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บทคัดยอ 
 ลมเปนพลังงานที่มีความสําคัญและมีประโยชนมากข้ึน
ในปจจุบัน เน่ืองจากพลังงานลมมีอยูโดยทั่วไป ไมตองซ้ือหา และ
เปนพลังงานที่สะอาด (Green Energy) จึงไดทําการทดลองเพื่อ
สรางเครื่องวัดความเร็วลมตั้งแตชวง 0 – 10  m/s และหาคา
ความสัมพันธของแรงดันไฟฟา  ความเร็วลม และความเร็วรอบ 
เทียบกับเคร่ืองมือมาตรฐาน และใชกราฟมาอานคาความเร็วลม
จากแรงดันไฟฟาที่วัดไดจากเครื่องวัดความเร็วลมที่สรางข้ึน ทํา
การทดลอง 2 ข้ันตอน คือ 1.การสรางเครื่องวัดความเร็วลมแบบ
สามใบพัดจากขวดน้ําพลาสติก  2. การตรวจสอบมาตรฐาน
เครื่องมือและเปรียบเทียบหาคาความเร็วลม จากการทดลองพบวา  
ความเร็วรอบและความเร็วลม มีความสัมพันธกันในรูปแบบเชิง
เสน คือ เม่ือความเร็วลมเพิ่มข้ึนความเร็วรอบจะเพิ่มข้ึนตาม 
ความเร็วรอบและความเร็วลม มีความสัมพันธกันในรูปแบบโพลิโน
เมียลยกกําลังสาม 
ความเร็วรอบและแรงดันไฟฟา มีความสัมพันธกันในรูปแบบโพลิ
โนเมียลยกกําลังสอง และคาเฉลีย่ TSR = 0.6 ซ่ึงสอดคลองกับ
รูปแบบของกังหันแบบ A คือ แบบ Savonius rotor จากการ
ทดลองนี้ทําใหสามารถอานคาแรงดันไฟฟาที่ไดจากเครื่องวัด
ความเร็วลมเทียบคาจากกราฟความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟา
กับความเร็วลมไปใชในการตรวจสอบความเร็วลมในพื้นที่ตางๆ  
 

  Wind energy is an important and useful in the 
present Because the wind is generally Do not buy it. And 
clean energy (Green Energy) has experimented to create a 
wind speed meter range from 0 - 10 m / s and find the 
relationship between voltage and speed winds. Compared to 
the tools standard And use the chart to read the wind speed 
from the voltage measured from Anemometer built 
conducted two phases: 1. To create Anemometer three 
blades of bottle water plastic 2. Conformances. tool for 
comparing the speed and wind The results showed that 
Speed and wind speed. Correlated in a linear form when 
wind speed is increased speed will increase accordingly. 
Speed and wind speed. Ties in a polynomial exponent three. 
Speed and voltage. Are related in a polynomial squared and 
the average TSR = 0.6, consistent with the form of turbine 
type A is a savonius rotor of this experiment allows it to read 
voltage from speedometer Wind from the chart compared the 
relationship between voltage and wind speed used to 
monitor wind speed in different areas.   
คําสําคัญ :  เครื่องวัดความเร็วลม, Amemometer  

