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 ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ แบตเตอรี่จะเป็น
แหล่งกักเก็บและให้พลังงานหลักในการใช้ชีวิตของผู้คน 
เพราะนอกจากแบตเตอรี่จ�านวนมหาศาลที่ใช้ในอุปกรณ์
พกพาหลากหลายที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นทุกวันแล้ว  
การทีผู่ค้นส่วนใหญ่เริม่หนัมาใช้พลงังานทดแทน เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือ พลังงานน�้า เพื่อรับมือ 
กับสภาวะการขาดแคลนน�้ามันและแก๊สธรรมชาติ และ 
การแก้ปัญหาจากสภาวะเรือนกระจก แบตเตอรี่จะเป็น
อปุกรณ์ส�าคญัส�าหรับใช้กกัเกบ็พลงังานเหล่าน้ีในช่วงเวลาที่มี
การผลิตสูง เช่น ในช่วงที่แดดจ้า หรือ ลมพัดแรง และเป็น
แหล่งจ่ายพลังงานท่ีกักเก็บไว้ในช่วงท่ีมีการผลิตต�่า เช่น  
ในช่วงกลางคืน หรือ วันที่ไม่มีลมพัด นอกจากนี้ แบตเตอรี่
ยั ง เป ็นอุปกรณ์จ ่ายพลังงานหลักของยานพาหนะที ่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งก�าลังก้าวเข้ามาแทนที ่
ย านพาหนะที่ ใช ้ พ ลั ง ง านจ าก เชื้ อ เ พลิ ง ฟอส ซิ ล 
 การท�ากิจกรรมการเรียนรู ้เกี่ยวกับแบตเตอร่ี 
และการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม หรือ ที่เรียกว่า พลังงานสะอาด นอกจากจะ 
ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของพลังงานสะอาดและแบตเตอรี่แล้ว ยังเป็นการสร้าง
เสริมทักษะและเจตคติในการน�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูม้าใช้ประโยชน์
ในชีวติประจ�าวนั ส่งเสรมิให้เกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย 
อกีทัง้ยงัช่วยให้ผูเ้รยีนได้เข้าใจถงึแนวทางการใช้แหล่งกกัเกบ็
และให้พลงังานทีส่�าคญัในอนาคตอย่างแบตเตอรีท่ี่ปลอดภัย 
สามารถยดือายกุารใช้งานของแบตเตอรีไ่ด้นาน และจัดการ
แบตเตอรีท่ีใ่ช้แล้วได้อย่างถกูวธิ ีไม่ส่งผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม

 ในบทความนี ้ เป็นการน�าเสนอชดุกจิกรรมการเรยีนรู้
เกีย่วกบัการน�าพลงังานสะอาดมาชาร์จแบตเตอรีข่องโทรศพัท์
มอืถอื โดยมกีารบรูณาการเนือ้หาสาระในเรือ่ง ปฏกิริยิาเคมี 
ไฟฟ้าเคม ี วงจรไฟฟ้า อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ ไฟฟ้ากระแส 
และ พลงังานทดแทน ซึง่ผูส้อนสามารถน�าไปจดัเป็นกจิกรรม
ให้กบัทัง้ผูเ้รยีนในระดบัมัธยมศกึษาตอนต้นและมัธยมศกึษา
ตอนปลาย ภายในชดุกจิกรรม ประกอบด้วยกจิกรรมการเรยีนรู้
ย่อยจ�านวน 3 กจิกรรม ได้แก่ กิจกรรมที ่ 1 ท�าความรูจ้กั 
กับแบตเตอรี่ กิจกรรมที่ 2 ชาร์จแบตเตอร่ีด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ และ กิจกรรมที่ 3 ชาร์จแบตเตอรี่ด้วย 
การป่ันจกัรยาน ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

กิจกรรม ชาร์จแบตเตอรี่ด้วย

พลังงานสะอาด
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กิจกรรมที่ 1 ท�ำควำมรู้จักกับแบตเตอรี่ 

