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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันประชากรได้เพ่ิมมากขึ้นทุกปีและท าให้ความต้องการในการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนตาม
ไปด้วยอีกเช่นกัน ท าให้ต้องมีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานนิวเคลียร ์พลังงานจากก๊าซ พลังงานจากถ่านหิน ล้วนแล้วแต่สามารถสร้างมลพิษให้แก่โลกได้
 ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวันของชนในชาติ 
การสื่อสาร การคมนาคม การให้ความรู้ การศึกษา และการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อหลักการมนุษยชนจะเกิดข้ึนและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาด “ไฟฟ้า” 
 “ไฟฟ้า”เป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพ่ิมผลผลิตทั้งเกษตรรวมและอุตสาหกร
รมที่ทันสมัย การกระจายรายได้ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการผลิต และการ
ขายสินค้า ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 เนื่องด้วยการขยายตัวประชากรและการขยายตัวของเศรษฐกิจได้ด าเนินอยู่ตลอดเวลา 
ประเทศไทยจึงมีอัตราการเพ่ิมของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีละไม่ต่ ากว่า 1,000 เมกะวัตต์ จากก าลังผลิต
ในปี พ.ศ. 2537 ประมาณ 13,000 เมกะวัตต์ จากสถิติในปี 2544 ที่ผ่านมา ประเทศไทยผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ารวม 103,165 ล้านหน่วย จากแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติร้อยละ 68.2 น้ ามันเตาร้อยละ 2.9 
น้ ามันดีเซลร้อยละ 0.2 ถ่านหินลิกไนต์ร้อยละ 16.8 ถ่านหินน้ าเข้าร้อยละ 2.4 พลังน้ าร้อยละ 6.1 ซื้อ
จากลาว ร้อยละ 2.8 และพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ ร้อยละ 0.5 
 การผลิตไฟฟ้า จึงเป็นการพัฒนาที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่เมื่อเกิดภาวะขาด
แคลนทางเศรษฐกิจกระบวนการการผลิตไฟฟ้า จะเกิดภาวะการขาดทุนลงไปด้วย เนื่องจากการผลิต
ไฟฟ้าต้องใช้ต้นทุนสูงต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของคนไทย จากการศึกษา
พบว่า สารในชีวิตประจ าวัน มีคุณสมบัติการน าไฟฟ้าได้ เช่น เกลือแกง  เบกกิ้งโซดา น้ ามะนาว 
น้ าส้มสายชู เป็นต้น  ดังนั้นการผลิตไฟฟ้า ไม่จ าเป็นจะต้องได้จากแหล่งปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 
น้ ามันดิบ น้ ามันเตา น้ ามันดีเซล ถ่านหินลิกไนต์ ถ่านหินน้ า พลังน้ า และพลังงานหมุนเวียน เสมอไป 
แตส่ารที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา และพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันก็สามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
 ด้วยเหตุนี้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสอยดาววิทยา ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสอยดาว
วิทยา ได้จัดโครงการ STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมผลิตไฟให้ฉัน
ที เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการน าความรู้หลากหลายวิชามาบูรณาการร่วมกัน น าไปสู่การแก้ปัญหาที่
เชื่อมโยงกับชีวิต และเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษาให้เกิดขึ้นในโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการสะเต็มศึกษา
ขึ้นมา 
 การจัดการเรียนรู้ที่นอกจากจะมุ่งเน้นความเข้าใจเนื้อหาแล้ว จะต้องฝึกทักษะส าคัญให้กั บ
ผู้เรียน ทั้งทักษะชีวิตการท างาน ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการท างานและด าเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 มุ่งเน้นการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ปลูกฝังให้
ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกท่ีสร้างสรรค์  สามารถยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและผลิตบุคคลากรที่มี
คุณภาพสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
1.2  วัตถุประสงค์ 
 1. นักเรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับสารอิเล็กโทรไลต์มาสร้าง และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อย่างเป็นระบบผ่านการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
1.3  ขอบเขตและข้อจ ากัด 
 ระยะเวลาด าเนินการเริ่มโครงการ STEM Education กับแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  
เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2561  สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 20 ส.ค.2561  รวมระยะเวลาด าเนินการ 20 วัน 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้จากสารในชีวิตประจ าวัน จากธรรมชาติได ้
     2. สามารถน าไปต่อยอดชิ้นงานได้ดีกว่าเดิม 
     3. ท าให้เข้าใจหลักการการท างานของการผลิตไฟฟ้าได้มากข้ึน 
     4. ได้เรียนรู้ขั้นตอนการท างานและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นระหว่างท างาน 
     5. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 ในบทนี้เป็นการทบทวนแนวความคดิทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
สวนที่ 1 เปนการน าเสนอขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความส าคัญและความจ า
เปนดานการพลังงาน 
 