 
1.  บทนํา 

ลมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากความ
แตกตางของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการ
หมุนของโลก ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่กอใหเกิดความเร็วลมและกําลัง
ลม เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาลมเปนพลังงานรูปหน่ึงที่มีอยูใน
ตัวเอง ในปจจุบันมนุษยจึงไดใหความสําคัญและนําพลังงานจาก
ลมมาใชประโยชนมากข้ึน เน่ืองจากพลังงานลมมีอยูโดยทั่วไป ไม
ตองซ้ือหา เปนพลังงานที่สะอาด (Green Energy) ไมกอใหเกิด
อันตรายตอสภาพแวดลอม และสามารถนํามาใชประโยชนไดอยาง
ไมรูจักหมดสิ้น เชนนํามาใชผลิตกระแสไฟฟา (Wind Generator) 
และเปนพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สําคัญเปน
อยางยิ่งในปจจุบัน และอนาคต โดยการใช กังหันลม (Wind 
Turbine) ซ่ึงเปน เครื่องจักรกลอยางหน่ึงที่สามารถรับพลังงาน
จลนจากการเคลื่อนที่ของลมใหเปนพลังงานกลได จากน้ันนํา
พลังงานกลมาใชประโยชนโดยตรง เชน การบดสีเมล็ดพืช การสูบ
นํ้า หรือในปจจุบันใชผลิตเปนพลังงานไฟฟา การพัฒนากังหันลม
เพื่อใชประโยชนมีมาตั้งแตชนชาวอียิปตโบราณและมีความ
ตอเน่ืองถึงปจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมจะตองอาศัยความรู
ทางดานพลศาสตรของลมและหลักวิศวกรรมศาสตรในแขนงตางๆ 
เพื่อใหไดกําลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด  แตในการจะ
ดําเนินการติดตั้งกังหันลมเพื่อใชประโยชนตางๆ น้ัน การวางแผน
และสํารวจแหลงติดตั้งกังหันลมเปนส่ิงสําคัญยิ่ง จะตองมีการ
สํารวจพื้นที่อยางรอบคอบ โดยการสํารวจและตรวจสอบความเร็ว
ลมที่มีตลอดปวามีความคุมคามากนอยเพียงใดโดยการใชเครื่องวัด
ความเร็วลม การพัฒนาเครื่องวัดความเร็วลมอยางงาย ที่สามารถ
ประดิษฐและสรางไดเอง จึงเปนประโยชนอยางมากในการ
ตรวจสอบความเร็วลม 
 
2.  ทฤษฎีและหลักการ 
รูปแบบเทคโนโลยีกังหันลม 
          กังหันลมสามารถแบงออกตามลักษณะการจัดวางแกนของ
ใบพัดได 2 รูปแบบ คือ 
          1. กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Turbine 
(VAWT)) เปนกังหนัลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการ
เคลื่อนที่ของลมในแนวราบ 
          2. กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine 
(HAWT)) เปนกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลม
ในแนวราบ โดยมีใบพัดเปนตัวตั้งฉากรับแรงลม 



 
 

                     
รูปที่ 1  รูปแบบกังหันลมแนวแกนตั้งและแนวแกนนอนตามลําดับ 
ที่มา : http://www2.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technology.htm  (12 
เม.ย. 53)  
 

แนวความคิด กังหันลมผลิตไฟฟา (Wind Turbine 
Generator) 
 

           เน่ืองดวยในปจจุบันการใชไฟฟายังมีความตองการ
เพิ่มข้ึนทุกวัน เพราะไฟฟาเปนปจจัยสําคัญ ตอความเปนอยูและ
การพัฒนาประเทศในปจจุบันยังมีประชาชนที่ยังไมมีไฟฟาอีกเปน
จํานวนมากในทองถ่ินทุรกันดาร และในชนบท โดยไฟฟาที่ไดสวน
ใหญมาจากเครื่องยนตดีเซล ซ่ึงเปนหนทางเลือก ในปจจุบันแต
เน่ืองจากในปจจุบันนํามันดีเซลมีราคา สูงมากทําใหราคาตอหนวย
ในการผลิตไฟฟาสูงตามไปดวยหนทางในการพัฒนาพลังงาน 
อยางยั่งยืน จึงมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ กระผมในนาม
ของคณะวิศวกรรมศาสตร ไดเล็งเห็นการใชพลังงานจึงไดทําการ
ออกแบบและผลิตกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟา ออกมาสูประชาชนซึ่ง
ในเบ้ืองตนมีอยู 2 รุนคือ 400 วัตต และ 1000 วัตต และจะพัฒนา
ใหเปน 3000 วัตต และ 5000 วัตต ในอนาคต เพื่อใหกับประชาชน
ที่ยังไมมีไฟฟาใช รวมถึงเปนการชวยลดการนําเขาน้ํามันจาก
ตางประเทศในการใชเครื่องยนต ปนไฟใหแกประเทศอีกดวย
กังหันทั้ง 2 แบบ ถูกออกแบบและศึกษาการทํางานและทดสอบมา
ทั้งในอุโมงคลมและการทดสอบการทํางาน จริงมาทั้งในประเทศ
ไทยและจากประเทศอังกฤษ 

   

รูปที่ 2 ทดสอบในทออุโมงคลม ณ ประเทศอังกฤษ (UNN, 
Newcastle) 
 
