrvilai/electrochemicalcall.htm

1.5 ชนิดของเซลล์ไฟฟ้ ำ
แบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำนได้ 2 ชนิด คือ
1.5.1 เซลล์ปฐมภูมิ (Primary Cell) คือ เซลล์ไฟฟ้ำที่เมื่อใช้งำนไปนำน ๆ ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ
จะลดลง จนไม่มีกระแสไฟฟ้ำไหล เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนี้ไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ มีหลำย
ชนิด ดังนี้
1.5.1.1 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดคำร์บอน-สังกะสี หรื อถ่ำนไฟฉำยธรรมดำที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป
เป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่มีกำรใช้งำนมำก เช่น วิทยุ นำฬิกำ กล้อง เป็ นต้น โครงสร้ำงของถ่ำนไฟฉำย
ประกอบด้วย โลหะสังกะสี ที่ทำหน้ำที่เป็ นขั้วลบ ซึ่ งเป็ นตัวถังภำยนอก มีแท่งคำร์ บอนที่ทำหน้ำที่
เป็ นขั้วบวกอยูภ่ ำยในเป็ นแกนกลำงของถ่ำนไฟฉำย
ใช้สำรละลำยแอมโมเนียคลอไรด์และ
แมงกำนีสไดออกไซด์เป็ นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยำทำงเคมี ซึ่ งทำให้เกิดควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำภำยใน
เซลล์

-8-

แท่งคำร์บอน
ตัวถังโลหะ
สังกะสี
แอโนด

แผ่นกั้น
แมงกำนีส
ไดออกไซด์
แคโทด

รู ปที่ 1.3 แสดงโครงสร้ำงภำยในของถ่ำนไฟฉำย
ที่มำ : http://www.basiclite.com/web/index.php?topic=36.0
ถ่ำนไฟฉำยโดยทัว่ ไปจะมีแรงดัน 1.5 โวลต์ มีหลำยขนำด ได้แก่ D , C , AA , AAA แต่ที่
นิยมใช้ คือ AA และ AAA นอกจำกนั้นยังมีแบบก้อนสี่ เหลี่ยมที่มีแรงดันมำก เช่น ขนำดแรงดัน 9
โวลต์ และ 12 โวลต์ เป็ นต้น

รู ปที่ 1.4 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดคำร์บอน-สังกะสี ขนำดต่ำง ๆ
ที่มำ : http://www.excelchoice.com/media/catalog/product/cache/1/image/
5e06319eda06f020e43594a9c230972d/3/_/3_68.jpg
ข้อดีของถ่ำนไฟฉำยชนิดนี้ คือ รำคำถูกและมีหลำยขนำดให้เลือกใช้ แต่มีขอ้ เสี ย คือ ให้
พลังงำนได้นอ้ ยที่สุดเมื่อเทียบกับถ่ำนไฟฉำยชนิดอื่น หำกเก็บในสถำนที่มีอุณหภูมิที่ร้อนหรื อเย็น
เกินไปจะมีผลทำให้ประสิ ทธิ ภำพของถ่ำนไฟฉำยลดลง
1.5.1.2 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดอัลคำไลน์ (Alkaline Cell) หรื อถ่ำนไฟฉำยอัลคำไลน์ เป็ น
เซลล์ไฟฟ้ำที่ให้พลังงำนไฟฟ้ำได้สูงกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำชนิดคำร์บอน-สังกะสี 4 – 9 เท่ำ ซึ่งขึ้นอยูก่ บั
สภำวะกำรใช้งำน แต่มีรำคำแพงกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำชนิดคำร์บอน-สังกะสี เหมำะกับกำรใช้งำนที่
ต่อเนื่องยำวนำน มีลกั ษณะเหมือนกับถ่ำนไฟฉำยทัว่ ๆ ไป
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รู ปที่ 1.5 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดอัลคำไลน์
ที่มำ : http://th.88dbmedia1.jobsdb.com/DB88UploadFiles/
2008/08/25/50069827-E845-4DFA-A11C-6743E83B812E.jpg
1.5.1.3 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดปรอท หรื อเซลล์ปรอท เป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่ให้แรงดันไฟฟ้ำ
ประมำณ 1.3 โวลต์ ให้กระแสไฟฟ้ำต่ำ แต่ให้แรงดันไฟฟ้ำเกือบคงที่ตลอดอำยุกำรใช้งำน มีขนำด
เล็ก นิยมใช้กนั มำกในเครื่ องฟังเสี ยงสำหรับคนหูพิกำร หรื อใช้ในเครื่ องคิดเลข นำฬิกำ เป็ นต้น

