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บทคัดยอ
สังคมโลกในปจจุบันตางพัฒนาและแขงขันกันทางดานเศรษฐกิจเทคโนโลยี และอุตสาหกรรม กลไกสําคัญในการ
พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละอุ ต สาหกรรมคื อ พลั ง งานจากน้ํ า มั น ซึ่ ง ในป จ จุ บั น กํ า ลั ง ประสบป ญ หาภาวะขาดแคลน จึ ง มี ค วาม
จําเปนตองแสวงหาแหลงพลังงานทดแทน เพื่อแกไขปญหานี้ พลังงานลมนับเปนพลังงานทดแทนที่สะอาดที่สุด ไมมีผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เปนพลังงานหมุนเวียนใชไดไมมีวันสิ้นสุด ในการดําเนินการโครงงานครั้งนี้ มุงศึกษากังหันลมแกนดิ่งโดย
ออกแบบใบพัดกังหันลมคลายรูป ปกเฮลิคอปเตอร ความยาว 150 ซม. ความยาวคอรด 66 ซม. ความกวาง 13 ซม. รัศมีการหมุน
110 ซม. ผลจากการศึกษา ความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ตามวัตถุประสงคการทดลองพบวากังหันลมรูปปกเฮลิคอปเตอรให
กําลังสูงสุด 287.99 วัตต ทอรกสูงสุด 316.02 นิวตัน-เมตร และใหกําลังไฟฟาจากสูงสุด 262 มิลลิวัตต ที่ความเร็วรอบการหมุน
2.62 รอบ/s และใหกําลังไฟฟาสูงสุด 262 มิลลิวัตต ที่ความเร็วรอบ 2.60 รอบ/s เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 0.24 เมตร/s โดยกังหัน
แกนดิ่งลมรูปปกเฮลิคอปเตอรสามารถหมุนไดเองเมื่อไดรับลม

ความสําคัญและที่มาของโครงงาน
ในสถานการณปจจุบันนานาประเทศตางเรงพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อกาวสูโลกของการพัฒนาเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมอยางเต็มตัว พลังงานจึงเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะพลังงานจากน้ํามัน ยังมีอัตราความ
ตองการใชสูงตอการใชพลังงานทั่วโลก อีกทั้งยังมีราคาผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นอีกดวย พลังงานธรรมชาติและพลังงาน
ทดแทนจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการแกปญหานี้
พลั ง งานลม เป น พลั ง งานที่ ส ะอาดที่ สุ ด เป น พลั ง งานหมุ น เวี ย นใช ไ ด ไ ม มี วั น หมดสิ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง ไม ก อ มลพิ ษ ต อ
สิ่งแวดลอมอีกดวย สําหรับการใชพลังงานลมในประเทศไทยยังถือวามีประสิทธิภาพคอนขางต่ํา ทั้งนี้เปนเพราะปจจัยทางสภาพ
ภูมิประเทศ ซึ่งพื้นที่สวนใหญของประเทศมีลมพัดผานความเร็วคอนขางต่ํา ดวยสาเหตุดังกลาวในการศึกษาทําโครงงานครั้งนี้
จึงมุงพัฒนารูปแบบของกังหันลมใหมีความเหมาะสมตอลักษณะภูมิประเทศและการใชงานในประเทศไทย
โดยทั่วไปกังหันแบงออกเปน 2 ประเภท คือ กังหันลมแกนดิ่งและกังหันลมแกนนอนในการทําโครงงานครั้งนี้มุง
ศึกษากังหันลมประเภทแกนดิ่ง เนื่องจากมีขอไดเปรียบกังหันลมแกนนอน คือ
1. การหมุนไมขึ้นกับทิศทางของลม นั่นคือเมื่อลมพัดมาจากทิศทางไหนก็สามารถ
หมุนไดจึงไมเกิด การสูญเสียพลังงานในการปรับทิศทางใบพัดเขาหากระแสลม
2. กําลังที่ไดจะถูกสงลงสูระดับพื้นลางโดยตรง ทําใหเกิดความสะดวกตอการนํา
กําลังไปใชประโยชน
ในการทําโครงงานครั้งนี้ไดทําการออกแบบ โครงสรางของใบพัดกังหันแกนดิ่งใหมีลักษณะคลายรูปปกเฮลิคอปเตอร
เพื่อทําการศึกษาสมรรถนะการทํางาน กําลังที่ได ความเหมาะสมในการใชประโยชน และแนวทางในการพัฒนาเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาอันเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟาจริงในอนาคต

วัตถุประสงคของโครงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับความเร็วรอบการหมุน
ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับกําลังที่ไดจากกังหันลม
ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับทอรก
ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับกําลังไฟฟา
เพื่อศึกษาความเปนไปไดและพัฒนาเปนตนแบบกังหันลมแกนดิ่งรูปปกเฮลิคอปเตอร ในการผลิตกระแสไฟฟา
จริงในอนาคต

วิธีการดําเนินการ
1. ศึกษาคนควาขอมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลนํามาใชประโยชนในการ
ดําเนินงาน
2. วางแผนและจัดระบบขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาทดลอง
3. ดําเนินการการสรางกังหันลมแกนดิ่งรูปปกเฮลิคอปเตอรตามรูปแบบที่ออกแบบไวตามขั้นตอนดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ใบพัดกังหันลม
ในการดําเนินงานโครงงานครั้งนี้ไดทําการออกแบบใบพัดกังหันลมใหมีความเหมาะสมกับพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งมี
ความเร็วลมคอนขางต่ํา มีลักษณะคลายรูปปกเฮลิคอปเตอร เมื่อลมประทะใบพัดกังหันจะเกิดแรงปริมาณหนึ่ง ที่เกิดจากการ
เคลื่อนที่สัมพันธกันระหวางวัตถุและของไหล สงผลใหใบพัดเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของลม แรงนี้มีทิศทางตรงขามกับแรงที่
ใบพัดกังหันกระทําตอลม เรียกแรงนี้วา “แรงครูด” ซึ่งเปนแรงที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใบพัดกังหันลมใหเกิดการหมุน
วิธีการสรางมีดังนี้
1) ออกแบบรูปแบบใบพัดกังหัน ภาคตัดขวางโดยใหมีความยาว 66 ซม. กว า ง 13 ซม. แบ ง พื้ น ที่ ต ามความยาว
ออกเปน 4 สวนเทาๆกัน สวนละ 16.5 ซม. ลากเสนตั้งฉากที่จุดกึ่งกลางความกวาง จากนั้นลากเสนทแยงจากจุดแบงพื้นที่
ตามยาวสวนที่ 3 ทํามุม 20 องศากับเสนตั้งฉากที่จุดกึ่งกลางความยาว ดังรูปที่ 1
2) ตัดกระดานอัดหนา 1.5 ซม. และ 0.75 ซม. ตามรูปแบบใบพัดกังหันที่ออกแบบไว อยางละ 12 ใบ
3) เจาะรูกระดานอัดที่ตัดตามแบบเรียบรอยแลว เพื่อใสเหล็กแกนกลาง จํานวน 2 รู โดยหางจากจุดกึ่งกลางใบดานละ
9 ซม.
4) ตัดทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 ซม. ความยาว 150 ซม. เพื่อทําแกนกลางของใบพัด จํานวน 6 ทอน
5) นํากระดานอัดที่ตัดตามรูปแบบที่ออกแบบไวมาใสทอเหล็กแกนกลาง โดยวางสลับความหนาของกระดานอัดโดย
เริ่มจากความหนา 1.5 ซม. กอนแลวคั่นดวยกระดานอัด 0.75 ซม. โดยแตละใบหางกัน 18.75 ซม. ใบพัดกังหัน 1 ใบ จะใช
กระดานอัดจํานวน 8 ใบ ดังรูปที่ 2
6) นําอะลูมิเนียมฉากหนากวาง 2.5 ซม. มาคาดยึดกระดานอัดทั้งหมดไวโดยคาดยึดบริเวณ
สวนหัวของกังหันวัดจากเสนแบงสวนที่ 1 ความยาว 8 ซม. และบริเวณสวนปลายของกังหันวัดจากเสนสวนแบงที่ 4 ความยาว 8
ซม. คาดยึดทั้งสองดานของใบพัดกังหัน เพื่อใหโครงสรางถูกตรึงแนนเปนการเพิ่มความแข็งแรง
7) นําอะลูมิเนียมมาหุม โครงสรางใบพัดกังหัน โดยตองพยายามรักษาผิวไวใหเรียบที่สุด
ไมใหเกิดการบุบเพราะเมื่อลมประทะใบกังหันจะเกิดการสูญเสียงแรงครูดไปโดยเปลาประโยชน ดังรูปที่ 3
8) ทําแผนยึดติดใบพัดกังหันโดยใชเหล็ก ความยาว 22 ซม. ความกวาง 5 ซม. หนา 0.2 ซม. ดังรูปที่ 4
สวนที่ 2 แกนกลาง
1) สวนจานรองรับแขนกังหัน ใชเหล็กหนา 0.4 ซม. เสนผานศูนยกลาง 2.5 ซม. โดยเจาะรูเพื่อใสน็อตยึดติดแขน
กังหันลมเขากับจาน แตละแขนทํามุม 120 องศา ซึ่งกันและกัน จํานวน 2 จาน ดังรูปที่ 5
2) เพลาแกนกลางใช แกนเหล็กตันเสนผานศูนยกลาง 2.5 ซม. ความยาว 180 ซม. โดยรอย

