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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ว 23101 ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า เพ่ือใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนและให้นักเรียนศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และได้เรียนรู้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ภายในเล่มประกอบด้วยข้ันตอนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นล าดับข้ัน  
มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เรื่อง  พลังงาน 
ไฟฟ้า  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบไปด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 1 ชนิดของไฟฟ้า 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 2 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 3 การต่อวงจรไฟฟ้า 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 4 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 5 การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย 

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาในการจัดท า พิสูจน์อักษรและเรียบเรียงเอกสารไว้ ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการ ท่านรองผู้อ านวยการ ท่ีให้ค าปรึกษาและคณะครู
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือใน 
การจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและต าราต่างๆ ท่ี
ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป  
 

เรวดี  แก้ววิชิต 
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ผังมโนทัศน ์

1 

พลังงานไฟฟ้า 

2 

3 

4 

5 

ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน 

ชนิดของไฟฟ้า 

การต่อวงจรไฟฟ้า 

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย 
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง พลังงาน
ไฟฟ้า ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังหมด 5 ชุดดังนี้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 1 ชนิดของไฟฟ้า 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 2 ความต่างศักย์ ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ 
ความต้านทาน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 3 การต่อวงจรไฟฟ้า 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 4 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 5 การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย 

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ คือชุดท่ี 1 ชนิดของไฟฟ้า ใช้เป็น  
สื่อการเรียนรู้ประกอบการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ถึง 3 เรื่อง ชนิดของไฟฟ้า 

3. ครูควรศึกษาค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ครูต้องช้ีแจงข้ันตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ
ทุกคนก่อนด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

5. ถ้านักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เข้าใจครูควรแนะน าเพ่ิมเติมอาจให้
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมท้ังในและนอกเวลาเรียนจะท าให้นักเรียนมีทักษะและมีความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า 

ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ท้ังหมด 5 ชุดดังนี้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 1 ชนิดของไฟฟ้า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 2 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  

และความต้านทาน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 3 การต่อวงจรไฟฟ้า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 4 เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 5 การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลอดภัย 

โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดนี้เป็นชุดท่ี 1 เรื่อง ชนิดของไฟฟ้า 
2. อ่านค าช้ีแจงและล าดับข้ันตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนท่ีจะ

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ศึกษารายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้เข้าใจ 
4. ปฏิบัติตามบัตรค าสั่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
5. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐาน โดยใช้

เวลา 10 นาที  
6. ปฏิบัติตามบัตรกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต จนครบกระบวนการแล้วจึง

ตรวจสอบค าตอบในหน้าถัดไป  
7. ศึกษาบัตรเนื้อหาแล้วท าแบบฝึกหัด เรื่อง ชนิดของไฟฟ้า จนเสร็จแล้วจึง 

ตรวจสอบค าตอบในหน้าถัดไป 
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8. หากนักเรียนยังไม่เข้าใจหรือสงสัยในค าตอบท่ีตนเองตอบลงในบัตรกิจกรรมท่ี 1 

และแบบฝึกหัด ให้นักเรียนกลับไปศึกษาในบัตรเนื้อหาอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งข้ึน  

9. ท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที  
10. นักเรียนต้องได้คะแนนรวมจากแบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนร้อยละ 

80 ข้ึนไป จึงจะสามารถไปเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไปได้ หากนักเรียนได้คะแนน
รวมต่ ากว่าร้อยละ 80 ให้นักเรียนกลับไปศกึษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในเล่มนี้ใหม่อีกครั้ง  

11. ในการท าบัตรกิจกรรมท่ี 1 แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี 1 
ขอให้นักเรียนท าด้วยความต้ังใจ ให้ความร่วมมือและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองมากท่ีสุด 
โดยไม่เปิดดูเฉลยก่อน  

12. หากนักเรียนเรียนไม่ทันหรือยังไมเ่ข้าใจ ให้รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปศึกษา
เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนเพ่ือให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน   
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ให้นักเรียนปฏิบัติตามล าดับข้ันตอนต่อไปนี้    
    

อ่านค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ 

ศกึษารายละเอียดชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

ปฏบิัตติามบัตรค าสั่งชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้

ท าแบบทดสอบก่อนเรยีน 

ศกึษาชุดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามล าดบั 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

คะแนนรวมจากการท า 
แบบฝึกหัดและ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
มีคะแนนรวม 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

คะแนนรวมจากการท า 
แบบฝึกหัดและ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
มีคะแนนรวม 

ต่ ากว่าร้อยละ 80  

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไป ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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สาระท่ี 5 : พลังงาน 
สาระท่ี 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
มาตรฐาน ว 5.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต  

การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงาน ต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐาน ว 8.1  :  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ใน 
การสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่  
มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามาราอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน 

   
 
 
ทดลองและอธิบายความสัม พันธ์ ระหว่ างความต่าง ศั กย์  กระแสไฟฟ้า  

ความต้านทานและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ว 5.1 ม.3/2) 

 

สาระ/มาตรฐาน/ตัวชี้วดั 

สาระการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้

ตัวชี้วดั 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดที่  1 เร่ือง  ชนิดของไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จ านวน  10 ข้อ       คะแนน 10 คะแนน       ใช้เวลา 10 นาที 
…………………………………………………………………………………………….………………… 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) 
ลงในช่องว่างที่ตรงกับอักษรที่เลือกในกระดาษค าตอบ 

1. กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของสิ่งใด 
ก. โปรตอน, อิเล็กตรอน  ข. โปรตอน, นิวตรอน 
ค. อิเล็กตรอน, นิวตรอน  ง. เฉพาะอะตอมที่เคลื่อนที ่

2. วัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุนั้นจะแสดงอ านาจไฟฟ้าตามข้อใด 
ก. อ านาจไฟฟา้บวก  ข. อ านาจไฟฟ้าลบ 
ค. สภาพเปน็กลาง  ง. แสดงอ านาจทั้งบวกและลบสลับกัน 

3. ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนั้นมีความแตกต่างกันในเร่ืองใด 
ก. ทิศทางการไหล  ข. ความเข้มของแสง 
ค. แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  ง. ปริมาณกระแสไฟฟ้า 