รู ปที่ 1.6 ส่ วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้ำชนิดปรอท
ที่มำ : http://thapring.com/Pingpong_web/Elec_Chem.htm
1.5.1.4 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดเงิน หรื อเซลล์เงิน เป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่ให้พลังงำนไฟฟ้ำสู ง
ทำงำนในอุณภูมิต่ำได้ดี ให้แรงดันไฟฟ้ำ 1.5 โวลต์ มีขนำดเล็กมำก รู ปร่ ำงคล้ำยเม็ดกระดุม อำยุ
กำรใช้งำนนำนมำก แต่มีรำคำแพง ใช้ในงำนที่ตอ้ งกำรกระแสสู ง ๆ เช่น นำฬิกำข้อมือ เครื่ อง
คิดเลข เป็ นต้น
1.5.1.5 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธี ยม (Lithium cell) เป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่ให้พลังงำนไฟฟ้ำสู ง
มีแรงดันไฟฟ้ำสู งกว่ำเซลทัว่ ๆ ไป มีขนำดเล็กมำก รู ปร่ ำงคล้ำยเม็ดกระดุม เหมำะสำหรับใช้กบั
งำนหนักที่ตอ้ งกำรแรงดันสู งกว่ำปกติ นิยมใช้ในนำฬิกำข้อมือ เครื่ องคิดเลข เกมกด รี โมท
รถยนต์ เป็ นต้น
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รู ปที่ 1.7 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธียมแบบกระดุม
ที่มำ : http://cdn1.ioffer.com/img/item/958/799/95/CR2032-BP1.jpg
1.5.2 เซลล์ทุติยภูมิ (Secondary Cell) คือ เป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่สร้ำงขึ้นแล้วต้องนำไปประจุไฟ
หรื อชำร์จไฟ (Charge) เสี ยก่อนจึงจะนำมำใช้ได้ และเมื่อใช้ไฟหมดแล้วสำมำรถทำให้ศกั ย์ไฟฟ้ำ
เพิ่มขึ้นได้ โดยกำรนำไปชำร์ จใหม่ และสำมำรถนำกลับมำใช้ได้อีก และเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้ำมำก
จะต้องใช้เซลล์หลำย ๆ แผ่นต่อกันแบบขนำน แต่ถำ้ ต้องกำรให้แรงดันไฟฟ้ำสู งขึ้นก็ตอ้ งใช้เซลล์
หลำย ๆ แผ่น ต่อกันแบบอนุกรม มีหลำยชนิด ดังนี้
1.5.2.1 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดสะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ -กรด หรื อ แบตเตอรี่ สะสมไฟฟ้ำแบบ
ตะกัว่ -กรด
เป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่สำมำรถชำร์จไฟเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่ได้ ใช้เป็ นแหล่งพลังงำน
ไฟฟ้ำในรถยนต์หรื อจักรยำนยนต์
โครงสร้ำงของแบตเตอรี่ ประกอบด้วยโลหะที่ทำหน้ำที่เป็ น
ขั้วบวกและโลหะที่เป็ นขั้วลบ แช่ในสำรละลำยกรดซัลฟิ วริ กซึ่งเป็ นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยำทำงเคมี
โดยแต่ละเซลล์มีขนำด 2 โวลต์ ต่อกันแบบอนุกรมตั้งแต่ 2 เซลล์ข้ ึนไป เช่น แบตเตอรี่ รถยนต์ 12
โวลต์ ได้จำกกำรนำเซลล์สะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ ซึ่ งมีควำมต่ำงศักย์เซลล์ละ 2 โวลต์ มำต่อกันแบบ
อนุกรมจำนวน 6 เซลล์ ปั จจุบนั แบตเตอรี่ รถยนต์มีท้ งั แบบที่ตอ้ งเติมน้ ำกลัน่ และแบบที่ไม่ตอ้ งเติม
น้ ำกลัน่
ขั้วบวก
ขั้วลบ
จุก
ฝำ
สะพำนไฟ
บัสบำร์
แผ่นธำตุลบ
แผ่นกั้น
ใยแก้
ลบว
แผ่นธำตุบวก

รู ปที่ 1.8 แสดงโครงสร้ำงภำยในของแบตเตอรี่
ที่มำ : http://www.fbbattery.com/tips/pdf/battery.pdf

เปลือก

- 11 -

ปัจจุบนั เซลล์ไฟฟ้ำชนิดสะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ -กรด มี 2 ชนิด คือ
1.5.2.1.1 แบบเปี ยก หรื อเซลล์เปิ ด (Open cell หรื อ Unsealed battery) นิยมใช้
กันมำก มีท้ งั แบบที่ตอ้ งเติมน้ ำกลัน่ บ่อย ๆ อย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้ง กับแบบที่ดูแลนำน ๆ ครั้ง โดย
ทั้งสองแบบนี้จะมีฝำปิ ด-เปิ ดสำหรับเติมน้ ำกลัน่ แบบแรกจะมีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 1.5-2 ปี แต่
ไม่ควรใช้งำนนำนเกิน 3 ปี ทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั สภำพกำรใช้งำน และกำรดูแลรักษำ
1.5.2.1.2 แบบแห้ง หรื อแบบไม่ตอ้ งดูแลรักษำ (Maintenance free หรื อ Sealed
battery) ไม่ตอ้ งเติมน้ ำกลัน่ มีควำมทนทำน มีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนกว่ำ แต่มีรำคำแพง มีอำยุ
กำรใช้งำนประมำณ 5-10 ปี แบตเตอรี่ แบบนี้ถูกปิ ดแน่น ไม่มีฝำปิ ด-เปิ ดสำหรับเติมน้ ำกลัน่ แต่จะมี
ตำแมวไว้สำหรับคอยตรวจเช็คระดับน้ ำกรด

