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บทคัดยอ 
  
 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาการทําเครื่องมือวัดความเร็ว
ลมจากมอเตอรสําเร็จรูป แลวทําการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด
ความเร็วลมที่ไดกับอะนิโมมิเตอรมาตรฐาน ยี่หอ  Microprocessor 
Digital Meter รุน  AM-4836C และเครื่องวัดความเร็วรอบ ยี่หอ  
Digital Tachometer รุน DT22368  และ มัลติมิเตอรยี่หอ FLUKE 
โมเดล    83   วัดคาเปน   และใชลมเปาจากพัดลมขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 50 เซนติเมตร  ไดสมการความสัมพันธระหวาง
แรงดันไฟฟาจากเครื่องวัดความเร็วลมที่สรางข้ึนกับความเร็วลมเปน  
y = 0.0001x3 - 0.0013x2 + 0.0191x - 0.0181 และได  R2 = 
0.9955 ความเร็วลมต่ําที่สุดเครื่องมือวัดไดคือ  1.7 เมตรตอวินาที 57 
รอบตอนาที และเทียบมาตรฐานความเร็วลมไวสูงสุดที่ 8.7 เมตรตอ
วินาที ที่ความเร็วรอบ 985 รอบ/นาที และคา tsr เทากับ 0.67  
 

1. บทนํา 
การวิ จัยครั้ ง น้ี เปนการศึกษาการสรางเครื่องมือวัด

ความเร็วลมจากมอเตอรสําเร็จรูปที่ติดตั้งใชงานกับอุปกรณอื่นที่ไมได
ใชงานแลวซ่ึงหาไดงายและราคาถูก  มีความสะดวกตอการประกอบ
เปนเคร่ืองมือวัดความเร็วลม  ดวยหลักการทํางานของมอเตอรมี
ความคลายกันกับเจนเนอเรเตอรตางกันตรงที่มอเตอรเปนการทํางาน
ยอนกลับของเจนเนอเรเตอร ดังน้ันเพียงออกแบบใบพัดใหติดกับ
แกนหมุนของมอเตอรได  ทําใหมอเตอรหมุนเม่ือมีลมพัดก็จะเกิด
แรงดันไฟฟา  เราวัดคาแรงดันไฟฟาและคาความเร็วลมจากอะนิโม
มิเตอรมาตรฐานและหาความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับ
แรงดันไฟฟาที่เกิดจากมอเตอรในขณะเวลาใดๆ   การนําเครื่องวัด
ความเร็วลมที่สรางข้ึนไปใช เพียงวัดคาแรงดันไฟฟาที่เกิดข้ึนก็
สามารถบอกคาความเร็วลมได 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 
1. การวัดความเร็วลม 
ลม  คือการเคลื่อนที่ของอากาศ  ซ่ึงการเคลื่อนที่ มี

ความเร็วที่ทําใหเกิดพลังงาน ในการวัดความเร็วลมเปนการกระทํา
ยอนกลับจากการทราบพลังงานที่ลมสรางข้ึนซ่ึงใบพัดกังหันมอเตอร
รับเอาไว   แลวเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา   เ ม่ือสรางสมการ
ความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับปริมาณพลังงานไฟฟาที่เกิดข้ึน
พรอมกันในขณะเวลาใด ๆ ก็จึงสามารถคํานวณหาความเร็วลมได  
ดังสมการ 

พลังงานจากลม = 0.5 x ρ x A x v3  

เม่ือ     ρ คือ ความหนาแนนของอากาศ 
 V คือ ความเร็วลม  

               A  คือ ความหนาแนนของอากาศ 
 
พลังงานไฟฟาที่ไดจากลมหาไดจากสมการ 
 

      พลังงานที่ไดจากกังหันลมที่สรางขึ้น = ηe.cp(0.5 x ρ x A 
x v3) 
 

เม่ือ  ηe คือ สัมประสิทธิ์ของเจนเนอรเรเตอร 

        ρ  คือ ความหนาแนนของอากาศ 
        V   คือ ความเร็วลม  
        A   คือ ความหนาแนนของอากาศ 
 

เม่ือคิดในเทอมพลังงานไฟฟา 
 

         พลังงานไฟฟาจากกังหันลม = พลังงานที่ไดจากกังหัน
ลม 
 

ดังนั                            VI = ηe.cp(0.5 x ρ x A x v3) 
 