เวลำ 1 ชั่วโมง

จุดประสงค์
1. อธบิายหลกัการท�างาน ประเภท และ สมบัตขิองแบตเตอร่ี
    แต่ละประเภท
2. อธบิายแนวทางการใช้และเก็บรกัษาแบตเตอรีท่ี่ปลอดภยั   
   ช่วยให้แบตเตอรีมี่อายกุารใช้งานได้นาน และ ไม่ส่งผลกระทบ
    ต่อสิง่แวดล้อม

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 
 ผู้สอนสร้างความสนใจ (5 นาที) ด้วยการใช้ค�าถาม 
เช่น ใครใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต บ้าง และ  
ในอนาคตอุปกรณ์เหล่านี้จะมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นหรือ 
ลดลง จากนั้น ผู้สอนช้ีให้เห็นว่า อุปกรณ์พกพาต่าง ๆ  
จะท�างานไม่ได้หากไม่มแีบตเตอรี ่ การท�าความเข้าใจเกีย่วกับ
หลักการท�างานของแบตเตอรี่ จะช่วยให้ผู ้เรียนเป็น 
ผู้บริโภคอปุกรณ์ทีใ่ช้พลงังานจากแบตเตอรีไ่ด้อย่างปลอดภัย 
ยดือายกุารใช้งานแบตเตอรี ่ และสามารถจดัการกบัแบตเตอรี่
ที่ไม่ใช้แล้วได้อย่างถูกวิธี ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 ผู้สอนให้ผู้เรียนส�ารวจแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือ
ของผูเ้รยีน จากนัน้น�าผูเ้รยีนอภิปรายเก่ียวกบั ลกัษณะ ประเภท 
และสมบัติของแบตเตอรี่จากข ้อมูลบนตัวแบตเตอรี่ 
 ในล�าดับต่อมา ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 
4 – 5 คน และให้แต่ละกลุ่มใช้เวลา 30 นาทีสืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับแบตเตอรี่จากใบความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ท่ีผู้สอน
เตรยีมไว้ หรืออาจให้สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ หนังสือในห้องสมุด หรือ หนังสือเรียน โดยให้
แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่สนใจ เช่น
(1) หลักการท�างานและองค์ประกอบของแบตเตอรี่
(2) ประวัติของการพัฒนาแบตเตอรี่ 
(3) ประเภทของแบตเตอรีแ่ละข้อด ี ข้อจ�ากดัของแบตเตอรี่
     แต่ละประเภท 
(4) แนวทางการชาร์จแบตเตอรี่แบบทุติยภูมิ
(5) การใช้แบตเตอรี่อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
(6) แนวทางการจัดการกับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว 

 ระหว่างการสบืค้น ให้แต่ละกลุม่ได้เตรยีมตวัน�าเสนอ
ผลการสืบค้นหน้าชั้นเรียน 3 – 5 นาที โดยให้ใช้สีเมจิก 
เขียนสรุปความเข้าใจในหัวข้อที่ได้ท�าการสืบค้นเป็นส�านวน
ของตนเอง และอาจวาดภาพ หรือ แผนภาพ ลงในกระดาษ
ฟลิปชาร์ตเพื่อใช้เป็นสื่อส�าหรับการน�าเสนอหน้าชั้นเรียน
 ระหว่างการน�าเสนอ ผู้สอนประเมินความเข้าใจ
เกี่ยวกับแบตเตอร่ี ทักษะการส่ือสาร การท�างานร่วมกัน
ของผู้เรียน 

จุดประสงค์
1.อธบิายแนวทางการใช้เซลล์แสงอาทติย์ในการชาร์จแบตเตอรี่

วัสดุอุปกรณ์  (ต่อ 1 กลุ่ม)

1. เซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5.5 – 6 V 1 อัน 
2. โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมแบตเตอรี่ 1 เครื่อง
3. มัลติมิเตอร์  1 เครื่อง
4. สายชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ USB 1 เส้น
5. USB ตัวรับพร้อมสายไฟ 1 อัน
6. ตัวต้านทาน  1  อัน 
7. โคมไฟ  1 อัน สายไฟพร้อมปากหนีบสีแดง-ด�า 2 คู่

