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ใบความรู้ที่  1   เร่ือง  เซลล์ไฟฟ้าเคม ี

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

 

1.  เซลล์ไฟฟ้าเคม ี   

จากกิจกรรมดงักล่าว  นกัเรียนขา้งตน้  จะเห็นวา่  เม่ือต่อสายไฟจากแผน่ทองแดงและแผน่สังกะสี  

ขณะท่ีจุ่มอยูใ่นสารละลายกรดซลัฟิวริกเจือจางผา่นเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า  เขม็ของเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้า

จะกระดิก  แสดงวา่มีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าและสารละลายนั้นคือ   สารละลายกรด

ซัลฟิวริกเจือจาง  ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  เราจึงเรียกสารละลายทีย่อมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน(เรียก)

ว่า  สารละลายอเิลก็โทรไลต์   

 เน่ืองจากจุ่มโลหะทั้งสองลงในสารละลายนั้น  สังเกตเห็นฟองแก๊สเกิดข้ึน  แสดงวา่เกิดปฏิกิริยา

เกิดข้ึน  นัน่ก็แสดงวา่    ปฏิกริิยาเคมีสามารถทาํให้เกดิกระแสไฟฟ้าได้  เราจึงเรียกแหล่งจ่ายไฟทีเ่กดิจาก

ปฏิกริิยาเคมี(เรียก)ว่า  เซลล์ไฟฟ้าเคมี   

และเรียก  แผ่นสังกะสีและแผ่นทองแดงทีจุ่่มในสารละลายนี(้เรียก)ว่า  ข้ัวไฟฟ้า   

และเรียก  ทางเดินไฟฟ้าจากข้ัวหน่ึงไปยงัอกีข้ัวหน่ึง(เรียก)ว่า  วงจรไฟฟ้า  

 

2.  หลกัการสร้างเซลล์ไฟฟ้าเคม ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงการเกดิปฏิกริิยาในเซลล์ไฟฟ้าเคมี 

สังกะสี (Zn) ข้ัวลบ 

แตกตัวให้อเิลก็ตรอนได้ดี  

ศักย์ไฟฟ้าตํ่า 

ทองแดง (Cu) ข้ัวบวก 

แตกตัวให้อเิลก็ตรอนได้ไม่ดี  

ศักย์ไฟฟ้าสูง 
สารละลายกรดซัลฟิวริก  (H2SO4) 

สามารถแตกตัวให้ไอออนบวกและ

ไอออนลบได้  เรียกว่า  อเิลก็โทรไลต์ 

(H2SO4  2H+ + SO4) 

เกดิฟองแก๊สไฮโดรเจน 
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 เม่ือขั้วสังกะสีแตกตวัใหส้ังกะสีไอออน (  Zn2+) และอิเล็กตรอน  อิเล็กตรอนจะไหลผา่นลวดตวันาํ

ผา่นเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าไปยงัขั้วทองแดง   ส่วน Zn2+ จะเหลืออยูใ่นสารละลาย ทาํใหส้ังกะสีกร่อนไป 

 ส่วน H+ จะเขา้ไปรับอิเล็กตรอนท่ีแผน่ทองแดง จึงเกิดแก๊ส H2 เกาะอยูท่ี่แผน่ทองแดง  เม่ือทาํการ

จุ่มแผน่โลหะต่างกนั 2 ชนิด ในภาพคือแผน่ทองแดงและแผน่สังกะสี ลงในสารละลายท่ีแตกตวัใหไ้อออน

บวกและไอออนลบซ่ึงในภาพคือ สารละลายกรดซลัฟิวริกนัน่เอง โลหะต่างชนิดกนัจะแตกตวัใหอิ้เล็กตรอน

ไดต่้างกนั ดงันั้นเม่ือต่อแผน่โลหะทั้งสองเขา้ดว้ยกนัพบวา่    

 -  โลหะทีแ่ตกตัวไห้อเิลก็ตรอนดีกว่า (แผ่นสังกะสี)    จะมีศักย์ไฟฟ้าตํ่า   เรียกว่า ข้ัวลบ      

 -  โลหะทีแ่ตกตัวให้อเิลก็ตรอนได้ไม่ดี (แผ่นทองแดง)    จะมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่า   เรียกว่า ข้ัวบวก  

 

 จากแผนภาพพบวา่อิเล็กตรอนจากขั้วสังกะสีจะไหลผา่นลวดตวันาํผา่นเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าไปยงั

ขั้วทองแดง   แสดงใหเ้ห็นวา่ 

 -  การไหลของอเิลก็ตรอนจะไหลจาก  ข้ัวทีม่ีศักย์ไฟฟ้าตํ่าไปยงัข้ัวทีม่ีศักย์ไฟฟ้าสูง   หรือ ไหลจาก