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ประจุไฟฟ้าประกอบด้วยโปรตอนเปน็ขั้วบวกและอิเล็กตรอนเป็นขั้วลบ 
ข. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะดูดกันส่วนประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะผลักกัน 
ค. อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า 
ง. อะตอมของธาตุที่เป็นกลางจะมีจ านวนโปรตอนเท่ากับจ านวนอเิล็กตรอน 

5. การไหลของกระแสไฟฟ้าเปรียบได้กับการเคลื่อนที่ในข้อใดได้ดีที่สุด 
ก. ควันไฟ  ข. ลมพัดฝุ่น 
ค. น้ าในแม่น้ า  ง. คลื่นในทะเล 
 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน 
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6. ก าหนดข้อมูลดังนี้ 
A = ประจุไฟฟ้าบวก   B = ประจุไฟฟ้า  C = อิเล็กตรอน  
D = อะตอม    E = นิวตรอน 
กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของสิ่งใด 
ก. A, B, C  ข. A, C, D  ค. D, E, C  ง. B, D, E 

7. ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามขอ้ใด 
ก. ไหลจากขั้วไฟฟ้าบวกไปขั้วไฟฟ้าลบ 
ข. ไหลไปทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวก 
ค. ไหลสวนทางกับทิศการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าลบ 
ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการเกิดไฟฟ้าสถิต 
ก. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนอเิล็กตรอนจากวัสดุหนึ่งไปวัสดุหนึ่ง 
ข. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนโปรตอนจากวัสดุหนึ่งไปวัสดุหนึ่ง 
ค. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนนิวตรอนจากวัสดุหนึ่งไปวัสดุหนึ่ง 
ง. ไม่มีข้อถูก 

9. ค ากล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. กระแสไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงกระแสสมมติเท่านั้น 
ข. อิเล็กตรอนจะไหลจากข้ัวที่ศักย์ไฟฟ้าต่ ากว่าผ่านตัวน าไปยังขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า 
ค. ทิศทางการไหลของกระแสสมมติจะไหลสวนทางกับอิเล็กตรอน 
ง. ไฟฟ้าที่ส่งตามสายมาใช้ตามบ้านเรือนจัดเปน็ไฟฟ้ากระแสตรง 

10. จากข้อ 1 – 4 ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
1. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะดูดกัน 
2. ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกัน 
3. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกัน 
4. อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า 
ก. ข้อ 1, 2 และ 3  ข. ข้อ 2, 3 และ 4 
ค. ข้อ 1, 3 และ 4  ง. ข้อ 1, 2, 3 และ 4 
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   กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียนชุดที่ 1 เร่ือง ชนิดของไฟฟ้า 

ตั้งใจท านะครับ 
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กลุ่มท่ี..................................ช้ัน........................... 

สมาชิกกลุ่ม 
 
1......................................................... ประธาน  5.......................................................... 
2.......................................................... เลขา  6.......................................................... 
3..........................................................   7 .......................................................... 
4...........................................................   8.......................................................... 

 
 
 
วัสด ุ- อปุกรณ ์
 

 

   
 
 
 

บัตรกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 

วัสด ุ- อปุกรณ ์

1. หว ี
2. ลูกโป่ง 3. ผ้าสักหลาด 

4. ไม้บรรทัดพลาสติก 5. เศษกระดาษ 



  

6 

 
 
การทดลองท่ี 1 
วิธีท าการทดลอง 
1.น าหวีมาถูกับผ้าสักหลาด 
2.ยื่นเข้าไปใกล้เศษกระดาษช้ินเล็กๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

 
การทดลองท่ี 2  
วิธีท าการทดลอง 
1.น าลูกโป่งมาถูกับผ้าสักหลาด 
2.ยื่นเข้าไปใกล้เศษกระดาษช้ินเล็กๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลง  

 

วธิที ำกำรทดลอง 
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บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

การทดลอง ผลการทดลอง 

การทดลองท่ี 1 ………………………………………………………………………………………. 

การทดลองท่ี 2 ………………………………………………………………………………………. 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กลุ่มท่ี..................................ช้ัน........................... 

สมาชิกกลุ่ม 
 
1......................................................... ประธาน  5.......................................................... 
2.......................................................... เลขา  6.......................................................... 
3..........................................................   7 .......................................................... 
4...........................................................   8.......................................................... 

 
 
 
วัสด ุ- อปุกรณ ์
 

 

   
 
 
 

เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 

วัสด ุ- อปุกรณ ์

1. หว ี
2. ลูกโป่ง 3. ผ้าสักหลาด 

4. ไม้บรรทัดพลาสติก 5. เศษกระดาษ 
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การทดลองท่ี 1 
วิธีท าการทดลอง 
1.น าหวีมาถูกับผ้าสักหลาด 
2.ยื่นเข้าไปใกล้เศษกระดาษช้ินเล็กๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

 
การทดลองท่ี 2  
วิธีท าการทดลอง 
1.น าลูกโป่งมาถูกับผ้าสักหลาด 
2.ยื่นเข้าไปใกล้เศษกระดาษช้ินเล็กๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลง  

 

วธิที ำกำรทดลอง 
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บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

การทดลอง ผลการทดลอง 

การทดลองท่ี 1 ………………………………………………………………………………………. 

การทดลองท่ี 2 ………………………………………………………………………………………. 

 

สรุปผลการทดลอง 

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

เศษกระดาษจะลอยมาติดท่ีหวี 
เศษกระดาษจะลอยมาติดท่ีลูกโป่ง 

    เมื่อน าวัสดุ 2 ชนิดมาขัดสีกัน จะเกิดประจุไฟฟ้าข้ึน 
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ชนิดของไฟฟ้า 
 

ประจุไฟฟ้า (charge) 
ประจุ ไฟฟ้าเป็นปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณหนึ่งที่ก าหนดขึ้น ธรรมชาติของสสาร 

จะประกอบด้วยหน่วยย่อยๆ ที่มีลักษณะและมีสมบัติเหมือนกัน ที่เราเรียกว่า อะตอม (atom) 
ภายในอะตอม จะประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด ได้แก่ โปรตอน (proton) นิวตรอน 
(neutron) และอิ เ ล็กตรอน 
(electron) โดยที่ โปรตอนมีประจุ
ไฟฟ้าบวกกับนิวตรอนที่เป็นกลาง
ทางไฟฟ้ารวมกันอยู่เป็นแกนกลาง 
เรียกว่า นิวเคลียส (nucleus) ส่วน
อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ จะอยู่
รอบๆ นิวเคลียส ดังภาพ 