 2.1 พลังงานไฟฟ้า  
 พลังงาน คือความสามารถในการท างาน มีอยู่หลายรูปแบบ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
ได้แก่พลังงานที่ท างานได้และพลังงานที่เก็บสะสมไว้  
พลังงานที่ทางานได้ที่ส าคัญได้แก่ พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง และ พลังงานเสียง ส่วน พลังงานที่เก็บ
สะสมไว้ประกอบด้วย พลังงานเคมี หมายถึง พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในสสารต่างๆ พลังงานนิวเคลียร์ 
หมายถึง พลังงานที่เก็บสะสมไว้ในธาตุ และพลังงานศักย์ หมายถึง พลังงานที่มีอยู่ในวัตถุซึ่งขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งของวัตถุนั้น ๆ แบ่งออกเป็น พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น 
 พลังงานไฟฟ้า หมายถึง พลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่ง 
ได้เกิดจากแหล่งก าเนิดหลายประเภทซึ่งการน าพลังงานไฟฟ้ามาใช้จะต้องมีการเชื่อมต่อแหล่งก าเนิด 
ไฟฟ้าเขากับสิ่งที่จะน าพลังงานไฟฟ้าไปใช้เรียกว่า วงจรไฟฟ้าโดยพลังงานไฟฟ้าที่ได้ก็จะถูกเปลี่ยนรูป
ไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงานกล พลังงานความร้อน พลังงานเสียง พลังงานแสง เป็นต้น 
 แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า 
 แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า เป็นส่วนที่ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจร 
เพ่ือให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นท างานได้โดยแหล่งก า เนิดไฟฟ้ามีอยู่หลายแหล่งซึ่งแต่ละแหล่งมี
หลักการท าให้เกิดและน ามาใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน ดังนี้ 
 1. ไฟฟ้าจากการขัดสี เกิดจากการน าวัสดุต่างชนิดกันมาขัดถูแล้วทาให้เกิดอ านาจอย่างหนึ่ง 
ขึ้นมาและสามารถดูดวัตถุอ่ืนๆที่เบาบางได้เราเรียกอ านาจนั้นว่าไฟฟ้าสถิตซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะอยู่ใน
วัตถุได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเสื่อมลงไปจนสุดท้ายก็หมดไปในที่สุด 
 2. ไฟฟ้าจากปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะท าให้ประจุไฟฟ้าในสารเคมีนั้นเคลื่อนที่ผ่าน
ตัวน าท าให้เกิดเป็นไฟฟ้ากระแสขึ้นได้เราน าหลักการนั้นไปประดิษฐ์ ถ่านไฟฉาย และแบตเตอรี่
รถยนต์ 
 3. ไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็ก เกิดขึ้นได้ เมื่อมีการหมุนหรือเคลื่อนที่ ผ่านขดลวดตัดกับ 
สนามแม่เหล็ก ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวด ซึ่งเราน าหลักการนั้นไปสร้างเครื่องก า เนิดไฟฟ้าที่ 
เรียกว่า ไดนาโม ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
 4. ไฟฟ้าจากแรงกดดัน แร่ธาตุบางชนิดเมื่อได้รับแรงกดดันมากๆจะปล่อยกระแสไฟฟ้า ออกมาได้ 
ซึ่งเราน าแร่ธาตุเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการท าไมโครโฟน หัวเข็มของเครื่องเล่นแผ่น เสียง เป็นต้น 
 5. กระแสไฟฟ้าจากสัตว์บางชนิด สัตว์น้ าบางชนิดมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวเมื่อเราถูกต้องตัวสัตว์
เหล่านั้นจะถูกไฟฟ้าจากสัตว์เหล่านั้นดูดได้เช่น ปลาไหลไฟฟ้า เป็นต้น 
 6. กระแสไฟฟ้าจากความร้อน เป็นกระแสไฟฟ้าที่ได้จากการน าโลหะไปเผาให้ร้อน 
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 กฎของโอห์ม (Ohm's Law) 
 กฎของโอห์ม ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และ ความ
ต้านทาน ในวงจรไฟฟ้า กล่าวคือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวใดๆ แปรผันตรงกับความต่างศักย์ 
(แรงดันไฟฟ้า หรือแรงดันตกคร่อม) และแปรผกผันกับความต้านทานระหว่างสองจุดนั้นที่กระแสไหล
ผ่าน ในสูตรสมการทางคณิตศาสตร์, เขียนได้ดังนี้: 
 