                    เม่ือ  V  คือ แรงดันไฟฟา 
                           I  คือ กระแสไฟฟา 
 

จากสมการดังกลาวขางตนเราจึงสามารถทําการออกแบบ
กังหันลมไดตามตองการ 

 

2. หลักการออกแบบใบพัดเคร่ืองมือวัดความเร็ว
ลม 
เน่ืองจากมอเตอรที่นํามาสรางเปนเคร่ืองวัดความเร็ว

ลมในการวิจัยน้ีเปนมอเตอรขนาดเล็ก  จึงมีขอจํากัดในเรื่อง
พลังงานไฟฟาที่ผลิตได  หลักการออกแบบใบพัดของเครื่องมือวัด
ความเร็วลมจึงพยายามทําใหแกนมอเตอรหมุนใหไดเร็วที่สุดในที่
ระดับความเร็วลมใด ๆ เพื่อใหมอเตอรผลิตพลังงานไฟฟาใหมาก
ที่สุดตามหลักการของไดนาโม  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
ใบพัดไดแก 

2.1 แรงดันไฟฟาที่ตองการ  เนื่องจากปริมาณ
ไฟฟาที่สามารถวัดไดโดยตรงจากการผลิตของมอเตอรก็คือ 
แรงดันไฟฟา หากแรงดันไฟฟามีคามากจะมีความสะดวกตอ
การวัด  แตหากแรงดันมีคานอย ๆ ก็จําเปนตองมีการขยาย
แรงดันไฟฟาใหมีคามากพอที่จะวัดไดโดยการใชวงจรขยาย
สัญญาณ 

2.2  รูปรางของใบพัด  อาจเปนรูปถวยหรือเปนแบบ
แผน  ใบพัดแบบถวยใชสําหรับออกแบบกังหันที่มีแกนหมุนใน



แนวตั้ง  สวนใบพัดแบบแผนใชออกแบบสําหรับการหมุนในแนวนอน 
2.3  ความยาวของกานใบพัด  เปนปจจัยที่สงผลตรงตอ

ทอรกของใบพัด    
ทอรกสงผลตอความเร็วเร่ิมตนในการหมุนของใบพัดและ

ความเร็วในการหมุน ดังสมการ 
 

                ทอรก = ความยาวกานใบพัด x แรง----------> (1) 
 

เมื่อทอรกมีคามากใบพัดจะเริ่มหมุนไดที่ความเร็วลม
ต่ํา ๆ อยางไรก็ตามหากกานใบพัดมีความยาวมาก ๆ จะสงผลตอ
ความเร็วรอบของใบพัดซ่ึงจะลดลงเม่ือเทียบกับกังหันที่กานใบพัดส้ัน
กวา  ทําใหแรงดันไฟฟาลดลงตามไปดวย 

2.4 ขนาดพื้นที่หนาตัดของใบพัด  ขนาดพื้นที่ของใบพัดสงผล
ตอแรงในการหมุนของใบพัด  พื้นที่ใบพัดมากทําใหมีแรงในการหมุนมาก    

      

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

อยางไรก็ตามหากพื้นที่มากเกินไปก็จะทําใหนํ้าหนักของวัสดุ
ที่ใชมากตามไปดวย  น่ันคือความเร็วในการหมุนจะลดลง 

2.5 นํ้าหนักของใบพัด  นํ้าหนักของวัสดุที่ใชทําใบพัดมี
ผลตอความเร็วในการหมุนเพราะน้ําหนักมากความเร็วในการหมุนจะ
ลดลง  ดังน้ันจึงตองใชวัสดุที่มีนํ้าหนักเบา  

 

                 แรง = มวล x ความเรง  --------------------------> (3) 
 

2.6  ความเร็วลมเริ่มตนตอการหมุนของใบพัด 
ความเร็วลมเริ่มตนที่ทําใหใบพัดหมุนจะเปนตัวบอกวา

เครื่องมือวัดความเร็วลมที่สรางข้ึนมีความไวตอการวัดเปนเทาใด   
 

2.7  Tip speed ratio (tsr) 
tsr  คืออัตราสวนความเร็วปลายใบตอความเร็วลมที่พัด

ผานใบพัด   
  
     tsr  = ความเร็วท่ีปลายใบพัดหมุน / ความเร็วลม---> (4) 

 

 ดังน้ันแลว tsr คือตัวกําหนดปริมาณพลังงานไฟฟาที่จะได
จากหมุนของมอเตอร ถาออกแบบให tsr มีคามาก ๆ จะทําให
แรงดันไฟฟามีคามากตามไปดวย 
 