(ก) แบบต้องเติมน้ ำกลัน่
(ข) แบบไม่ตอ้ งเติมน้ ำกลัน่
รู ปที่ 1.9 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดสะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ -กรด
ที่มำ : http://sst.tarad.com/shop/s/sst/img-lib/spd_20060319150205_b.jpg
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/greenway14.php
1.5.2.2 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลแคดเมียม (Nickel-cadmium cell, Ni-cd) หรื อเรี ยกว่ำ
นิแคด เป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่สำมำรถชำร์จใหม่ได้ ใช้แทนถ่ำนไฟฉำยแบบธรรมดำ มีแรงดันไฟฟ้ำ
1.2 โวลต์ สำมำรถชำร์ จใหม่ได้นบั ร้อยครั้ง แต่ตอ้ งใช้งำนให้กระแสไฟฟ้ำหมดเสี ยก่อน แล้วจึง
นำไปชำร์ จใหม่ หำกชำร์ จถ่ำนขณะที่กระแสไฟฟ้ำยังไม่หมด จะทำให้ประสิ ทธิ ภำพของเซลล์ไฟฟ้ำ
ลดลง หรื อหำกชำร์ จนำนเกินไปจะทำให้ร้อนมำกและเสี ยหำยได้

รู ปที่ 1.10 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลแคดเมียม
ที่มำ : http://www.vajira.ac.th/kt/images/article/200610251137341wq53.jpg
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1.5.2.3 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลเมทัลไฮไดรด์ (Nickel-metal hydride cell, Ni-MH) เป็ น
เซลล์ไฟฟ้ำที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่ตอ้ งกำรกำลังไฟฟ้ำสู ง เช่น กล้องดิจิตอล เครื่ องเล่น MP3 เป็ นต้น
มีแรงดันไฟฟ้ำ 1.2 โวลต์ สำมำรถชำร์ จใหม่ได้นบั ร้อยครั้ง มีปัญหำเรื่ องกำรชำร์ จใหม่นอ้ ยมำก
มีควำมจุของกระแสสู งกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลแคดเมียมมำก แต่มีขอ้ เสี ยคือมีน้ ำหนักมำกกว่ำ
เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลแคดเมียม

รู ปที่ 1.11 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิ เกิลเมทัลไฮไดรด์
ที่มำ : http://www.thaicharger.com/index.php?topic=60.0
15.2.4 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธี ยมไอออน (Lithium Ion cell , Li-Ion) เป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่
นิยมนำมำใช้กบั โทรศัพท์มือถือ เครื่ อง PDA และคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ เป็ นต้น มีน้ ำหนักเบำ ไม่มี
ปัญหำเรื่ องกำรชำร์ จใหม่ ชำร์ จเมื่อใดก็ได้ เพรำะมีวงจรตัดไฟฟ้ำป้ องกันไฟเกินในตัวเอง มีระบบ
ป้ องกันกำรระเบิด และมีอตั รำกำรสู ญเสี ยประจุต่ำกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำแบบเดิมมำก แต่เนื่ องจำกค่ำ
แรงดันไฟฟ้ำเริ่ มต้นของเซลล์ไฟฟ้ำชนิดนี้เริ่ มที่ 3.6 โวลต์ จึงไม่นิยมนำมำผลิตเป็ นถ่ำนไฟฉำยที่
ให้แรงดันไฟฟ้ำ 1.5 โวลต์

รู ปที่ 1.12 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธี ยมไอออนแบบต่ำง ๆ
ที่มำ : http://www.digitalland1.com/shop/d/digitalland/img-lib/spd_20070515111648_b.jpg
http://www.powerstream.com/licoin.htm
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1.5.2.5 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธียมโพลีเมอร์ (Lithium Polymer cell, Li-Po)
เป็ น
เซลล์ไฟฟ้ำที่นิยมใช้กนั มำกในโทรศัพท์มือถือ เครื่ อง PDA คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เครื่ องมือแพทย์
และเครื่ องบินเล็ก เป็ นต้น มีขอ้ ดีคือมีน้ ำหนักที่เบำกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธี ยมไอออน ให้พลังงำน
ไฟฟ้ำสู ง ไม่มีปัญหำเรื่ องกำรชำร์ จใหม่ สำมำรถชำร์จได้ตำมต้องกำร ให้แรงดันไฟฟ้ำเริ่ มต้น
ประมำณ 3.6 โวลท์

รู ปที่ 1.13 เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธี ยมโพลิเมอร์
ที่มำ : http://www.mrpalm.com/getcontent3.php?tid=306

1.6 กำรต่ อเซลล์ไฟฟ้ ำ
กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำ คือ กำรนำเซลล์ไฟฟ้ำมำต่อเข้ำด้วยกัน เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้ำหรื อเพิ่ม
กระแสไฟฟ้ำที่จะนำไปจ่ำยให้กบั โหลด กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำต่อได้ 3 ลักษณะ คือ กำรต่อแบบ
อนุกรม แบบขนำน และแบบผสม
1.6.1 กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม
กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม คือ กำรนำเซลล์ไฟฟ้ำมำต่อเรี ยงกันไป ซึ่งจะทำให้
แรงดันไฟฟ้ำรวมเพิ่มขึ้นหำกต่อให้แรงดันมีทิศทำงเดียวกัน หรื อทำให้แรงดันไฟฟ้ำรวมลดลงหำก
ต่อให้แรงดันมีทิศทำงตรงข้ำมกัน ในกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมควรใช้เซลล์ที่มีควำมจุกระแส
และควำมต้ำนทำนภำยในเซลล์เท่ำกัน
E1

