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ชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลงังานลม 
Wind Turbine Alarm Traffic Lights 
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บทคัดยอ 
 บทความนี้นําเสนอการออกแบบและสรางสัญญาณไฟเตือนจราจรโดยใชพลังงานลม ทั้งนี้ระบบ

สัญญาณไฟเตือนจราจรประกอบไปดวย เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง  ตัวตนกําลัง วงจรกําเนิด

สัญญาณการกระพริบ และหลอดไฟสัญญาณสีเหลือง โดยตัวตนกําลังที่ใชในการขับเคลื่อนเครื่องกําเนิด

ไฟฟา คือกังหันลมแบบซาโวเนียสที่มีแกนหมุนและใบพัดที่มีแนวแกนหมุนตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลม

ในแนวราบ นอกจากนี้ยังไดนําสเต็ปมอเตอรขนาด 3 โวลต 4 เฟส ขนาด10 วัตต มาดัดแปลงใหเปน

เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง เนื่องจากสเต็ปมอเตอรสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟาที่มีอัตราการหมุน

ของโรเตอรที่ต่ํา โดยกระแสไฟฟาที่ผลิตขึ้นไดจะปอนใหกับวงจรกําเนิดสัญญาณการกระพริบ และสงตอ

กระแสไฟฟาไปยังหลอดไฟเพื่อควบคุมการแสดงผลอีกที จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาระบบที่

นําเสนอนี้สามารถที่จะใหสัญญาณไฟเตือนจราจรเปนที่นาพอใจ โดยแรงลมจะตองมีความเร็วอยางนอย 

15 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
 
คําสําคัญ : ใบพัดกังหันลม  เครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา  วงจรควบคุมจังหวะการกระพริบ  หลอดไฟสัญญาณ  

 

ABSTRACT 
 This project is to design and construct alarm traffic lights powered by a wind turbine 

generator. In this design, the traffic light system is comprised of a DC generator, a prime 

mover, an oscillator circuit, an yellow LED lamps. A savonius wind turbine, which has the main 

rotor shaft arranged vertically, is used as the prime mover for driving the electricity generator. 

Further, a stepper motor rated at 3 volts, 10 watt, and 4 phases, was modified and applied as 

a DC generator since steppers generate power at very low rotation rated. The generated 

electricity is consumed by an oscillator circuit. Timing signals derived form the oscillator circuit 

are sent directly to LED lamps for providing on/off switching of lamps. The test results 

suggested that the proposed system was capable of delivering the traffic lights with 

satisfaction as long as the wind speed remains at least 15 kilometers per hour 
 
Keywords : Wind Turbine, Generator, Oscillator Circuit, LED 
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กังหันลม 

( Wind ) 
เครื่องกําเนิดไฟฟา 

( Generator ) 

บทนํา 
เนื่องจากในปจจุบันการคมนาคมบนทองถนนจําเปนตองใชแสงสวางเพื่อความปลอดภัยและ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งไฟที่ใหแสงสวางและสัญญาณไฟเตือนจราจร ซึ่งไฟเตือนการจราจรมี

ความสําคัญเปนอยางมากในการใหสัญญาณในการเตือนหรือแจงใหระมัดระวังบริเวณทางรวมทางแยก 

ทางโคง สถานที่กอสราง หรือจุดที่ไมปกติเพื่อปองกันอันตรายตาง ๆ หรือจะใชเปนไฟสัญญาณนําทาง 

แตในปจจุบันไฟจราจรที่ใชอยูไดใชพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ( Solar Cell ) ซึ่งตองใชตนทนุ

สูง ดังนั้นจึงไดนําเสนอสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลมเพื่อเปนทางเลือกใหม ซึ่งพลังงานลมเปน

พลังงานตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ โดยในปจจุบันไดมีการนําเอาพลังงานลมมา

ใชประโยชนมากขึ้น แตในประเทศไทยอาจจะมีบางพื้นที่ยังมีปญหาในการวิจัยพัฒนานําเอาพลังงานลม

มาใชงานเนื่องจากปริมาณของลมไมสม่ําเสมอ แตยังมีบางพื้นที่สามารถนําเอาพลังงานลมมาใชใหเกิด

ประโยชนไดเปนอยางดี เชน พื้นที่บริเวณชายฝงทะเล เปนตน กังหันลมเปนกังหันที่รับพลังงานจลนจาก

การเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนใหเปนพลังงานกลจากนั้นนําพลังงานกลมาผลิตเปนพลังงานไฟฟาโดย

ผานเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา (Generator)  

 

หลักการทาํงาน 
 

บล็อกไดอะแกรมรวมของชุดไฟเตือนจราจรพลังงานลม 
 

 

     
 
 

 

รูปที่ 1  สวนประกอบตางๆ ของชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลม 

 