กิจกรรมที่ 2 ชำร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์

เวลำ 1 ชั่วโมง

วัสดุอุปกรณ์  (ต่อ 1 กลุ่ม)
1. กระดาษฟลิปชาร์ต  1 แผ่น
2. สีเมจิก 1 ชุด
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แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ผู้สอนสร้างความสนใจด้วยการใช้ค�าถาม ( 5 นาที) เช่น 
• ในอนาคต ทีต้่องเผชญิกบัปัญหาสภาวะขาดแคลนพลังงาน 
  และ ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม การน�าพลังงานสะอาดมาใช้ 
  มีข้อจ�ากัดส�าคัญคืออะไร 
• ถ้าต้องการน�าพลงังานสะอาด เช่น พลงังานจากแสงอาทติย์ 
 หรือ พลังงานลม มากักเก็บไว้ เพื่อใช้ในเวลาที่ต้องการ  
  จะมีแนวทางอย่างไร 
 ผู้สอนแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่า ในกิจกรรมนี้ ผู้เรียน
จะได้เรียนรู้แนวทางการชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (45 นาที) จากนั้น ให้แต่ละกลุ่ม 
รับชุดอุปกรณ์และใบกิจกรรม  และเริ่มการท�ากิจกรรม 
โดย ให้น�าเซลล์แสงอาทิตย์ไปไว้ในบริเวณที่มีแดด (ในกรณี
ที่บริเวณภายนอกห้องเรียนมีแสงแดดไม่เพียงพอ หรือ  
มีฝนตก ให้ใช้แสงจากโคมไฟแทนแสงอาทิตย์) 
 ให้ผู ้ เรียนบันทึกลักษณะการจัดวางเซลล์แสง
อาทิตย์ เช่น วางราบกับพื้น หรือ วางตั้งฉากกับพื้น ถัดมา 
ให้ผู้เรียนต่อตัวต้านทานเข้ากับเซลล์แสงอาทิตย์ และใช้
มัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า และ แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ บันทึกผลลงในใบกิจกรรม 
 ให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนต�าแหน่งและการจัดวางเซลล์
แสงอาทิตย์ในลักษณะต่าง ๆ  อีก 2 - 3 ลักษณะ และบันทึก
ลักษณะการจัดวาง ค่ากระแสไฟฟ้า และ แรงเคลื่อนไฟฟ้า
ที่วัดได้
 ให้ผู ้เรียนทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์
เคลือ่นทีด้่วยเซลล์แสงอาทติย์ โดยใช้สายไฟปากหนบีเชือ่มต่อ
ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับ USB ตัวรับ ซ่ึงได้ม ี
การบัดกรีเพื่อเชื่อมต่อกับสายไฟเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

 จากนั้น เชื่อมต่อ USB ตัวรับ กับหัว USB ตัวเสียบ
ของสายชาร์จโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบ USB ดงัแสดงในภาพที่ 2 
สังเกตสถานะการชาร์จของโทรศัพท์ 

