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บทคัดยอ
การศึกษาชุดใบพัดของกังหันลมน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ออกแบบ สราง และทดลองความสามารถในการทํางาน

ของชุดใบพัดกังหันลม โดยแบงการบันทึกผลเปน 3 ชวง คือ เชา เท่ียง เย็น ชวงละ 1 ช่ัวโมง แลวบันทึกคาความเร็ว
ลม คาปริมาตรอากาศ และคาแรงดันทุกๆ 10 นาที ของการทดลองจากแหลงกําเนิดลมธรรมชาติและ แหลงลมจาก
พัดลม

ผลการศึกษาทําใหทราบวา ใบพัดท่ีมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีทําการทดลองท่ีความเร็วลม 2 -
2.5 m/s คือ ใบพัดท่ีทําจากทอ PVC โดยท่ีใบมีความยาว 1.30 เมตร พ้ืนท่ีหนาตัดใบ 0.1595 เมตร ตลอดใบ มุมบิด
ในการติดตั้งใบ 15 องศา ซึ่งจากการทดลอง พบวา ชุดใบพัดแบบ 6 ใบ สามารถใหแรงดันไดสูงกวาใบพัด
แบบ 4 ใบ และแบบ 8 ใบ ในทุกชวงเวลาและทุกแหลงกําเนิดของลม

Abstract
Thesis this has the objective for design, build and test ability in the work of set propeller

wind generator by divide recording is 3 period in morning, noon and evening each phase 1 hour
record speed wind value, capacity air value and electrical resistance every 10 minute. Of the
periment form wind nature source and model with electric fan.

The result stud makes to know that propeller at have property that is appropriate area stet
experimental at wind speed 2 – 2.5 m/s is propeller make from pipe PVC by propeller has length
1.30 m. the area in front cut a propeller 0.16 m. through a propeller, the corner twists in installation
propeller 15

คําสําคัญ : กังหันลม ใบพัด แหลงกําเนิดลม
Keywords : Wind Generator, Propeller, Wind Source
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ในยุคปจจุบันพลังงานทดแทนกําลังเขามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เบื้องหลังของการพัฒนา
ดังกลาวคงหนีไมพนตองพ่ึงพาพลังงานทดแทน เพราะพลังงานเปนปจจัยท่ีสําคัญอันหน่ึงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ยิ่งมีการพัฒนามากเทาไรก็ตองยิ่งใชพลังงานมากเทาน้ัน

พลังงานลม เปนพลังงานจากธรรมชาติท่ีสามารถนํามาใชประโยชน โดยอาศัยเครื่องมือในการแปลงพลังงาน
ลมใหเปนพลังงานไฟฟาไดเรียกวา กังหันลม เปนตัวสกัดก้ันพลังงานจลนของกระแสลมแลวเปลี่ยนเปนพลังงานกล
จากน้ันจึงนําพลังงานกลท่ีไดไปใชผลิตไฟฟา จําแนกกังหันลมตามลักษณะการติดตั้งมี 2 แบบ ไดแก กังหันลมท่ีมีแกน
หมุนในแนวแกนนอนและกังหันลมท่ีมีแกนหมุนในแนวแกนตั้ง และการจําแนกตามลักษณะแรงขับท่ีกระแสลมกระทํา
ตอใบกังหัน มี 2 แบบ คือ การขับดวยแรงยก (Lift force) และการขับดวยแรงฉุดหรือแรงหนวง (Drag force)
เน่ืองจากภูมิประเทศทางภาคใตของประเทศไทยมีพ้ืนท่ีติดกับแนวชายฝงทะเล จึงเหมาะสมในการสรางกังหันลมผลิต
ไฟฟา เน่ืองจากริมชายฝงทะเลจะมีลมความถ่ีต่ําพัดตลอดเวลาคอนขางจะสม่ําเสมอ จึงสงผลใหตัวกังหันลมผลิตไฟฟา
สามารถหมุนไดอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองตลอดและมีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟาท้ังน้ีเพ่ือเปนการสรางพลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาติท่ีไมมีวันหมดสิ้น ชวยลดตนทุนในการผลิตไฟฟาและเพ่ือเปนทางเลือกในการผลิตไฟฟา