         กังหันลมผลิตไฟฟาที่นําเขามาจากตางประเทศมีราคาสูง
และยังมีประสิทธิภาพต่ํา เม่ือนํามาใชในประเทศไทย เพราะลมใน
ตางประเทศซึ่งสวนใหญในแถบประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะ
มีความ เร็วลมเฉลี่ยสูงกวาประเทศไทยเรามากกังหันลมน้ีถูก
ออกแบบโดยวิศวกรรมคนไทย เพื่อใชสําหรับหรับลมในประเทศ
ไทย ทํางานที่ความเร็วลมต่ําและผลิตไฟฟาทุกความเร็วรอบการ
ทํางานดวยการพัฒนาออก แบบใบพัด (Blade) ตัวผลิตไฟฟา 
(Generator) ชุดควบคุม (Controller) ใหมีความสัมพันธกันเพื่อ
ผลิตไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ชิ้นสวนทุกชิ้นถูกออก
แบบอยางดวยวิศวกรรมการออกแบบขั้นสูง โดยผูเชี่ยวชาญ 
โดยเฉพาะในสาขาการออกแบบกังหันลม ซ่ึงเปนผลใหสามารถ

ออกแบบระบบตางๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดไมต่ํากวา 6 ยูนิต ทางไฟฟาในแตละวัน หากมี
ความเร็วลมเฉลี่ยในพื้นที่ติดตั้งประมาณ 3-6 เมตรตอวินาที โดย
คํานวณจากการไหลของลมใน 24 ชั่วโมง นํามาใชแค 7 ชั่วโมง
การทํางานของกังหันลมเทานั้น 1 ยูนิตทางไฟฟา คือ 1kW/hr 
ดังน้ันกังหันสามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ 6000 kW/hr ใน 1 วัน 
โดยสามารถนําใชในไฟสองสวางดวยหลอดไฟขนาด 40 วัตต 
จํานวน 150 ดวง ไดใน 1 ชั่วโมง ซ่ึงโดยปกติแลวการใชไฟฟาใน
บานเรือนทั่วไปน้ันไฟสองสวางมีความจําเปน อยูประมาณหลอด 
40 วัตต 3 หลอดเทานั้น จึงมีไฟ เพียงพอตอการสองสวางและยัง
สามารถนํามาใชในงานและเครื่องใชไฟฟา อยางอื่นไดอีกมากมาย 
น่ีจึงเปนหนทางเลือกที่มีคุณคาตอการประชาชน และประเทศชาติ
ในการผลิตกระแส ไฟฟาโดยไมมีการทําลายสิ่งแวดลอมและไม
สรางมลพิษ [http://www.thaiwindy.com/  (7 เม.ย. 53)] 
 
ความเร็วลม 

1) ความเร็วลมจากธรรมชาติจะแรงหรือออนเราใช
หนวยวัดความเร็วหลายอยาง เชนวัดเปน ไมลตอชั่วโมง 
(Mile/Hour mph) และ สามารถคํานวนลงมาเปน ฟุตตอนาที 
(Foot/Minute ft/min) หรือ วัดเปนกิโลเมตรตอชั่วโมง 
(Kilometer/Hour km/h) และ สามารถคํานวนลงมาเปน เมตรตอ
วินาที (Meter/Second m/s) โดยการคํานวนดังน้ี ความเร็วลม 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง คูณดวย 1000 ใหกลายเปนเมตรตอชั่วโมง 
เม่ือหารดวย 60 จะไดเปนเมตรตอนาที และ หารดวย 60 อีกครั้ง
เพื่อใหเปนเมตรตอวินาที (Kilometer/Hour km/h x 1000 / (60 x 
60) = Meter/Second)  

2) ความเร็วลมระดับที่กังหันลมเร่ิมหมุนออกตัวเรียกวา 
ความเร็วลมเร่ิมตน (Starting Wind Speed) เน่ืองจากระบบมี
ความฝด (Friction) และ เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบแมเหล็กถาวร
อาจมีแรงหนืด (Cogging Force) บางครั้งอาจทําใหระบบสตารท
ไดยากขึ้น (ความเร็วลมประมาณ 3-3.5 เมตรตอวินาที) 