ข้ัวลบไปยงัข้ัวบวก   

      -  การไหลของกระแสไฟฟ้าจะไหลจาก ข้ัวทีม่ีศักย์ไฟฟ้าสูงไปยงัข้ัวทีม่ีศักย์ไฟฟ้าตํ่า  หรือไหลจาก

ข้ัวบวกไปยงัข้ัวลบ 

       -  กระแสไฟฟ้าจะไหลจนกระทัง่ศักย์ไฟฟ้าทีข้ั่วทั้งสองเท่ากนั จึงจะหยุดไหล แสดงว่า     ไฟหมด 

ดงัแผนภาพ 
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แผนภาพแสดงทศิทางการไหลของอเิลก็ตรอนและกระแสไฟฟ้าในเซลล์ไฟฟ้า 

 

3.  ความต่างศักย์ไฟฟ้าและแรงเคลือ่นไฟฟ้า 

 ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดใด ๆ  ในวงจรไฟฟ้า  เราเรียกว่า  ความต่างศักย์  ( Volt: V)  

เช่นเดียวกบัการท่ีนํ้าไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีตํ่า  จะไหลแรงก็ต่อเม่ือมีความต่างศกัยข์องระดบัท่ีนํ้าอยูม่าก  และ

จะหยดุไหลก็ต่อเม่ือตาํแหน่งของนํ้าทั้งสองอยูใ่นระดบัเดียวกนั อาจกล่าวไดว้า่ไม่มีความต่างศกัยข์อง

พลงังานศกัย ์  

เม่ือกล่าวถึงกระแสไฟฟ้าก็เช่นเดียวกนั  ถา้หาก   

-  เซลลไ์ฟฟ้าท่ีมีความต่างศกัยร์ะหวา่งข้ัวบวกและข้ัวลบมาก    กระแสไฟฟ้ากจ็ะไหลได้มาก  

-  เซลลไ์ฟฟ้าท่ีมีความต่างศกัยร์ะหวา่งข้ัวบวกและข้ัวลบน้อย    กระแสไฟฟ้ากจ็ะไหลได้น้อย 

-  เซลลไ์ฟฟ้าท่ีมีความต่างศกัยร์ะหวา่ง ข้ัวบวกและข้ัวลบเท่ากนั   หรือความต่างศักย์เป็นศูนย์  

กระแสไฟฟ้ากจ็ะหยุดไหลทนัท ี 
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ดังน้ัน      ความต่างศักย์ระหว่างข้ัวทั้งสองจึงก่อให้เกดิพลงังานไฟฟ้า  ผลกัดันประจุไฟฟ้าให้

เคลือ่นทีค่รบวงจรได้  จึงเรียกความต่างศักย์ระหว่างข้ัวของเซลล์ไฟฟ้าว่า     แรงเคลือ่นไฟฟ้า     

  

4.เซลล์ไฟฟ้าทีใ่ช้ในปัจจุบัน 

 •  ถ่านไฟฉาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงส่วนประกอบของถ่านไฟฉาย 

 ถ่านไฟฉาย  เป็นเซลลไ์ฟฟ้าชนิดหน่ึงท่ีถูกดดัแปลงใหง่้ายต่อการใช ้เป็นเซลลไ์ฟฟ้าเคมีท่ีไม่ใช้

สารละลายท่ีเป็นของเหลว จึงเรียกวา่   เซลล์แห้ง ( Dry cell) ผูท่ี้สร้างเซลลไ์ฟฟ้าเคมีชนิดน้ีคือ เลอคงัเช 

ดงันั้นจึงอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่  เซลล์เลอคังเช   

ถ่านไฟฉายเป็นเซลลไ์ฟฟ้าท่ีใช ้

-   แท่งถ่านคาร์บอนเป็นข้ัวบวก อยู่ตรงกลาง  และมีผงคาร์บอนและแมกานีสไดออกไซด์อดัอยู่รอบ 

-  จากน้ันจะมีแอมโมเนียคลอไรด์และสังกะสีคลอไรด์ทีม่ีลกัษณะคล้ายแป้งเปียกหุ้มอยู่   

-  สังกะสีเป็นข้ัวลบ  อยู่รอบๆเป็นปลอก   

-  เม่ือนาํถ่านไฟฉายไฟใชง้านจะเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีกระแสไหลจากข้ัวบวก  คือ  คาร์บอน  ไปยงัขัว

ลบคือ สังกะสี   โดยมี แอมโมเนียมคลอไรด์และแมกานีสไดออกไซด์  ร่วมเป็นสารอเิลก็ทรอไลต์   

-  เมื่อถ่านเส่ือมสภาพ ควรเลกิใช้  เพราะมีสารทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกาย   โดยแมงกานีสไดออกไซด์ 

(NnO2) เป็นสารทีม่ีอนัตราย    ถ้าเข้าสู่ร่างกาย จะไปทาํลายระบบประสาทของร่างกาย     อีกทั้งควรทิ้งลงใน