E2

รู ปที่ 1.14 แสดงกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมที่แรงดันไฟฟ้ำมีทิศทำงเดียวกัน
E1

E2

รู ปที่ 1.15 แสดงกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมที่แรงดันไฟฟ้ำมีทิศทำงตรงข้ำมกัน
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1.6.1.1 ลักษณะสมบัติของกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม
ก) แรงดันไฟฟ้ำรวมเท่ำกับแรงดันไฟฟ้ำของแต่ละเซลล์รวมกัน
เซลล์ไฟฟ้ำที่แรงดันไฟฟ้ำมีทิศทำงเดียวกัน ดังรู ปที่ 1.14
ET



E 1  E 2  E 3  ...  E n

เมื่อต่อ
(1-1)
เมื่ อ ต่ อ

ข) แรงดัน ไฟฟ้ ำ รวมเท่ ำกับ แรงดัน ไฟฟ้ ำ ของเซลล์ หัก ล้ำงกัน
เซลล์ไฟฟ้ำที่แรงดันไฟฟ้ำมีทิศทำงตรงข้ำมกัน ดังรู ปที่ 1.15
(1-2)
E T  E1  E 2 (กรณี ที่ E1  E 2 )
(กรณี ที่ E 2  E1 )
(1-3)
E T  E 2  E1
ค) กระแสไฟฟ้ำที่ไหลผ่ำนแต่ละเซลล์มีค่ำเท่ำกัน
โดยควำมจุของกระแส
แบตเตอรี่ มีค่ำเท่ำกับควำมจุของกระแสเซลล์เดียว (หำกแต่ละเซลล์มีควำมจุของกระแสไม่เท่ำกัน
ควำมจุของกระแสแบตเตอรี่ จะเท่ำกับควำมจุของกระแสของเซลล์ที่มีค่ำน้อยที่สุด)
(1-4)
I T  กระแสของเซลล์ไฟฟ้ ำที่มีค่ำน้อยที่สุด
ควำมจุของกระแส คือ ควำมสำมำรถจ่ำยกระแสในเวลำ 1 ชัว่ โมง ถ้ำมีแบตเตอรี่ 1000
mAh จะสำมำรถจ่ำยโหลดที่ดึงกระแส 1000 mA ได้ต่อเนื่องเป็ นเวลำ 1 ชัว่ โมง หรื อ สำมำรถจ่ำย
โหลดที่ดึงกระแส 500 mA ได้ต่อเนื่ องเป็ นเวลำ 2 ชัว่ โมง ควำมจุของกระแสมีหน่วยเป็ น
แอมแปร์ -ชัว่ โมง (Ah)
1.6.1.2 กำรคำนวณหำค่ำกระแสไฟฟ้ำและแรงดันไฟฟ้ำ ของกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบ
อนุกรม
E1

E2

รู ปที่ 1.16 แสดงกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมที่แรงดันไฟฟ้ำมีทิศทำงเดียวกัน 2 เซลล์
จำกรู ปที่ 1.16 คำนวณหำค่ำต่ำง ๆ ได้ดงั นี้
หำแรงดันไฟฟ้ำรวม
ET



E1  E 2

หำกระแสไฟฟ้ำรวมที่สำมำรถจ่ำยออกมำได้
I T  กระแสของเซลล์ไฟฟ้ ำที่มีค่ำน้อยที่สุด

(1-5)

(1-6)
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E1

E2

รู ปที่ 1.17 แสดงกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมที่แรงดันไฟฟ้ำมีทิศทำงตรงข้ำมกัน 2 เซลล์
จำกรู ปที่ 1.17 คำนวณหำค่ำต่ำง ๆ ได้ดงั นี้
หำแรงดันไฟฟ้ำรวม
ET



E1  E 2

ET



E 2  E1

(กรณี ที่ E1  E 2 )
(กรณี ที่ E 2  E1 )

หำกระแสไฟฟ้ำรวมที่สำมำรถจ่ำยออกมำได้
I T  กระแสของเซลล์ไฟฟ้ ำที่มีค่ำน้อยที่สุด

(1-7)
(1-8)

(1-9)

ตัวอย่ำงที่ 1.1 เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 1.5 V, 1 A จำนวน 3 เซลล์ต่ออนุกรมกัน โดยทิศทำงของ
แรงดันไฟฟ้ำไปในทิศทำงเดียวกัน จงคำนวณหำ
ก. แรงดันไฟฟ้ำรวม
ข. กระแสไฟฟ้ำรวม
วิธีทำ
ก. แรงดันไฟฟ้ำรวม
ET



