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บทที่ 1 
แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

 

วัตถุประสงค์ 
1. บอกชนิดของเซลล์ไฟฟ้าได้ 

2. ค านวณค่าเซลล์ไฟฟา้เมื่อต่อขนานและอนุกรมได้ 

3. อธิบายการท างานของแบตเตอรี่ได้ 

4. เข้าใจการประจุและคายประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 

 

1-1 เซลล์ไฟฟ้า (Cells) 

เซลล์ไฟฟ้า คือ แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีใหแ้รงดันไฟฟ้าค่าน้อยๆ เชน่ เซลล์ไฟฟ้า

แบบ อัลคาไลน์ (Alkaline) เซลล์ไฟฟ้าแบบนิเกิล-แคดเมียม (Nickel-Cadmium) หรือ Ni-Cad 

หรือ เซลล์ไฟฟ้าแบบสังกะสี-คาร์บอน (Zinc-Carbon) (คือ ถ่ายไฟฉายท่ัวไป) เป็นต้น 

 

1-1-1 เซลล์แบบ สังกะสี-คาร์บอน 

ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ขาวอิตาลี ชื่อ Alessandro Volta ค้นพบเซลล์ไฟฟ้าแบบกัลวานิค 

เมื่อปี  ค.ศ. 1792 และพัฒนามาเป็นแบตเตอรี่ตัวแรกของโลก ในปี ค.ศ. 1800 ยังคงมีการ

พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน    มีเซลล์ไฟฟ้าท่ีมีขนาดเล็กลง และมีคุณสมบัติท่ีดีขึ้น 

เซลล์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันเริ่มต้นพัฒนาจากเซลล์แห้งชนิดสังกะสี-คาร์บอน โดยใช้ปฏิกิริยา

เคมีระหว่าง แมงกานีส ออกไซด์ (Manganese Oxide) และแท่งคาร์บอน (Carbon rod) โดยมี
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สังกะสี (Zinc) เป็นตัวหุ้ม ดังรูปท่ี 1-1 เซลล์แบบสังกะสี-คาร์บอน จะให้แรงดันต่อ 1 เซลล์ 

เท่ากับ 1.04 V เซลล์แบบสังกะสี-คาร์บอน เป็นเซลล์แบบปฐมภูมิ 

(ท่ีมา : en.wikipedia.org/wiki/Zinc-carbon-batteries) 

 

 

 

 

1-1-2 เซลล์แบบอัลคาไลน์ 

เซลล์แบบอัลคาไลน์ คือ เซลล์ท่ีท าปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง สังกะสี กับแมงกานีส   

ไดออกไซด์ (Zinc - Manganese dioxide: Zn/Mno2)  เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์แบสังกะสี-

คาร์บอน เซลล์อัลคาไลน์  จะมีคุณภาพท่ีดีกว่า ใช้ได้ผลนานกว่า นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายท้ัง

แบบแบตเตอรี่ท่ัวไป และแบบกระดุม (ท่ีใช้ในเครื่องคิดเลข และรีโมทคอนโทรลขนาดเล็ก) 

โครงสร้างและลักษณะของเซลล์แบบอัลคาไลน์ แสดงดังรูป 1-3 แรงดันของเซลล์แบบ       

อัลคาไลน์จะมีค่าเท่ากับ 1.5 – 1.65 V  เซลล์แบบอัลคาไลน์ นับเป็นเซลล์ชนิดปฐมภูมิ 

       
รูปที่ 1-3 โครงสร้างและลักษณะขอเซลล์แบบอัลคาไลน์ 

รูปที่ 1-1           

รูปที่ 1-1  โครงสร้างเซลล์แบบสังกะสี-คาร์บอน          
รูปที่ 1-2          
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1-2-3 เซลล์แบบนิเกิล-แคดเมียม 

เซลล์นิเกิล-แคดเมียม คือ เซลล์ท่ีท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างนิเกิล ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ 

(Nickel Oxide Hydroxide) และมีแคดเมียม(Cadmium) เป็นแกนกลาง ท าให้ผลิตไฟฟ้า

กระแสตรงได้ จึงเรียกย่อ ๆว่า เซลล์แบบนิ-แคด (Ni-Cd) หรือ NiCad ให้ความจุไฟฟ้าสูง เป็น

เซลลไ์ฟฟ้าชนิดทุติยภูมิ เมื่อจ่ายไฟฟ้าหมดแล้ว ยังสามารถประจุไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานใหม่

