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บทคัดยอ  

 วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อสรางเครื่องมือวัด
ความเร็วลมแบบแกนตั้ง ใชใบพัดแบบลูกถวยชนิด 3 ใบ โดย
มอเตอร ในการศึกษานี้พิจารณาความสัมพันธระหวางความเร็ว
ลมกับความตางศักยไฟฟา ความเร็วรอบกับความตางศักยไฟฟา 
ความเร็วรอบกับความเร็วลม ความเร็วลมกับอัตราสวนความเร็ว
ปลายใบ ผลการทดลองพบวา เครื่องมือวัดความเร็วลมเริ่มทํางาน
ที่ความเร็วลม 0.5 เมตรตอวินาที ความเร็วลมกับความตาง
ศักยไฟฟา ความเร็วรอบกับความตางศักยไฟฟา มีความสัมพันธ
กันแบบโพลิโนเมียลกําลังสาม ความเร็วรอบกับความเร็วลม มี
ความสัมพันธกับแบบเชิงเสน ความเร็วลมกับอัตราสวนความเร็ว
ปลายใบ มีคาเฉลี่ย 0.41  
 
คําสําคัญ:   เครื่องวัดความเร็วลม กังหันลมแกนตั้ง มอเตอร 
 

1. บทนํา    
ปจจุบันประเทศไทยใหความสําคัญและสนใจในการ

พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนมากข้ึน การผลิต
พลังงานทดแทนจากพลังงานลมเปนทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนใหความ
สมใจมาก การที่จะพัฒนาพลังงานลมเพื่อใชประโยชนจําเปนรู
ปริมาณลมของแตละพื้นที่วามีปริมาณลมเหมาะสมหรือไม จึงตองมี
เครื่องมือวัดความเร็วลมเปนลําดับแรก 

โรงเรียนบานตะโละสะมีแล เปนสถานศึกษาตั้งอยู 
ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ซ่ึงมีพื้นที่เปน
ชายฝงทะเลติดกับอาวไทย และมีลักษณะภูมิศาสตรเปนแหลม 
คือแหลมตาชี จึงมีปริมาณลมจํานวนมากในแตละป และจากที่ได
มี ก า ร ร า ย ง า น ข อ ง ก ร ม ท รั พ ย า ก ร ธ รณี ร ว ม กั บ คณ ะ
วิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
วาเปนบริเวณพื้นที่ๆเหมาะสมในการผลิตพลังงานทดแทนจากลม  

จากความสําคัญดังกลาว การศึกษาการสรางเครื่องมือ
วัดความเร็วลม เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการที่จะรูปริมาณลม
ในแตละพื้นที่ เพื่อใชในการเปนขอมูลศึกษาการผลิตกังหันลม
ตอไป 
 
2. ทฤษฎีและหลักการ 

การศึกษาทฤษฏีพลังงานลม กังหันลม หลักการ
ทํางานของเครื่องวัดความเร็วลม  

ความเร็วลม คือ การเคลื่อนที่ของอากาศที่ทําใหเกิด
แรง หรือความกดที่ผานจุดที่กําหนดใหบนพื้นผิวโลก และแรง 
หรือความกดเปนสัดสวนกับกําลัง 2 ของความเร็วลม อธิบายดัง
ในรูปของสมการ 

P = ½ ρV2               
 

เม่ือ  P = ความกดที่เกิดจากการกระทําของลม 
V = ความเร็วลม 

ρ = คาความหนาแนนของอากาศ 
 

หลักการออกแบบใบพัดเคร่ืองมือวัดความเร็วลม 
เน่ืองจากมอเตอรที่นํามาสรางเปนเคร่ืองวัดความเร็ว

ลมในการวิจัยน้ีเปนมอเตอรขนาดเล็ก  จึงมีขอจํากัดในเรื่อง
พลังงานไฟฟาที่ผลิตได  หลักการออกแบบใบพัดของเครื่องมือวัด
ความเร็วลมจึงพยายามทําใหแกนมอเตอรหมุนใหไดเร็วที่สุดในที่
ระดับความเร็วลมใด ๆ เพื่อใหมอเตอรผลิตพลังงานไฟฟาใหมาก
ที่สุดตามหลักการของไดนาโม  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
ใบพัดไดแก 