V = IR 
 
 โดยที่ V คือความต่างศักย์ มีหน่วยเป็น โวลต์, I คือกระแสในวงจร หน่วยเป็น แอมแปร์ และ   
R คือความต้านทานในวงจร หน่วยเป็น โอห์ม 
 กฎดังกล่าวตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับ เกออร์ก โอห์ม นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ผู้ที่ตีพิมพ์ผลงานในปี 
พ.ศ. 2370 (ค.ศ. 1827) บรรยายการทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสผ่านลวดความยาวต่าง ๆ กัน 
และอธิบายผลด้วยสมการ (ซึ่งซับซ้อนกว่าสมการบนเล็กน้อย) 
 ค่าความต้านทาน ของอุปกรณ์ต้านทาน เช่น ตัวต้านทาน มีค่าคงที่ ที่กระแสและแรงดันช่วงที่
กว้าง เมื่อตัวต้านทานถูกน ามาใช้ในเงื่อนไขดังกล่าว เรียกตัวต้านทานนั้นว่า อุปกรณ์โอห์มิก (ohmic 
device) เพราะว่า เพียงค่าความต้านทานค่าเดียว ก็สามารถใช้อธิบายคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นได้ แต่
ถ้าป้อนแรงดันที่สูงมาก อุปกรณ์ดังกล่าวจะสูญเสียคุณสมบัติ โอห์มิก ไป ซึ่งค่าความต้านทานมักสูง
กว่าความต้านทานในสภาวะปกติ 
 
2.2  ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
 จากการเติบโต และการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มีผลท าให้
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันประเทศไทย
มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 22,586 เมกะวัตต์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2552) ขณะที่ก าลังการผลิตโดยรวมของประเทศ อยู่ที่ 28,530 เมกะวัตต์ และจากการพยากรณ์ความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ ในปี พ. ศ. 2560 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 39,560 เมกะวัตต์ ดังนั้น
ประเทศไทยจึงต้องเตรียมแผนเพ่ิมก าลังผลิตเป็น 47,119 เมกะวัตต์ ในอีก 10 ปีข้างหน้า เพ่ือให้มี
ก าลังการผลิตส ารองเพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย, 2552) 
 สัดส่วนของการใช้พลังงาน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน แยกตามแหล่งพลังงานแต่ละ
ประเภทปรากฏว่า เป็นพลังงานจากก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70.0 พลังงานจากถ่านหินลิกไนต์และถ่าน
หินที่น าเข้ารวมร้อยละ 20.8 พลังงาน จากเข่ือนพลังน้ าร้อยละ 4.7 พลังงานจากน้ ามันเตาร้อยละ 1.0 
พลังงานที่ซื้อมาโดยตรง จากประเทศเพ่ือนบ้านร้อยละ 1.9 พลังงานจากน้ ามันดีเซล ร้อยละ 0.2 และ
เป็นพลังงานจากพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ รวมร้อยละ 1.4 
 ตัวเลขสัดส่วน การใช้พลังงานทดแทน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ในประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์
ต่ า เนื่องจากประเทศไทยยังมีแหล่งก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งปัจจุบันได้ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิง
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หลัก ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ประกอบกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนยังคงสูง 
เนื่องจากยังไม่แพร่หลาย และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจ ใน
การลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 สัดส่วนการใช้พลังงานเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 สัดส่วนการใช้พลังงานเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทย 
 
2.3  พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก  
 พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก เป็นพลังงานที่ก าลังจะถูกน ามาใช้ทดแทนพลังงาน
แบบเดิมหรือเป็นพลังงานที่เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากว่าพลังงาน
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก าลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้หรือเพราะมีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไป 
และน ามาซึ่งภาวะปัญหาโลกร้อน พลังงานที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล เช่น 
ถ่านหิน, ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติ ซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาล และ มีมลพิษ
ค่อนข้างสูง 
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ตัวอย่าง  พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก ที่ส าคัญ เช่น 
 – พลังงานลม เช่น การใช้กังหันลมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
 – พลังงานน้ า เช่น การใช้พลังงานศักย์ของน้ าในเขื่อนหมุนไดนาโมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
 – พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การผลิตไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์ 
 – พลังงานน้ าขึ้นน้ าลง  
 – พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ 
 – เชื้อเพลิงชีวภาพ 
 – พลังงานชีวมวล 
 