 ภายหลงัการท�ากจิกรรม ให้ผูเ้รยีนกลบัมาทีห้่องเรียน 
เพื่ออภิปรายผลการท�ากิจกรรม (5 นาที) โดยถ้าโทรศัพท์
เคลือ่นทีไ่ม่แสดงสถานะการชาร์จ ให้ผูเ้รียนใช้ส่ิงท่ีได้เรยีนรู้
เกี่ยวกับแบตเตอร่ีและการชาร์จจากกิจรรมที่ 1 ใน 
การอภิปรายถึงสาเหตุ และบันทึกผลการอภิปราย หรือ  
ถ้าโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่สดงสถานะการชาร์จ ให้อภปิรายเกีย่วกับ
แนวทางที่ช่วยให้การชาร์จแบตเตอร่ีโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ได้เต็มความจุได้เร็วท่ีสุด บันทึกผล 
การอภิปรายลงในใบกิจกรรม
 ภายหลั งจากที่ ผู ้ เรี ยนได ้ท� ากิจกรรมชาร ์จ
แบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ผู้สอนน�าอภิปราย
และสรุปกิจกรรม (5 นาที) ซึ่งควรสรุปได้ว่า การน�าเซลล์
แสงอาทิตย์มาชาร์จแบตเตอรี่ ควรมีการค�านึงถึงแรง
เคลื่อนไฟฟ้า และ กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม กับแบตเตอรี่ 
ที่น�ามาชาร์จ ถ้าเซลล์แสงอาทิตย์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าน้อย
เกินไป อาจมีการน�ามาต่อกันแบบอนุกรม เพื่อเพิ่มแรง
เคล่ือนไฟฟ้า แต่ถ้าเซลล์แสงอาทิตย์มีกระแสไฟฟ้าน้อย
เกินไป อาจมีการน�ามาเชื่อมต่อกันแบบขนาน โดยค่าแรง
เคลื่อนไฟฟ ้าและกระแสไฟฟ ้าที่ ใช ้ชาร ์จแบตเตอรี่  
ไม่ควรมีค่ามากเกินกว่าที่แบตเตอรี่จะรับได้ เพราะอาจ
ท�าให้แบตเตอร่ีเสียหายและเกิดอันตรายได้ นอกจากนี้  
การจัดวางเซลล์แสงอาทิตย ์มีผลกับประสิทธิภาพใน 
การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 

 

 ภำพที่ 1 USB ตัวรับที่มีกำรบัดกรีสำยไฟที่ขั้วส�ำหรับกำรเชื่อมต่อกับ

เซลล์แสงอำทิตย์

 

 ภำพที่ 2 กำรเชื่อมต่อเซลล์แสงอำทิตย์กับสำยชำร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบ USB เพื่อชำร์จแบตเตอรี่
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 ในการประเมนิผล ผูส้อนสามารถประเมนิความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พลังงานทดแทน วงจรไฟฟ้า การชาร์จแบตเตอรี่ 
ได้จากใบกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้สอนสามารถประเมินการ
ท�างานร่วมกันเป็นทีมได้จากการสังเกต

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ผู้สอนสร้างความสนใจและเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากกิจกรรมที่ 2 (5 นาที) โดยใช้ค�าถาม เช่น ถ้าจะเปลี่ยน
พลังงานสะอาด อย่างเช่น พลังงานลม หรือ พลังงานจาก
การปั่นจักรยาน มาเป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วน�ามาเก็บสะสม
ไว้ในแบตเตอรีเ่พือ่ใช้ในเวลาทีต้่องการ จะมแีนวทางอย่างไร 
(แนวค�าตอบ ใช้เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าหรอืไดนาโมในการเปลี่ยน
เป็นพลังงานไฟฟ้า ก่อนจะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เปลี่ยน
กระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง และอุปกรณ์
ช่วยปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้เหมาะสมส�าหรับการชาร์จ
แบตเตอรี่)
 ให้ผู้เรียนใช้เวลา 30 นาที ในการศึกษาเนื้อหาใน
ใบความรู ้ เ ก่ียวกับเครื่องก�า เนิดไฟฟ ้าและอุปกรณ ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งได้แก่ 
ตัวเก็บประจุ (capacitor) ไดโอด (diode) ตัวกรองกระแส
แบบเต็มคลื่น (bridge rectifier) และไอซีควบคุมแรง
เคลื่อนไฟฟ้า (voltage regulator) จากนั้น ผู้สอนน�า 
ผู้เรียนอภิปรายเพื่อสรุปเนื้อหาจากใบความรู้ ซึ่งควรสรุป
ได้ว่า การชาร์จแบตเตอร่ีด้วยพลังงานกล จ�าต้องอาศัย
อุปกรณ์อิ เ ล็กทรอนิกส ์ส�าหรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ ้า 
กระแสสลับเป็นกระแสตรง และปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 
ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่ต้องการชาร์จ
 ผูส้อนให้ความรูเ้พิม่เตมิกบัผูเ้รยีนว่า การทีจ่ะชาร์จ
แบตเตอรี่ได้อย่างปลอดภัยและไม่สร้างความเสียหาย 
กับแบตเตอร่ี ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมกระแสไฟฟ้า 
ให้มีความสม�่าเสมอ โดยปริมาณกระแสไฟฟ้าต้องมีปริมาณ
เพียงพอกับการชาร์จแบตเตอรี่ด้วย ส�าหรับวงจรที่ใช้
เปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรงเต็มคลื่นที่สม�่าเสมอ 
เพ่ือใช้ในการชาร์จแบตเตอร่ี สามารถแสดงได้ดังภาพด้านล่าง