ผานตลับลูกปน 3 ตลับ ซึ่งติดตั้งบริเวณโครงยึดแกนกลางใบกังหันดานบนและดานลาง และบริเวณฐานกังหันลมอีก 1 ตลับ
เพื่อใหการหมุนของกังหันลมมีประสิทธิภาพ
สวนที่ 3 แกนแนวรัศมี : แกนยึดติดใบพัดกังหันลมกับจานแกนกลาง
ตัดทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 ซม. ความยาว 105 ซม. จํานวน 6 ทอน เจาะรูสวนที่จะยึดติดกับจาน 6 รู และ
เชื่อมปลายอีกดานเขากับสวนยึดติดใบพัดกังหัน
สวนที่ 4 อุปกรณปรับระดับใบพัดกังหันลม (ตัวเรง)
อุปกรณในสวนนี้สรางขึ้นเพื่อรองรับปญหาใบพัดกังหันไมไดระดับสมดุล โดยอุปกรณนี้สามารถปรับระดับใบพัด
กังหันขึ้นลงเพื่อใหเกิดความสมดุลไดตามความตองการ
1) ตัดแผนเหล็กความยาว 8 ซม. ความกวาง 4 ซม. หนา 0.4 ซม. ตามรูปแบบดังรูปที่ 6 แลว
เชื่อมเขากับจานกังหันดานบน และจุดกึ่งกลางของสวนยึดติดใบพัดกังหันเพื่อเปนสวนยึดติดอุปกรณปรับระดับใบพัดกังหันลม
ดังรูปที่ 6
2) นําเหล็กตันขนาเสนผานศูนยกลาง 4 ซม. มากลึงเขารูป โดยกลึงใหรูกลาง ขนาเสนผาน
ศูนยกลาง 2 ซม. จากนั้นนําทอเหล็กความยาว 150 ซม. ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 ซม. แลวติดตั้งในแนวทแยงระหวางแผนเหล็ก
ที่เชื่อมยึดติดกับจานกังหันดานบนและจุดกึ่งกลางของสวนยึดติดใบพัดกังหัน เพื่อใหสามารถปรับระดับของใบพัดกังหันขึ้นลง
ใหเกิดความสมดุลไดตามความตองการ ดังรูปที่ 7
สวนที่ 5 ชุดผลิตกระแสไฟฟา
1) นําเหล็กทอสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 2 ซม. มาเชื่อมเพื่อเปนฐานและสวนรองรับลอ โดยฐาน
ลางความยาว 60 ซม. กวาง 45 ซม. สวนรองรับลอสูง 15 ซม.
2) ติดตั้งไดนาโมผลิตกระแสไฟฟาเขากับสวนยึดติดลอ
3) นําจากจักรยานเชื่อมตอกับเหล็กที่กลึงใหมีรูขนาด 2.5 ซม. เพื่อใหสามารถสวมใสเพลา
กังหันลมได
4) นําชุดผลิตกระแสไฟฟาติดตั้งเขากับกังหันลม โดยใสจานจักรยานที่เพลากังหันลม แลว
นําโซมาตอเขากับลอที่ติดไดนาโนผลิตกระแสไฟฟาไว ดังรูปที่ 8
สวนที่ 6 โครงยึดแกนกลางใบกังหัน
โครงยึดแกนกลางใบกังหันออกแบบมาเพื่อยึดเสาแกนกลาง เพื่อลดการสายของระบบกังหันขณะกําลังหมุนและ
ปองกันการบิดตัวของเสาแกนกลาง เพราะขณะที่กังหันลมกําลังหมุนจะมีแรงเหวี่ยงเกิดขึ้นทําใหเสาแกนกลางสาย โครงยึดใบ
กังหันดังกลาวนี้ สรางดวยทอเหล็ก ซึ่งมีลักษณะเปนโครงสรางรูปสี่เหลี่ยมที่ครอบตัวระบบกังหันไว และโครงยึดแกนกลางใบ
กังหันยึดติดกับฐานกังหันลมดวยนอต ดังรูปที่ 9
สวนที่ 7 ฐานรองรับกังหันลม
โครงของฐานที่ใชติดตั้งใบกังหันเปนโครงสรางเหล็กที่ตอขึ้นมาเพื่อใชเปนที่ติดตั้งระบบกังหัน ซึ่งเปนโครงที่ตองการ
ความแข็งแรงมาก ดังนั้นจึงตองใชเหล็กฉากขนาด หนา 0.4 ซม. สวนที่ทําหนาที่เปนขา 4 ทอน เปนฐานรองรับขา 4 ทอน สวน
ยึดขาสวนบน 4 ทอน สวนที่ทําหนาที่ยึดขาสวนกลาง 4 ทอน สวนยึดขาสวนลาง 4 ทอน สวนที่สําคัญอีกสวนหนึ่งก็คือสวนที่ทํา
หนาที่เปนแทนวางตลับลูกปน ซึ่งมีอยู 2 คู โดยคูแรกวางอยูบนสวนยึดขาสวนบน และอีกคูวางอยูบนสวนยึดขาสวนลาง ตลับ
ลูกปนทั้งสองชุดที่วางอยูนี้ ทําหนาที่เปนตัวรับเสาแกนกลางของตัวระบบกังหันเพื่อตองการเพิ่มความแข็งแรงในการรองรับการ
หมุนของกังหัน และที่สําคัญ คือ สวนดานลางเปนสวนที่ตองรับน้ําหนักของระบบสวนบน ความแข็งแรงจึงตองมีมากทุกจุดที่มี
การเชื่อมตอกันของโครงของฐานจะถูกยึดไวดวยนอต
เมื่อทําการติดตั้งสวนประกอบตางๆ ของกังหันลมแกนดิ่งรูปปกเฮลิคอปเตอรเรียบรอยแลว (รูปที่ 10) ตรวจสอบระดับ
ใบพัดกังหันลมแตละใบใหมีความสมดุล ขึงลวดสลึงที่มุมดานบนของโครงยึดแกนกลางใบกังหัน เพื่อปองกันการสายของโครง