ดังน้ันทางคณะผูจัดทําจึงเห็นความสําคัญและนําพลังงานลมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดมากท่ีสุด สามารถ
นํามาใชประโยชนไดอยางไมรูจักหมดสิ้นและเปนพลังงานหมุนเวียน คณะผูจัดทําไดผลิตกังหันลมผลิตไฟฟาท่ีมีตนทุน
ต่ําและผลิตใบพัดของกังหนลมข้ึนมาเองโดยใชวัสดุท่ีหาไดงายแตมีประสิทธิภาพเทากับใบพัดสําเร็จรูปท่ีมีตนทุนในการ
ผลิตสูง เพ่ือใชเปนพลังงานทดแทนพลังงานในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพ่ือศึกษาขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและสรางใบพัดของกังหันลม
1.2.2 เพ่ือออกแบบ สราง และทดลองความสามารถในการทํางานของใบพัดกังหันลมตอการรับลม

1.3 ขอบเขต
ศึกษาขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและสรางใบพัดของกังหันลม เพ่ือทําการติดตั้งในพ้ืนท่ี

ทดลองของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และบันทึกผลการทดลองเพ่ือนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหหา
จํานวนใบพัดของกังหันลมท่ีเหมาะสมกับการทํางานในพ้ืนท่ีทดลอง
1.4 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

การใชประโยชนพลังงานลมโดยท่ัว ๆ ไปเพ่ือวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ การสูบนํ้า และการผลิต
ไฟฟา การท่ีจะสามารถนํามาใชประโยชนไดจักตองมีอุปกรณท่ีเปลี่ยนรูปพลังงานจลนของกระแสลมใหอยูในรูปของ
พลังงานกล อุปกรณดังกลาวน้ีเรียกวา กังหันลม พิจารณากระแสลมท่ีมีความหนาแนนและมีความเร็วลม V พัดผาน
พ้ืนท่ีหนาตัด A ในชวงหน่ึงหนวยเวลา จะมีกําลังลมท่ีไดจากพลังงานจลน ดังน้ี
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เทาน้ัน กําหนดให pC เปนสัมประสิทธ์ิกําลังงาน (Power Coefficient) ซึ่ง pC จะเปนตัวบงช้ีสวนของกําลัง
งาน กังหันจะสามารถสกัดไดจากกระแสลม ถา P แทนกําลังงานท่ีไดจากกังหันลม ดังน้ัน
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พิจารณากังหันลมท่ีมีพ้ืนท่ีหนาตัดรับลม A ตั้งรับกระแสลมซึ่งมีความเร็วลม Vi ดังแสดงในรูปท่ี 1

รูปท่ี 1.1 แสดงลักษณะการไหลของลม

ณ พ้ืนท่ีหนาตัด 1A และ 2A ของตําแหนง a b และ c มีคาความเร็วลม 1V และ 2V ตามลําดับ สามารถ
เขียนความสัมพันธ ของการเคลื่อนท่ีตอเน่ือง (Continuity Equations) ไดดังน้ี

221 1 VAAVVA  (3)

การเปลี่ยนแปลงพลังงานจลนของกระแสลม ณ หนวยเวลา t จากสมการท่ี (2),(1) จะได

 22
2

1
21 VVAVP   (4)

และปริมาณการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมท่ีมีตอกังหัน โดยแรง F

 21 VVAVF   (5)

คิดเปนกําลังงาน จากสมการท่ี (4),(5)
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และ

 212

1
VVV  (6)

Betz Coefficient Betz เสนอแนวทางการหาคาสูงสุดของการสกัดกําลังงานจากกระแสลมใหไดสูงสุด โดย
พิจารณาไดจากความสัมพันธของความเร็วลม 1V และ 2V ถากําหนดให V2 = d • V1แทนคาลงในสมการท่ี (1) จะได
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คา P มีคาสูงสุดเมื่อ ∂P/∂ = 0 และ ณ จุดน้ีพบวา d =
3

1 แทนคาในสมการท่ี (8) จะได
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5
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16 ก็คือคาสัมประสิทธ์ิกําลังสูงสดุ maxpC เรียกวา Betz Coefficient

2. วิธีการทดลอง
2.1 การออกแบบและสรางกังหันลม

ในการออกแบบและสรางชุดกังหันลมน้ัน ตองศึกษาลักษณะลมและความเร็วลม ณ พ้ืนท่ีท่ีจะติดตั้ง เพ่ือท่ีจะ
ไดทราบถึงระดับความสูงของเสา ความยาวและจํานวนใบของชุดพัดใบกังหันลม โดยอาศัยจากขอมูลเบื้องตนท่ีศึกษา
และจากการวิเคราะหขอมูลของชุดกังหันลมในลักษณะตาง ๆ ของแตละพ้ืนท่ี

