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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพื่อสรางเครื่องมือวัดความเร็วลม
แบบแกนตั้ง ใชใบพัดแบบลูกถวยชนิด 3 ใบ โดยใชขดลวดจํานวน 3 
ขดตอแบบอนุกรมวางอยูในแนวระดับทํามุมกัน 120 องศา ใช
แมเหล็กติดแกนของกังหันจํานวน 3 แทง ทํามุม 120 องศา ใน
การศึกษานี้พิจารณาความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับความตาง
ศักยไฟฟา ความเร็วรอบกับความตางศักยไฟฟา ความเร็วรอบกับ
ความเร็วลม ความเร็วลมกับอัตราสวนความเร็วปลายใบ ผลการ
ทดลองพบวา เครื่องมือวัดความเร็วลมเร่ิมทํางานที่ความเร็วลม 0.8 
เมตรตอวินาที ความเร็วลมกับความตางศักยไฟฟา ความเร็วรอบกับ
ความตางศักยไฟฟา มีความสัมพันธกันแบบโพลิโนเมียลกําลังสาม 
ความเร็วรอบกับความเร็วลม มีความสัมพันธกับแบบเชิงเสน 
ความเร็วลมกับอัตราสวนความเร็วปลายใบ มีคาเฉลี่ย 0.96  

 
คําสําคัญ ; wind , anemometer 
 
1.บทนํา 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันตองอาศัย
กระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน จึงจะทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะความอยากรู อยากทดลอง ประกอบกับ
โรง เ รียนนิคมควนขนุนวิทยาขาดอุปกรณการทดลองทาง
วิทยาศาสตร  ดังน้ันคณะครู อาจารย จึงคิดพัฒนาสื่อการเรียนการ
เรียนการสอนรวมถึงนวัตกรรม และอุปกรณการทดลอง เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิทยาศาสตรให สูงข้ึนตาม
เปาหมาย และพันธกิจของโรงเรียน  

โครงการครุวิจัย ซ่ึงเปนโครงการที่สนับสนุนใหครูฝกทํา
วิจัยกับสถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อใหครูไดประสบการณ การ
เรียนรูโดยการฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง โดยใชพลังงานเปน
เปาหมายและเช่ือมโยงเขาสูสาระการเรียนรูในชั้นเรียนที่ตองการ
ความเขมแข็งทางการศึกษา 

พลังงานลม เปนพลังงานตามธรรมชาติที่เกิดจากความ
แตกตางของอุณหภูมิ ซ่ึงปจจุบันไดมีการนําเอาพลังงานลมมาใช
ประโยชนมากขึ้น เน่ืองจากพลังงานลมไมมีคาใชจายในการซื้อหา 
ดังน้ันพลังงานลมเปนพลังงานที่นาสนใจในการนําเขาสูบทเรียน โดย
การสรางเครื่องมือวัดความเร็วลม ใชในการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร ซ่ึงสอดคลองกับเน้ือหาเรื่อง งานและพลังงานเปนอยาง
ดี 

 
 
 
 

 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 การสรางเครื่องมือวัดความเร็วลม 

สรางเครื่องมือวัดความเร็วลมชนิดกังหันชนิดแกนตั้งแบบลูก
ถวยรูปครึ่งทรงกลมสามใบติดอยูกับเพลาดานหนึ่งโดยแตละใบทํา
มุมกัน 120 องศา ยาวจากเพลาถึงปลายถวยรูปครึ่งทรงกลม 16 
เซนติเมตร และปลายเพลาอีกดานหนึ่งติดแทงแมเหล็กชนิด 
neodymium n32 จํานวน 3 แทงโดยหันข้ัวแมเหล็กดานเดียวกันเขา
หาขดลวดซึ่งวางอยูในแนวระดับจํานวน 3 ขด ขดละ 3,100 รอบ ตอ
กันแบบอนุกรม เพื่อใหเกิดการเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟาข้ึนภายใน
ขดลวด ดังรูปที่ 1 

 

      
 

รูปที่ 1 แบบกังหันและการจัดเรียงขดลวด 
 
 นําแรงเคลื่อนไฟฟาที่ไดจากเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบ
ลูกถวยซ่ึงเปนกระแสสลับเขาวงจรกรองกระแสแบบเต็มคลื่นเพื่อให
ไดเปนไฟฟากระแสตรงที่สามารถรักษาระดับแรงดันใหคงที่ ดังรูปที่ 
2 
 

