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ภายในป� พ.ศ. 2573 เราทุกคนควรจะมีโอกาสเข�าถึงบร�การด�านพลังงานที่ทันสมัย น�าเช�่อถือและมีราคา
ไม�แพง พลังงานไฟฟ�านั�นเป�นส�วนประกอบที่สําคัญในช�ว�ตประจําวันของเรา เป�นที่ทราบกันดีว�า ในบาง
พ�้นที่บนโลกยังต�องเผช�ญกับป�ญหาการขาดแคลนไฟฟ�าและการสร�างโรงผลิตไฟฟ�านั�นยังเป�นสิ�งที่มี
ราคาสูงมากอยู� ซ�่งนําไปซ�่งป�ญหาต�างๆ อาทิ ไม�มีพลังงานไฟฟ�าจ�ายไปยังโรงเร�ยน ซ�่งส�งผลต�อคุณภาพ
ช�ว�ตของผู�คนมาก ด�วยเหตุนี้ หลายประเทศจ�งกําลังมองหาแนวทางที่ต�างไปจากเดิมและมีนวัตกรรม
ใหม�ๆ ที่จะใช�ในการผลิตกระแสไฟฟ�า

รู�หร�อไม�ว�าผลไม�บางชนิดสามารถผลิตกระแสไฟฟ�าได� กระบวนการดังกล�าวเกิดข�้นจากการแปรสภาพ
พลังงานเคมีจากผลไม�ในการผลิตกระแสไฟฟ�า ผลไม�ที่เรามักถูกหยิบยกข�้นมาแสดงเป�นตัวอย�างอยู�
บ�อยครั�งก็คือ มะนาวและมันฝรั�ง

ในกิจกรรมนี้ นักเร�ยนจะได�เร�ยนรู�ว�ธีการที่ผลไม�ทําให�เกิดกระแสไฟฟ�าเมื่อสัมผัสกับโลหะ นักเร�ยนจะได�
ค�นหาคําตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ�ระหว�างค�า pH กับกระแสไฟฟ�าที่ผลิตได� รวมไปถึงจํานวนของผล
ไม�ที่ต�องใช�เพ�่อไปทําให�ไฟ LED สีแดงติดได� ด�วยแนวคิดดังกล�าว นักเร�ยนจะได�นําเสนอชุดอุปกรณ�ที่ใช�
ผลิตกระแสไฟฟ�าได�ในราคาย�อมเยาให�แก�โรงเร�ยนและบ�านในชนบทบร�เวณใกล�เคียง

บทนํา

วัตถุประสงค�หลัก

เพ�่อระบุว�าผลไม�ชนิดใดที่เหมาะสําหรับนํามาผลิตพลังงานที่สุด

เพ�่อระบุถึงความสัมพันธ�ระหว�างค�า pH ของผลไม�กับสภาพการนําไฟฟ�า
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นําเสนอแนวคิดในการสร�างกระแสไฟฟ�าที่ราคาย�อมเยาเพ�่อแจกจ�ายให�
แก�โรงเร�ยนและบ�านเร�อนในชนบทโดยใช�แนวคิดที่ได�จากการทดลอง 
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เป�าหมายการพัฒนาที่ยั�งยืน (SDG) ที่เช�่อมโยง

แผนผังเนื้อหา STEM

ระยะเวลาทํากิจกรรม

ลวดทองแดง

สายไฟ

ปากคีบแบตเตอร�่

กระดาษลิตมัส
วัดค�า pH

ตะปูสังกะสี

มะนาว

มันฝรั�ง

มิลลิแอมมิเตอร�

มีด



คําแนะนําด�านความปลอดภัย

ระมัดระวังไม�ให�มีการกลืนกินสารใดๆ สารบางชนิดมีฤทธิ์กัดกร�อน

ใช�ขวดแก�วต�างๆ ด�วยความระมัดระวัง

คําถามเพ�่อเป�นแนวทาง

ผลไม�ชนิดใดที่เหมาะสําหรับนํามาผลิตพลังงานที่สุด

ต�องใช�ผลไม�จํานวนกี่ลูกเพ�่อทําให�ไฟ LED สีแดงติดสว�างได�

ในกรณีที่สารเคมีหกหร�อกระเด็นใส�ผิวหนัง (อาการระคาย
เคือง) ให�เป�ดน้ําล�างไหลผ�านผิวทันทีและร�บบอกครูผู�สอน