3) ความเร็วลมระดับที่กังหันลมสามารถเริ่มตนทํางาน
และผลิตไฟฟาไดเรียกวา ความเร็วลมเขาระบบ (Cut-in Wind 
Speed) แตในขณะนี้อาจไดกําลังนอยหรือยังไมไดกําลังเลย 
(ความเร็วลมประมาณ 3.5-4 เมตรตอวินาที)  

4) ความเร็วลมระดับที่จายกําลังไดเต็มพิกัดอยาง
ตอเน่ืองเรียกวา ความเร็วลมเต็มพิกัด (Rated Wind Speed) น่ีคือ
จุดที่กังหันลมผลิตไฟฟาไดถูกออกแบบและทดสอบมา (ความเร็ว
ลมประมาณ 10-12 เมตรตอวินาที)  

5) ความเร็วลมระดับสูงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายได
จําเปนตองหยุดการทํางานเรียกวา ความเร็วลมตัดออก (Cut-out 
Wind Speed) การทําเชนน้ีเพื่อความปลอดภัยของระบบ 
(ความเร็วลมประมาณ 15 เมตรตอวินาที)   

6) ความเร็วลมระดับสูงสุดเทาที่กังกันลมสามารถทน
อยูได เรียกวา ความเร็วลมสูงสุด (Maximum Wind Speed) ที่
ความเร็วลมระดับน้ี ใบพัดกังหันลมตองออกแบบใหหลบลม เพื่อ
ปองกันความเสียหาย (ความเร็วลมประมาณ 20 เมตรตอวินาที) 

7) ขนาดของใบพัดกังหันลม นิยมพูดกันดวยขนาด
เสนผาศูนยกลาง แทนที่จะบอกดวยความยาวของใบพัด หรือรัศมี



 
 

ของใบพัด การวัดรัศมี คือวัดความยาวเริ่มตั้งแตจุดศูนยกลางของ
การหมุน (เพลา) จนถึงปลายของใบพัด เม่ือคูณดวย 2 ก็จะเปน
เสนผาศูนยกลาง หนวยความยาวที่วัดอาจเปน ฟุต (Foot) หรือ
เปนเมตร (Meter)  

8) ความเร็วในการหมุนของกังหันลมนับเปนจํานวน
รอบตอนาที ถาเราไปยืนดูกังหันลมขนาดใหญซ่ึงกําลังหมุนอยู 
แลวอยากรูวาความเร็วรอบเทาไร ใหใชนาฬิกาจับเวลาวาภายใน
เวลา 1 นาที ใบพัดของกังหันลมหมุนผานเสากี่คร้ังแลวหารดวย
จํานวนใบพัดก็จะไดเปนความเร็วรอบตอนาที 
[http://www.thaiwindturbine.com/windturbine.html (1 เม.ย.  
53)] 
 
3.  วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง 

     3.1  วัสดุ  
3.1.1  แมเหล็ก Neodymium N35     จํานวน  5   

กอน 
3.1.2  ขดลวดทองแดง เบอร AWG31 จํานวน  5  ขด 
3.1.3  ขวดน้ําพลาสติก     จํานวน   2  ขวด 
3.1.4  แทงเหล็กเกลียว         จํานวน   1  เสน 

 3.1.5  กาวติดเหลก็      จํานวน   1  ชุด 
 3.1.6  เพลาลูกปน          จํานวน   2  ตัว 
 3.1.7  แผนพลาสติกบางใส(อคลิลิค)  

         หนา  0.5 ซม./1.5 ซม.     จํานวน   2  แผน 
 3.1.8  ตะปูเกลียว      จํานวน   4  ตัว 
 3.1.9  นอต  1.5 ซม.      จํานวน  10 ตัว

3.1.10 แหวนรองนอต     จํานวน  10  ตัว 
       3.2  อุปกรณ 

3.2.1  โวลตมิเตอร          
3.2.2  มัลติมิเตอร(multimeter) Fluke 83-3   
3.2.3  แอนนิมอมิเตอร(Anemometer)  Am 4836C 
3.2.4  เครื่องวัดความเร็วรอบ Digital Tochometer     

DT2236B 
3.2.5  พัดลมขนาดใหญ  
3.2.6  อุโมงคลม (Wind turnel Experiments) 
3.2.6  สวานไฟฟา 
3.2.7  เลื่อยไฟฟา 
3.2.8  เครื่องพันรอบขดลวดแมเหล็ก 