E1  E 2  E 3

 1.5  1.5  1.5



4.5 V

ตอบ

ข. กระแสไฟฟ้ำรวม
กระแสของเซลล์ไฟฟ้ำที่มีค่ำน้อยที่สุด

IT



IT

 1A

ตอบ

ตัวอย่ำงที่ 1.2 เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 1.5 V, 1 A จำนวน 3 เซลล์ ต่ออนุกรมกัน โดยสองเซลล์แรกมี
ทิศทำงของแรงดันไฟฟ้ำไปในทิศทำงเดียวกัน เซลล์ที่สำมมีทิศทำงตรงข้ำมกันกับสองเซลล์แรก
จงคำนวณหำ
ก. แรงดันไฟฟ้ำรวม
ข. กระแสไฟฟ้ำรวม
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วิธีทำ
ก. แรงดันไฟฟ้ำรวม
ET



E1  E 2  E 3

 1.5  1.5  1.5

ตอบ

 1.5 V

ข. กระแสไฟฟ้ำรวม
กระแสของเซลล์ไฟฟ้ำที่มีค่ำน้อยที่สุด

IT



IT

 1A

ตอบ

1.6.2 กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำน
กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำน คือ กำรต่อขั้วบวกของเซลล์ทุกเซลล์เข้ำด้วยกันแล้วต่อเข้ำ
กับโหลดด้ำนหนึ่ง และต่อขั้วลบของเซลล์ทุกเซลล์เข้ำด้วยกันแล้วต่อเข้ำกับโหลดอีกด้ำนหนึ่ง โดย
เซลล์ที่นำมำต่อขนำนกันจะต้องมีขนำดแรงดันไฟฟ้ำเท่ำกันทุกเซลล์
และควรมีควำมต้ำนทำน
ภำยในเซลล์เท่ำกันทุกเซลล์ดว้ ย
โดยกำรต่อแบบนี้จะทำให้แรงดันไฟฟ้ำรวมเท่ำเดิม แต่
กระแสไฟฟ้ำในวงจรจะมำกขึ้น
I1

I2

E1

E2

รู ปที่ 1.18 แสดงกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำน
1.6.2.1 ลักษณะสมบัติของกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำน
ก) แรงดันไฟฟ้ำรวมเท่ำกับแรงดันไฟฟ้ำของเซลล์ ๆ เดียว
(1-10)
ข) กระแสไฟฟ้ำในวงจรจะมำกขึ้น โดยมีค่ำเท่ำกับผลรวมของกระแสที่ไหล
ออกมำจำกแต่ละเซลล์
(1-11)
I T  I1  I 2  I 3  ...  I n
ET



E1

 E2 

E 3  ... 

En
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1.6.2.2 กำรคำนวณหำค่ำกระแสและแรงดันไฟฟ้ำของกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำน
I1

I2

E1

E2

รู ปที่ 1.19 แสดงกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำน 2 เซลล์
จำกรู ปที่ 1.19 คำนวณหำค่ำต่ำง ๆ ได้ดงั นี้
หำแรงดันไฟฟ้ำรวม
ET



E1



(1-12)

E2

กระแสไฟฟ้ำรวมที่จ่ำยออกมำได้
IT



(1-13)

I1  I 2

ตัวอย่ำงที่ 1.3 เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 12 V, 1 A จำนวน 4 เซลล์ ต่อขนำนกัน จงคำนวณหำ
ก. แรงดันไฟฟ้ำรวม
ข. กระแสไฟฟ้ำรวม
วิธีทำ
ก. แรงดันไฟฟ้ำรวม
ET



E1



E2  E3 

IT



I1  I 2  I 3  I 4

IT

 1111

E 4  12 V

ตอบ

ข. กระแสไฟฟ้ำรวม


4A

ตอบ

1.6.3 กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบผสม
กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบผสม เป็ นกำรต่อทั้งแบบอนุกรมและขนำนรวมกัน จึงต้องใช้
ลักษณะสมบัติของกำรต่อเซลล์ท้ งั แบบอนุกรมและขนำนมำใช้ในกำรคำนวณหำค่ำต่ำง ๆ
โดย
เซลล์ไฟฟ้ำที่นำมำต่อต้องมีขนำดแรงดันไฟฟ้ำ ควำมจุของกระแสและควำมต้ำนทำนภำยในเท่ำกัน
ทุกเซลล์ กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบผสมแบ่งได้ 2 แบบ คือ
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1.6.3.1 กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ ำแบบอนุ กรม-ขนำน
จำกนั้นจึงนำมำขนำนกัน ดังรู ปที่ 1.20
I1

I2

E1

E2

E3

E4

เป็ นกำรต่อเซลล์แบบอนุ กรมก่ อน

รู ปที่ 1.20 แสดงกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรม-ขนำน
จำกกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำในรู ปที่ 1.20 คำนวณหำค่ำต่ำง ๆ ได้ดงั นี้
หำแรงดันไฟฟ้ำรวม
หรื อ

ET



E1  E 2

ET



E3  E4

(1-14)
(1-15)

กระแสไฟฟ้ำรวมที่สำมำรถจ่ำยออกมำได้
I1



I E1

 I E2

I2



I E3

 I E4

IT



I1  I 2

ตัวอย่ำงที่ 1.4 เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 6 V, 1 A
คำนวณหำ
ก. แรงดันไฟฟ้ำรวม
ข. กระแสไฟฟ้ำรวม
วิธีทำ
ก. หำแรงดันไฟฟ้ำรวม
ET