 
 ตามปกติวัตถุจะมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า กล่าวคือจะมีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้า

ลบเท่ากัน เนื่องจากในแต่ละอะตอมจะมีจ านวนอนุภาคโปรตอนและอนุภาคอิเล็กตรอนเท่ากัน
เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ประจุ (Law of Conservation of Charge) เมื่อน าวัตถุสองชนิดมา 
ถูกันจะเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างวัตถุทั้งสองชนิด ท าให้วัตถุหนึ่งมีปริมาณประจุบวกมากกว่า
ประจุลบ จึงมีประจุสุทธิเป็นบวก และวัตถุอีกอันหนึ่งมีปริมาณประจุลบมากกว่าประจุบวก จึงมี
ประจุ สุทธิ เป็นลบ หน่วยของประจุ ไฟฟ้าในระบบ SI เรียกว่า คูลอมบ์ (coulomb)  
เขียนสัญลักษณะเป็น C ประจุ 1 คูลอมบ์จะเป็นประจุรวมของอิเล็กตรอน 6.252x1018 ตัว หรือ
อิเล็กตรอนจะมีประจุเท่ากับ 1.602 x 10-19 คูลอมบ์ 

บัตรเนื้อหาท่ี 1 เรื่อง ชนิดของไฟฟ้า 

ภาพแสดง ประจุไฟฟ้า 

บัตรเนื้อหาท่ี 1 เรื่อง ชนิดของไฟฟ้า 
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เราสามารถจ าแนกชนิดของวัตถุโดยพิจารณาจากอ านาจทางไฟฟ้า ดังนี้ 
1. วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า คือ วัตถุที่ไม่แสดงอ านาจทางไฟฟ้า คือไม่ดึงดูดวัตถุใดๆ 

เนื่องจากวตัถุมีจ านวนโปรตอน (+) เท่ากับจ านวนอิเล็กตรอน (-) ตัวอย่างได้แก่วัตถุทั่วๆ ไป 
2. วัตถุที่แสดงอ านาจทางไฟฟ้า คือ วัตถุที่สามารถดึงดูดวัตถุใดๆ ได้ เนื่องจากวัตถุมี

จ านวนโปรตอนไม่เท่ากับจ านวนอิเล็กตรอน ถ้าวัตถุมีจ านวนโปรตอน (+) มากกว่าจ านวน
อิเล็กตรอน (-) วัตถุจะแสดงอ านาจไฟฟ้าเป็นบวก และถ้าวัตถุมีจ านวนโปรตอนน้อยกว่า
อิเล็กตรอน วัตถุนั้นจะแสดงอ านาจไฟฟ้าเป็นลบ 

การเกิดไฟฟ้า 
ไฟฟ้าเกิดจากการเคล่ือนที่ของประจุไฟฟ้าจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง ซึ่งอาจเกิด

ได้จากหลายสาเหต ุเช่น การเสียดสี ปฏิกิริยา
ทางเคมี  ความร้อน เป็นต้น ทั้ งนี้ถ้ าใช้
ลักษณะการเคล่ือนที่ของประจุไฟฟ้าเป็น
เกณฑ์ในการจ าแนกชนิดของไฟฟ้า สามารถ
จ าแนกชนิดของไฟฟ้าได้เป็น 2 ชนิด คือ 
ไฟฟ้าสถิต และไฟฟ้ากระแส 

 
   
 
  

ภาพแสดง ไฟฟ้าสถิตจากการถ่ายเทประจุใน
อากาศท าให้เกิดฟ้าผ่า 
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 ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของเรา  เราสามารถพบไฟฟ้าสถิตได้เสมอ เช่น เมื่อเรา

น ามือเข้าไปใกล้จอโทรทัศน์ที่เพิ่งปิดใหม่ๆ หรือเมื่อเราหวีผม เส้นผมมักจะชูตามหวีขึ้นมา
ด้วย หรือการที่เราน าไม้บรรทัดพลาสติกมาถูที่ผมของเรา จากนั้นไม้บรรทัดจะมีพลังสามารถ
ที่จะดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆ ได้ เราเรียกพลังงานเหล่านี้ว่า ไฟฟ้าสถิต ปรากฏการณ์ไฟฟ้า
สถิตนี้ มนุษย์ค้นพบมานานแล้ว เท่าที่มีการบันทึกไว้เริ่มมาตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตศักราช
หรือราวๆ สมัยพุทธกาลนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไฟฟ้าสถิต (Static electricity) เป็นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นชั่วคราว เนื่องจากประจุไฟฟ้าที่
พื้นผิวของวัสดุสองชนิดไม่เท่ากัน จึงเกิดการถ่ายเทประจุระหว่างพื้นผิว เกิดแรงดึงดูดหรือ
แรงผลักระหว่างกันตามปริมาณของประจุที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วประจุไฟฟ้าสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ประจุไฟฟ้า
บวก (positive) และประจุไฟฟ้าลบ (negative) โดยอนุภาคที่มี
ประจุจะดึงดูดอนุภาคที่ไม่มีประจุได้  

การเกิดไฟฟ้าสถิตสามารถเกิดได้จากการขัดสีระหว่างวัตถุ 
2 ชิ้น พลังงานที่เกิดจากการขัดสีกันจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียน
ประจุไฟฟ้าระหว่างพื้นผิวของวัตถุทั้งสอง โดยไฟฟ้าสถิตสามารถ
เกิดได้กับวัสดุที่ไม่น าไฟฟ้า หรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ยาง 
พลาสติก แก้ว เป็นต้น 

บัตรเนื้อหาท่ี 2 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต 

นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อ  ธาลีสแห่งเ มืองมิเลตุล 
(Thales of Miletus) นักปราชญ์ธาลีส  สังเกตว่าเม่ือ
เขาหยิบแท่งอ าพันมาถูกับเสื้อคลุมซ่ึงท าด้วยขนสัตว์ 
เม่ือเขาวางแท่งอ าพันไว้บนโต๊ะดังเดิมเศษวัสดุต่างๆ  
เช่น เศษไม้เล็กๆ ต่างก็ว่ิงเข้ามาเกาะแท่งอ าพันนั้นได้เอง  
เขาทดลองถูอีกหลายคร้ังจึงแน่ใจว่านั่นเป็นความจริง
ไม่ใช่ภาพลวงตา  เทลีส เรียนรู้ว่าถ้าเอาอ าพันถูกับ 
ผ้าขนสัตว์แล้วแท่งอ าพันจะดูดวัตถุเบาๆ ได้ 