3.3  วิธีการทดลอง  
วิธีการศึกษาครั้งน้ี   แบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 1. การ

สรางเครื่องวัดความเร็วลม  2) การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือ
และเปรียบเทียบหาคาความเร็วลม 

1. การสรางเครื่องวัดความเร็วลมแบบสามใบพัดจาก
ขวดน้ําพลาสติก  
 1.1  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เลือกขนาดขวดพลาสติกที่
เปนทรงกระบอกใหมากที่สุด  ออกแบบใบพัด ฐานรับใบพัด ฐาน
วางขดลวดทองแดงและฐานตั้ง โดยคํานวณจากขนาดของขวดน้ํา
พลาสติกเปนเกณฑ 

 1.2  พันขดลวดใหมีขนาดตามตองการ จํานวน 5 ขด 
(ประมาณ 300 รอบ ไดคาความตานทาน 6.5 โอมห/ขด) นํา
ขดลวดไปติดตั้งฐานรับแกนที่เตรียมไว 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3  วัสดุ อุปกรณ และการพันขดลวดทองแดง 
 

1. 3  ประกอบอุปกรณเขาดวยกัน  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  แสดงการประกอบเครื่องวัดความเร็วลม 
 

2.   ติดตั้งวงจรแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง 
เพื่อใหงายตอการอานคา โดยใชวงจรไฟฟาแบบวงจรกรองกระแส
แบบเต็มคลื่น 

 
 

รูปที่ 5  วงจรกรองกระแสแบบเต็มคลื่น 
 

การตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือและเปรียบเทียบ
หาคาความเร็วลม  

1.  จัดเตรียมและศึกษาการใช เครื่องมือตรวจสอบ
มาตรฐาน คือ  มัลติมิเตอร  แอนนิมอมิเตอร เครื่องวัดความเร็ว
รอบ และจัดเตรียมสถานที่  พัดลมขนาดใหญ และอุโมงคลม เพื่อ
ใชในการวัดคาตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือ 

 
 

จานรับ,คานและพื้นทําดวยแผนอคลิลิค 

ติดแทงแมเหล็กบนฐานลางของกังหัน 

แกนกลางยึดดวยแทงเหล็กเกลียวรอยนอต 

จานรับติดขดลวดทองแดง 



 
 

 
รูปที่ 6  เครื่องวัดความเร็วลม  เครื่องมือวัดรอบ  และ เครื่องวัด

แรงดันไฟฟา ตามลําดับ 
 

2.  ทดสอบและวัดคาโดยใชเครื่องมือมาตรฐาน  ดังน้ี     
1) ความเร็วลม หนวยเปน เมตรตอวินาที(m/s)  2) ความเร็วรอบ 
หนวยเปน รอบตอนาที(rpm) และ 3) แรงดันไฟฟา หนวยเปน 
มิลลิโวลต(mV)  

3.  ติดตั้งโวลตมิเตอรเปนตัวเปรียบเทียบคา
แรงดันไฟฟาที่ไดกับความเร็วลมที่ตองการหาโดยใชเทียบจาก
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางแรงดันไฟฟากับความเร็วลม 

 

 
 

รูปที่ 7 เครื่องวัดความเร็วลมที่ติดตั้งโวลตมิเตอรเทียบคา     
ความเร็วลมจากกราฟแสดงความสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 4.1 ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบและความเร็วลม 

y = 0.4835x2 + 66.545x
R2 = 0.9203
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รูปที่ 8 ความสัมพันธระหวางความเรว็รอบและความเร็วลม 

 
      จากกราฟพบวาความเร็วรอบของเครื่องวัดความเร็วลมมี
ความสัมพันธกับความเร็วลม ดังสมการ  
  y = 0.4835x2 + 66.545x 
  R2 = 0.9203 
     แสดงวา ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบและความเร็วลม 
พบวา มีความสัมพันธกันในรูปแบบเชิงเสน คือ เม่ือความเร็วลม
เพิ่มข้ึนความเร็วรอบจะเพ่ิมข้ึนตาม 
 
 4.2 ความสัมพันธระหวางความเร็วลมและแรงดันไฟฟา 

y = -0.93x3 + 21.682x2 - 49.528x
R2 = 0.9475
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รูปที่ 9 ความสัมพันธระหวางความเรว็ลมและแรงดันไฟฟา 
 