รูปท่ี 2.1 แบบกังหันลมสําหรับพ้ืนท่ีความเร็วลมต่ํา

2.2 วิธีการทดลอง
2.2.1. ชุดกังหันลมกับลมจากพัดลม

ก. ประกอบใบชุดท่ี 1 เขากับชุดทดลอง และทดลองการทํางานเบื้องตนกอนการทดลองจริง
ข. เปดพัดในระยะหาง 3 เมตร 6 เมตร 9 เมตร เพ่ือใหใบพัดของกังหันลมทํางานแลวทําการบันทึก

คาปริมาณกระแสไฟท่ีได โดยทําการบันทึกค า ทุก ๆ 10 นาที เปน เวลา 3 ช่ัวโมงเ พ่ือเ ก็บค าความเร็ ว
ลม แรงดันไฟ ปริมาตรลม และความเร็วรอบของกังหันลม แลวนํามาเฉลี่ยคาท้ังหมดของแตละระยะ

ค. ทํ าการทดลองซ้ํ า ในข อ ก-ข ให ครบ 3 ซ้ํ า ในทุ กชนิ ดของใบพั ดและเปลี่ ยนระยะห าง
เปน 6 เมตร และ 9 เมตร ตามลําดับ

ง. สรุปผล
2.2.2. ชุดกังหันลมจากลมธรรมชาติ

ก. ประกอบใบชุดท่ี 1 เขากับชุดทดลอง และทดลองการทํางานเบื้องตนกอนการทดลองในพ้ืนท่ีจริง
ข. ทําการทดลองในพื้นที่จริง เพื่อเก็บคาแรงดันไฟ ความเร็วลม และปริมาตรลมโดยทําการ

บันทึกคาทุก ๆ 10 นาที ของแตละชวงท่ีทําการทดลอง
ค. ตรวจคาพลังงานชวงเชา ชวงเท่ียง ชวงเย็น ชวงละ 1 ช่ัวโมง เพื่อบันทึกคาปริมาณกระแสไฟใน

แตละชวง
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ง. ทําการทดลองซ้ําในขอ ข – ค ใหครบ 3 ซ้ํา รวมเปนเวลา 9 วัน ในทุกชนิดของใบพัด
จ. สรุปผล

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 ผลการสรางชุดทดลองกังหันลม

ผลจากการออกแบบลักษณะใบพัดกังหันลม ทําใหผูจัดทําสรางใบพัดกังหันลมจริงท่ีมี เสนผาน
ศูนยกลาง 2.60 เมตร พ้ืนท่ีหนาตัด 0.1595 เมตร มุมบิดใบ 15 องศา ความสูงของเสา 5 เมตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.1

รูปท่ี 3.1 ลักษณะกังหันลม ณ พ้ืนท่ีความเร็วลมต่ํา

3.2 ผลการทดลอง
ในสวนของการทดลองการทํางานของใบพัดกังหันลมในครั้งน้ีไดแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ลมจากแหลง

ธรรมชาติ และลมจําลอง
3.2.1 ผลการทดลองกังหันลมกับลมจําลอง โดยการทดลองในครั้งน้ีไดทําการทดลองโดยการวางระยะหาง

ของพัดลมกับกังหันลมท่ีระยะ 3 เมตร 6 เมตร และ 9 เมตร ซึ่งในการทดลองจะทําการทดลองท่ีโรงงาน 1 สาขา
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ซึงการทดลองไดมีการวัดคาตางๆ เหมือนกับการทดลองกับลมธรรมชาติ ซึ่งผลท่ีไดจะ
แสดงดังตารางท่ี 3.1
ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการทดลองกังหันลมกับลมจําลอง

จํานวนใบพัด ระยะหาง
ผลการทดลอง

แรงดัน(V) ความเร็วลม (m/s) ปริมาตรอากาศ
(m3/hr)