ภาพแสดง (Thales of Miletus) 
 นักปราชญ์ธาลีส ผู้ค้นพบไฟฟ้าสถิต 

ภาพแสดงการเกิดไฟฟา้สถิต 
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ปรากฏการณ์ธรรมชาติฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิตในก้อนเมฆ 

มีจ านวนมากจนสามารถเคล่ือนที่จากเมฆก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่ง เมื่อเกิดพายุฝนฟ้า
คะนองประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆจะเกิดการถ่ายเทไปยังอีกก้อนหนึ่งอย่างรวดเร็วท าให้เสียดสี
กับอากาศจนอากาศร้อนจัด และลุกไหม้เห็นแสงสว่างวาบเป็นทางที่เราเรียกว่า ฟ้าแลบ เมื่อ
อากาศร้อนจัด จึงขยายตัวและหดตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้อากาศส่ันสะเทือนกลายเป็น 
เสียงฟ้าร้อง 

 
 
 
 
 
     

 
 

ส่วนการเกิดฟ้าผ่า เกิดจากถ่ายเทประจุไฟฟ้า
ระหว่างก้อนเมฆกับพื้นดิน ถ้ามีส่ิงกีดขวางไม่ยอมให้
ประจุผ่านไปได้สะดวก เช่น ต้นไม้ บ้าน รถยนต์ คน 
สัตว์ต่างๆ ก็จะเกิดความร้อนและลุกไหม้เป็นอันตราย
อย่างมาก หรือที่เราเรียกกันว่า ฟ้าผ่า ดังนั้นจึงสังเกต
ได้ว่าตามอาคารสูงๆ จึงมักติดสายล่อฟ้า ท าด้วย
เหล็กกล้ารูปสาม ง่ามไว้บนยอดสุดของอาคาร 
เชื่อมต่อกับสายทองแดงลงมาที่พื้นดิน เพื่อถ่ายเท
ประจุไฟฟ้าน าลงสู่พื้นดิน 

ภาพแสดง การเกิดฟ้าแลบ 

ภาพแสดง การเกิดฟ้าผ่า 
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เบนจามิน แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน 

ได้พิ สูจน์ว่าฟ้าแลบฟ้าร้องเป็นไฟฟ้าสถิตอย่างหนึ่ ง 
ในปี พ.ศ. 2295 เขาได้ทดลองปล่อยว่าวขึ้นท่ามกลางพายุ
ในฟ้าคะนอง เขาพบว่าไฟฟ้าไหลลงมาตามสายป่านที่
เปียกฝน ก่อให้เกิดประกายไฟที่ลูกกุญแจโลหะที่แขวนไว้
ใ ก ล้ปลายสายป่ าน  การทดลองนี้ มี อั นตรายมาก 
อาจถึงแก่ชีวิตโชคดีที่แฟรงคลินรอดชีวิตมาได้ ผู้ทดลอง
แบบเดียวกันในปีต่อมาถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต การทดลอง 
ของ แฟรงคลินก่อ ใ ห้ เกิ ดการประดิษฐ์สาย ล่อฟ้ า 
เพื่อป้องกันฟ้าผ่าในเวลาต่อมา 

ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต 
มนุษย์เราน าคุณสมบัติของไฟฟ้าสถิตมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น การท าให้เกิด

ภาพในเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเอกซเรย์ การท างานของไมโครชิพในเครื่องคอมพิ วเตอร์ 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน 
เบนจามิน แฟรงคลิน 

ภาพแสดง ประโยชน์ของไฟฟ้าสถิต 
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 ปัจจุบันแหล่งที่ให้พลังงานไฟฟ้ามีมากมายหลายแหล่ง ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึง  
แหล่งขนาดใหญ่มาก แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่น าไปใช้ในกิจการต่างๆ  ได้สะดวกและใช้กัน
อย่างแพร่หลายในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ถ่ายไฟฉายและแบตเตอรี่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีส าหรับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ   ส่วนใหญ่มาจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งผลิตพลังงานไฟฟ้าโดย
ใช้วิธีการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
 นักเรียนได้เรียนรู้โครงสร้างอะตอมมาแล้วว่า อะตอมมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆ 
นิวเคลียสเป็นวงๆ อิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเรียกว่า อิเล็กตรอนอิสระ และถ้าอิเล็กตรอนที่
อยู่วงนอกนี้ได้รับพลังงานก็จะท าให้อิเล็กตรอนเคล่ือนที่ไปอยู่ในอะตอมที่ถัดไป ท าให้เกิด
การไหลของอิเล็กตรอน พลังงานที่จะท าให้อิเล็กตรอนในวัตถุตัวน าไหลได้คือเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า ซึ่งจะท าหน้าที่ทั้งการรับและจ่ายอิเล็กตรอน ซึ่งเราเรียกว่า  ข้ัวไฟฟ้า โดยก าหนดไว้
ว่าขั้วที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่าขั้วบวก ขั้วที่จ่ายอิเล็กตรอนเรียกว่าขั้วลบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 การไหลของอิเล็กตรอนท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าจะมีอยู่  2 ลักษณะ คือ กระแส 
ไฟฟ้าตรงและกระแสไฟฟ้าสลับ 

อิเล็กตรอนอิสระ การโคจรของอิเล็กตรอน อิเล็กตรอนอิสระ 

นิวเคลียสอะตอมที ่1 อิเล็กตรอนอิสระอะตอมที่ 2 อิเล็กตรอนอะตอมที่ 3 

ภาพแสดง การไหลของอิเล็กตรอน 

บัตรเนื้อหาท่ี 3 เรื่อง ไฟฟ้ากระแส 
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 เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electric cell) เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นภายในเซลล์ 
แล้วกระแสไฟฟ้า ตัวอย่างของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่นักเรียนคุ้นเคยมากที่สุด คือ ถ่านไฟฉายและ
แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์ไฟฟ้าเคมี คือ ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นโลหะน าไฟฟ้า และอิเล็กโทรไลต์ซึ่งเป็นสารละลายที่น าไฟฟ้าได้ 