 ในช่วงนี้มีกระแสเทรนด์พลังงานทดแทนหรือ พลังงานทางเลือกประเภทหนึ่งที่ก าลังได้รับ
ความนิยมขึ้นอย่างมาก นั่นคือ พลังงานหมุนเวียน(Renewal Energy) คือ พลังงานที่มีให้ใช้ได้
ตลอดเวลาไม่หมดหรือสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือสามารถท่ีจะสร้างข้ึนมาใช้ใหม่ในเวลาที่ไม่นาน 
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานไฮโดรเจน พลังงานที่ได้จากพืชที่สามารถ
ปลูกข้ึนมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ พลังงานชีวมวล 
 พลังงานทดแทน โดยทั่วไปหมายถึงระเบิดนิวเคลีย พลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากดวง
อาทิตย์ที่อยู่บนฟ้า เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติซึ่งปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มหาศาล
อันเป็นสาเหตุโลกร้อน ตัวอย่างพลังงานทดแทนที่ส าคัญเช่น พลังงานลม , พลังงานน้ า, พลังงาน
แสงอาทิตย์, พลังงานน้ าขึ้นน้ าลง,พลังงานคลื่น, พลังงานความร้อนใต้พิภพ, เชื้อเพลิงชีวภาพ พลัง
งานน า้มันดิบ น้ ามันปาลม์ พลังงานน้ ามันพืชจากเต่าในทะเลทราย เป็นต้น ในปี 2555 ประเทศไทยใช้
พลังงานทดแทนเพียง 18.2% ของพลังงานทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า เพียง 1.8% โดยที่พลังงาน
แสงอาทิตย์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มข้ึน 23% แต่ พลังงานจากฟืน ถ่าน แกลบ และวัสดุเหลือใช้ทาง
เกษตร โดยน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงดั้งเดิม มีอัตราลดลง 10% (อาจเป็นเพราะมวลชีวภาพดังกล่าวถูก
แปรรูปไปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพไปแล้ว) 
พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นพลังงานที่ถูกท าขึ้นใหม่(renewable)ได้อย่างต่อเนื่อง (เช่นมวล
ของลมกลุ่มแรกผ่านกังหันลมไป มวลของลมกลุ่มใหม่ก็ตามมาอย่างต่อเนื่องเป็นต้น) เรียกว่า พลังงาน
หมุนเวียน (อังกฤษ: Renewal Energy) ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม น้ า และไฮโดรเจน เป็นต้น (บางต ารา
ว่า มวลชีวภาพ ก็เป็นพลังงานหมุนเวียน ขึ้นกับว่า มันท าข้ึนใหม่ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่) 
ตามแผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 15 ปี ระหว่าง 2555-2564 มีแผนที่จะให้มีการใช้
พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วน 20% ของพลังงานทั้งหมด การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็น
การศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็น
พลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงาน
ลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอ่ืนๆ เพ่ือให้มีการผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย มี
ประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมทั้งทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Renewal_Energy&action=edit&redlink=1
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 ส าหรับผู้ใช้ในเมือง และชนบท ซึ่งในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกล่าว 
ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เพ่ือการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย งาน
ศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการที่
เกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานนี้คือ โครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงาน และมีความเชื่อมโยงกับ
แผนงานพัฒนาชนบทในโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับ
หมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทนจะเป็นงานประจ าที่มีลักษณะ
การด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกว้างเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทั้ง
ในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เครื่องมือทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน และรองรับความพร้อมในการจัดตั้งโครงการใหม่ๆ ในโครงการ
ศึกษาวิจัยด้านพลังงานและโครงการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น การติดตาม
ความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาต้นแบบ ทดสอบ 
วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบื้องต้น และเป็นงานส่ งเสริมการพัฒนาโครงการที่ก าลัง
ด าเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้โครงการที่เสร็จสิ้นแล้วได้น าผลไปด าเนินการ
ส่งเสริม และเผยแพร่และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป 
ประเภทของพลังงานทดแทน 
 ในปัจจุบันเรื่องพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ของโลก และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อมวล
มนุษยชาติมากขึ้นทุกที การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความส าคัญใน
การร่วมหาหนทางแก้ไข ท าการศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ ทดลอง ติดตามเทคโนโลยีอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการน าพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม่ๆในด้าน
พลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในประเทศไทยต่อไป โดยค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอจะจ าแนก
ประเภทของพลังงานทดแทนได้ดังนี้ 
พลังแสงอาทิตย์ 
 ดวงอาทิตย์ให้พลังงานจ านวนมหาศาลแก่โลกของเรา พลังงานจากดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงาน
หมุนเวียนที่ส าคัญที่สุด เป็นพลังงานสะอาดไม่ท าปฏิกิริยาใดๆอันจะท าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์
แสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็คทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง ที่ถูกน ามาใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากสามารถ
เปลี่ยนเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วนใหญ่เซลล์แสงอาทิตย์ท ามาจากสารกึ่ง
ตัวน าพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 44 
เปอร์เซนต ์
 ในส่วนของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ใน
เกณฑ์สูง พลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับได้ทั่วประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อ
วัน ประกอบด้วยพลังงานจากรังสีตรง (Direct Radiation) ประมาณ 50 เปอร์เซนต์ ส่วนที่เหลือเป็น
พลังงานรังสีกระจาย (Diffused Radiation) ซึ่งเกิดจากละอองน้ าในบรรยากาศ(เมฆ) ซึ่งมีปริมาณสูง
กว่าบริเวณท่ีห่างจากเส้นศูนย์สูตรออกไปทั้งแนวเหนือ – ใต้ด้วย 
พลังงานลม 
 เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 ที่ ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์ใช้แล้ว
ไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก ได้รับความสนใจน ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง ใน
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ขณะเดียวกัน กังหันลมก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถน าพลังงานลมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า และในการสูบน้ า ซึ่งได้ใช้งานกันมาแล้วอย่างแพร่หลายพลังงาน
ลมเกิดจากพลังงานจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโลกท าให้อากาศร้อน และลอยตัวสูงขึ้น อากาศจาก
บริเวณอ่ืนซึ่งเย็นและหนาแน่นมากกว่าจึงเข้ามาแทนที่ การเคลื่อนที่ของอากาศเหล่านี้เป็นสาเหตุให้
เกิดลม และมีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศในบางพ้ืนที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวฝั่ง
ทะเลอันดามันและด้านทะเลจีน(อ่าวไทย) มีพลังงานลมที่อาจน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะพลังงานกล 
(กังหันสูบน้ ากังหันผลิตไฟฟ้า) ศักยภาพของพลังงานลมที่สามารถ น ามาใช้ประโยชน์ได้ส าหรับ
ประเทศไทย มีความเร็ว อยู่ระหว่าง 3 – 5 เมตรต่อวินาที และความเข้มพลังงานลมที่ประเมินไว้ได้อยู่
ระหว่าง 20 – 50 วัตต์ต่อตารางเมตร 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
 พลังงานความร้อนใต้พิภพ [Geothermal – Geo (พ้ืนดิน) Thermal (ความร้อน)] หมายถึง
การใช้งานอย่างหนักจากความร้อนด้านในของโลก แกนของโลกนั้นร้อนอย่างเหลือเชื่อ โดยร้อนถึง 
5,500 องศาเซลเซียส (9,932 องศาฟาเรนไฮท์) จากการประมาณการเมื่อเร็วๆ นี้ ดังนั้นจึงไม่น่า
แปลกใจเลยว่าแม้แต่พ้ืนผิว 3 เมตรด้านบนสุดของโลกก็มีอุณหภูมิใกล้เคียง 10-26 องศาเซลเซียส 
(50-60 องศาฟาเรนไฮท์) อย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี นอกจากนี้กระบวนการทางธรณีวิทยาที่แตกต่าง
กันท าให้ในบางที่มีอุณหภูมิสูงกว่ามาก 
 น าความร้อนมาใช้งาน 
 ในที่ที่แหล่งเก็บน้ าร้อนจากความร้อนใต้พิภพอยู่ใกล้ผิวโลก น้ าร้อนนั้นสามารถส่งผ่านท่อ
โดยตรงไปยังที่ทีต้องการใช้ความร้อน นี่เป็นวิธีการหนึ่งที่ความร้อนใต้พิภพสามารถใช้ท าน้ าร้อนใน
การท าความร้อนให้บ้าน ท าให้เรือนกระจกอุ่นขึ้น และแม้แต่ละลายหิมะบนถนนแม้ในสถานที่ที่ไม่มี
แหล่งเก็บความร้อนใต้พิภพที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เครื่องปั๊มความร้อนจากพ้ืนดินสามารถส่งความ
ร้อนสู่พ้ืนผิวและสู่อาคารได้ สิ่งนี้เป็นไปได้ในทุกแห่ง นอกจากนี้เนื่องจากอุณหภูมิใต้ดินนั้นเกือบคงที่
ทั้งปี ท าให้ระบบเดียวกันนี้ที่ช่วยส่งความร้อนให้อาคารในฤดูหนาวจึงสามารถท าความเย็นให้อาคาร
ในฤดูร้อนได ้
 การผลิตกระแสไฟฟ้า 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพใช้บ่อน้ าความลึกสูงสุด 1.5 กิโลเมตร (1 ไมล์) หรือลึกกว่านั้น 
ในบางครั้งเพ่ือให้สามารถเข้าถึงแหล่งส ารองน้ าจากความร้อนใต้พิภพที่ก าลังเดือด โรงไฟฟ้าบางแห่ง
ใช้ไอน้ าจากแหล่งส ารองเหล่านี้โดยตรงเพ่ือท าให้ใบพัดหมุน ส่วนโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ปั๊มน้ าร้อนแรงดันสูง
เข้าไปในแท็งก์น้ าความดันต่ า ท าให้เกิด “ไอน้ าชั่วขณะ” ซึ่งใช้เพ่ือหมุนกังหันของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าสมัยใหม่ใช้น้ าร้อนจากพ้ืนดินเพ่ือท าความร้อนให้กับของเหลว เช่น ไอโซบิวทีน ซึ่งเดือดที่
อุณหภูมิต่ ากว่าน้ า เมื่อของเหลวชนิดนี้ระเหยเป็นไอและขยายตัว มันจะท าให้ใบพัดเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าหมุน 
 ข้อดีของพลังความร้อนใต้พิภพ 
 ปั๊มน้ ามันก๊าซไฮโดรเจนในเมืองเรย์จาวิก ซึ่งเริ่มจ่ายเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่น ากลับมาใช้ใหม่ไ ด้