4 ใบ
3 เมตร 15.03 3.92 146.4
6 เมตร 12.73 2.63 114.8
9 เมตร 9.99 1.80 75.6

6 ใบ
3 เมตร 16.02 3.25 111.9
6 เมตร 11.95 2.41 96.13
9 เมตร 11.20 1.70 63.4

8 ใบ
3 เมตร 16.46 3.16 126.5
6 เมตร 12.58 2.47 96.7
9 เมตร 9.24 1.86 74.9
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จากตารางท่ี 3.1 แสดงผลการทดลองกังหันลมกับลมจากพัดลม จากการทดลองพบวา ระยะหาง 3 เมตร
ของการทดลอง ใบพัดกังหันลมแบบ 8 ใบพัด มีคาผลการทดลองสูงกวาระยะหางอ่ืน สวนระยะหาง 6 เมตร ของการ
ทดลอง ใบกังหันลมแบบ 4 ใบพัด มีคาผลการทดลองท่ีสูงกวาระยะหางอ่ืน และระยะหาง 9 เมตร ของการทดลอง
ใบพัดกังหันลมแบบ 6 ใบพัด มีคาผลการทดลองท่ีสูงกวาระยะอ่ืน

จากผลการทดลอง พบวา การรับลมของจํานวนใบพัดแบบ 8 ใบพัดน้ัน ท่ีระยะหาง 3 เมตร สามารถรับได
ดีกวาใบพัดกังหันลมแบบ 4 ใบพัด และแบบ 6 ใบพัด เน่ืองจากการไหลของลมจากพัดลมมีการกระจายตัวท่ีไม
สม่ําเสมอซึ่งทําใหพ้ืนท่ีหนาตัดในการรับลมของใบพัดกังหันลมแบบ 8 ใบพัด สามารถรับปริมาตรลมท่ีออกมาไดดีทําให
มีความเหมาะกับระยะน้ี สวนการรับลมของใบพัดกังหันลมแบบ 4 ใบพัด ท่ีระยะหาง 6 เมตร จากผลท่ีได พบวา อัตรา
ความเร็วลมท่ีวัดได 2.6 m/s น้ันมีคาสูงกวาแบบ 6 ใบพัด และแบบ 8 ใบพัด ทําใหการเคลื่อนตัวของใบพัดจากการรับ
ลมงาย เพราะแรงลมท่ีสูงและจํานวนใบท่ีนอยและนํ้าหนักเบากวา สงผลใหการเคลื่อนตัวของใบพัดดี ถึงแมพ้ืนท่ีในการ
รับลมจะนอยกวาก็ตาม และการรับลมของใบพัดกังหันลมแบบ 6 ใบพัด ท่ีระยะหาง 9 เมตร จากผลท่ีได พบวา
ความสามารถในการับลมท่ีระยะดังกลาว ท่ีความเร็วลม (1.7 m/s) เหมาะกับใบพัดแบบ 6 ใบพัด เน่ืองจาก
พ้ืนท่ีหนาตัดของใบพัดแบบ 6 ใบพัด มีเหมาะสมและนํ้าหนักพอเหมาะ จึงสามารถรับลมเพ่ือท่ีไปขับใบกังหันลมไดดี

3.2.2 ผลการทดลองกังหันลมกับลมธรรมชาติ โดยการทดลองในครั้งน้ีไดทําการแบงการเก็บขอมูลออกเปน
3 ชวงเวลาคือ เชา (07.00 น. – 08.00 น.) เท่ียง (12.00 น. – 13.00 น.) และเย็น (16.00.น. – 17.00 น.) ท้ังน้ีการ
แบงตามชวงเวลาในการทดลอง เพ่ือใหทราบถึง ความเร็วลม ปริมาตรลม และแรงดัน เพราะคาท่ีไดจากการทดลองทํา
ใหทราบถึงศักยภาพของใบพัดกังหันลม ณ พ้ืนท่ีท่ีติดตั้ง ดังแสดงในตารางท่ี 3.2
ตารางท่ี 3.2 แสดงผลการทดลองกังหันลมกับแหลงลมธรรมชาติ

จํานวนใบพัด เวลา
ผลการทดลอง

แรงดัน(V) ความเร็วลม (m/s) ปริมาตรอากาศ
(m3/hr)

4 ใบ
07.00 - 08.00 น 0.32 0.61 7.02
12.00 - 13.00 น 10.46 1.73 62.97
16.00 - 17.00 น 12.96 1.47 59.34

