
เครื่องมือวัดความเรว็ลมจากกระปองนํ้าอัดลม 

 
สิรภพ กาฬสุวรรณ 

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ) สํานักการศึกษา  เทศบาลนครหาดใหญ  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
E-mail : ksirapop@gmail.com 

 
 

บทคัดยอ  
 ถามีขอมูลความเร็วลมในบริเวณโรงเรียนจะทําใหรู

ศักยภาพของพลังงานลม วาจะสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
ไดหรือไมเพียงใด ในการนี้จะตองใชเคร่ืองมือวัดความเร็วลมซึ่ง
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ) ไมมี จึงไดประดิษฐเครื่องมือ
วัดความเร็วลมอยางงายจากเศษวัสดุเหลือใชหรือที่หาไดงายใน
ทองถ่ิน เพื่อใชวัดความเร็วลมได และเพื่อใชเปนส่ือการจัดการ
เรียนรูใหแกนักเรียนเร่ืองพลังงานลมใหเปนพลังงานไฟฟาได
อยางไร โดยประดิษฐจากกระปองนํ้าอัดลมผาครึ่งทรงกระบอก 
แบบ 3 ใบที่ติดอยูกับเพลาแกนตั้ง ซ่ึงมีขอดีคือสามารถรับลมได
ทุกทิศทาง ทําการทดลองพรอมการสอบเทียบมาตรฐานและเก็บ
รวบรวมขอมูลไดแก คาแรงดันไฟฟา ความเร็วรอบ ความเร็วลมที่
ระดับตาง ๆ กัน       ผลการทดลองพบวา ความสัมพันธของ
ความเร็วลม แรงดันไฟฟา และความเร็วรอบมีลักษณะเดียวกัน 
คือ ความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับคาแรงดันไฟฟา  
ความเร็วรอบกับคาแรงดันไฟฟา ความเร็วลมกับความเร็วรอบมี
ความสัมพันธกันแบบโพลิโนเมียล ยกกําลังสาม  

เครื่องมือวัดความเร็วลมที่ประดิษฐข้ึนน้ีใชงานไดงาย
และสะดวก โดยผูใชนําเครื่องมือไปวางในบริเวณที่ตองการวัด
ความเร็วลม  อานคาแรงดันไฟฟาที่ไดจากโวลตมิเตอร แลวเทียบ
คาเปนความเร็วลมจากกราฟความสัมพันธระหวางความเร็วลม
กับคาแรงดันไฟฟา หรือคํานวณจากสมการความสัมพันธที่
วิเคราะหได  และที่สําคัญงานวิจัยน้ีทําใหไดส่ือการเรียนรูที่ผาน
การประเมินแลววามีคุณภาพ เหมาะสมที่จะใชจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอันจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
 
คําสําคัญ : เครื่องมือวัดความเร็วลม กระปองนํ้าอัดลม 
 
1. บทนํา 

ปจจุบันมีการใชพลังงานสะอาดเพื่อทดแทนการใชนํ้ามัน
หรือถานหินซ่ึงนับวันจะมีปริมาณลดนอยลงและมีราคาแพงขึ้น ที่
สําคัญยังกอใหเกิดปญหาโลกรอน  ลมเปนแหลงพลังงานสะอาด
หน่ึงที่มีการนํามาใชประโยชนมากข้ึน  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัด
หาดใหญ) ก็ตระหนักและใหความสําคัญตอเร่ืองดังกลาว  และ
จากการสังเกตธงชาติบนยอดเสาซึ่งมีความสูงระดับใกลเคียงกับ
บริเวณดาดฟาอาคารเรียน  พบวาในแตละวันผืนธงโบกสะบัด
อยางรุนแรงติดตอกันเปนระยะเวลานาน ถาสามารถวัดความเร็ว
ลมไดก็จะทราบไดวาบริเวณดังกลาวมีศักยภาพของพลังงานลม
เปนอยางไร สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดหรือไม แตดวย
โรงเรียนไมมีเครื่องมือวัดความเร็วลม การของบประมาณจัดซ้ือก็
ตองใชเวลาและมีหลายข้ันตอน อีกทั้งเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่ซ้ือ
สําเร็จรูปมักจะถูกผนึกอยางแนนหนา ไมสามารถเปดเพื่อศึกษา