       จากกราฟพบวาความเร็วลมมีความสัมพันธกับ แรงดันไฟฟา
ที่เกิดจากเครื่องวัดความเร็วลม ดังสมการ  
  y = -0.93x3 + 21.682x2 - 49.528x 
  R2 = 0.9475 
     แสดงวา  ความเร็วรอบและความเร็วลม มีความสัมพันธกัน
ในรูปแบบโพลิโนเมียลยกกําลังสาม  
 
 4.3 ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบและแรงดันไฟฟา 

y = 0.0015x2 - 0.084x
R2 = 0.9555
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   รูปที่ 10  ความสัมพันธระหวางความเร็วรอบและแรงดันไฟฟา 



 
 

      จากกราฟพบวาความเร็วรอบมีความสัมพันธกับแรงดันไฟฟา 
ดังสมการ  

y = 0.0015x2 - 0.084x 
R2 = 0.9555 

     แสดงวา  ความเร็วรอบและแรงดันไฟฟา มีความสัมพันธกัน
ในรูปแบบโพลิโนเมียลยกกําลงัสอง  

 
 4.4 หาคา Tip Speed Ratio (TSR)  

  สูตร   
v

wRTSR =  

     
s

rad  =w  

  rpm2  rad π=  
    m  R = (เมตร) 
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รูปที่ 11  ความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับคา TSR 

 
รูปที่ 12   คา TSR มาตรฐานของกังหันแบบตางๆ 

ที่มา : ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ. (1 เม.ย. 53) 
 
ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ย TSR = 0.6 ซ่ึงสอดคลองกับรูปแบบ
ของกังหันแบบ A คือ แบบ Savonius rotor 
 
5.  สรุป 

โครงการวิจัยเร่ือง  “เคร่ืองวัดความเร็วลมจากขวดน้ํา
พลาสติก” น้ีเปนการวิจัยเพื่อสรางเครื่องวัดความเร็วลม อันจะเปน
ประโยชน ในการวางแผนและสํารวจแหลงติดตั้ งกังหันลม 
ตรวจสอบความเร็วลมที่มีตลอดปวามีความคุมคามากนอยเพียงใด 
โดยการเปรียบเทียบค าความเร็ วลม   ความเร็ วรอบและ
แรงดันไฟฟา กับเครื่องมือมาตรฐาน และใชกราฟมาอานคา
ความเร็วลมจากแรงดันไฟฟาที่วัดไดจากเครื่องวัดความเร็วลมที่
สรางข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสถานวิ จัยเทคโนโลยีพลังงาน   คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ  
ดร.ฐานันดรศักดิ์  เทพญา  ดร.กิตตินันท มลิวรรณ อาจารยพี่เลี้ยง
และนายสันติชัย เย็นทั่ว  ผูชวยวิจัย  ตลอดจนสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)ที่ไดใหโอกาสและทุนสนับสนุนการวิจัย
ในคร้ังน้ี 
 

เอกสารอางอิง  
[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง

พลังงาน.  พลังงานลม. ออนไลน . 
http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=97.            
(20 มี.ค. 53). 

[2] วิรชัย โรยนรินทร ดร. และกลุมพลังงานทดแทน. กังหันลม
ผลิตกระแสไฟฟา. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล.  
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี. ออนไลน  http://www.thaiwindy.com/  (7 เม.ย. 
53) 

[3] ไพบูลย  ศิริมาศ. กังหันลมผลิตไฟฟา. ออนไลน 
http://www.thaiwindturbine.com/windturbine.html         
(1 เม.ย.  53) 

[4] ศักดิ์เพ็ชร  เรืองแพ. Smart Energy For Earth ไฟฟาฟรีจาก
ธรรมชาติ. ออนไลน
http://www.greenpower.9nha.com/windturbine.html     
(1 เม.ย. 53) 

[5] สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. วัด
ความเร็วลมไดอยางไร. ออนไลน 
http://www.ipst.ac.th/Activity_PrimarySci/science-
p/sci-p44.html. (30  มี.ค. 53) 

[6] สมาน  เสนงาม. 2541. กังหันลมผลิตไฟฟาสําหรับชนบท.   
สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

 
  