หรื อ

ET

(1-16)
(1-17)
(1-18)

จำนวน 4 เซลล์ ต่อแบบอนุกรม-ขนำน จง



E1  E 2



66



E3  E4



66

 12 V

 12 V

ตอบ
ตอบ
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ข. กระแสไฟฟ้ำรวม
I1



I E1

 I E2

 1A

I2



I E3

 I E4

 1A

IT



I1  I 2

 11



ตอบ

2A

1.6.3.2 กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ ำแบบขนำน-อนุ กรม
จำกนั้นจึงนำมำอนุกรมกัน ดังรู ปที่ 1.21
E1

I1

I3

E2

I2

I4

เป็ นกำรต่อเซลล์แบบขนำนก่อน

E3

E4

รู ปที่ 1.21 แสดงกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำน-อนุกรม
จำกกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำในรู ปที่ 1.21 คำนวณหำค่ำต่ำง ๆ ได้ดงั นี้
หำแรงดันไฟฟ้ำรวม
E T1



E1



E2

E T2



E3 

E4

ET



E T1  E T2

(1-19)
(1-20)
(1-21)

กระแสไฟฟ้ำรวมที่สำมำรถจ่ำยออกมำได้
I T1



I1  I 2

I T2



I3  I4

IT



I T1



I T2

ตัวอย่ำงที่ 1.5 เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 6 V, 1 A จำนวน 4 เซลล์
คำนวณหำ
ก. แรงดันไฟฟ้ำรวม
ข. กระแสไฟฟ้ำรวม