 
 
 เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งได้ 2 ประเภท คือ เซลล์ปฐมภูมิ  (Primary cell) และ 
เซลล์ทุติยภูมิ (Secondary cell) เซลล์ปฐมภูมิเป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าที่ให้กระแสตรง เมื่อ
สร้างเสร็จสามารถน าไปใช้ได้ทันที เช่น ถ่านไฟฉาย ส่วนเซลล์ทุติยภูมิเป็นเซลล์ไฟฟ้าสร้าง
ขึ้นแล้วต้องน าไปประจุไฟฟ้าเสียก่อนจึงจ่ายไฟได้ เมื่อจ่ายไฟหมดน ามาประจุไฟใหม่ใช้ได้อีก 
โดยไม่ต้องเปล่ียนส่วนประกอบภายใน และเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้ามากจะต้องใช้เซลล์หลาย
แผ่นต่อกันแบบขนาน แต่ถ้าต้องการใช้แรงดันกระแสไฟฟ้าสูงขึ้นก็ต้องใช้เซลล์หลายๆ  
แผ่นแบบอนุกรม เซลล์ไฟฟ้าแบบนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า สตอเรจเซลล์ หรือ  
สตอเรจแบตเตอรี่ (Storage Battery) เช่น เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง ตัวอย่างเซลล์ไฟฟ้าเคมี 

ภาพแสดง เซลล์ปฐมภูมิ 

เซลล์ปฐมภูมิ 

บัตรเนื้อหาท่ี 4 เรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคม ี
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                                                      จอร์จ เลอคลังเซ (George Le Clanche)    
 

 

ภาพแสดง จอร์จ เลอคลังเซ 
 (George Le Clanche) ผู้คิดค้นถ่านไฟฉาย 

ภาพแสดง เซลล์ทุติยภูมิ 

เป็นเซลล์ไฟฟา้ที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ในทันที ต้องท าการอัดหรือชาร์จ
ไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไป และเม่ือใช้พลังงานจนหมด จะสามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ 
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แหล่งก าเนิดไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจาก

พลังงานแม่เหล็กโดยวิธีการใช้ลวดตัวน าไฟฟ้าตัดผ่านสนามแม่เหล็ก หรือการน า
สนามแม่เหล็กวิ่งตัดผ่านลวดตัวน าอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งสองวิธีนี้จะท าให้มีกระแสไฟฟ้าไหล
ในตัวน านั้น กระแสที่ผลิตได้มีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการทดลองพบว่า เมื่อมีการเคล่ือนที่ของแท่งแม่เหล็ก หรือของขดลวดก็ตาม  
จะเกิดมีกระแสไฟฟ้าขึ้นท าให้เข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเคล่ือนที่ไป และทิศทาง  
การเคล่ือนที่ของเข็มชี้ ในเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าจะเป็นตรงกันข้ามกัน เมื่อทิศทาง  
การเคล่ือนที่ของแท่งแม่เหล็ก หรือขดลวดก็ตามเปล่ียนแปลงไปตรงกันข้ามกับทิศทางเดิม 
กระแสไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคล่ือนที่ของแท่งแม่เหล็กหรือของขดลวด 

 ภาพแสดง กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแม่เหล็ก 

บัตรเนื้อหาท่ี 5 เรื่อง กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า 
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 ในขณะที่แท่งแม่เหล็กมีการเคล่ือนที่เท่ากับว่า สนามแม่เหล็กที่แผ่ออกมารอบๆ แท่ง
แม่เหล็กมีการเครื่องที่ด้วย และแนวของสนามแม่เหล็กนี้จะเคล่ือนที่ตัดกับแนวของขดลวดที่
พันรอบแกนกระบอกหรือเราอาจจะเข้าใจง่ายกว่าถ้าอธิบายว่าเมื่อแท่งแม่เหล็กอยู่นิ่งๆ แล้ว
เราดึงหรือผลักให้ขดลวดเคล่ือนที่ไปขดลวดตัวน านี้จะเคล่ือนที่ตัดกับแนวสนามแม่เหล็กที่แผ่
ออกมารอบๆ แท่งแม่เหล็ก ผลที่เกิดขึ้นจะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร กระแสไฟฟ้า
ที่เกินขึ้นเนื่องจากการเปล่ียนแปลงสนามแม่เหล็กนี้เรียกว่า กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวน า โดยที่
ทิศทางการไหลของกะแสไฟฟ้าจะแตกต่างกัน ถ้าทิศทางการเคล่ือนที่ของขดลวดแตกต่างกัน 
ถ้าท าให้ขดลวดเคล่ือนที่กลับไปกลับมาต่อเนื่องกันไป ก็จะท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลกลับไป
กลับมาต่อเนื่องกันเช่นกัน เราเรียกกระแสไฟฟ้าแบบนี้ว่า กระแสสลับ (Alternating 
current) หรือเรียกว่า กระแส AC ซึ่งแตกต่างกับกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ให้
กระแสไฟฟ้าไหลทางเดียวตลอดเวลา ซึ่งจะเรียกว่า กระแสตรง (Direct current) หรือ
เรียกว่า กระแส DC 
 การเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดเมื่อขดลวดเคล่ือนที่ตัดสนามแม่เหล็กนี้ ค้นพบ
ครั้ งแรกโดยไมเ คิล ฟาราเดย์  ใน 
ปี พ.ศ. 2374 และหลักการนี้เองที่ได้
น ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เรา
ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบนี้ เราเรียกว่า 
ไดนาโม (Dynamo) 

  
 
               
  ภาพแสดง ไดนาโม (Dynamo) 
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เซลล์สุริยะ (Solar Cell) เป็นส่ิงประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์

ส าหรับเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน าสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคา
ถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนพื้นโลกมาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ์ 
และทันทีท่ีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงท่ีมีัอนุภาคของพลังงานประกอบท่ีเรียกว่า โฟตอน 
(Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารกึ่งตัวน าจนมีพลังงานมากพอท่ีจะ
กระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และเคล่ือนท่ีได้อย่างอิสระ ดังนั้นเมื่ออิเล็กตรอน
เคล่ือนท่ีครบวงจรจะท าให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น เมื่อพิจารณาลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ
พบว่า เซลล์สุริยะจะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงท่ีสุดในช่วงเวลากลางวัน ซึ่งสอดคล้องและ
เหมาะสมในการน าเซลล์สุริยะมาใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา
กลางวัน 

