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 งานวิจัยนี้ให้ความสําคัญและสนใจในการพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ อีกท้ัง
ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทางหน่ึงทําให้เกิดความคิดที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าท่ีได้จาก
ธรรมชาติและจากการศึกษาเรื่องการลอยตัวของความร้อน จึงเกิดความคิดในการออกแบบใบพัด
กังหันและโครงสร้างแผงรับความร้อนโดยใช้เหล็กโปร่ง รองด้วยแผ่นสังกะสีเป็นแผงรับความร้อน 
พร้อมท้ังทําอุโมงค์สําหรับพลังงานลมในการขับเคลื่อนกังหันโดยมีวงจรชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ ที่
ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์  

โดยจะวัดแรงดันที่เข้ามาตั้งแต่ 13.8 - 20 โวลต์ เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการชาร์จแบตเตอร่ี 
จะมีมอสเฟสทําหน้าท่ีเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตัดต่อการชาร์จแบตเตอร่ีและโหลด จากน้ันนํา
ไฟฟ้าทีได้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์เช่น ใช้เป็นแหล่งพลังงานฉุกเฉินเวลาไฟฟ้าดับและสามารถนําไป
ต่อเข้ากับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า เพ่ือแปลงเป็นไฟฟ้ากระสลับ  

จากการทดลองพบว่ากังหันสามารถหมุนได้จากลมท่ีมาจากอุโมงค์ลมทางด้านหน้าและลมที่
พัดจากทางด้านหลัง ในการทําจะทําให้กังหันสามารถทํางานได้ดีน้ัน จะต้องมีความเร็วลมต้ังแต่ 6 
m/s ขึ้นไปเพ่ือที่จะทําให้ใบพัดเริ่มหมุนและจะต้องทราบทิศทางลมก่อนการติดต้ังกันหัน 
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This research presents development of renewable energy from natural. So, 
we have thought to produce electricity from natural. We have learned about 
floatation of heat ,bring to get energy which is useful .We have found some idea to 
create wind wheel and structure of solar panel by using iron bar and prop up by 
galvanized iron ,then we will get solar panel. Moreover, there is space for propelling 
wind turbine by wind energy .The structure has charging battery circuit which control 
by micro controller.  

We can get output voltage between 13.8 to 20 volts, a range suitable for 
charging the battery and then the power has gone on to achieve such benefits used 
as a power outage and emergency power sources can be connected to a generator 
and to convert electrical switch arm.  

The results showed that the rotation of the wind turbine at the front of the 
wind tunnel and the wind blowing from behind. The turbine can work well at speed 
move than 6 m / s depended on the propeller spin and the need to know before 
installing the wind direction. 
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