ได้ มีการผลิตในรูปแบบ AA,AAA และแบบอื่นๆ ดังแสดงในรูปท่ี 1-4 มีขนาดเล็กกว่าเซลล์

ชนิดอื่นจึงสามารถพัฒนาเป็นแบตเตอรี่ท่ีมีความจุมาก ๆ แต่มีขนาดเล็กได้ เช่น แบตเตอรี่ใน

รถไฟฟ้า แบตเตอรี่ในยานอวกาศ เป็นต้น แรงดันไฟฟ้าของเซลล์นิเกิล-แคดเมียม 1 เซลล์

เท่ากับ 1.20 V   

 

      

 

 

 

 

 

รูปที่ 1-4 เซลล์แบบนิเกิล-แคดเมียม 

 

1-2  การต่อเซลล์ไฟฟ้า 

 

 

 

 

                       รูปที่ 1-5 สญัลักษณ์                    รูปที่ 1-6 การต่อเซลล์ไฟฟ้าอนุกรมและขนาน 
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 การต่อเซลลไ์ฟฟ้า ต่อได้ท้ังอนุกรมและขนาน วัตถุประสงค์ของการต่อ เพื่อเพิ่มแรงดัน เพิ่ม

กระแสไฟฟ้า  หรือ เพิ่มท้ังสองปริมาณของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้า

รวมกันหลาย ๆ เซลล์    จะเรียกว่าแบตเตอรี่ (Battery)   พารามิเตอร์ท่ีส าคัญของเซลล์ และ

แบตเตอรี่ คือ แรงเคลื่อน(แรงดัน)ไฟฟ้า (e.m.f.,electro motive force) และความจุ (Capacity)  

ความจุของแบตเตอรี่มีหน่วยเป็น Ah (แอมแปร์-ชั่วโมง) เป็นตัวบอกความสามารถของ

แบตเตอรี่ว่าจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เท่าไรและเป็นระยะเวลายาวนานเท่าไรอีกด้วย เช่น แบตเตอร่ี 

12V  100Ah จะหมายความว่า แบตเตอรี่นี้ มีแรงดันฟ้ากระแสตรง 12V จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 

จ านวน 100A ในเวลา 1ชั่วโมง (h) เป็นต้น แบตเตอรี่มีหลายชนิด เช่น แบบ AA , AAA , C 

และ D เป็นต้น ดังแสดงในรูปท่ี 1-7 

ตารางที่ 1-1 ชนิดและความจุของแบตเตอรี่ 

 

 

 

 

 

                  รูปที ่1-7 แบตเตอร่ีขนาดต่าง ๆ  

 

 การต่อเซลล์ไฟฟ้าอนุกรม 

 ถ้าน าเซลล์ไฟฟ้าขนาด 1.5V จ านวน 4เซลล์ มาต่ออนุกรมกัน จะได้ค่าแรงดันไฟฟ้ารวม

เท่ากับ 6V (1.5V4 = 6V)  การต่อเซลล์ไฟฟ้าอนุกรมนี้ จะท าให้กระแสไหลออกจากเซลล์

ทุกเซลล์ ในทิศทางเดียวกัน กระแสไฟฟ้านี้จะมีจ านวนเท่า ๆ กัน เท่ากับท่ีเซลล์เดียวจ่าย แต่

แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 4 เท่า ตามจ านวนท่ีน ามาต่ออนุกรม ความจุของมันจะเพิ่มขึ้น 4 เท่า 

เช่นเดียวกัน ถ้า 1 เซลล์มีความจุ 600 mAh 4 เซลล์ จะได้ความจุไฟฟ้าเพิ่มเป็น 2400 mAh  

ชนิด ความจุ (mAh) 

D 12000 

C 6000 

AA 2000 

AAA 1000 

PP3(9V) 500 
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การต่อเซลล์ไฟฟ้าขนาน 

 การต่อเซลล์ขนาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

จ่ายกระแสไฟฟ้า ของแบตเตอรี่ แต่แรงดันของมันจะ

เท่ากับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าเพียงเซลล์เดียว ถ้า

น าเซลล์ 1.5V  600 mAh 4 เซลล์ มาต่อขนานกัน จะได้

แรงดันไฟฟ้ารวม 1.5 V แต่ได้กระแสไฟฟ้า 4 เท่า คือ 2400 mA จ่ายได้ใน 1 ชั่วโมง   

ดังรูปท่ี 1-9 

 
รูปที่ 1-9 การต่อเซลล์ฟ้าแบบขนาน 

 