ให้กับรถบัส 3 คัน เชื้อเพลิงนี้ผลิตขึ้นจากน้ าที่ใช้พลังความร้อนใต้พิภพ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ในประเทศ
ไอซ์แลนด์ 
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การผลิตพลังความร้อนใต้พิภพแทบไม่ก่อมลพิษหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเลย พลังงานนี้
เงียบและน่าเชื่อถืออย่างที่สุด โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพผลิตพลังงานประมาณ 90% 
ตลอดเวลา เมื่อเทียบกับ 65-75% ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล 
 แต่โชคร้ายที่ถึงแม้ว่าหลายประเทศมีแหล่งส ารองความร้อนใต้พิภพที่อุดมสมบูรณ์ แต่แหล่ง
พลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการพิสูจน์ว่าดีแล้วนี้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ต่ ามาก น้ าร้อนที่ถูกน าไปใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้าแล้วนั้น แม้อุณหภูมิจะลดลงบ้าง แต่ก็ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการอบแห้ง และใช้ใน
ห้องเย็นส าหรับเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตรได้ นอกจากนั้น น้ าที่เหลือใช้แล้วยังสามารถน าไปใช้ใน
กิจการเพ่ือกายภาพบ าบัด และการท่องเที่ยวได้อีก ท้ายที่สุดคือ น้ าทั้งหมดซึ่งยังมีสภาพเป็นน้ าอุ่นอยู่
เล็กน้อย จะถูกปล่อยลงไปผสมกับน้ าตามธรรมชาติในล าน้ า ซึ่งนับเป็นการเพ่ิมปริมาณน้ าให้กับ
เกษตรกรในฤดูแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 ข้อควรระวังจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
 พลังงานความร้อนใต้พิภพ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายประการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานความร้อนนี้ แม้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรง
ต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็ควรท าการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจและหาทางป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิด
ตามมาได้ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 – ก๊าซพิษ โดยทั่วไปพลังงานความร้อนที่ได้จากแหล่งใต้พิภพ มักมีก๊าซประเภทที่ไม่สามารถ
รวมตัว ซึ่งก๊าซเหล่านี้จะมีอันตรายต่อระบบการหายใจหากมีการสูดดมเข้าไป ดังนั้นจึงต้องมีวิธีก าจัด
ก๊าซเหล่านี้โดยการเปลี่ยนสภาพของก๊าซให้เป็นกรด โดยการให้ก๊าซนั้นผ่านเข้าไปในน้ าซึ่งจะเกิด 
ปฏิกิริยาเคมีได้เป็นกรดซัลฟิวริกข้ึน โดยกรดนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 – แร่ธาตุ น้ าจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในบางแหล่ง มีปริมาณแร่ธาตุต่างๆ ละลาย
อยู่ในปริมาณที่สูงซึ่งการน าน้ านั้นมาใช้แล้วปล่อยระบายลงไปผสมกับแหล่งน้ าธรรมชาติบนผิวดินจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบน้ าผิวดินที่ใช้ในการเกษตรหรือใช้อุปโภคบริโภคได้ ดังนั้นก่อนการปล่อยน้ า
ออกไป จึงควรท าการแยกแร่ธาตุต่างๆ เหล่านั้นออก โดยการท าให้ตกตะกอนหรืออาจใช้วิธีอัดน้ านั้น
กลับคืนสู่ใต้ผิวดินซึ่งต้องให้แน่ใจว่าน้ าที่อัดลงไปนั้นจะไม่ไหลไปปนกับแหล่งน้ าใต้ดินธรรมชาติที่มีอยู่ 
ความร้อนปกติน้ าจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่ผ่านการใช้ประโยชน์จากระบบผลิตไฟฟ้าแล้ว
จะมีอุณหภูมิลดลง แต่อาจยังสูงกว่าอุณหภูมิของน้ าในแหล่งธรรมชาติเพราะยังมีความร้อนตกค้างอยู่  
ดังนั้น ก่อนการระบายน้ านั้นลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติควรท าให้น้ านั้นมีอุณหภูมิเท่าหรือใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิของน้ าในแหล่งธรรมชาติเสียก่อน โดยอาจน าไปใช้ประโยชน์อีกครั้งคือการน าไปผ่านระบบ
การอบแห้งหรือการท าความอบอุ่นให้กับบ้านเรือน 
 – การทรุดตัวของแผ่นดิน ซึ่งการน าเอาน้ าร้อนจากใต้ดินขึ้นมาใช้ ย่อมท าให้ในแหล่งพลังงาน
ความร้อนนั้นเกิดการสูญเสียเนื้อมวลสารส่วนหนึ่งออกไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการทรุ ดตัวของ
แผ่นดินขึ้นได้ ดังนั้นหากมีการสูบน้ าร้อนขึ้นมาใช้ จะต้องมีการอัดน้ าซึ่งอาจเป็นน้ าร้อนที่ผ่านการใช้
งานแล้วหรือน้ าเย็นจากแหล่งอ่ืนลงไปทดแทนในอัตราเร็วที่เท่ากัน เพ่ือป้องกันปัญหาการทรุดตัวของ
แผ่นดิน 
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 นอกจากนี้ น้ าพุร้อนที่น ามาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว เมื่อมีอุณหภูมิต่ าลงเหลือประมาณ 
80 องศาเซลเซียส สามารถน ามาใช้เป็นพลังงานในการอบแห้งพืชผลทางการเกษตร เป็นพลังงาน
ส าหรับห้องเย็น และเครื่องปรับอากาศได้ด้วย 
 แนวโน้มพลังงานทดแทนในอนาคต ปัจจุบันได้มีความพยายามศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาพลังงานจากแหล่ง
ในท้องถิ่น และภายในประเทศ สามารถผลิตและใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วย
ลดการท าลายทรัพยากรที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างมากมาย และรุนแรงในปัจจุบัน ช่วยรักษาสมดุลย์ของ
ธรรมชาติ อันเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อโลก และมนุษยชาติ เชื่อว่าพลังงานทดแทนจะเป็น
หนทางหนึ่งของการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของโลกได้ 
 