ค�า pH ของผลไม�มีความสัมพันธ�กับสภาพการนําไฟฟ�าอย�างไร

เราจะนําแนวคิดนี้มาปรับใช�เพ�่อผลิตกระแสไฟฟ�าให�แก�โรงเร�ยนและ
บ�านเร�อนในชนบทอย�างไร

กิจกรรม ก
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มะนาว
กับลวดทองแดงและตะปูชุบสังกะสี เช�่อมกับอุปกรณ�วัดแรงดันไฟฟ�า
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ปฏิกิร�ยาทางเคมี สิ�งแวดล�อม พลังงาน

อิเล็กโทรไลต� การสืบหาความรู�ทางว�ทยาศาสตร�

คําค�น

แหล�งพลังงาน ปฏิกิร�ยาทาง
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ทําขั�นตอนที่ 3-5 อีกครั�งโดยใช�มันฝรั�ง หอมใหญ� และแอปเป��ล 
แล�วบันทึกข�อมูลที่ได�ลงในตารางบันทึกผล

5

นวดคลึงมะนาวเบาๆ บนโต�ะเพ�่อให�ผนังเซลล�แตกและปล�อยน้ําในลูก 
น้ํารสเปร�้ยวเป�นสิ�งที่จําเป�นสําหรับการทําให�เกิดปฏิกิร�ยาทางเคมี 

1 เสียบแอมมิเตอร�ด�านขั�วลบที่ตะปูสังกะสีและขั�วบวกที่ลวดทองแดง
เพ�่อระบุว�ามีแรงดันไฟฟ�าเท�าใดที่เกิดจากมะนาวหนึ่งลูก บันทึกข�อมูล
ที่ได�ลงในตารางบันทึกผลด�านล�าง

6

ตัดมะนาวส�วนเล็กๆ ออกมาเพ�่อวัดระดับค�า pH ด�วยกระดาษลิตมัส

ค�อยๆ เอาลวดทองแดงยาวประมาณ 1 นิ�วเสียบที่ลูกมะนาว

เสียบตะปูสังกะสีลงในผิวมะนาวให�ห�างจากลวดทองแดงที่ป�กไว�
ประมาณ ¼ นิ�ว โดยระวังไม�ให�สัมผัสกับลวดสังกะสี

2

3

4
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ผลไม�

มะนาว
ขั�นตอนเหมือนการทดลองกับผักและผลไม�อื่น
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Set 2

+ -

ลวดทอง

เลนส�อีพอกซ�เรซ�น

ช�ป
ในถาดสะท�อนแสง
จานรอง

แคโทดขั�วบวก

ไดโอดเปล�งแสงหร�อไฟ LED ต�องใช�กระแสไฟฟ�าที่สม่ําเสมอเพ�่อ
ทําให�ไฟติด เช�่อมลวดทองแดงที่เสียบอยู�กับมะนาวลูกแรกเข�ากับตะปู
สังกะสีของมะนาวลูกที่สอง พยายามทําให�ไฟ LED ติดโดยเช�่อมต�อ
ลวดทองแดงของลูกที่สองเข�ากับขาต�อสั�นของไฟ LED และนําตะปู
สังกะสีของมะนาวลูกที่สองเข�าต�อกับขาต�อยาวของหลอดไฟ LED สี
แดง สังเกตดูว�าไฟติดหร�อไม� หากไม�ติด 