1. แรงดันไฟฟาที่ตองการ  เน่ืองจากปริมาณไฟฟาที่
สามารถวัดไดโดยตรงจากการผลิตของมอเตอรก็คือ แรงดันไฟฟา 
หากแรงดันไฟฟามีคามากจะมีความสะดวกตอการวัด  แตหาก
แรงดันมีคานอย ๆ ก็จําเปนตองมีการขยายแรงดันไฟฟาใหมีคา
มากพอที่จะวัดไดโดยการใชวงจรไอซี 

2. รูปรางของใบพัด  อาจเปนรูปถวยหรือเปนแบบ
แผน  ใบพัดแบบถวยใชสําหรับออกแบบกังหันที่มีแกนหมุนใน
แนวต้ัง  สวนใบพัดแบบแผนใชออกแบบสําหรับการหมุนใน
แนวนอน 

3. ความยาวของกานใบพัด  เปนปจจัยที่สงผลตรงตอ
ทอรกของใบพัด    

ทอรกสงผลตอความเร็วเร่ิมตนในการหมุนของใบพัด
และความเร็วในการหมุน ดังสมการ 
              ทอรก = ความยาวกานใบพัด x แรง ---------------> (1) 

 

เมื่อทอรกมีคามากใบพัดจะเริ่มหมุนไดที่ความเร็ว
ลมต่ํา  ๆ อยางไรก็ตามหากกานใบพัดมีความยาวมาก ๆ จะ
สงผลตอความเร็วรอบของใบพัดซ่ึงจะลดลงเมื่อเทียบกับกังหันที่
กานใบพัดส้ันกวา  ทําใหแรงดันไฟฟาลดลงตามไปดวย 

4. ขนาดพื้นที่หนาตัดของใบพัด  ขนาดพื้นที่ของใบพัด
สงผลตอแรงในการหมุนของใบพัด  พื้นที่ใบพัดมากทําใหมีแรงในการ
หมุนมาก                         

แรง = ความดัน x พื้นที่  ----------------> (2) 
 

อยางไรก็ตามหากพื้นที่มากเกินไปก็จะทําใหนํ้าหนัก
ของวัสดุที่ใชมากตามไปดวย  น่ันคือความเร็วในการหมุนจะลดลง 



5. นํ้าหนักของใบพัด  นํ้าหนักของวัสดุที่ใชทําใบพัดมี
ผลตอความเร็วในการหมุนเพราะน้ําหนักมากความเร็วในการ
หมุนจะลดลง  ดังน้ันจึงตองใชวัสดุที่มีนํ้าหนักเบา  

 

            แรง = มวล x ความเรง  ---------------------> (3) 
6. ความเร็วลมเร่ิมตนตอการหมุนของใบพัด 
ความเร็วลมเร่ิมตนที่ทําใหใบพัดหมุนจะเปนตัวบอกวา

เครื่องมือวัดความเร็วลมที่สรางข้ึนมีความไวตอการวัดเปนเทาใด   
 

7. Tip speed ratio (tsr) 
tsr  คืออัตราสวนความเร็วปลายใบตอความเร็วลมที่

พัดผานใบพัด   
  
    tsr  = ความเร็วที่ปลายใบพัดหมุน / ความเร็วลม-----------> 
(4) 

 

 ดังน้ันแลว tsr คือตัวกําหนดปริมาณพลังงานไฟฟาที่
จะไดจากหมุนของมอเตอร ถาออกแบบให tsr มีคามาก ๆ จะทํา
ใหแรงดันไฟฟามีคามากตามไปดวย 
 

เคร่ืองวัดความเร็วลม เรียกวา แอนิโมมิเตอร 
(Anemometer) แบบที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ แบบลูกถวย (Cup 
Anemometer) ประกอบดวย ลูกถวยรูปครึ่งทรงกลม 3 หรือ 4 ใบ 
ติดอยูกับเพลาในแนวตั้ง   
 
 
 
 
                    

รูปที่ 1 แอนิโมมิเตอรแบบรูปถวย 
ความกดที่แตกตางกันจากดานหน่ึงของลูกถวยใบหน่ึง 

ไปยังลูกถวยอีกใบหนึ่ง เปนเหตุใหลูกถวยหมุนรอบๆ เพลา  
อัตราที่ลูกถวยหมุนจะเปนสัดสวนตรงตอความเร็วลม การหมุน
ของลูกถวยปกติจะถูกเปลี่ยนกลับเปนความเร็วลมผานระบบเกียร 
และสามารถอานความเร็วลมไดจากหนาปด หรือสงไปยังเครื่อง
บันทึกเวลา 