ยึดแกนกลางใบกังหัน ในกรณีที่มีความเร็วลมสูงหรือเกิดพายุ ชวยลดการสวยในขณะที่หมุน อีกทั้งยังเปนการเสริมสรางความ
มั่นคงใหกังหันลมอีกดวย

4. ดําเนินการทดลอง ศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ตามวัตถุประสงคของโครงงาน
1) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับความเร็วรอบการหมุน
สมมติฐาน
ความเร็วลมแปรผันโดยตรงกับความเร็วรอบการหมุน
ตัวแปรตน
ความเร็วลม
ตัวแปรตาม
ความเร็วรอบการหมุน
ตัวแปรควบคุม
1. ความสูงของพื้นที่ติดตั้งกังหันลม
2. ขนาดของใบพัดกังหันลม
3. รัศมีการหมุน

การดําเนินการ
1. กอนทําการวัดความเร็วรอบการหมุน ใหหยุดใบพัดกังหันลมใหนิ่ง เพื่อที่จะไดคาที่แทจริงในการวัด
ความเร็วรอบหมุน โดยไมมีแรงจากโมแมนตความเฉื่อย (Moment of inertia) กอนหนาทําการวัด
ความเร็วรอบ
2. จัดวางระบบอุปกรณการทดลองโดยนําลวดมัดติดกับเพลาแกนกลางกังหันลมเพื่อตัดสวิตซแสงและ
เครื่องจับเวลา (Phopgate Counter & Photo gate Timing)
3. ทําการทดลองตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2549
2) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับกําลัง
สมมติฐาน
ความเร็วรอบการหมุนแปรผันโดยตรงกับกําลัง
ตัวแปรตน
ความเร็วรอบการหมุน
ตัวแปรตาม
กําลังของกังหันลม
ตัวแปรควบคุม
1. ความสูงของพื้นที่ติดตั้งกังหันลม
2. ขนาดของใบพัดกังหันลม
3. รัศมีการหมุน
การดําเนินการ
1. ทําการวัดแรงของกังหันลม ที่คาความเร็วลมตางๆ จดบันทึกผลการทดลอง
2. วัดความเร็วรอบการหมุนจากสวิตซแสงและเครื่องจับเวลา จดบันทึกคาที่วัดได
3. คํานวณหากําลังของกังหัน
4. รวบรวมขอมูลผลการทดลอง สรุป วิเคราะหและอภิปรายผลการทดลอง
3) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับทอรก
สมมติฐาน
ความเร็วรอบการหมุนแปรผันโดยตรงกับทอรก
ตัวแปรตน
ความเร็วรอบการหมุน
ตัวแปรตาม
ทอรก
ตัวแปรมควบคุม 1. ความสูงของพื้นที่ติดตั้งกังหันลม 2. ขนาดของใบพัดกังหันลม 3. รัศมีการหมุน
การดําเนินการ นําคากําลังที่ไดจากการศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบ
การหมุนกับกําลังมาคํานวณหาทอรก
เพื่อตัดสวิตซแสงและเครื่องจับเวลา (Phopgate Counter & Photo gate Timing)
4) ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับกําลังไฟฟา
สมมติฐาน
ความเร็วรอบการหมุนแปรผันโดยตรงกับกําลังไฟฟา
ตัวแปรมตน
ความเร็วรอบการหมุน
ตัวแปรตาม
กําลังไฟฟา
ตัวแปรมควบคุม 1. ความสูงของพื้นที่ติดตั้งกังหันลม
2. ขนาดของใบพัดกังหันลม
3. รัศมีการหมุน
4. ความตานทานของตัวตานทานอางอิง
5. แรงดันกําลังไฟฟาของไดนาโม
การดําเนินการ
1. วัดกําลังไฟฟาจากชุดผลิตกระแสไฟฟา
2. ตอวงจรวัดกําลังไฟฟาโดยตอตัวตานทาง และมัลติมิเตอร