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะมีจุดเด่นที่ส าคัญ แตกต่างจากวิธีอื่นหลายประการ  
ดังต่อไปนี ้

1. ไม่มีช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวในขณะใช้งาน จึงท าให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง 
2. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า 
3. มีการบ ารุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย 
4. ประสิทธิภาพคงท่ีไม่ข้ึนกับขนาด 
5. สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆ ได้ง่าย ท าให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก 
6. ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ 
7. เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้มาฟรีและมีไม่ส้ินสุด 
8. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็กๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ 
9. ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึง่เป็นพลังงานท่ีน ามาใช้ได้สะดวกท่ีสุด 
ดังนั้น ไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะจึงเป็นความหวังของคนท่ัวโลก ในศตวรรษที่ 21 ท่ีจะมาถึงในอีก 

ไม่นาน 
 

บัตรเนื้อหาท่ี 6 เรื่อง เซลล์สุรยิะ 
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ประวัติความเป็นมาของเซลล์สุริยะ 
เซลล์สุริยะถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) โดย แชปปิน (Chapin)  

ฟูลเลอร์ (Fuller) และเพียสัน (Pearson) แห่งเบลล์เทลเลโฟน (Bell Telephon) โดยท้ัง 3 ท่านนี้ได้
ค้นพบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ พี-เอ็น (P-N) แบบใหม่ โดยวิธีการแพร่สารเข้าไปในผลึกของซิลิกอน 
จนได้เซลล์สุริยะอันแรกของโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง 6% ซึ่งปัจจุบันนี้เซลล์สุริยะได้ถูกพัฒนาขึ้นจน
มีประสิทธิภาพสูงกว่า 15% แล้ว ในระยะแรกเซลล์สุริยะส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับโครงการด้านอวกาศ 
ดาวเทียมหรือยานอวกาศท่ีส่งจากพื้นโลกไปโคจรในอวกาศ ก็ใช้แผง เซลล์สุริยะเป็นแหล่งก าเนิด 
พลังไฟฟ้า ต่อมาจึงได้มีการน าเอาแผงเซลล์สุริยะมาใช้บนพื้นโลกเช่นในปัจจุบันนี้ เซลล์สุริยะใน 
ยุคแรกๆ ส่วนใหญ่จะมีสีเทาด า แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้เซลล์สุริยะมีสีต่างๆ กันไป เช่น แดง 
น้ าเงิน เขียว ทอง เป็นต้น เพื่อความสวยงาม 

ประเภทของ " เซลล์สุริยะ " เซลล์สุริยะท่ีนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ 

1. กลุ่ม เซลล์สุริยะท่ีท าจากสารกึ่งตัวน าประเภทซิลิคอน จะแบ่งตามลักษณะของผลึกท่ี
เกิดขึ้น คือ แบบท่ีเป็น รูปผลึก ( Crystal ) และแบบท่ีไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous) แบบท่ีเป็นรูป
ผลึก จะแบ่งออกเป็น2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเด่ียวซิลิคอน ( Single Crystalline Silicon Solar Cell) 
และ ชนิดผลึกรวมซิลิคอน ( Poly Crystalline Silicon Solar Cell) แบบท่ีไม่เป็นรูปผลึก คือ  
ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ( Amorphous Silicon Solar Cell) 

 ภาพแสดง เซลล์สุริยะ 
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2. กลุ่มเซลล์สุริยะท่ีท าจากสารประกอบท่ีไม่ใช่ซิลิคอน ซึ่งประเภทนี้ จะเป็นเซลล์สุริยะท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้นไป แต่มีราคาสูงมาก ไม่นิยมน ามาใช้บนพื้นโลก จึงใช้งานส าหรับดาวเทียม
และระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่ แต่การพัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหม่จะท าให้มีราคาถูกลง และ
น ามาใช้มากขึ้นในอนาคต ( ปัจจุบันน ามาใช้เพียง 7 % ของปริมาณท่ีมีใช้ท้ังหมด) 

การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ  
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะแบบอิสระ (PV Stand alone system)  เป็นระบบ

ผลิตไฟฟ้าท่ีได้รับการออกแบบส าหรับใช้งานในพื้นท่ีชนบทท่ีไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบท่ี
ส าคัญประกอบด้วยแผงเซลล์สุริยะ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปล่ียน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะแบบต่อกับระบบจ าหน่าย (PV Grid connected 
system)  เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นท่ี  
ท่ีมีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบท่ีส าคัญประกอบด้วยแผง เซลล์สุริยะ อุปกรณ์เปล่ียน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์สุ ริยะแบบผสมผสาน (PV Hybrid system) 
       เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับท างานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบ  
เซลล์สุริยะกับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์สุริยะกับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ า  
เป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ 

คุณสมบัติและตัวแปรที่ส าคัญของเซลล์สุริยะ       ตัวแปรท่ีส าคัญท่ีมีส่วนท าให้เซลล์สุริยะมี
ประสิทธิภาพการท างานในแต่ละพื้นท่ีต่างกัน และมีความส าคัญในการพิจารณาน าไปใช้ในแต่ละพื้นท่ี 
ตลอดจนการน าไปค านวณระบบหรือค านวณจ านวนแผงแสงอาทิตย์ท่ีต้องใช้ในแต่ละพื้นท่ี มีดังนี้ 

1. ความเข้มของแสง       กระแสไฟ (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง 
หมายความว่าเมื่อความเข้มของแสงสูง กระแสท่ีได้จากเซลล์สุริยะก็จะสูงขึ้น ในขณะท่ีแรงดันไฟฟ้า
หรือโวลต์แทบจะไม่แปรไปตามความเข้มของแสงมากนัก ความเข้มของแสงท่ีใช้วัดเป็นมาตรฐานคือ 
ความเข้มของแสงท่ีวัดบนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและวัดท่ี
ระดับน้ าทะเลในสภาพท่ีแสงอาทิตย์ต้ังฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเข้ม ของแสงจะมีค่าเท่ากับ 100 mW 
ต่อ ตร.ซม. หรือ 1,000 W ต่อ ตร.เมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถ้าแสงอาทิตย์ท า
มุม 60 องศากับพื้นโลกความเข้มของแสง จะมีค่าเท่ากับประมาณ 75 mW ต่อ ตร.ซม. หรือ 750 W  
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ต่อ ตร.เมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM2 กรณีของแผงเซลล์สุริยะนั้นจะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวัด
ประสิทธิภาพของแผง 