กลไกภายในได ผูวิจัยจึงสนใจที่จะประดิษฐเครื่องมือวัดความเร็ว
ลมจากวัสดุเหลือใชหรือที่หาไดตามทองตลาด ซ่ึงทําใหประหยัด
และเปนส่ือการเรียนรูที่คุมคากวาเพราะสามารถมองเห็นกลไก
การทํางานภายในของเครื่องมือได  
 
2. ทฤษฏีและหลักการ 

การศึกษาทฤษฏีพลังงานลม กังหันลม หลักการ
ทํางานของเครื่องวัดความเร็วลม ทฤษฎีกังหันลมแนวตั้ง  

จุดมุงหมายหลักของกังหันลม คือ พยายามที่จะดึง
พลังงานออกจากกระแสลมใหมากที่สุด พลังงานที่มีอยูในลมน้ัน
จะข้ึนกับความเร็วลมวามีคามากหรือนอย เราจะสามารถเขียนคา
กําลังงานของลมเปนสมการดังน้ี 
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2
ρ νΡ = Α          (สมการที่ 1) 

 
  โดยที่ P คือ คากําลังงาน  

          ρ คือ คาความหนาแนนของลม (อากาศ)  
          A  คือ พื้นที่ซ่ึงใชในการดักลมไว  
          V คือ ความเร็วลม  
จะเห็นไดว ากํ าลั งงานในกระแสลมนั้นแปรตาม

ความเร็วลมยกกาลังสาม ดังน้ันความเร็วลมจึงเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดของการพิจารณาในการเลือกหรือออกแบบกังหันลมเพื่อที่จะ
นําเอาพลังงานจากลมมาใชใหมากที่สุด เพราะวาไมวาจะประดิษฐ
กังหันลมใหมีประสิทธิภาพสมบูรณแบบแคไหน แตถาลมมี
ความเร็วต่ํา กําลังงานจากลมก็จะมีคาต่ําลงอยางมาก เน่ืองจาก
คากําลังงานแปรเปนสัดสวนกําลังสามของความเร็วลม และจะพบ
ตอไปวาคากําลังงานในสมการขางตน ไมสามารถนํามาใชงานได
หมด แตจะเอาออกมาใชไดสูงสุดเพียง 59.3 % ของคากําลังงาน
ที่มีอยูในกระแสลม  

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

รูปที่ 2 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 3) ศรลมจะทําหนาที่ 2 อยาง คือ บอกทิศทางลม 
และชวยใหแกนของใบพัดชี้เขาหาทิศทางลม ทั้งแอนิโมมิเตอร
และศรลม เชื่อมตอเขากับเคร่ืองมือที่ทําการบันทึก 

 
รูปที่ 3 แอโรเวน 

เครื่องวัดลมที่กลาวมานี้เปนการวัดลมที่พื้นดิน และ
บอกทิศทาง หรือความเร็วลมในตําแหนงคงที่โดยเฉพาะ  ส่ิงกีด
ขวางอื่นๆ ก็มีอิทธิพลตอลม เชน อาคาร ตนไม และอื่นๆ 
ความเร็วลมจะเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วเม่ือความสูงเพิ่มข้ึน 
ดังน้ัน เคร่ืองมือที่ใชวัดลมควรตั้งอยูในที่โลงที่ลมไหลไดสะดวก 
และควรอยูสูงกวาหลังคาอาคาร แตในทางปฏิบัติแอนิโมมิเตอรจะ
ถูกติดตั้งวางไวในระดับความสูงตางๆ ไมแนนอน ทําใหการวัดลม
ขาดความแมนยําไปพอสมควร 
 
3. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

3.1 วัสดุอุปกรณสําคัญที่ใช ไดแก กระปองนํ้าอัดลม 
แผนซีดี หรือ ดีวีดี ขดลวดทองแดงอาบน้ํายา เบอร AWG 31 
แมเหล็กถาวรความเขมสูง ตลับลูกปน ตัวเก็บประจุ ตัวตานทาน 
ไดโอด แผงวงจร เคร่ืองมือวัดความเร็วลมมาตรฐาน เคร่ืองวัด
แรงดันไฟฟา เครื่องวัดรอบการหมุน 

3.2 การสรางเครื่องมือวัดความเร็วลมจากกระปอง
นํ้าอัดลม 

พันขดลวดทองแดงอาบน้ํายา เบอร AWG 31 จํานวน 
9 ขด ๆ ละ 300 รอบ ใชเทปพันใหเรียบรอย วางเรียงบนแผนวี
ซีดีหรือดีวีดี ใหเปนแนวเดียวกัน มีระยะหางเทา ๆ กัน ดังรูปที่ 4  

 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ขดลวดทองแดงจํานวน 9 ขด ๆ 300 รอบ 
 
ติดแหวนเหล็กบนแผนวีซีดีหรือดีวีดี ใหเปนแนว

เดียวกัน มีระยะหางเทา ๆ กัน และตําแหนงตองตรงกับขด

ทองแดงขางตน แลวติดแมเหล็กถาวรจํานวน 9 กอน โดยตองหัน
ข้ัวเดียวกันลงบนแหวนเหล็กดังกลาว ดังรูปที่ 5 

 
 
 
 
 
รูปที่ 5 ชุดแมเหล็กถาวรติดบนแหวนเหล็กใตฐาน 
 
ผาครึ่งกระปองนํ้าอัดลมตามแนวยาว พับขอบลบคม

เพื่อความแข็งแรงและปองกันคม ดังรูปที่ 6 เตรียมไวจํานวน 3 
ชิ้น 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 กระปองนํ้าอัดลมผาครึ่งตามแนวยาว พับขอบลบคม 
 

ติดกระปองนํ้าอัดลมกับโครงสรางแบบ 3 ใบ ที่ติดอยู
กับเพลาแกนตั้ง ที่มีชุดแผนซีดีติดแมเหล็กถาวร และชุดขด
ลวดทองแดงอยูดานใต ดังรูปที่ 7 

 
 

รูปที่ 7 โครงยึดกระปอง 
 

ประกอบแผงวงจรกรองกระแสแบบเต็มคลื่นดังรูปที่ 8 
เพื่อใชในการแปลงไฟฟากระแสสลับเปนกระแสตรง 

 
 

 
 
 
รูปที่ 8  วงจรกรองกระแสแบบเต็มคลื่น 
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ประกอบเครื่องมือวัดความเร็วลมเขากับฐาน ดังรูปที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
    

รูปที่ 9  เครื่องมือวัด 
 

 
3.3 การทดลองและสอบเทียบมาตรฐาน 
การสอบเทียบมาตรฐานในการวิจัยน้ีใชอุปกรณดังน้ี 
 

    
 
 
 

รูปที่ 10  เครื่องวัดความเร็วรอบ Digital Tachometerรุน 
DT22368 

    
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 เครื่องวัดความเร็วลม Microprocessor Digital Meter      
รุน AM-4836C 

    
 
 
 
 
 
 
          รูปที่ 12 มัลติมิเตอร Fluke 83-3 

 
นําเครื่องมือที่ประดิษฐ เครื่องวัดความเร็วลมมาตรฐาน

ติดตั้งในแนวลมเดียวกันหนาอุโมงคลม ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีอาศัย
แรงลมเปาจากอุโมงคลม ไมไดนําเครื่องมือวัดฯเขาภายในตัว
อุโมงค หลังจากนั้นติดตั้งเครื่องวัดแรงดันไฟฟา และเครื่องวัด
รอบการหมุน ดังรูปที่ 13 และ 14  

 