6 ใบ
07.00 - 08.00 น 4.40 0.66 27.22
12.00 - 13.00 น 14.16 2.20 88.42
16.00 - 17.00 น 8.20 1.95 77.91

8 ใบ
07.00 - 08.00 น 8.30 1.10 43.95
12.00 - 13.00 น 11.84 2.08 76.73
16.00 - 17.00 น 11.01 2.06 77.64

จากตารางท่ี 3.2 แสดงผลท่ีไดจากการทดลองของใบพัดกังหันลมกับแหลงลมธรรมชาติ พบวา ชวงเวลา
16.00 - 17.00 น. ของการทดลอง ท่ีใบพัดกังหันลมแบบ 4 ใบพัด มีคาผลการทดลองสูงกวาชวงเวลาอ่ืนของการ
ทดลอง ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น. ของการทดลอง ท่ีใบพัดกังหันลมแบบ 6 ใบพัด มีคาผลการทดลองสูงกวาชวงเวลา
อ่ืนของการทดลอง และชวงเวลา 07.00 - 08.00 น. ของการทดลอง ท่ีใบพัดกังหันลมแบบ 8 ใบพัด มีคาผลการ
ทดลองสูงกวาชวงเวลาอ่ืนของการทดลอง

โดยการทดลองใบพัดกังหันลมกับลมธรรมชาติ พบวา ท่ีชวงเวลา 16.00 - 17.00 น. เหมาะสมกับใบพัด
กังหันลมแบบ 4 ใบพัด เพราะเปนชวงเวลาท่ีมีความเร็วลมปานกลาง คือ 2.06 m/s ซึ่งมีความเหมาะสมมากกวาใบพัด
กังหันลมแบบ 6 ใบพัด และ 8 ใบพัด เน่ืองจากชวงการทดลองใบพัดกังหันลมแบบ 8 ใบพัดน้ัน ลักษณะภูมิอากาศของ
พ้ืนท่ีท่ีทําการทดลองไดเกิดลมพายุฝน กระแสลมมีความปนปวน ลมมีความไมสม่ําเสมอในชวงเวลา 16.00 -
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17.00 น. ของการทดลอง จึงสงผลใหการหมุนของใบพัดและการวัดคาผลการทดลองมีความคลาดเคลื่อน สวน
ชวงเวลา 12.00 - 13.00 น. เหมาะสมกับใบพัดกังหันลมแบบ 6 ใบพัด เพราะเปนชวงเวลาท่ีมีความเร็วลม
สูง คือ 2.20 m/s ซึ่งมีความเหมาะสมมากกวาใบพัดกังหันลมแบบ 4 ใบพัดและ 8 ใบพัด เน่ืองจากชวงการทดลอง
ใบพัดกังหันลมแบบ 6 ใบพัด น้ัน ลักษณะภูมิอากาศของพ้ืนท่ีท่ีทําการทดลองมีฝนตกในชวงเชา ผสมกับมีลมหนาวพัด
ผานเฉลี่ยท่ี 2 - 3 m/s คาสูงสุดท่ีวัดความเร็วลมท้ัง 3 วันของการทดลองแบบ 6 ใบพัด อยูท่ี 3.7 m/s ซึ่งในชวง
เวลา 12.00 - 13.00 น. ของการทดลอง มีลมแรงท่ีตอเน่ือง จึงทําใหการรับลมของใบพัดมีความเหมาะสมและ
ท่ีชวงเวลา 07.00 - 08.00 น. เหมาะสมกับใบพัดกังหันลมแบบ 8 ใบพัด เพราะเปนชวงเวลาท่ีมีความเร็วลม
ต่ํา คือ 1.1 m/s ซึ่งมีความเหมาะสมมากกวาใบพัดกังหันลมแบบ 4 ใบพัด และ 6 ใบพัด เน่ืองจากชวงการทดลองใบพัด
กังหันลมแบบ 8 ใบพัดน้ัน ลักษณะภูมิอากาศแจมใส ฟาเปด มีลมคอนขางดี ทําใหชวง 07.00 - 08.00 น. ของการ
ทดลองกังหันลมแบบ 8 ใบพัด ดีกวาการทดลองแบบ 4 ใบพัด และ แบบ 6 ใบพัด ซึ่งชวงการทดลองท้ัง 2 แบบท่ี
กลาวมา ในชวงเวลาเดียวกันไดเกิดฝนตก ลมสงบ จึงสงผลใหผลการทดลองแบบ 8 ใบพัดดีกวา