2. อุณหภูมิ       กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ี
แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วทุกๆ 1 องศาท่ีเพิ่มข้ึน จะท าให้
แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5% และในกรณีของแผงเซลล์สุริยะมาตรฐานท่ีใช้ก าหนดประสิทธิภาพของแผง
แสงอาทิตย์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศา C เช่น ก าหนดไว้ว่าแผงแสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้าท่ีวงจรเปิด 
(Open Circuit Voltage หรือ V oc) ท่ี 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศา C ก็จะหมายความว่า 
แรงดันไฟฟ้าท่ีจะได้จากแผงแสงอาทิตย์ เมื่อยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 องศา C จะ
เท่ากับ 21 V ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศา C เช่น อุณหภูมิ 30 องศา C จะท าให้แรงดันไฟฟ้าของแผง
แสงอาทิตย์ลดลง 2.5% (0.5% x 5 องศา C) นั่นคือ แรงดันของแผงแสงอาทิตย์ท่ี V oc จะลดลง 
0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 V (21V) 
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ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้กล่าวถูกหรือกล่าวผิด  
โดยท าเคร่ืองหมาย หน้าข้อความที่กล่าวถูก และท าเคร่ืองหมาย   
หน้าข้อความที่กล่าวผิด พร้อมทั้งแก้ไขข้อความที่ผิดให้ถูกต้อง 
 

…………….1. อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเปน็บวก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….2. อะตอมมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆ นิวเคลียสเปน็วงๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….3. อิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเรียกว่าอเิล็กตรอนอิสระ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….4. ถ้าอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกได้รับพลังงาน จะท าให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปอยู่ในอะตอมที่ถัดไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….5. ขั้วที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่า ขั้วลบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….6. ขั้วที่จ่ายอิเล็กตรอนเรียกว่า ขั้วบวก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….7. เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งได้ 2 ประเภท คือ เซลล์ปฐมภูมิ และเซลล์ทุติยภูมิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….8. เซลล์ทุติยภูมิ เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ทันทีเม่ือน ามาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า 

และเม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าหมด จะไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….9. ถ่านไฟฉาย เป็นเซลล์ปฐมภูมิ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….10. ไดนาโมเป็นอปุกรณ์ที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา้เปน็พลังงานกล โดยอาศัยหลักการ

เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

บัตรแบบฝึกหัด เรื่อง ชนดิของไฟฟ้า 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

10 
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ค าช้ีแจง ให้น าอักษรหน้าข้อความท่ีสัมพันธ์กันเติมหน้าข้อค าถาม 
ท่ีก าหนดให้ 
ก โปรตอน  ข อิเล็กตรอน  ค นิวตรอน 
ง อ านาจไฟฟ้าบวก  จ ไฟฟ้าสถิต  ฉ ไฟฟ้ากระแส 
ช ไฟฟ้ากระแสตรง  ซ ไฟฟ้ากระแสสลับ  ฌ ธาลีส 
ญ เบนจามิน แฟรงคลิน  ฎ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง  
 

...................1. ประจุไฟฟ้าไม่เคลื่อนท่ี 

...................2. กระแสไฟฟ้าท่ีไหลวนสลับทิศทางไปมาตลอดเวลา 

...................3. ประจุบวก 

...................4. วัตถุมีจ านวนโปรตอนมากกว่าจ านวนอิเล็กตรอน 

...................5. นักวิทยาศาสตร์ท่ีค้นพบไฟฟ้าสถิตเป็นคนแรก 

...................6. ประจุไฟฟ้ามีการเคลื่อนท่ี 

...................7. เคลื่อนท่ีวนรอบๆ นิวเคลียส 

...................8. กระแสไฟฟ้าท่ีได้จากถ่านไฟฉาย 

...................9. นักวิทยาศาสตร์ท่ีค้นพบไฟฟ้าสถิตในบรรยากาศ 

...................10. ปรากฏการณ์ท่ีแสดงว่ามีไฟฟ้าสถิตในบรรยากาศ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 
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ค าช้ีแจง โปรดพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้กล่าวถูกหรือกล่าวผิด  
โดยท าเคร่ืองหมาย หน้าข้อความที่กล่าวถูก และท าเคร่ืองหมาย   
หน้าข้อความที่กล่าวผิด พร้อมทั้งแก้ไขข้อความที่ผิดให้ถูกต้อง 
 

…………….1. อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเปน็บวก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….2. อะตอมมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆ นิวเคลียสเปน็วงๆ 
…………….3. อิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดเรียกว่าอเิล็กตรอนอิสระ 
…………….4. ถ้าอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกได้รับพลังงาน จะท าให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปอยู่ในอะตอมที่ถัดไป 
…………….5. ขั้วที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่า ขั้วลบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….6. ขั้วที่จ่ายอิเล็กตรอนเรียกว่า ขั้วบวก 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….7. เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งได้ 2 ประเภท คือ เซลล์ปฐมภูมิ และเซลล์ทุติยภูมิ 
…………….8. เซลล์ทุติยภูมิ เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ทันทีเม่ือน ามาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า 
และเม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าหมด จะไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………….9. ถ่านไฟฉาย เป็นเซลล์ปฐมภูมิ 
…………….10. ไดนาโมเป็นอปุกรณ์ที่ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟา้เปน็พลังงานกล โดยอาศัยหลักการ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

เฉลยบัตรแบบฝึกหัด เรื่อง ชนิดของไฟฟ้า 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

  

  

 
 

 
 

 

 

 
 

ไดนาโมเป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าทีเ่ปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 

เซลล์ปฐมภูมิ เป็นเซลล์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ทันทีเม่ือน ามาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า 
และเม่ือจ่ายกระแสไฟฟ้าหมด จะไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

ข้ัวที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่า ข้ัวบวก 

 