 
ภาพที่ 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

ที่มา : http://www.heritage-int.co.th/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.heritage-int.co.th/
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 

วิธีด าเนินงาน 
 ประชากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสอยดาววิทยา 
 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จ านวน 35 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 

1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ชุดกิจกรรม ผลิตไฟให้ฉันที 
 อุปกรณ์ 

รายการ ต่อกลุ่ม 
เกลือป่น ก าหนดเอง 
น้ าตาลทราย ก าหนดเอง 
เบกก้ิงโซดา ก าหนดเอง 
เครื่องโวลต์มิเตอร์ 1 ชุด 
หลอดไฟ LED 1 หลอด 
สายไฟ 5 เส้น 
แผ่นสังกะสี 4 แผ่น 
แผ่นทองแดง 4 แผ่น 
ถ่านไฟฉาย ขนาด 1.5 โวลต์ 1 ก้อน 
กาว TOA 1 กระปุก 
กระดาษแก้วสีต่างๆ 2 แผ่น  
กระดาษบรู๊ฟ 1 แผ่น 
สีเมจิก 3 แท่ง 
ฟิวเจอร์บอร์ด 1 แผ่น 
เทปใสม้วนเล็ก 1 ม้วน 
แก้วน้ า 2  ใบ 
ขวดน้ า 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ 3 ขวด 
กรรไกร 1 อัน 
แท่งคนสาร 1 แท่ง 