(1-22)
(1-23)
(1-24)
ต่อแบบขนำน-อนุกรม จง

- 20 -

วิธีทำ
ก. หำแรงดันไฟฟ้ำรวม
E T1



E1



E2



6V

E T2



E3 

E4



6V

ET



E T1  E T2



66

I T1



I1  I 2
2A

I T2

 11 
 I3  I4
 11

2A

 12 V

ตอบ

ข. กระแสไฟฟ้ำรวม

IT



I T1




I T2

 2A

ตอบ

สรุป
ไฟฟ้ำมี 2 ชนิด คือไฟฟ้ำสถิตและไฟฟ้ำกระแส ไฟฟ้ำกระแสแบ่งได้เป็ นไฟฟ้ำกระแสตรง
และไฟฟ้ำกระแสสลับ ไฟฟ้ำได้มำจำกแหล่งกำเนิดหลำยแหล่ง มีท้ งั ที่เกิดจำกกำรขัดสี หรื อเสี ยดสี
แรงกดอัด ควำมร้อน แสงสว่ำง ปฏิกิริยำเคมี สนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ และไฟฟ้ำที่กำเนิดจำกสิ่ งมีชีวติ
เซลล์ไฟฟ้ำ เป็ นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรงชนิ ดหนึ่งที่เกิดจำกปฏิกิริยำทำงเคมี โดยนำแผ่น
โลหะต่ำงชนิดกัน ทำหน้ำที่เป็ นขั้วไฟฟ้ำขั้วบวกและขั้วลบ จุ่มในสำรละลำยที่นำไฟฟ้ำได้ ทำให้
เกิดควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำระหว่ำงขั้วเซลล์ เมื่อต่อเซลล์กบั วงจรภำยนอกจะมีกระแสไฟฟ้ำไหลจำก
ขั้วบวกไปขั้วลบ เซลล์ไฟฟ้ำแบ่งตำมลักษณะกำรใช้งำนได้ 2 ชนิด คือ เซลล์ปฐมภูมิและเซลล์
ทุติยภูมิ โดยเซลล์ปฐมภูมิเป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่ไม่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ ได้แก่ เซลล์ไฟฟ้ำ
ชนิดคำร์บอน-สังกะสี เซลล์ไฟฟ้ำชนิดอัลคำไลน์ เซลล์ไฟฟ้ำชนิดปรอท เซลล์ไฟฟ้ำชนิดเงิน และ
เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธี ยม เป็ นต้น เซลล์ฑุติยภูมิ เป็ นเซลล์ไฟฟ้ำที่สำมำรถนำไปชำร์จเพื่อนำกลับมำ
ใช้ใหม่ได้ ได้แก่ เซลล์ไฟฟ้ำชนิดสะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ -กรด เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลแคดเมียม
เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลเมทัลไฮไดรด์
เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธียมไอออนและเซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธียม
โพลิเมอร์ เป็ นต้น กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำต่อได้ 3 ลักษณะ คือ กำรต่อแบบอนุกรม แบบขนำนและ
แบบผสม โดยกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมจะทำให้แรงดันไฟฟ้ำรวมเพิ่มขึ้น แต่กระแสไฟฟ้ำ
รวมจะเท่ำกับควำมจุของกระแสเซลล์เดียวที่มีค่ำน้อยที่สุด กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำนจะทำให้
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แรงดันไฟฟ้ำรวมเท่ำกับแรงดันไฟฟ้ำของเซลล์ ๆ เดียว แต่กระแสไฟฟ้ำรวมจะเพิ่มขึ้น
ต้องกำรให้ท้ งั กระแสไฟฟ้ำและแรงดันไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นต้องต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบผสม
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หน่ วยที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ ำ
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ตอนที่ 1 จงเติมคำในช่องว่ำงหรื อให้ควำมหมำยของคำต่อไปนี้
1. ไฟฟ้ำแบ่งได้ 2 ชนิด คือ
.....................................................................................................................................................
2. ไฟฟ้ำที่เกิดจำกฟ้ำผ่ำ คือ..............................................................................................................
3. ไฟฟ้ำกระแสตรง คือ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. ไฟฟ้ำกระแสสลับ คือ..................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5. แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำ คือ.................................................................................................................
6. กำรนำแท่งอำพันถูกบั ผ้ำขนสัตว์ ไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นเป็ นไฟฟ้ำ........................................................
7. แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกปฏิกิริยำเคมี ได้แก่..........................................................................
8. มีกำรนำพลังงำนไฟฟ้ำที่เกิดจำกแรงกดอัดไปใช้ทำ...................................................................
9. กำรให้ควำมร้อนที่จุดต่อของโลหะที่ต่ำงชนิดกัน ทำให้เกิดกระแสไหลในแท่งโลหะ วิธีกำรนี้
ได้ถูกนำไปสร้ำงอุปกรณ์สำหรับ................................ เรี ยกว่ำ....................................................
10. เซลล์สุริยะเป็ นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำก................................................................................
11. แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกสนำมแม่เหล็กมี 2 ชนิด คือ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
12. นักวิทยำศำสตร์ ได้พบว่ำมีควำมต่ำงศักย์บนร่ ำงกำยมนุษย์ และได้นำควำมรู ้น้ ีมำสร้ำง............
....................................................................................................................................................
13. เซลล์ไฟฟ้ำ คือ...........................................................................................................................
14. เซลล์ไฟฟ้ำมีหลักกำรสร้ำง คือ....................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
15. เซลล์ปฐมภูมิ คือ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
16. เซลล์ทุติยภูมิ คือ........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
17. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดอัลคำไลน์มีขอ้ ดีกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำชนิดคำร์ บอน-สังกะสี คือ...............................
....................................................................................................................................................
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18. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดปรอทให้แรงดันไฟฟ้ำ.................โวลต์ นิยมใช้ใน.........................................
....................................................................................................................................................
19. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดเงินให้แรงดันไฟฟ้ำ.................โวลต์ นิยมใช้ใน..............................................
....................................................................................................................................................
20. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดใดที่เหมำะกับงำนที่ตอ้ งกำรแรงดันสู งกว่ำปกติ................................................
21. แบตเตอรี่ สะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ -กรดมี 2 ชนิด คือ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
22. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลแคดเมียมให้แรงดันไฟฟ้ำ.................โวลต์ สำมำรถชำร์ จใหม่ได้ แต่
ต้องใช้งำนให้กระแสไฟฟ้ำหมดก่อนเพรำะ................................................................................
....................................................................................................................................................
23. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลเมทัลไฮไดรด์มีขอ้ ดีกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำชนิดนิเกิลแคดเมียม คือ.....................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
24. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธี ยมไอออนให้แรงดันไฟฟ้ำเริ่ มต้น..............โวลต์
ไม่มีปัญหำเรื่ องกำร
ชำร์ จใหม่ ชำร์ จเมื่อใดก็ได้ เพรำะ.............................................................................................
นิยมใช้ใน....................................................................................................................................
25. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดลิเธี ยมโพลิเมอร์ ให้แรงดันไฟฟ้ำเริ่ มต้น..............โวลต์ มีขอ้ ดีกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำ
ชนิดลิเธียมไอออน คือ...............................................................................................................
นิยมใช้ใน....................................................................................................................................
ตอนที่ 2 จงเขียนรู ปกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำต่อไปนี้
1. เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 6 V, 2 A จำนวน 4 เซลล์ต่ออนุกรมกัน โดยทิศทำงของแรงดันไปใน
ทิศทำงเดียวกัน จงคำนวณหำแรงดันไฟฟ้ำรวม และกระแสไฟฟ้ำรวม
2. เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 3 V, 1.5 A จำนวน 4 เซลล์ต่ออนุกรมกัน โดยสำมเซลล์แรกมีทิศทำงของ
แรงดันไฟฟ้ำไปในทิศทำงเดียวกัน
เซลล์ที่สี่มีทิศทำงตรงข้ำมกันกับสำมเซลล์แรก จง
คำนวณหำแรงดันไฟฟ้ำรวม และกระแสไฟฟ้ำรวม
3. เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 1.5 V, 2.5 A จำนวน 4 เซลล์ต่อขนำนกัน จงคำนวณหำแรงดันไฟฟ้ำรวม
และกระแสไฟฟ้ำรวม
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4. เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 1.5 V, 2.5 A จำนวน 6 เซลล์ ต่อแบบอนุกรม-ขนำน จงคำนวณหำ
แรงดันไฟฟ้ำรวม และกระแสไฟฟ้ำรวม ตำมรู ปที่ ฝ-1.1
I1