ขั้วที่จ่ายอิเล็กตรอนเรียกว่า ขั้วลบ 

อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเปน็ลบ 
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ค าช้ีแจง ให้น าอักษรหน้าข้อความท่ีสัมพันธ์กันเติมหน้าข้อค าถาม 
ท่ีก าหนดให้ 
ก โปรตอน  ข อิเล็กตรอน  ค นิวตรอน 
ง อ านาจไฟฟ้าบวก  จ ไฟฟ้าสถิต  ฉ ไฟฟ้ากระแส 
ช ไฟฟ้ากระแสตรง  ซ ไฟฟ้ากระแสสลับ  ฌ ธาลีส 
ญ เบนจามิน แฟรงคลิน  ฎ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ฟ้าร้อง  
 

....... จ........1. ประจุไฟฟ้าไม่เคลื่อนท่ี 

........ซ........2. กระแสไฟฟ้าท่ีไหลวนสลับทิศทางไปมาตลอดเวลา 

........ก........3. ประจุบวก 

........ง.........4. วัตถุมีจ านวนโปรตอนมากกว่าจ านวนอิเล็กตรอน 

........ฌ........5. นักวิทยาศาสตร์ท่ีค้นพบไฟฟ้าสถิตเป็นคนแรก 

........ฉ.........6. ประจุไฟฟ้ามีการเคลื่อนท่ี 

........ข.........7. เคลื่อนท่ีวนรอบๆ นิวเคลียส 

........ช.........8. กระแสไฟฟ้าท่ีได้จากถ่านไฟฉาย 

........ญ........9. นักวิทยาศาสตร์ท่ีค้นพบไฟฟ้าสถิตในบรรยากาศ 

........ฎ........10. ปรากฏการณ์ท่ีแสดงว่ามีไฟฟ้าสถิตในบรรยากาศ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

10  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดท่ี  1 เรื่อง  ชนิดของไฟฟ้า ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
จ านวน  10 ข้อ       คะแนน 10 คะแนน       ใช้เวลา 10 นาที 
…………………………………………………………………………………………….………………… 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) 
ลงในช่องว่างที่ตรงกับอักษรที่เลือกในกระดาษค าตอบ 
1. วัตถุที่สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับวัตถุอื่น วัตถุนั้นจะแสดงอ านาจไฟฟ้าตามข้อใด 

ก. อ านาจไฟฟา้บวก  ข. อ านาจไฟฟ้าลบ 
ค. สภาพเปน็กลาง  ง. แสดงอ านาจทั้งบวกและลบสลับกัน 

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ประจุไฟฟ้าประกอบด้วยโปรตอนเปน็ขั้วบวกและอิเล็กตรอนเป็นขั้วลบ 
ข. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะดูดกันส่วนประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะผลักกัน 
ค. อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า 
ง. อะตอมของธาตุที่เป็นกลางจะมีจ านวนโปรตอนเท่ากับจ านวนอเิล็กตรอน 

3. กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของสิ่งใด 
ก. โปรตอน, อิเล็กตรอน  ข. โปรตอน, นิวตรอน 
ค. อิเล็กตรอน, นิวตรอน  ง. เฉพาะอะตอมที่เคลื่อนที ่

4. ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนั้นมีความแตกต่างกันในเร่ืองใด 
ก. ทิศทางการไหล  ข. ความเข้มของแสง 
ค. แหล่งก าเนิดไฟฟ้า  ง. ปริมาณกระแสไฟฟ้า 

5. ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามขอ้ใด 
ก. ไหลจากข้ัวไฟฟ้าบวกไปขั้วไฟฟ้าลบ 
ข. ไหลไปทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวก 
ค. ไหลสวนทางกับทิศการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าลบ 
ง. ถูกทุกข้อ 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
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6. ก าหนดข้อมูลดังนี้ 

A = ประจุไฟฟ้าบวก   B = ประจุไฟฟ้า  C = อิเล็กตรอน  
D = อะตอม    E = นิวตรอน 
กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของสิ่งใด 
ก. A, B, C  ข. A, C, D  ค. D, E, C  ง. B, D, E 

7. การไหลของกระแสไฟฟ้าเปรียบได้กับการเคลื่อนที่ในข้อใดได้ดีที่สุด 
ก. ควันไฟ  ข. ลมพัดฝุ่น 
ค. น้ าในแม่น้ า  ง. คลื่นในทะเล 

8. ค ากล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. กระแสไฟฟ้าไม่ได้เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงกระแสสมมติเท่านั้น 
ข. อิเล็กตรอนจะไหลจากข้ัวที่ศักย์ไฟฟ้าต่ ากว่าผ่านตัวน าไปยังขั้วที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า 
ค. ทิศทางการไหลของกระแสสมมติจะไหลสวนทางกับอิเล็กตรอน 
ง. ไฟฟ้าที่ส่งตามสายมาใช้ตามบ้านเรือนจัดเปน็ไฟฟ้ากระแสตรง 

9. จากข้อ 1 – 4 ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
1. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะดูดกัน 
2. ประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะดูดกัน 
3. ประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันจะผลักกัน 
4. อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะดูดอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้า 
ก. ข้อ 1, 2 และ 3  ข. ข้อ 2, 3 และ 4 
ค. ข้อ 1, 3 และ 4  ง. ข้อ 1, 2, 3 และ 4 

10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการเกิดไฟฟ้าสถิต 
ก. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนอเิล็กตรอนจากวัสดุหนึ่งไปวัสดุหนึ่ง 
ข. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนโปรตอนจากวัสดุหนึ่งไปวัสดุหนึ่ง 
ค. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนนิวตรอนจากวัสดุหนึ่งไปวัสดุหนึ่ง 
ง. ไม่มีข้อถูก
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    กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 1 เร่ือง ชนิดของไฟฟ้า 

สู้ๆ นะครับ 
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แ  
    

 

เครื่องมือ 
คะแนน 

ร้อยละ 
ผลการประเมิน 

เต็ม ได้ ผ่าน ไม่ผ่าน 

แบบฝึกหัด      

แบบทดสอบก่อนเรียน      
 

เกณฑ์การผ่าน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบก่อนเรียนต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

แบบบันทึกคะแนนชุดที่ 1 เร่ือง ชนิดของไฟฟ้า 

ผ่านเกณฑ์แล้ว ไชโย 
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เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน 

1. ก 2. ก 3. ก 4. ข 5. ค 

6. ก 7. ง 8. ก 9. ง 10. ข 
 

1. ก 2. ข 3. ก 4. ก 5. ง 

6. ก 7. ค 8. ง 9. ข 10. ก 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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