ถงัขยะท่ีเป็นสารเคมีอนัตราย   

 -  กระแสไฟฟ้าในถ่านไฟฉายจะไหลจากข้ัวบวกผ่านวงจรไปยงัข้ัวลบทางเดียวตลอดเวลา  เราเรียก

กระแสไฟฟ้าทีไ่หลทศิทางเดียวกนันีว่้า  ไฟฟ้ากระแสตรง   

 -  ถ่านไฟฉาย 1 กอ้นหรือ 1 เซลลมี์ความต่างศกัยป์ระมาณ 1.5 โวลต์      แต่ เมื่อใช้ไปนาน  ๆ  

แรงเคลือ่นไฟฟ้าจะค่อย ๆ  ลดลง  ทาํให้จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ลดลงด้วย  ซ่ึงอาจเรียกว่าถ่านหมด  ไม่สามารถ

นํากลบัมาใช้ได้อกี  ซ่ึงเราจะเรียกเซลล์ไฟฟ้าประเภทนีว่้า  เซลล์ปฐมภูมิ  (primary  cell)    

 (เพิม่เติม  เซลล์แอลคาไล เซลล์เงิน เซลล์ปรอท  มีขนาดเล็กมาก มีรูปร่างคลา้ยเมด็กระดุม ใชก้บั

นาฬิกาขอ้มือ หูฟัง ซ่ึงใชง้านไดน้านกวา่ถ่านไฟฉายธรรมดา เป็นตน้ ) 
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 •  เซลล์สะสมแบบตะกัว่  หรือแบตเตอร่ี   

 

 

 

 

 

 

 เป็นเซลลไ์ฟฟ้าประเภทหน่ึงท่ีมกันาํมาเป็นแหล่งจ่ายไฟในรถยนต ์ หรือรถจกัรยานยนตท์ัว่ไป  

โดยใช้ตะกัว่เป็นข้ัวลบ  และใช้ตะกัว่ออกไซด์เป็นข้ัวบวก  มีสารละลายกรดซัลฟิวริกเป็นสารละลายอเิลก็

ทรอไลต์   

 -  เม่ือใชไ้ปนาน ๆ  ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนจะทาํใหเ้กิดสารใหม่ไปเกาะท่ีขั้วของเซลลท์าํใหจ้่ายไฟได้

นอ้ยลง  แต่สามารถนาํเซลลไ์ฟฟ้าไปบรรจุไฟฟ้าใหม่  ( charge)  ทาํใหส้ารท่ีเกาะอยูใ่นบริเวณขั้วกลบั

กลายเป็นตะกัว่และตะกัว่ออกไซดเ์ช่นเดิม  ซ่ึงเราจะเรียก    เซลล์ไฟฟ้าทีส่ามารถนํากลบัมาใช้ใหม่ได้อกีว่า  

เซลล์ทุติยภูมิ  (secondary  cell)  

 -  ตอ้งคอยเติมนํ้ากลัน่  เพื่อใหค้วามเขม้ขน้ของสารละลายกรดซลัฟิวริกเท่าเดิม   

 -  เม่ือใชไ้ปนาน ๆ  แผน่ตะกัว่อาจเส่ือสภาพไป  จะไม่สามารถนาํมาใชไ้ดอี้ก  

 -  เซลลไ์ฟฟ้าประเภทน้ี  มีแรงเคลือ่นไฟฟ้าเซลล์ละ  2  โวลต์    

 

 การนาํเซลลไ์ฟฟ้าไปใชง้านท่ีตอ้งการพลงังานไฟฟ้าสูง ๆ  นั้น  เราสามารถทาํใหแ้รงเคล่ือนไฟฟ้า

ในวงจรสูงข้ึนไดโ้ดยการนาํเซลลไ์ฟฟ้าหลาย ๆ  เซลลม์าเรียงต่อกนั  โดยใหข้ั้วบวกของเซลลห์น่ึงต่อกบัขั้ว

ลบของอีกเซลลห์น่ึง  ซ่ึงแรงเคล่ือนไฟฟ้ารวมจะเท่ากบัผลบวกของแรงเคล่ือนไฟฟ้ายอ่ย ๆ  ของแต่ละเซลล ์ 

ซ่ึงเราจะเรียนเซลลไ์ฟฟ้าท่ีเรียงต่อกนัมากกวา่สองเซลลว์า่  แบตเตอร่ี (battery)     

 -  สัญลกัษณ์แทนไฟฟ้า  1  เซลล์  คือ                   (ขีดยา แทนข้ัวบวก    และขีดส้ันแทนข้ัวลบ ) 

 -  กรณทีีแ่บตเตอร่ีมี   6  ก้อน (เซลล์)  จะเขียนสัญลกัษณ์แทนได้เป็น                                                   

 

 

 

 

 

 

 