วัดคากระแสไฟฟา
3. บันทึกผลการทดลอง
4. คํานวณหากําลังไฟฟา
5. รวบรวมขอมูลผลการทดลอง สรุป วิเคราะหและอภิปราย
ผลการทดลอง
5. สรุปผลการทดลอง วิเคราะหและอภิปรายผลการทดลอง
6. สังเกตวิธีการดําเนินการทดลองทั้งหมด หาขอดี-ขอเสีย และจุดผิดพลาด เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาใน
การศึกษาครั้งตอไป

ผลการทดลอง
1. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับความเร็วรอบการหมุน

2. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับกําลัง

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับทอรก

4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับกําลังไฟฟา

สรุปและวิจารณผลการทดลอง
1. ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วลมกับความเร็วรอบการหมุน
จากผลการทดลองพบวาความเร็วลมแปรผันโดยตรงกับความเร็วรอบการหมุน โดยความเร็วรอบการหมุนสูงสุดมี
คา 2.62 รอบ/s ที่ความเร็วลม 3.40-4.00 เมตร/s และเมื่อพิจารณาแนวโนมขอมูลจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวาง
ความเร็วรอบการหมุนพบวาความเร็วรอบการหมุนจะคงที่ ที่ความเร็วลม 3.00 เมตร/s
2. ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับกําลังที่ไดจากกังหันลม
จากผลการทดลองพบวาความเร็วรอบการหมุนแปรผันโดยตรงกับกําลังที่ไดจากกังหันลม โดยมีกําลังสูงสุด
827.99 วัตต ที่ความเร็วรอบการหมุน 2.62 รอบ/s และเมื่อพิจารณาแนวโนมขอมูลจากกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางรอบการหมุนกับกําลัง พบวากําลังมีคาคงที่ ที่ความเร็วรอบการหมุน 2.60 รอบ/s
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับทอรก
จากผลการทดลองพบวาความเร็วรอบการหมุนแปรผันโดยตรงกับทอรก โดยมีคาทอรกสูงสุด 316.02 นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบการหมุน 2.60 รอบ/s และเมื่อพิจารณาแนวโนมขอมูลจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอบ
การหมุนกับทอรกพบวา คาทอรกมีคาคงที่ ที่ความเร็วรอบการหมุน 2.60 รอบ/s
4. ศึกษาความสัมพันธระหวางความเร็วรอบการหมุนกับกําลังไฟฟา

จากผลการทดลองพบวาความเร็วรอบการหมุนแปรผันโดยตรงกับกําลังไฟฟา โดยมีกําลังไฟฟาสูงสุด 262 มิลลิ
วัตต ที่ความเร็วรอบการหมุน 2.60 รอบ/s และเมื่อพิจารณาแนวโนมขอมูลจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางรอบ
การหมุนกับกําลังไฟฟาพบวา กําลังไฟฟานาจะมีคาแนวโนมสูงขึ้นอีกเมื่อความเร็ว รอบการหมุนมีคาเพิ่มขึ้น
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