 บล็อกไดอะแกรมประกอบดวย กังหันลม เครื่องกําเนิดไฟฟา วงจรควบคุมจังหวะการกระพริบ

และหลอดไฟสัญญาณ ซึ่งมีหลักการทํางานดังนี้คือ เมื่อเกิดแรงลมพัดผานใบพัดกังหันลม พลังงานจลน

ที่เกิดจากลมจะทําใหใบพัดกังหันลมเกิดการหมุนและไดเปนพลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกน

หมุนของกังหันลมจะถูกเปล่ียนรูปไปเปนพลังงานไฟฟาโดยเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาที่เชื่อมตออยูกับ

แกนหมุนของกังหันลม และนําพลังงานไฟฟาที่ไดไปจายใหกับวงจรควบคุมจังหวะการกระพริบเพื่อ

ควบคุมหลอดไฟใหกระพริบตามจังหวะที่ไดกําหนดไว 

วงจรควบคุมจังหวะการกระพริบ 
( Oscillator ) 

หลอดไฟสัญญาณ 

( Lamps ) 
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การออกแบบ 
 

1. กังหันลม ( Wind ) 
 

 
 

รูปที่ 2  กังหันลม 
 

 กังหันลมที่ใชในบทความนี้ไดเลือกใชเปนกังหันแบบซาโวเนียส โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 

90 Cm. สูง 50 Cm. ตัวใบกังหันเลือกทําจากอลูมิเนียมหนา 1 mm. จํานวน 4 ใบชุดเล็ก และจํานวน 4 

ใบชุดใหญ โดยจะมีฝาปดสวนบนและลางที่ทําจากแผนอะครีลิก หนา 3 mm. ดังรูปท่ี 2 

 

2. เครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา ( Generator ) 
คณะผูจัดทําไดเลือกใชสเต็ปปงมอเตอร ( Stepping Motor ) แบบแมเหล็กถาวร ( Permanent 

Magnet ) มาทําการวิจัยและสรางเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาในการปฏิบัติจริง เนื่องจากสเต็ปปงมอเตอร

สามารถใหพลังงานกลไดคอนขางสูงในขณะที่ความเร็วรอบต่ํา ( กรณีที่เปนมอเตอร ) ดังนั้นถานําเอา 

สเต็ปปงมอเตอรมาทําเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาก็จะสามารถใหพลังงานไฟฟาไดสูงเชนกัน โดยนําสเต็ปปง

มอเตอรที่มีพิกัด 3 โวลต 4 เฟส ขนาด 10 วัตต มาทําการออกแบบใหเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาที่พิกัด 6 

โวลต 4 เฟส 5 วัตต ซึ่งมีการออกแบบการพันขดลวดสเตเตอรใหมดังแสดงในรูปท่ี 3 

 
 

หมายเหตุ : ใชลวดทองแดงเบอร 26 AWG พัน 100 รอบ / Coil 

รูปที่ 3  วงจรขดลวดสเตเตอรใน Step Generator ที่ไดออกแบบขึ้นใหม 
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3. วงจรกําเนดิสัญญาณการกระพริบ ( Oscillator Circuit ) 
วงจรกําเนิดสัญญาณการกระพริบเปนวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอรแสดงไวในรูปท่ี 4 

หลักการทํางานคือ เมื่อจายกระแสไฟฟาใหแกวงจร Q1 และ Q2 จะชิงกันทํางานกอน สมมุติวา Q1 เร่ิม

ทํางานไดกอน จะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลผาน VR1 กับ R3 เก็บประจุใหกับ C1 จน C1 เร่ิมมีแรงดันเต็ม

เทากับแหลงจาย กระแสไฟฟาจึงจะไหลไปไบอัสใหกับ Q2แทนจน Q2 เร่ิมทํางาน และ Q1 จะหยุดทํางาน

ลง จากนั้นเมื่อ Q2 เร่ิมทํางาน ก็จะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลผาน VR1 กับ R4 ไปประจุใหกับ C2 จน C2 เร่ิม

มีแรงดันเต็มเทากับแหลงจาย กระแสไฟฟาจะไหลไปไบอัสใหกับ Q1แทนจน Q1 เร่ิมทํางานใหม และ Q2 

จะหยุดทํางานลงเปนลักษณะเชนนี้วนสลับกันไปมา 

 

 
รูปที่ 4  วงจรกําเนิดสัญญาณการกระพริบ 

 

จากการทํางานขางตน จะไดนําสัญญาณไฟฟาที่จุด A ที่เปนสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยมไปขยาย

กระแสโดย Q3 ซึ่ง Q3จะถูกตออนุกรมกับชุดหลอดไฟสัญญาณจํานวน 100 ดวงดวยกัน  ( เปนหลอดไฟ

LED ซุปเปอรไบรท สีเหลืองใส เสนผานศูนยกลาง 5 mm. ) 
 