จุดประสงค์
1. อธิบายหน้าที่ และแนวทางการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้องกับการชาร์จแบตเตอรี่ด ้วย
พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า  

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อ 1 กลุ่ม)

   1. มัลติมิเตอร์  1 เครื่อง
   2. แผ่นสร้างวงจรต้นแบบ หรือ โพรโตบอร์ด  1  แผ่น
   3. ไอซีควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าชนิด 7805  1 อัน
   4. ตัวเก็บประจุ 1000   F  1 อัน
   5. ตัวกรองกระแสแบบเต็มคลื่น 1 อัน
   6. คีมปอกสายไฟ/คีมตัด 1 อัน
   7. สายไฟพร้อมปากหนีบ สีแดงและด�า 2 คู่
   8. สายไฟสีแดง และ สีด�า 
   9. สาย USB ส�าหรับชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1 เส้น
  10. โทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมแบตเตอรี่ 1 เครื่อง

กิจกรรมที่ 3 ชำร์จแบตเตอรี่ด้วยกำรปั่นจักรยำน 

เวลำ 2 ชั่วโมง

 

 ภำพท่ี 3 ก. แผนภำพแสดงวงจรกรองกระแสตรงเต็มคลื่น และ  

ข. กรำฟแสดงลักษณะของกระแสไฟฟ้ำท่ีได้จำกวงจรกรองกระแสตรงเต็มคล่ืน

เทียบกับเวลำ

 ข. ก.
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นิตยสาร สสวท.

12
 จากนั้น แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 4 – 5 คน 
และให้ผู ้เรียนได้สร้างอุปกรณ์ส�าหรับชาร์จแบตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือจากพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากไดนาโมจักรยาน 
(70 นาที) โดยให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ
ดังแผนภาพของวงจร ดังภาพที่ 4  

 ผูเ้รยีนอาจเชือ่มต่ออปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์โดยการใช้
สายไฟร่วมกับการบัดกรีบนแผ่นวงจรพิมพ์ หรือ ผู้เรียน
อาจใช้โพรโตบอร์ด ซ่ึงไม่ต้องอาศัยการบัดกรี ภาพที่ 5 
และ เ ม่ื อผู ้ เรียนได ้ เชื่ อมต ่ออุปกรณ ์อิ เล็กทรอนิกส  ์
ดงัแผนภาพวงจรข้างต้นแล้ว ให้ผูส้อนตรวจสอบความถกูต้อง
ของการเชื่อมต่อก่อนให้ผู ้เรียนน�าไปทดสอบกับไดนาโม
จักรยาน (ในกรณีที่ผู้สอนไม่มีจักรยานและไดนาโมที่พร้อม
ส�าหรับการทดสอบ สามารถใช้หม้อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต�่า 
ในการเป็นแหล่งก�าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแทนได้) 

 ในการเชื่อมต่อแผ่นวงจรที่ผู ้ เรียนสร้างขึ้นกับ
ไดนาโม ให้เชื่อมต่อตามแผนภาพวงจรในภาพที่ 6 โดย 
ใช้สายไฟพร้อมปากหนีบสีแดงและสีด�าเป็นสายเชื่อม  
จากนั้น ให้ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกมาจาก 
ไอซคีวบคมุ โดยระหว่างการท�ากจิกรรม ผูส้อนควรระมัดระวัง
ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อแผ่นวงจรที่ผู้เรียนสร้างขึ้นกบั
แหล่งก�าเนดิไฟฟ้า เพราะหากการเชือ่มต่อไม่ถูกต้อง สามารถ
ท�าให้เกิดความร้อนกับอุปกรณ์ และเกิดความเสียหายหรือ
อันตรายกับผู้เรียนได้