นํามะนาวลูกที่สามมาเพ��มโดยเช�่อมลวดทองแดงของมะนาวลูกที่สอง
เข�ากับตะปูสังกะสีของมะนาวลูกใหม� จากนั�นจ�งต�อไฟ LED เข�ากับตะปู
สังกะสีของมะนาวลูกแรกและลวดทองแดงของมะนาวลูกที่สาม ทําขั�น
ตอนนี้ซ้ํากับมะนาวลูกใหม�จนกว�าไฟจะติดสว�าง

2

เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ�าเพ�่อทําให�ไฟ LED สีแดงติดสว�างได�โดย1

ทําตามขั�นตอนในข�อ 1 ซ้ํากับมะนาว มันฝรั�ง หอมใหญ�และแอปเป��ล 
แล�วจดข�อมูลที่ได�ลงในตารางด�านล�าง

3

เพ��มจํานวนผลไม�ที่นํามาต�อข�้นเร�่อยๆ จนกว�าจะทําให�ไฟ LED 
ติดสว�าง

4

ให�นักเร�ยนแต�ละกลุ�มอภิปรายผลและนําเสนอว�ธีในการสร�างกระแส
ไฟให�แก�โรงเร�ยนและบ�านเร�อนในชนบทในแบบที่สร�างสรรค� โดยใช�
แนวคิดที่ได�จากการทดลองนี้ 

5

ผลไม� จํานวนที่ใช�เพ�่อทําให�ไฟ LED ติด

สรุปผล

อธิบายความสัมพันธ�ระหว�างค�า pH ของผลไม�กับแรงดันไฟฟ�าที่ผลิต6

มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข�้นที่กําลังส�งอย�างไรเมื่อต�อผลไม�หลายๆ 
ผลเข�าด�วยกัน

7

ทําไมจ�งต�องใช�ผลไม�ชนิดต�างๆ หลายผลเพ�่อทําให�ไฟ LED ติดสว�าง8
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การประเมินผล

เกณฑ�การประเมิน 4 3 2 1

ขั�นตอนการทํางาน

ความสามารถในการอธิบาย
ถึงเร�่องปฏิกิร�ยาระหว�างผล
ไม�กับการเป�นสื่อนําพลังงาน

ของมัน

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน
เป�นลําดับชัดเจน แต�ละข�อ
มีลําดับเลขกํากับและเป�น

ประโยคที่สมบูรณ�

ทําการทดลองที่แสดงถึง
ความเข�าในเร�่องปฏิกิร�ยา

ระหว�างผลไม�กับการเป�นสื่อ
นําพลังงานของมันได�อย�าง

ชัดเจน

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน
เป�นลําดับชัดเจน แต�ไม�มีลําดับ
เลขกํากับและไม�เป�นประโยค

ที่สมบูรณ�

ทําการทดลองที่แสดงถึงความ
เข�าในเร�่องปฏิกิร�ยาระหว�างผล
ไม�กับการเป�นสื่อนําพลังงาน
ของมันได�อย�างชัดเจน แต�ไม�

สามารถอธิบายรายละเอียดได�

มีการเข�ยนขั�นตอนการทํางาน 
แต�ไม�เป�นลําดับ 

หร�อทําตามได�ยาก

ทําการทดลองที่แสดงถึง
ความเข�าในเร�่องปฏิกิร�ยา

ระหว�างผลไม�กับการเป�นสื่อนํา
พลังงานของมัน ด�วยความรู�

ระดับผิวเผิน

ไม�มีการเข�ยนขั�นตอนการ
ทํางานเป�นลําดับของการ

ทดลอง

ไม�สามารถดําเนินการทดลอง
ที่แสดงถึงความเข�าใจในเร�่อง
ปฏิกิร�ยาระหว�างผลไม�กับการ
เป�นสื่อนําพลังงานของมันได�
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แบตเตอร�่จากผลไม�

ว�ชา

เร�่มต�น

เคมี

หัวข�อเร�่อง
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