 
รูปที่ 2 วงจรกรองกระแสแบบเต็มคลื่น 

 

 
รูปที่ 3 เครื่องมือวัดความเร็วลมแบบลูกถวย 

 
 



 

2.2 วิธีการทดลอง 
 1. นําเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบลูกถวยที่สรางข้ึนตอ
เขาวงจรกรองกระแสและโวลตมิเตอรใหเรียบรอยและนําเครื่องมือวัด
ความเร็วลมมาตรฐาน (Anemometer) วางไวหนาอุโมงคลม ดังรูปที่ 
4 

 
รูปที่ 4 การสอบเทียบมาตรฐาน 

 
 2.เปดเครื่องอุโมงคลมใหทํางานที่ความเร็วลมต่ําสุดแลว
เพิ่มความเร็วลมจนกระทั้งเครื่องมือวัดความเร็วลมแบบลูกถวยที่
สรางข้ึนเร่ิมทํางาน บันทึกขอมูลความเร็วลม ความเร็วรอบของการ
หมุน และคาแรงดันไฟฟา 
 3. ทําซํ้าตามขอ 2 โดยเพิ่มความเร็วลมข้ึนเปนชวงๆ จน
กระทั้งถึงความเร็วลมสูงสุดของอุโมงคลม โดยบันทึกขอมูลแตละ
ชวงไวเพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธ 
 
3. ผลการทดลองและวิจารณ 
3.1 ผลของความเร็วลมตอความตางศักยไฟฟา 
 

y = 0.352x3 - 13.036x2 + 197.15x - 208.27
R2 = 0.9749
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รูปที่ 4 ความสัมพันธระหวางความเรว็ลมกับความตางศักยไฟฟา 

 
 จากความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับความตาง

ศักยไฟฟา พบวาคาความตางศักยไฟฟาจะแปรผันตรงกับความเร็ว
ลมในรูปของสมการโพลิโนเมียลยกกําลังสาม เครื่องวัดความเร็วลม
ที่สรางข้ึนเร่ิมทํางานที่ความเร็วลม 0.8 เมตรตอวินาที แตสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพที่ความเร็วลมมากกวา 1.3 เมตรตอ
วินาที 

y = 2E-06x3 - 0.0065x2 + 4.8922x - 187.52
R2 = 0.952
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รูปที่ 5 ความสัมพันธของความเร็วรอบกับความตางศักยไฟฟา 

 
 จากรูปความสัมพันธของความเร็วรอบกับความตาง
ศักยไฟฟา พบวาคาความตางศักยไฟฟาจะแปรผันตรงกับความเร็ว
รอบในรูปของสมการโพลิโนเมียลยกกําลังสาม 
 

y = 0.0295x - 0.1783

R2 = 0.998
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รูปที่ 6 ความสัมพันธระหวางความเรว็รอบกับความเร็วลม 

 
 จากรูปความสัมพันธของความเร็วรอบกับความเร็วลม 
พบวาคาความเร็วลมจะแปรผันตรงกับความเร็วรอบในรูปของสมการ
เชิงเสน 
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รูปที่ 7 ความสัมพันธระหวางความเรว็ลมกับ TSR 

 
 จากรูปคา TSR มีคาเขา 1 เม่ือความเร็วลมเพิ่มข้ึน ซ่ึง
ใกลเคียงกับคาทางทฤษฏี มีคาเฉลี่ย 0.96 หมายความวาเครื่องมือ
วัดความเร็วลมแบบลูกถวยมีการเสียเปรียบเชิงกล 4 เปอรเซ็นต 



 

4. สรุป 
 เครื่องมือวัดความเร็วลมแบบลูกถวยที่สรางข้ึนสามารถใช
วัดความเร็วลมไดดีที่ความเร็วลมมากกวา 1.3 เมตรตอวินาทีโดย
ความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับความตางศักยไฟฟา และ
ความเร็วรอบกับความตางศักยไฟฟาในรูปแบบโพลิโนเมียลยกกําลัง
สาม ความสัมพันธของความเร็วรอบกับความเร็วลมในรูปสมการเชิง
เสน มีคา TSR เฉลี่ย 0.96 ซ่ึงสอดคลองกับทางทฤษฏี 
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