“ข้อควรระวังของการต่อเซลล์แบบขนานและอนุกรม คือ 

ความจุของแต่ละเซลล์ท่ีน ามาต่อ ต้องเท่ากันด้วย” 

 

 

รูปที่ 1-8 การต่อเซลล์ไฟฟ้าอนุกรม 
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ตัวอย่างที่ 1-1   ต้องการต่อเซลล์ไฟฟ้าขนาดเซลล์ละ 1.2V จ านวน 12 เซลล์ ให้จ่าย

กระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุด ควรต่อวงจรดังรูป A หรือ รูป B  

ตอบ  ควรต่อวงจรรูป B เพราะว่าการ

ต่อขนานกัน 12 เซลล์ จะท าให้

กระแสไฟฟ้ารวมสูงท่ีสุด                 

 

รูปที่ 1-10  

 

ตัวอย่างที่ 1-2    การต่อเซลล์ไฟฟ้า ดังรูปนี้ จะให้ค่า e.m.f และคา่ Ah เท่าไร ถ้าเซลล์แต่ละ

เซลลม์ีค่าแรงดัน 1.5V และ 500 mAh 

 

 

 

รูปที่ 1-11  

 

 

 

วิธีท า            1) ค่า e.m.f  จ านวน 2 เซลลอ์นุกรมกันเท่ากับ 21.5V = 3V                   

                     2) ความจุของ 2 เซลล์ขนานกันเท่ากับ  2500 mAh = 1000 mAh 

                     3) น าเซลล์ในข้อ1 3 ชุดมาขนานกันท าให ้e.m.f  รวมเท่ากับ 3V แต่ความจุรวม  

                        เพิ่มขึ้น 3 เท่า  ความจรุวม 31000 mAh = 3000 mAh 

ตอบ           3V  3000 mAh 
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1-3   แบตเตอรี่ (Battery) 

แบตเตอรี่ คือ แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีผลิตไฟฟ้าจากปฏิกิริยาทางเคมี โดยมีท้ัง

ชนิดเซลล์เปียก (Wet Cell) และเซลล์แห้ง (Dry Cell) แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ีส าคัญ

มาก เช่น ใช้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือใช้เป็นตัวเก็บส ารองไฟฟ้าไว้ใช้ในแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ส ารองเป็นต้น โครงสร้างของแบตเตอรี่ แผนธาตุ บวก และลบ แช่อยู่ในสารละลาย ท่ีเรียกว่า 

อิเล็กโทรไลท์ (Electrolyte)      แผ่นธาตุบวกท าด้วยตะกั่วเปอร์ออกไซด์ (Lead Peroxide) 

และแผ่นธาตุลบท าด้วยตะกั่ว (Porous Lead)    สาระลาย คือกรดก ามะถัน (Salphuric Acid) 

ผสมกับน้ ากลั่น ดังแสดงในรูปท่ี 1-12 

 
รูปที่ 1-12  โครงสร้างเบื้องต้นของแบตเตอร่ี 

 

1-3-1 แบตเตอร่ีเซลล์ 

 แผ่นธาตุบวก และลบ ในแบตเตอรี่จะมีหลายแผ่นวางสลับกันโดยมีแผ่นแยก 

(Separators) เป็นฉนวน ไม่ให้แผ่นบวกและลบต่อถึงกัน แต่สารละลาย อิเล็กโทรไลท์

สามารถไหลผ่านได้ โดยมีตัวต่อแผ่นธาตุ (Connector) เป็นตัวเชื่อมต่อกลุ่มของแผ่นธาตุลบ 

และกลุ่มของแผ่นธาตุบวก ดังรูปท่ี 1-13 ซึ่งเรียกกันว่า แบตเตอรี่เซลล์ (Battery Cell)  
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รูปที่ 1-13 โครงสร้างของแผ่นธาตุบวกและลบ 

 

 เมื่อน าแบตเตอร่ีเซลล์หลาย ๆ เซลล์มาต่อกัน จะได้แบตเตอรี่ 1 ลูก เช่น ถ้าแต่ละเซลล์

ของแบตเตอรี่หนึ่งเซลล์ มีแรงดันไฟฟ้า 2V และเราต้องการแบตเตอรี่ ท่ีจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้ 

12V ก็ต้องน ามาต่ออนุกรมกัน 6 เซลล์ เป็นต้น   ดังรูปท่ี 1-14 โดยมีตัวยึดเซลล์ต่อขั้ว (-) และ 