 

 ภำพที ่4  แผนภำพวงจรกำรเชือ่มต่ออปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ส�ำหรบั

กำรชำร์จแบตเตอรีโ่ทรศพัท์มอืถอืจำกพลงังำนไฟฟ้ำท่ีได้จำกกำรป่ันจกัรยำน 

 ภำพที ่5  ตวัอย่ำงกำรเชือ่มต่ออปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ตำมแผนภำพ

วงจรในภำพที่ 2 ด้วยโพรโตบอร์ด (ภำพ ก.) และด้วยแผ่นวงจรพิมพ์ หรือ 

แผ่นปรินต์ (ภำพ ข. และ ค.) 

 ก.

 ข.

 ค.
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ปีที่ 43 ฉบับที่ 196 กันยายน - ตุลาคม 2558 

 ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผู้เรียนวัดได้ มีค่าไม่คงที่ หรือ
น้อยกว่า 4 โวลต์ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และ
ท�าการทดสอบอีกครั้ง จนกว่าจะได้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มี
ค่าคงที่ และมีค่าประมาณ 5 โวลต์ (แบตเตอรี่ของโทรศัพท์
มือถือส่วนใหญ่ มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการชาร์จ
คือประมาณ 5 โวลต์) บันทึกค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในใบ
กิจกรรม
 หลังจากได้ท�าการวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าแล้ว ให้น�า
ตัวต้านทานมาเช่ือมต่อแบบอนุกรมเข้ากับแหล่งก�าเนิด
ไฟฟ้าและแผ่นวงจร จากนั้น ให้วัดกระแสไฟฟ้าของไฟฟ้าที่
ได้จากแผ่นวงจรที่สร้างขึ้น ถ้ากระแสไฟฟ้าไม่คงที่ ให้ตรวจ
สอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ จนกว่าจะได้ค่ากระแสไฟฟ้าคงที่ 
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้าในใบกิจกรรม
 เมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้จากการปั ่นจักรยานม ี
ค่าคงที่ ให้ทดสอบการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วย 
การปั่นจักรยาน โดยใช้สายไฟปากหนีบเชื่อมต่อระหว่าง
แผงวงจรกับ USB ตัวรับ จากนั้น ให้เชื่อมต่อ USB ตัวรับ 
กบัสายชาร์จโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่บบ USB ดงัแสดงในภาพที ่ 7 
สังเกตสถานะการชาร์จของโทรศัพท์ บันทึกผล

 หลังการทดสอบการชาร์จ ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
อภิปราย (10 นาที) ถึง แนวทางการพัฒนาและออกแบบ
การชาร์จแบตเตอร่ีด้วยการปั่นจักรยานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น สะดวกกับการใช้งานมากขึ้น รวมทั้ง ข้อควร
ระวังด้านความปลอดภัย ข้อดีและข้อจ�ากัดของการน�า
พลังงานสะอาดแต่ละประเภทมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่
 จากนั้น  ผู้สอนน�าผู้เรียนอภิปรายและสรุปกิจกรรม
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการปั่นจักรยาน (5 นาที)  
 ผู้สอนประเมินการท�างานร่วมกันจากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน ประเมินความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาดประเภทพลังงานกลจาก
บันทึกผลการท�ากิจกรรม บันทึกผลการอภิปราย และการ
ตอบค�าถามท้ายกิจกรรมในใบกิจกรรม นอกจากนี้ ผู้สอน
อาจเพิ่มเติมการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจด้วยแบบ
ทดสอบหลังเรียน 

 ภำพที่ 6 กำรเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประกอบแล้วเข้ำกับ
ไดนำโมจักรยำนเพื่อวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ำ 

 ภำพที ่7  กำรเชือ่มต่อวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ทีอ่ยูบ่นแผ่นวงจรพมิพ์
กับไดนำโมจักรยำนและสำยชำร์จโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบ USB เพื่อชำร์จ
แบตเตอรี่ 
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