 
รูปที่ 13 อุโมงคลมที่ใชทดสอบเครื่องมือวัดความเร็วลม 

 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 14    ติดตั้งเครื่องวัดความเร็วลมมาตรฐาน เครื่องวัด

แรงดันไฟฟา และเครื่องวัดรอบกับเครื่องมือวัด
ความเร็วลมที่ประดิษฐ 

 เปดอุโมงคลมใหทํางานที่ความเร็วลมตางกันตั้งแต
ความเร็วลมต่ําถึงสูง ทําการบันทึกโดยใชกลองถายภาพ Digital 
บันทึกคาแรงดันไฟฟา คาความเร็วลมจากเครื่องวัดมาตรฐาน 
และรอบการหมุนของเครื่องมือวัดความเร็วลมที่ประดิษฐที่ระดับ
ความเร็วลมตาง ๆ  
 
4.  ผลการทดลอง 

ผลการทดลองและสอบเทียบมาตรฐาน ปรากฏผลดัง
แสดงความสัมพันธดังรูปที ่15 - 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 15  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วลมและ

คาแรงดันไฟฟา 
  
 จากรูปที่ 15 จะเห็นวา คาแรงดันไฟฟาจะแปรผันตรง

กับความเร็วลมในรูปของสมการโพลิโนเมียลยกกําลังสาม  
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R2 = 0.9925
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รูปที่ 16  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วรอบ

และคาแรงดันไฟฟา 
 

 จากรูปที่ 16 จะเห็นวาคาแรงดันไฟฟาแปรผันตรงกับ
ความเร็วรอบการหมุนของเครื่องมือที่ประดิษฐในรูปของสมการ
โพลิโนเมียล ยกกาํลังสาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         รูปที่ 17  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเร็วรอบ 
และความเร็วลม 

 

 จากรูปที่ 17 จะเห็นไดวาความเร็วรอบแปรผันตรงกับ
ความเร็วลมในรูปของสมการแบบโพลิโนเมียล ยกกําลังสาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

รูปที่ 18  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราสวนความเร็ว
ปลายใบ (TSR) และความเร็วลม 

  

จากรูปที่ 18 จะเห็นวาอัตราสวนความเร็วปลายใบ 
(TSR) มีคาใกลเคียง 1.00 (คา TSR เฉลี่ย เทากับ 0.94 ) น่ัน
หมายความวาเครือ่งมือวัดความเร็วลมที่ประดิษฐข้ึนน้ีมีการ
เสียเปรียบเชิงกลเพียง 6 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 19   กราฟการเทียบคาแรงดันไฟฟาที่วัดไดจากเครื่องมือวัด

ความเร็วลมที่ประดิษฐ เทียบเปนความเร็วลม  
 จากรูปที่ 19 เม่ือทราบคาแรงดันไฟฟาที่วัดไดจาก
เครื่องมือวัดความเร็วลมที่ประดิษฐ ก็จะเทียบเปนความเร็วลมได
ตามสมการโพลิโนเมียลยกกําลงัส่ี ดังน้ี 
 
 
 

 เม่ือ   .x  คือ  คาแรงดันไฟฟา (volt) 
         .y  คือ  ความเร็วลม (m/s) 