สวนเครื่องวัดที่วัดไดทั้งความเร็วลม และทิศทางลม 
เรียกกวา แอโรเวน (Aero vane) โดยรวมแอนิโมมิเตอรและศรลม
เขาดวยกัน เครื่องมือน้ีใชใบพัด 3 ใบวัดความเร็วลม ใบพัดหมุน
เปนอัตราสวนกับความเร็วลม ดวยรูปรางของเครื่องที่มีรูปทรง
อากาศพลศาสตรดี และมีหางเสืออยูในแนวตั้งชวยใหใบพัดหัน
เขาหาลม (รูปที่ 2) ศรลมจะทําหนาที่ 2 อยาง คือ บอกทิศทางลม 
และชวยใหแกนของใบพัดชี้เขาหาทิศทางลม ทั้งแอนิโมมิเตอร
และศรลม เชื่อมตอเขากับเคร่ืองมือที่ทําการบันทึก 

 
 
 
 

รูปที่ 2 แอโรเวน 

เครื่องวัดลมที่กลาวมานี้เปนการวัดลมที่พื้นดิน และ
บอกทิศทาง หรือความเร็วลมในตําแหนงคงที่โดยเฉพาะสิ่งกีด 
ขวางอื่นๆ ก็มีอิทธิพลตอลม เชน อาคาร ตนไม และอื่นๆ 
ความเร็วลมจะเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วเม่ือความสูงเพิ่มข้ึน 
ดังน้ัน 
เครื่องมือที่ใชวัดลมควรตั้งอยูในที่โลงที่ลมไหลไดสะดวก และควร
อยูสูงกวาหลงัคาอาคาร แตในทางปฏิบัติแอนิโมมิเตอรจะถูก
ติดตั้งวางไวในระดับความสูงตางๆ ไมแนนอน ทําใหการวัดลม
ขาดความแมนยําไปพอสมควร 
 
3. วัสดุอุปกรณและวิธีการ    

 3.1 วัสดุอุปกรณสําคัญที่ใช ไดแก มอเตอร แผนอะคิริก หัวแรง  
สกรูตัวจิ๋ว สวางไฟฟา ซ่ีลอรถจักรยาน  ทอนํ้าไทย ซอนตักสาร 
เครื่องมือวัดความเร็วลมมาตรฐาน เครื่องวัดแรงดันไฟฟา 
เครื่องวัดรอบการหมุน  
3.2 การสรางเครื่องมือวัดความเร็วลม 
 นําอุปกรณทั้งหมดประกอบเขาดวยกันดังรูปที่ 3 
     
    
 
 
 
 
 
                  (ก)                             (ข) 
            รูปที่ 3  เคร่ืองวัดความเร็วลมที่สรางขึ้น  
3.3 เทียบมาตรฐานกับเคร่ืองมือวัดมาตรฐาน 
 วัสดุอุปกรณ 

1. พัดลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 50 เซนติเมตร. 
2. อะนิโมมิเตอรยี่หอ  Microprocessor Digital Meter     

 รุน  AM-4836C 
3. เครื่องวัดความเร็วรอบ  ยี่หอ  Digital Tachometer     

รุน DT22368   
4. มัลติมิเตอร  มัลติมิเตอรยี่หอ MITSUMI โมเดล          

YX-360TRe-b-s 
5. สมุดบันทึกขอมูล 
6. กลองถายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     รูปที่ 4 ซาย เครื่องวัดความเร็วรอบ และขวา อะนิโมมิเตอร 



y = 30.929x + 7.419
R2 = 0.9829
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        รูปที่ 5  มัลติมิเตอร 
 
 
                                                      รูปที่ 6  พัดลม 
 
วิธีการการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดความเร็วลม 

เปดพัดลมแลวทําการวัดความเร็วลมดวยอะนิโม
มิเตอรในแตละระยะหางจากพัดลม  ในขณะเดียวกันก็ทําการวัด
แรงดันไฟฟาจากเครื่องมือวัดความเร็วลมที่สรางข้ึน  พรอมทั้งวัด
ความเร็วรอบการหมุนของใบพัด  บันทึกขอมูลแลวนํามา
วิเคราะหดวยโปรแกรม Excel นําเสนอในรูปของกราฟการ
กระจายขอมูล  จากนั้นจึงสรางสมการความสัมพันธระหวาง
แรงดันไฟฟากับความเร็วลม  สมการความสัมพันธระหวาง
ความเร็วรอบการหมุนกับความเร็วลม  และหาคาความเร็วปลาย
ใบ  และหาคาอัตราสวนความเร็วปลายใบกับความเร็วลม (TSR)  
  