3. หลักการทํางานของมอเตอรและเจนเนอเรเตอร 
โดยทั่วไปมอเตอรทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปน

พลังงานจลน  โดยอาศัยหลักการหมุนขดลวดตัดกับสนามแมเหล็ก
แลวทําใหเกิดกระแสเหนี่ยวนํา  ดังน้ันในทางกลับกันเม่ือทําให
มอเตอรหมุนก็จะเกิดพลังงานไฟฟาไดเชนเดียวกับเจนเนอเรเตอรซ่ึง
วัดไดดวยมิเตอรไฟฟา  จากหลักการนี้เม่ืออาศัยแรงจากลมชวยพัด
ใบพัดซ่ึงติดอยูกับแกนของมอเตอรก็จะไดพลังงานไฟฟาออกมา  เม่ือ
สรางสมการความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับปริมาณพลังงาน
ไฟฟาที่ไดก็จะสามารถสรางเครื่องมือวัดความเร็วลมไดเอง 
 

 
 
 

4. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูล 
การวิจัยครั้งน้ีใชสถิติเร่ืองการวิเคราะหการถดถอย

สหสัมพันธ ซ่ึงอาศัยวิธีทางทางคณิตศาสตรที่เรียกวาระเบียบวิธี
กําลังสองนอยที่ สุดเคร่ืองมือในการวิเคราะหความสัมพันธ    
ดังน้ันเม่ือทราบระดับแรงดันไฟฟาก็จะสามารถคํานวณยอนกลับ
ไปเปนความเร็วลมได 

 

5. การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดความเร็วลม 
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดความเร็วลมมี

ความสําคัญไมนอยไปกวาการออกแบบเครื่องมือวัดความเร็วลม  
เพราะเครื่องวัดความเร็วลมจะใชการไดหรือไมข้ึนอยูกับการสอบ
เทียบ หรืออาจกลาวไดวาการสอบเทียบก็คือการสรางสเกลใหกับ
เครื่องมือที่เราสรางข้ึนน่ันเอง 
 

วัสดุอุปกรณและวิธีสรางเครื่องมือวัด 
วัสดุอุปกรณ 

1. มอเตอร สําเร็จรูป 
2. แผน CD ที่ไมใชแลว   ขนาดเล็ก 1 แผน  
3. ลวด ยาว  10 cm  3 เสน 
4. ลูกปงปอง   3  ลูก 
5. สายไฟ   1    เมตร 
6. ที่วางโคมไฟ  ที่ไมใชแลว  1  อัน 
7. มัลติมิเตอร  1  อัน 
8. กาว   ปน  1  อัน 
9. หัวแรง  ตะกั่วบัดกรี 
10. กาวตราชาง 
11. สวานไฟฟา 
 

ประกอบทั้งหมดเขาดวยกันดังรูป 
 
 
 
                     
                       
               
 
                           รูปที่ 1  กระเปาะวัดความเร็วลม 

 
สวนฐานตั้งนําขาตั้งโคมไฟซึ่งไมใชแลวมาดัดแปลง ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
            รูปที่ 2  เครื่องมือวัดความเร็วลมพรอมฐานตั้ง  
 เม่ือประกอบทั้งหมดเขาดวยกันจะไดชุดเคร่ืองวัด
ความเร็วลมดังรูปที่ 2  



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     รูปที่ 3 ซาย เครื่องวัดความเร็วรอบ และขวา อะนิโมมิเตอร 
 

    
 

          รูปที่ 4  มัลติมิเตอร      รูปที่ 5 วงจรขยายสัญญาณ 
 
 
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดความเร็วลม 
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 
 

วิธีสอบเทียบมาตรฐาน 
เปดพัดลมแลวทําการวัดความเร็วลมดวยอะนิโมมิเตอรใน

แตละระยะหางจากพัดลม  ในขณะเดียวกันก็ทําการวัดแรงดันไฟฟา
จากเครื่องมือวัดความเร็วลมที่สรางข้ึน  พรอมทั้งวัดความเร็วรอบ
การหมุนของใบพัด  บันทึกขอมูลแลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม 
Excel นําเสนอในรูปของกราฟการกระจายขอมูล  จากนั้นจึงสราง
สมการความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟากับความเร็วลม  สมการ
ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับความเร็วลม  และหา
คาความเร็วปลายใบ  และหาคาอัตราสวนความเร็วปลายใบกับ
ความเร็วลม (TSR) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
      