 
ตัวอยางเชน ถาวัดคาแรงดันไฟฟาได  10 volt เทียบ

จากตารางจะไดความเร็วลมประมาณ 14 m/s ถาคํานวณตาม
สมการจะไดความเร็วลม 14.3185 m/s 
   
4. สรุปและอภิปรายผล 
 เครื่องมือวัดความเร็วลมที่ประดิษฐข้ึนจากกระปอง
นํ้าอัดลมและเศษวัสดุที่หาไดในทองถ่ินสามารถใชวัดความเร็วลม
ไดจริง โดยมีความสามารถในการเริ่มตนหมุนดวยตนเอง(Self 
starting) ที่ความเร็วลม 1.2 m/s ซ่ึงสรุปผลการทดลองไดวา 
แรงดันไฟฟาที่วัดไดจากเครื่องมือ ฯ ที่ประดิษฐข้ึนจะแปรผัน
โดยตรงกับความเร็วลมและความเร็วรอบ เชนเดียวกับความเร็ว
รอบก็แปรผันโดยตรงกับความเร็วลมซ่ึงทุกความสัมพันธขางตน
เปนความสัมพันธในรูปแบบของสมการโพลิโนเมียลยกกําลังสาม 
ที่มีคา R2 เทากับ 0.9627  0.9925 และ 0.9741 ตามลําดับ น่ัน
หมายความวา เครื่องมือวัดความเร็วลมจากกระปองนํ้าอัดลมนี้
สามารถวัดความเร็วลมได และมีความนาเชื่อถือสูง  สวน
อัตราสวนความเร็วลมปลายใบ (TSR) มีคาใกลเคียง 1.00 (คา 
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TSR เฉลี่ย เทากับ 0.94 ) น่ันหมายความวาเครื่องมือวัด
ความเร็วลมที่ประดิษฐข้ึนน้ีมีการเสียเปรียบเชิงกลเพียง 6 %  

ส่ิงที่ตองระมัดระวังอยางยิ่งในกระบวนการวิจัยครั้งน้ี
คือ การทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลจะเกิดความคลาดเคลื่อนใน
การวัดได โดยเฉพาะการวัดความเร็วรอบที่ยิงแสงในแนวดิ่ง คือ
ตําแหนงยิงแสงวัดความเร็วรอบอาจไมคงที่ ถาตําแหนงยิงแสง
เคลื่อนออกจากแกนกลางมากเทาใด เวลาครบรอบก็จะมากข้ึน 
แตถาตําแหนงยิงแสงเขาใกลแกนกลาง เวลาครบรอบการหมุนจะ
นอยลง สงผลกระทบตอคาความเร็วรอบ  

สวนวิธีใชเคร่ืองมือวัดความเร็วลมที่ประดิษฐข้ึนน้ีทํา
ไดงายมาก เพียงผูใชนําเครื่องมือไปวางในบริเวณที่ตองการวัด 
อานคาแรงดันไฟฟาที่ไดจากโวลตมิเตอร แลวเทียบคาเปน
ความเร็วลมจากกราฟความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับคา
แรงดันไฟฟา หรือจะแทนคาแรงดันไฟฟาลงในสมการที่ 2 ก็จะได
ความเร็วลมขณะนั้นได  

ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู มีความ
เหมาะสมที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง พลังงานลม
เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟาไดอยางไร โดยผูประเมินไดแก 
ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 3 คน หัวหนางานวิชาการ และ
ผูบริหารฝายวิชาการ รวมจํานวน 5 คน พบวา ผูประเมินทุกคนมี
ความเห็นสอดคลองกันวา เคร่ืองมือวัดความเร็วลมจากกระปอง
นํ้าอัดลมที่ประดิษฐข้ึนน้ีมีความเหมาะสมที่ใชเปนส่ือการเรียน
รูอยูในระดับมากที่สุด 

ดังน้ัน งานวิจัยน้ีทําใหไดเครื่องมือวัดความเร็วลมที่
ประดิษฐข้ึนใชไดเอง อีกทั้งไดส่ือการเรียนรูที่มีคุณภาพ เหมาะสม
ที่จะใชจัดกิจกรรมการเรียนรูอันจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงข้ึน 
 
5.  ขอเสนอแนะ 

ควรสอบเทียบมาตรฐานกับเครื่องวัดความเร็วลมของ
กรมอุตุติยมวิทยาอีกครั้ง เพื่อเ พ่ิมความแมนยําและความ
นาเชื่อถือของเครื่องมือที่ประดิษฐน้ี 

ควรทดลองวัดความเร็ วลมตามธรรมชาติ  เชน 
ชายทะเล ทุงนา ดาดฟาอาคาร เปนตน เพื่อจัดทําเปนตาราง
เทียบระหวางคาแรงดันไฟฟากับความเร็วลมที่เปนเกณฑประจํา
ถ่ิน 
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