 
4. ผลการทดลอง  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟากับความเร็ว
ลม 
จากรูปที่ 7  พบวาเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความเร็วลมกับแรงดันไฟฟา  จะไดความสัมพันธแบบโพลิโน
เมียล ยกกําลัง3  และไดคาสมการแนวโนมดังน้ี 

y = 0.0003x3 - 0.0107x2 + 0.3159x + 0.0879 
         เม่ือ x  แทนความเร็วลม  มีหนวยเปนเมตรตอวินาที 
(m/s) 

  y  แทนแรงดันไฟฟา มีหนวยเปนโวลต  
และไดคา R2 เทากับ 0.9812    
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับความเร็ว
รอบ 

จากรูปที่ 8  พบวาเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ความเร็วลมกับความเร็วรอบ  จะไดความสัมพันธแบบโพลิโน
เมียล ยกกําลัง2 และไดคาสมการแนวโนมดังน้ี 

y = 30.929x + 7.419 
         เม่ือ x  แทนความเร็วลม   มีหนวยเปนเมตรตอวินาที 
(m/s) 

  y  แทนความเร็วรอบ มีหนวยเปน rpm 
และไดคา R2 เทากับ 0.9829   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟากับความเร็ว
รอบ 
จากรูปที่ 9  พบวาเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
แรงดันไฟฟากับความเร็วรอบ จะไดความความสัมพันธแบบโพลิ
โนเมียล ยกกําลัง2  และไดคาสมการแนวโนมดังน้ี 

y = 9.0799x2 + 103.31x - 2.9249 
         เม่ือ x  แทนแรงดันไฟฟา มีหนวยเปนโวลต 

  y  แทนความเร็วรอบ มีหนวยเปน rpm 
และไดคา R2 เทากับ 0.993  
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วลมกบั

อัตราสวนความเร็วปลายใบ  
จากรูปที่ 10  พบวาเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความเร็วลมกับอัตราสวนความเร็วปลายใบ มีคาเทากับ 0.41 
 
5. สรุป และอภิปรายผล    

1. ความเร็วลมเร่ิมตนมีวัดคาไดเทากับ  0.5 m/s 
2. จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเร็วลม

กับแรงดันไฟฟา  จะไดความสัมพันธแบบโพลิโนเมียล ยกกําลัง3 

ดังสมการตอไปนี้ y = 0.0003x3 - 0.0107x2 + 0.3159x + 
0.0879 

3. คา TSR เทากับ 0.41 
  
6. ขอเสนอแนะ  

1. ข้ันตอนสําคัญที่สุดที่จะตองใสใจมาก ๆ ในการสราง
เครื่องมือวัดความเร็วลมก็คือ  การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ 
โดยขณะเวลาใด ๆ ที่สอบเทียบจะตองออกแบบใหเครื่องวัด
ความเร็วที่สรางข้ึนและอะนิโมมิเตอรที่ใชเทียบมาตรฐานอยูใน
ตําแหนงที่ความเร็วลมเดียวกัน  และเน่ืองจากใชพัดลมที่ขนาด



เสนผานศูนยกลาง 50 ซม. เปนแหลงจายลมเพื่อสอบเทียบทําให
กระแสลมที่ระดับความเร็วเดียวกันตามแนวระดับมีความแคบมาก  
จึงแกปญหาโดยใหแกนหมุนเครื่องวัดความเร็วลมและอะนิโม
มิเตอรตั้งอยูในระดับเดียวกันและวางใหอยูชิดกันที่สุด 
 2.  เน่ืองจากไมทราบสเปคของมอเตอรหัวอานเครื่อง
เลนวีซีดี จึงทําใหไมสามารถคํานวณทอรกเพื่อออกแบบความยาว
แกนใบพัดและขนาดของกระเปาะรวมทั้งนํ้าหนักไดลวงหนา  การ
ออกแบบใบพัดจึงตองสุมความยาวของแกน  ฉะน้ันถาสามารถ
ทราบสเปคของมอเตอรจากผูผลิตก็จะสงผลดีตอการออกแบบ
ใบพัด 
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