(+) ของแต่ละเซลล์เข้า

ด้วยกัน ท้ัง 6 เซลล์ และ

ต่อขั้ว (+) ของเซลล์แรก 

และขั้ว (-) ของเซลล์ท่ี 6 

เป็นขั้ว (+) และ (-) ของ

แบตเตอรี ่

 

 

 

รูปที่ 1-14 การต่อแบตเตอร่ีเซลล์ 6 เซลล์ 
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1-3-2  การท างานของแบตเตอร่ี 

 แบตเตอรี ่จะท างานได้ 2 สภาวะ คือ (1) จ่ายไฟฟ้า (Discharging) และ (2) ประจุไฟฟ้า 

(Charging) ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีในแต่ละกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

1. สภาวะจ่ายไฟฟ้า 

เมื่อกระแสไฟฟ้าจ่ายออกจากแบตเตอรี่

สู่โหลด คือไหลจากขั้ว (+) ไปยังขั้ว (-) ผลคือ 

ไฮโดรเจน (H2) ท่ีอยู่ในสารละลาย จะท า

ปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจน (O2) ท่ีแผ่นธาตุ

บวก ท าให้กลายเป็นน้ า และกรดก ามะถัน 

(SO4) จะท าปฏิกิริยากับตะกั่ว (Pb) ท่ีแผ่นธาตุ

บวกและลบ ดังรูปท่ี 1-15 (ก) 

 

2. สภาวะประจุไฟฟ้า 

เมื่อท าการประจุไฟฟ้า ตอนท่ีแบตอ

ตอรี่ไม่มีไฟ (แรงดัน ต่ ากว่า 12V) โดยการ

ชาร์จไฟจากแหล่งจ่ายภายนอก เช่น จาก

ไดนาโม ในรถยนต์ เป็นต้น กระแสไฟฟ้า

จากไดนาโมจะไหลมาท่ีขั้ว (+) ท าให้ SO4 ท่ี

รวมตัวอยู่กับ Pb ท่ีแผ่น (+) และแผ่น (-) หลุด

ออกมาอยู่ในสารละลายและออกซิเจนจะกลับไป

รวมตัวกับ Pb อีกครั้งหนึ่ง กระบวนการนี้ต้องท า

อย่างต่อเนื่องจนกระ ท่ังแผ่นธาตุ  (+)  และ (-) 

กลับมาสู่สภาวะปกติ (ไฟเต็มนั่นเอง) 
 

(ก) จ่ายไฟฟ้า 

(ข) ประจุไฟฟ้า 

รูปที่ 1-15 แบตเตอร่ีจ่ายไฟฟ้า

และประจุไฟฟ้า 
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1-3-3 ลักษณะภายนอก 

 แบตเตอรี่ ท่ัวไปจะมีตัวถัง (ภายนอก) ท าด้วยพลาสติกชนิดโพลีพรอโพรลีน 

(Polypropylene) หรือยางผสมแบบแข็ง (สีด าหรือเทาเข้ม) ด้านบนของมันจะมีปลั๊กแบบสกรู

หมุนได้เพื่อเปิดช่องให้เติมน้ ากลั่นในแต่ละเซลล์ การบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ ท าได้โดยสังเกต

ระดับของน้ ากลั่น ในตัวแบตเตอรี่ หรือมองท่ีช่องดูน้ ากล่ัน หากพร่องลง ให้เติมน้ ากลั่นจนอยู่

ในระดับท่ีก าหนด จะท าให้แบตเตอรี่มีอายุใช้งานได้ยืนนาน ปกติแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้

งานในสภาวะปกติ ระหว่าง 2-2.5 ปี 

 

 
 

รูปที่ 1-16 แบตเตอร่ี ขั้วต่อ และปลั๊ก เติมน้ ากล่ัน 

 

 ขัว้แบตเตอร่ี 

 ขั้วแบตเตอรี่ ท่ีติดอยู่กับตัวแบตเตอร่ี ท าด้วยตะกั่วมีขนาดใหญ่ต้องใช้หัวต่อขนาดใหญ่ 

เป็นแคลมป์ (Clamp) ขันให้แน่นด้วยน็อต โดยปกติขั้ว (+) ของแบตเตอรี่จะมีขนาดใหญ่กว่า

ขั้ว (-) ของแบตเตอรี่ สายไฟฟ้าส าหรับแบตเตอรี่ เป็นสายชนิดพิเศษ ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง จะ