I2

E1

E2

E3

E4

E5

E6

รู ปที่ ฝ-1.1 แบบฝึ กหัดตอนที่ 2 ข้อ 4
5. เซลล์ไฟฟ้ำขนำด 3 V, 2 A จำนวน 6 เซลล์ ต่อแบบขนำน-อนุกรม จงคำนวณหำ
แรงดันไฟฟ้ำรวม และกระแสไฟฟ้ำรวม ตำมรู ปที่ ฝ-1.2
I1

I2

I3

E1

E2

E3

I4

I5

I6

E4

E5

E6

รู ปที่ ฝ-1.2 แบบฝึ กหัดตอนที่ 2 ข้อ 5

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่ วยที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้ ำ
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบชุดนี้มีท้ งั หมด 14 ข้อ
2. ให้ทำเครื่ องหมำยกำกบำท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
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3. ใช้เวลำในกำรทำแบบทดสอบ 20 นำที
1. ไฟฟ้ำที่เกิดจำกฟ้ำผ่ำคือไฟฟ้ ำชนิดใด
ก. ไฟฟ้ำกระแสตรง
ข. ไฟฟ้ำกระแส
ค. ไฟฟ้ำสถิต
ง. ไฟฟ้ำกระแสสลับ
2. แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกแรงกดคือข้อใด
ก. ผลึกควอตซ์
ข. เซลล์สุริยะ
ค. ถ่ำนไฟฉำย
ง. เทอร์โมคัปเปิ ล
3. แหล่งกำเนิดไฟฟ้ำที่เกิดจำกแสงสว่ำงคือข้อใด
ก. ผลึกควอตซ์
ข. เซลล์สุริยะ
ค. ถ่ำนไฟฉำย
ง. เทอร์โมคัปเปิ ล
4. อุปกรณ์ที่ให้กำเนิดไฟฟ้ำจำกควำมร้อนคือข้อใด
ก. ผลึกควอตซ์
ข. เซลล์สุริยะ
ค. ถ่ำนไฟฉำย
ง. เทอร์โมคัปเปิ ล
5. เซลล์ไฟฟ้ำเป็ นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ำกระแสตรงที่ได้จำกอะไร
ก. แสงสว่ำง
ข. ควำมร้อน
ค. แรงกดอัด
ง. ปฏิกิริยำเคมี
6. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้ำ
ก. สังกะสี
ข. ทองแดง
ค. ซิลิกอน
ง. อิเล็กโทรไลต์
7. เซลล์ไฟฟ้ำข้อใดเป็ นเซลล์ปฐมภูมิ
ก. คำร์บอน-สังกะสี
ข. ลิเธียมไอออน
ค. ลิเธียมโพลิเมอร์
ง. แบตเตอรี่ สะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ -กรด
8. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดใดที่ให้พลังงำนไฟฟ้ำสู งกว่ำเซลล์ไฟฟ้ำชนิดคำร์ บอน-สังกะสี ประมำณ 4-9
เท่ำ
ก. เซลล์เงิน
ข. เซลล์ปรอท
ค. อัลคำไลน์
ง. ลิเธียม
9. เซลล์ไฟฟ้ำชนิดใดให้พลังงำนไฟฟ้ำสู ง ให้แรงดันเริ่ มต้น 3.6 โวลต์ นำกลับมำชำร์ จใหม่ได้
น้ ำหนักเบำ นิยมใช้ในเครื่ องบินเล็ก
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ก. แบตเตอรี่ สะสมไฟฟ้ำแบบตะกัว่ -กรด
ข. นิเกิลแคดเมียม
ค. ลิเธียมไอออน
ง. ลิเธียมโพลิเมอร์
10. กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบอนุกรมมีลกั ษณะสมบัติอย่ำงไร
ก. แรงดันไฟฟ้ำเพิม่ ขึ้น
ข. แรงดันไฟฟ้ำเท่ำเดิม
ค. กระแสไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
ง. กระแสไฟฟ้ำลดลง
11. กำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบขนำนมีลกั ษณะสมบัติอย่ำงไร
ก. แรงดันไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
ข. แรงดันไฟฟ้ำลดลง
ค. กระแสไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
ง. กระแสไฟฟ้ำลดลง
จำกรู ปที่ ล-1.1 ใช้ตอบคำถำมในข้อที่ 12-14
E1

E2

E3

3V 1A 3V 1A 3V 1A
E4
E5
E6
3V 1A 3V 1A 3V 1A

รู ปที่ ล-1.1 สำหรับตอบคำถำมข้อที่ 12-14
12. จำกรู ปที่ ล-1.1 เป็ นกำรต่อเซลล์ไฟฟ้ำแบบใด
ก. อนุกรม
ค. อนุกรม-ขนำน
13. แรงดันไฟฟ้ำรวมมีค่ำเท่ำใด
ก. 3 V
ค. 9 V
14. กระแสไฟฟ้ำรวมมีค่ำเท่ำใด
ก. 1 A
ค. 3 A

ข. ขนำน
ง. ขนำน-อนุกรม
ข. 6 V
ง. 18 V
ข. 2 A
ง. 6 A