ผลการทดสอบ 
การทดสอบชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลม โดยไดตอวงจรการทดลองดังแสดงไวในรูป

ที่ 5 ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อมีการหมุนของขั้วแมเหล็กถาวรที่ถูกทําใหหมุนดวยกังหันลมจะเกิดพลังงานไฟฟา

ขึ้นเพื่อจายใหกับวงจรควบคุมจังหวะการกระพริบ และในระบบไดออกแบบเสริมวงจรปองกันระดับ

แรงดันไฟฟาหากนอยกวา 3 VDC จะระงับการจายไฟไวกอนเพื่อไมใหวงจรฯถูกทํางานที่แรงดันต่ําเกินไปท่ี

จะมีผลตอการกระพริบของหลอดไฟสัญญาณ และเมื่อแรงดันไฟฟาสูงขึ้นเทากับ  3 VDC หรือมากกวาจึง

จะจายพลังงานไฟฟาใหกับวงจรฯตอไป ในสวนของสถานที่ที่ใชในการทดสอบไดคัดเลือกสถานที่ทดสอบ

ที่มีความเร็วลมไมนอยวา 15 km. / hr. โดยมีลักษณะทางภูมิศาสตรคือ ไมมีตนไมบังแนวทิศทางลมและ

อยูในแนวสายตาของผูขับขี่ไดอยางชัดเจนและเหมาะสม โดยในบทความนี้ไดทําการทดสอบที่บริเวณ

ชายฝงทะเลหาดเจาสําราญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ซึ่งทําการทดลองเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง มีการจด
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บันทึกผลทุกๆ 10 นาที โดยมีคาที่ไดทําการบันทึกคือ คาระดับแรงดันไฟฟาที่ผลิตได คาความเร็วลมที่พัด

ผานตัวกังหัน และคากระแสไฟฟาที่จายใหกับวงจรฯ เสร็จแลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ยทุก ๆ 2 

ชั่วโมงมาพล็อตเปนกราฟดังแสดงในรูปที่ 6 , 7 , และ 8 

 
 

รูปที่ 5  วงจรการทดสอบชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลม 
 

ผลการทดสอบชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลมใน วนัที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 

12.00 น. ถึงวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. ณ หาดเจาสําราญ อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 
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รูปที่ 6  กราฟคาเฉลี่ยการทํางานทุก 2 ชั่วโมง 

 

ผลการทดสอบชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลมใน วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 

12.00 น. ถึงวนัที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2552 เวลา 12.00 น. ณ หาดเจาสําราญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
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รูปที่ 7  กราฟคาเฉลี่ยการทํางานทุก 2 ชั่วโมง 

 

ผลการทดสอบชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลมใน วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 

12.00 น. ถึงวนัที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2552 เวลา 12.00 น. ณ หาดเจาสําราญ อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 
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รูปที่ 8  กราฟคาเฉลี่ยการทํางานทุก 2 ชั่วโมง 

 

สรุปผลการทดสอบ 
 จากการทดสอบการใชงานชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลมนี้ สามารถแสดงสัญญาณไฟ

เตือนจราจรไดอยางดียิ่งในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล และจากการออกแบบวงจรไฟกระพริบสามารถ

ควบคุมจังหวะการกระพริบได 60 ครั้ง / นาที ซึ่งเปนความถี่ที่เหมาะสมตอการมองเห็นสัญญาณ ในสวน



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 794 

ของเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาที่ไดออกแบบมาสามารถแปรเปลี่ยนพลังงานลมและแปลงเปนพลังงาน

ไฟฟาไดอยางเพียงพอตอพลังงานที่จะไปควบคุมสัญญาณไฟเตือนจราจรเพื่อแจงเตือนในจุดตองควร

ระวังในการเดินทางไดตามลักษณะการใชงานไดอยางเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ 
 อาจจะมีการออกแบบเพิ่มเติมใหมีแบตเตอรร่ีเพื่อสํารองไฟฟาในกรณีที่ไมมีแรงลมหรือชวงที่ลม

ออนและระบบปองกันหากความเร็วลมสูงเกินกําหนด และเลือกใชวัสดุที่ใชในการทําโครงสรางเปนโลหะ

ไรสนิม หรือเปนวัสดุที่ทนตอการผุกรอนไดเปนอยางดีจากไอเกลือของทะเล 
 

เอกสารอางอิง 
Michael   Jacob, Industrial Electronics, Prentice-Hall, 1996. 

www.student.nu.ac.th/tecp/data/wind.pdf 

www.dede.go.th/dede/index.php?id=97 

www.electron.rmutphysics.com 

www.marine.tmd.go.th/thai/windhtml/windhtml.html 

www.rmutphysics.com/CHARUD/howstuffwork/LED/thaiLED1.htm 
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