เป็นสายขนาดใหญ่ ทนกระแสไฟฟ้าได้สูงมาก ภายในประกอบไปด้วย สายเส้นเล็ก ๆ (ฝอย) 

หลายเส้นรวมกัน จึงมีความต้านทานต่ าเหมาะกับแบตเตอรี่ ดังรูปท่ี 1-16 
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แบบฝึกหัด เรื่องแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 

จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 

1.   ในรถยนต์ แบตเตอรี่ท าหน้าท่ีอะไร 

ก. จ่ายให้เครื่องปรับอากาศ 

ข. สตาร์ทเครื่องยนต์ 

ค. ขับมอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

ง. ช่วยดับเครื่องยนต์ตอนจอดรถ 

2.   แผ่นธาตุบวกของแบตเตอรี่ ท าจากวัสดุในข้อใด 

 ก. Lead Peroxide ข.  Tin Peroxide 

 ค. Lead Acid ง.  Load 

3.   กระบวนการท่ีแบตเตอรี่เก็บประจุ ตรงกับข้อใด 

 ก. เคมี-เป็น-ไฟฟ้า ข.  พลังงานจลน์-เป็น-ไฟฟ้า 

 ค. ความร้อน-เป็น-เคมี ง.  ไฟฟ้า-เป็น-เคมี 

4.   ค่า e.m.f ของเซลล์ไฟฟ้า มีหน่วยตรงกับข้อใด 

 ก. N  ข.  A 

 ค. V  ง.  Ah 

 

5.   เซลล์ไฟฟ้าชนิด NiCad มีค่าแรงดันไฟฟ้าท่ีจ่ายออกมาเท่าไร 

 ก. 1.50 V  ข.  1.25 V 

 ค. 1.20 V  ง.  1.10 V 

6.   เซลล์ไฟฟ้าในข้อใดที่มีคุณภาพต่ าท่ีสุด 

 ก. สังกะสี-โบรอน ข. นิเกิล-แคดเมียม 

 ค. อัลคาไลน ์ ง. สังกะสี-คาร์บอน 
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7.   เซลล์ไฟฟ้าในข้อใดที่เป็นเซลล์ชนิดทุติยภูมิ 

ก. นิเกิล-แคดเมียม ข.  NiCad 

ค. อัลคาไลน์ ง.  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง  

8.   เซลล์ไฟฟ้า ขนาด 1.5V จ านวน 8 เซลล์ ต่ออนุกรมกันจะได้แรงดันไฟฟ้า 

ก. 1.5 V ข.  6 V 

ค.  8 V ง.  12 V 

 

จากรูปท่ี 1-17  ใช้ตอบค าถามข้อ 9-10 

 
รูปที่ 1-17 

 

9.   ถ้าเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์มีค่า 1.5V   1Ah  การต่อเซลล์ดังข้อใดจะได้แรงดันไฟฟ้า

รวมสูงท่ีสุด 

ก. ข้อ ก ข.  ข้อ ข 

ค.  ข้อ ค ง.  ข้อ ง 

10. ถ้าต่อเซลล์ดังรูป ข  ข้อใดกล่าวถึงค่า  e.m.f และ Capacity ถูกต้อง 

ก. 3V  12Ah ข.  6V  6Ah 

ค.  6V  12Ah ง.  3V  6Ah 
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11. สารละลายอิเล็กโทรไลท์ในแบตเตอรี่แบบเปียก (แบบเติมน้ ากลั่น) คือ ข้อใด 

ก. กรดเกลือ ข.  กรดก ามะถัน 

ค.  กรดแคดเมียม ง.  กรดตะกั่ว 

12. เมื่อแบตเตอรี่แบบเปียกจ่ายไฟฟ้า จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ดังข้อใด 

ก.  SO4 จะรวมตัวกับ O ท่ีแผ่นธาตุลบ 

ข.  SO4 จะรวมตัวกับ Pb ท่ีแผ่นธาตุบวก 

ค.  HZ จะรวมตัวกับ O ท่ีแผ่นธาตุลบ 

ง.  HZ จะรวมตัวกับ O ท่ีแผ่นธาตุบวก 

 

13. จากรูปข้างล่างนี้ ข้อใดคือแบตเตอร่ีแบบ AAA 

 
ก.  รูป ก    ข.  รูป ข   

ค.   รูป ค   ง.  รูป ง 

 

14. ข้อใดคือถ่านไฟฉายชนิด PP3 (9V) ใช้ค าตอบ จากข้อ 13 

 