 
 
 

 
รูปที่ 6 การการวางอุปกรณเพื่อสอบเทียบมาตรฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7   การอานคาความเร็วลม และแรงดันไฟฟา ในเวลา
เดียวกัน 

 
3. ผลการสอบเทียบมาตรฐาน 
 เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบเทียบ
มาตรฐานโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ไดสมการ
ความสัมพันธเปนเสนตรง 

y = 0.0001x3 - 0.0013x2 + 0.0191x - 0.0181
R2 = 0.9955
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กราฟที่ 1 ความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟาในหนวยโวลต (V)  
กับความเร็วลมในหนวย  m/s 

 

จากกราฟที่ 1  พบวาเม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางแรงดันไฟฟากับความเร็วลมในโปรแกรม Excel  จะไดความ
ความสัมพันธเชิงเปนเสนตรง  และไดคาสมการแนวโนมดังน้ี 
 

y = 0.0001x3 - 0.0013x2 + 0.0191x - 0.0181 
R2 = 0.9955 

เม่ือ  y  แทนความเร็วลม  มีหนวยเปนเมตรตอวินาที (m/s) 
      x แทนแรงดันไฟฟา  มีหนวยเปนโวลต (0.5V) 

 

และไดคา R2 เทากับ 0.9955 
 



 

สมรรถนะเครื่องวัดความเร็วลมที่สรางขึ้น 
เม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเร็วรอบกับ

แรงดันไฟฟาไดสมการความสัมพันธเปนเสนตรงดังกราฟที่ 2 

 
กราฟที่ 2 ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบในหนวย รอบตอนาที 
กับแรงดันไฟฟาในหนวยโวลต (V)   

 

คาอัตราสวนความเร็วปลายใบตอความเร็วลม(tsr) เทากับ  
0.67   

 

4. สรุปคุณลักษณะของเครื่องมือวัดความเร็วลมที่สรางขึ้น 
 

1. ความเร็วลมเร่ิมตนมีวัดคาไดเทากับ  1.7 m/s 
2. อุปกรณที่ตองใชรวมเม่ือจะทําการวัดความเร็วลมคือ มัลติ

มิเตอร ปรับหนวยวัดไปที่ DCV  
3. วัดคาลมไดตั้งแต  1.7 – 15 m/s  
4. คา trs เทากับ 0.67 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 1. ข้ันตอนสําคัญที่สุด ในการสรางเครื่องมือวัดความเร็ว
ลมก็คือ  การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ โดยขณะเวลาใด ๆ ที่
สอบเทียบจะตองออกแบบใหเครื่องวัดความเร็วที่สรางข้ึนและอะนิโม
มิเตอรที่ใชเทียบมาตรฐานอยูในตําแหนงที่ความเร็วลมเดียวกัน   
 2.  เน่ืองจากเราไมทราบคุณสมบัติของมอเตอรที่เลือกมา
ใชทําเครื่องวัดความเร็วลม  เน่ืองจากเลือกวัสดุที่เหลือใช  จึงทําให
ไมสามารถคํานวณทอรกเพื่อออกแบบความยาวแกนใบพัดและขนาด
ของกระเปาะรวมทั้งนํ้าหนักไดลวงหนา  การออกแบบใบพัดจึงตอง
สุมความยาวของแกน  ถาทราบคุณสมบัติของมอเตอรจากผูผลิตก็จะ
สงผลดีตอการออกแบบใบพัด 
 3.  เน่ืองจากการทําเครื่องวัดความเร็วลมจากมอเตอร
สําเร็จรูป ซ่ึงเปนมอเตอรที่ติดตั้งใชงานในอุปกรณที่เราไมใชแลว และ
ที่สําคัญมอเตอรมีแรงปด  ซ่ึงตานการหมุนของใบพัด  สวนใหญเปน
มอเตอรที่มีขนาดเล็ก  หาก  แรงดันไฟฟาที่เกิดข้ึนจากการหมุนของ
กังหันลมที่ติดกับมอเตอรมจึงมีคาต่ํา  หากตองการอานคาใดแมนยํา
จําเปนตอง ใชรวมกับวงจรขยายสัญญาณ (Op -Amp) ตามความ
ตองการ  ในการทดลองครั้งน้ี ผูทดลองไดใช IC  No  LM 358  R1= 
3.8 k ,R2= 6.8 k   ขยายได 17.43  เทา      
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y = -4E-09x2 + 0.0001x + 0.0054
R2 = 0.9965
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