หมายเหตุ : ให้นักเรียนก าหนดปริมาณสาร 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2. ให้นักเรียนท ากิจกรรมโดยการวางแผน ออกแบบ ตามโจทย์ และเงื่อนไข ที่ก าหนดจากนั้นให้

นักเรียนลงมือท ากิจกรรม เรื่อง ผลิตไฟให้ฉันที  
3. ให้นักเรียนน าชิ้นงานมาการทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข 
4. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
ภาพที่ 4 การวางแผนและออกแบบความเข้มข้นของสารละลาย และไฟฉาย 

 

 
ภาพที่ 5 ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ออกแบบไว้ 
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ภาพที่ 6 ผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงตามที่วางแผน 

 

 
ภาพที่ 7 ประดิษฐ์ไฟฉายตามที่ออกแบบไว้ 

 

 
ภาพที่ 8 ตัดสินโดยการวัดกระแสไฟฟ้า และความสวยงาม 

 
วิเคราะห์ข้อมูล 
 - เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง การใช้ชุดกิจกรรม ผลิตไฟให้ฉันที โดยใช้สถิติการค านวณ
ร้อยละ 
 - เปรียบเทียบชิ้นงานของนักเรียน 
การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข 
 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง โดยผลออกมาไม่ค่อนข้างเป็นไปตามที่ต้องการ คือ ผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมาได้น้อยมาก ชิ้นงานไฟฉาย ความแน่นระหว่างฝาขวดน้ ากับขวดน้ าที่ใช้กระจาย
แสงให้สว่างมากยิ่งขึ้น ยังหลวม ๆ อยู่ ด้ามจับไฟฉายยังไม่แน่นและหลวม ๆ อยู่ เราจึงใช้สกอตเทป 
พันอีกเพ่ือแก้ไขให้ไม่หลวม  
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
วิเคราะห์ แยกแยะ อย่างเป็นระบบผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ผลการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนน าความรู้สารอิเล็กโทรไลต์มาสร้าง และผลิต
กระแสไฟฟ้าได้  คิดเป็นร้อยละ  86 และนักเรียนมี เจตคติที่ดีต่อ  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 91 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการหาทางสถิติร้อยละ (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน พบว่า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง โดยผลออกมา
ไม่ค่อนข้างเป็นไปตามที่ต้องการ คือ ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้น้อยมาก ชิ้นงานไฟฉาย ความแน่น
ระหว่างฝาขวดน้ ากับขวดน้ าที่ใช้กระจายแสงให้สว่างมากยิ่งขึ้น ยังหลวม ๆ อยู่ ด้ามจับไฟฉายยังไม่
แน่นและหลวม ๆ อยู่ เราจึงใช้สกอตเทป พันอีกเพ่ือแก้ไขให้ไม่หลวม 
 ดังนั้น การแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เรื่อง ผลิตไฟให้ฉันที สอดคล้องกับแนวทางการ พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบเชิงบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
นั้นยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  
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บทท่ี 5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
            ผลการด าเนินงาน คือ สร้างชิ้นงานมาได้ตามต้องการ โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริง
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ว่า 
 1. นักเรียนน าความรู้เกี่ยวกับสารอิเล็กโทรไลต์ แล้วน ามาสร้าง และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ คิด
เป็นร้อยละ 86 
 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 91 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าไปปรับปรุง และพัฒนาศักยภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้า ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นและ
ใช้ได้จริง จากสารที่พบเห็นและใช้ในชีวิตประจ าวัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ ขาดแคลนไฟฟ้าในอนาคต  
 2. อาจใช้สารละลายที่น าไฟฟ้าได้ดีกว่านี้ เช่น น้ ามะนาว น้ าอัดลม น้ าส้มสายชู เป็นต้น 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. การต่อวงจรไฟฟ้า นักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถต่อวงจรไฟฟ้าให้ไฟติดได้ 
 2. กาวไม่แน่น เพราะกาวไม่เชื่อมระหว่างฝาขวดน้ าและขวดน้ าที่ใช้ในการกระจายแสง 
 3. ความเข้มข้นของสารละลาย ถ้าใช้ความเข้มข้นน้อยไปก็จะไม่น าไฟฟ้า 
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