3.3.3 การเปรียบเทียบผลการทดลองท่ีไดจากแหลงกําเนิดลม 2 ชนิด ดังแสดงในตารางท่ี 3.3
ตารางท่ี 3.3 การเปรียบเทียบผลการทดลองแหลงกําเนิดลม 2 ชนิด

จํานวนใบพัด แหลงลม
ผลการทดลอง

แรงดัน(V) ความเร็วลม (m/s) ปริมาตรอากาศ
(m3/hr)

4 ใบ ลมธรรมชาติ 10.46 1.74 62.97
ลมพัดลม 9.99 1.8 75.6

6 ใบ ลมธรรมชาติ 14.156 2.2 88.42
ลมพัดลม 16.44 3.25 111.93

8 ใบ ลมธรรมชาติ 8.3 1.1 43.95
ลมพัดลม 9.24 1.86 74.95

จากตารางท่ี 3.3 เปนการเปรียบเทียบคาผลการทดลองของแหลงลมท้ัง 2 ชนิด พบวา แหลงลมจากลม
ธรรมชาติ ของการทดลอง ใบพัดกังหันลมแบบ 6 ใบพัด มีคาผลการทดลองสูงกวาจํานวนใบพัดแบบอ่ืน และแหลงลม
จําลอง ของการทดลอง ใบพัดกังหันลมแบบ 6 ใบพัด มีคาผลการทดลองสูงกวาจํานวนใบพัด

จากขอมูลตาราง พบวา คาความเร็วลมและคาปริมาตรอากาศของแหลงกําเนิดลมธรรมชาติกับแหลงกําเนิด
ลมจากพัดลมมีความแตกตางกัน แตผลลัพธ (แรงดันไฟฟา) ท่ีไดกลับมีคาท่ีใกลเคียง เน่ืองจากกระแสลมแตละชนิดมี
ความแตกตางกัน ซึ่งกระแสลมธรรมชาติจะมีกําลังท่ีดีกวากระแสลมจากพัดลม เน่ืองจากลมจากพัดลมมีการแตก
กระจายตัวท่ีไมแนนอนและเมื่อมีการทดลอง ณ ท่ีอับแลวยิ่งจะทําใหมวลมีการแปรปรวนก็เปนได จึงสงผลใหการหมุน
ของใบพัดกังหันลมมีความไมสม่ําเสมอ แตถาเปรียบเทียบกับลมธรรมชาติ ลักษณะของลมจะพัดผานในลักษณะท่ีกอน
ยิ่งระดับความสูงมาก ยิ่งมีกระแสลมท่ีดีดวย จากขอมูลในตารางท่ี 3.3 ผูจัดทําไดจัดใหมีการนําเสนอในรูปแบบของ
กราฟดังแสดงในรูป 3.2, 3.3 และ 3.4
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รูปท่ี 3.2 แสดงการเปรียบเทียบคาความเร็วลมระหวางลมธรรมชาตกัิบลมจากพัดลม

จากรูปท่ี 3.2 แสดงการเปรียบเทียบคาความเร็วลมระหวางลมธรรมชาติกับลมจากพัดลม พบวา แหลงกําเนิด
ลมท่ีมีความเร็วลมสูงสุดของการทดลองในทุกชุดใบพัดกังหันลมคือ แหลงลมจากพัดลม และ แหลงลมจากลม
ธรรมชาติ ตามลําดับ จากการทดลองท้ัง 2 ชนิด ของการทดลองใบพัดของกังหันลมท้ัง 3 แบบ

จากการทดลอง พบวา คาผลการทดลองของแหลงลมจากพัดลม มีความเร็วลมสูงสุด เน่ืองจากในการทดลอง
แหลงลมจากพัดลมไดแบงการทดลองตามระยะหางระหวางจุดกําเนิดลมกับชุดกังหันลม ทําใหมีแรงลมท่ีไดสูงกวาลม
จากธรรมชาติและผูจัดทําไดแสดงปริมาตรอากาศท่ีไดในการทดลอง แสดงดังรูปท่ี 3.3

รูปท่ี 3.3 แสดงการเปรียบเทียบคาปริมาตรอากาศระหวางลมธรรมชาติกับลมจากพัดลม

จากรูปท่ี 3.3 แสดงการเปรียบเทียบคาปริมาตรอากาศระหวางลมธรรมชาติกับลมจากพัดลม พบวา แหลงลม
ท่ีมีปริมาตรอากาศสูงสุดของการทดลองในทุกชุดใบพัดกังหันลมคือ แหลงลมจากพัดลม และแหลงลมจากธรรมชาติ
ตามลําดับ จากการทดลองท้ัง 2 ชนิด ของการทดลองใบพัดของกังหันลมท้ัง 3 แบบ

จากการทดลอง พบวา คาผลการทดลองแหลงลมจากพัดลม มีปริมาตรอากาศที่สูงสุดเนื่องมาจาก
ความเร็วลมสูงและกระแสลมท่ีพัดผานใบพัดกังหันลมตลอดเวลาและระยะหางท่ีใกล สงผลใหคาปริมาตรอากาศ
ท่ีออกมาสูง เพราะการทดลองแหลงลมจากพัดลมไดแบงตามระยะหางทําใหคาปริมาตรอากาศสูง และผูจัดทําได
แสดงแรงดันท่ีไดในการทดลอง แสดงดังรูปท่ี 3.4
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รูปท่ี 3.4 แสดงการเปรียบเทียบคาแรงดันไฟฟาระหวางลมธรรมชาติกับลมจากพัดลม
จากรูปท่ี 3.4 แสดงการเปรียบเทียบคาแรงดันระหวางลมธรรมชาติกับลมจากพัดลม พบวา แหลงลมท่ีมี

แรงดันไฟฟาสูงสุดของการทดลองในทุกชุดใบพัดกังหันลมคือ แหลงลมจากพัดลม และแหลงลมจากธรรมชาติ
ตามลําดับ จากการทดลองท้ัง 2 ชนิด ของการทดลองใบพัดของกังหันลมท้ัง 3 แบบ

จากการทดลอง พบวา เมื่อความเร็วลมสูงจะไดคาปริมาตรอากาศท่ีสูงตามซึ่งดูไดจากรูปท่ี 4.1 จะทําใหรับ
ลมไดดีและตอเน่ือง สงผลใหคาของแรงดันไฟฟาท่ีไดสูง เพราะการหมุนของใบพัดน้ันเปนไปอยางตอเน่ือง
4. สรุป
4.1 สรุปผลการทดลอง

จากการดําเนินการในครั้งน้ี สามารถสรุปผลไดตามวัตถุประสงคของโครงงานไดดังน้ี
4.1.1 จากวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาขอมูลเบื้องตนท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและสรางใบพัดของ

กังหันลม พบวา สภาพภูมิอากาศของพ้ืนท่ีท่ีทําการทดลองมีความแปรปรวน ความเร็วลมของพ้ืนท่ีท่ีสามารถวัดได
2 – 2.5 m/s ในสวนของการศึกษาวัสดุท่ีใชในการทําใบพัด พบวา ทอพีวีซี มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
ดังกลาวและท่ีสําคัญ คือ มีนํ้าหนักเบา และมีความแข็งแรงในการรับลม

4.1.2 จากวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพ่ือออกแบบ สรางและทดลองความสามารถในการทํางานของใบพัด
กังหันลมตอการรับลม พบวา จากวัตถุประสงคขอท่ี 5.1.1 สามารถใชขอมูลดังกลาวมาออกแบบชุดใบพัดโดยมีเสน
ผานศูนยกลาง 2.60 เมตร พ้ืนท่ีหนาตดั 0.1595 เมตร ตลอดใบ มุมบิดใบ 15 องศา ความสูงของเสา 5 เมตร และจาก
การทดลอง พบวา ชุดใบพัดแบบ 6 ใบ สามารถใหแรงดันไดสูงกวา ใบพัดแบบ 4 และ 8 ใบ ในทุกชวงเวลา และทุก
แหลงตนกําเนินลมท่ีใชในการทดลอง
4.2 ขอเสนอแนะ

จากการดําเนินการในครั้งน้ี ผูจัดทําพบวา ถามีการดําเนินการตอควรมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ คือ ควรเพ่ิม
จํานวนของชุดทดลองเปน 3 ชุด เพ่ือใหสามารถบันทึกผลการทดลองไดในเวลาเดียวกัน เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลดังกลาว
เปรียบเทียบกันได
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