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ดวงอาทิตย�เป�นแหล�งความร�อนและพลังงานท่ีทรงพลังท่ีสุด ด�วยเวลาน�อยกว�า 15 ว�นาที มันสามารถ
ส�งพลังงานมายังโลกเท�ากับท่ีมนุษย�ต�องใช�ทั�งหมดในหน่ึงวันเลยทีเดียว พลังงานส�วนใหญ�ของมัน
จะเดินทางมายังโลกในรูปแบบของแสงและความร�อน ไม�น�าแปลกใจเลยว�าทําไมมนุษย�จ�งได�คิดหาว�ธี
เก็บพลังงานท่ีว�าน้ีและนํามันมาใช�ประโยชน�กันมาเป�นเวลานานแล�ว ในช�วงสองศตวรรษท่ีผ�านมา นัก
ว�ทยาศาสตร�ได�เฝ�าศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช�แปลงพลังงานจากดวงอาทิตย�ให�กลาย
เป�นพลังงานไฟฟ�าโดยตรง ทุกวันน้ีได�มีว�ธีการมากมายท่ีใช�ในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย� อาทิ
 โซล�าเซลล� เคร�อ่งเก็บพลังงานความร�อนจากแสงอาทิตย�และระบบรวมแสงอาทิตย� หน่ึงในระบบท่ี
กล�าวมามีสิ�งท่ีเร�ยกว�า “หอพลังลม” (solar updraft tower) ท่ีผลิตพลังงานไฟฟ�าจากความร�อน
แสงอาทิตย�อุณหภูมิตํ่า หลักว�ทยาศาสตร�ท่ีอยู�เบ้ืองหลังแนวคิดดังกล�าวมาจากปรากฏการณ�เร�อน
กระจกและปรากฏการณ�ปล�องควันไฟหร�อภาวะความแตกต�างของอุณหภูมิอากาศ (stack effect) 
โรงผลิตไฟฟ�าดังกล�าวน้ีประกอบด�วยตัวสะสมพลังงานขนาดใหญ�และหอท่ีทั�งมีทรงเร�ยวและมีความ
สูงมาก โครงสร�างของตัวสะสมพลังงานจะทําหน�าท่ีเหมือนกับเร�อนกระจกขนาดยักษ� ประกอบไปด�วย
โครงสร�างหลังคาแผ�นใสขนาดใหญ�ท่ีแขวนอยู�สูงเหนือจากพ�น้ 6-65 ฟุต (2-20 เมตร) ส�วนหอสูง
จะตั�งอยู�ใจกลางโครงสร�างหลังคาใสและมีช�องให�อากาศเข�าขนาดใหญ�อยู�ท่ีฐาน ภายในหอสูงนั�นคือ
กังหันลมขนาดใหญ�ท่ีคอยผลิตไฟฟ�า

เม่ือมีแสงแดดส�องมาท่ีตัวสะสมพลังงาน ความร�อนจากดวงอาทิตย�ก็ถูกถ�ายไปสู�ด�านล�างเหมือน
กับในเร�อนกระจก ซ�ง่จะไปทําความร�อนอากาศและพ�น้ใต�โครงสร�างหลังคาใส เม่ืออากาศท่ีร�อนนั�นมี
ความหนาแน�นน�อยกว�าอากาศท่ีเย็น มันก็จะเร�ม่ลอยตัวข�น้และทําให�เกิดการไหลเว�ยนของอากาศหร�อ
ท่ีเร�ยกว�าการพาความร�อน (thermal convection) 

เน่ืองจากอากาศไม�มีทางให�ออกไปได�นอกจากไหลไปยังหอด�านบน อากาศท่ีลอยตัวข�น้ไปในหอ
จ�งทําให�เกิดความดันตํ่าท่ีด�านล�างของหอ ส�วนอากาศร�อนจากตัวสะสมก็จะยิ�งถูกดูดเข�าไปในหอ
ผ�านช�องรับอากาศท่ีฐาน ผลคือรังสีดวงอาทิตย�ทําให�เกิดการลอยตัวข�น้ด�านบนของอากาศอย�าง
สมํ่าเสมอในหอ กังหันลมท่ีติดตั�งอยู�ด�านในหอจะแปลงพลังงานท่ีอยู�ในอากาศท่ีลอยข�น้ด�านบนไปเป�น
พลังงานจลน� โดยการเคล่ือนท่ีของตัวใบพัด ในขั�นตอนต�อไป พลังงานดังกล�าวจะถูกแปลงไปเป�น
พลังงานไฟฟ�าโดยเคร�อ่งกําเนิดไฟฟ�า แม�ว�าเทคโนโลยีดังกล�าวจะดูเป�นระบบท่ีไม�ซับซ�อนและสามารถ
ผลิตพลังงานได�จํานวนมาก แต�ก็ยังไม�มีการใช�งานระบบดังกล�าวอย�างเต็มรูปแบบแต�อย�างใด แม�ว�า
จะมีการสร�างแบบจําลองต�นแบบออกมาหลายรุ�นและทําการศึกษาทดลองไปแล�วก็ตาม 

กิจกรรมน้ีจะพานักเร�ยนไปประดิษฐ�แบบจําลองหอพลังลมท่ีสามารถใช�ผลิตกระแสไฟฟ�าได�

ข้อมูลเบื้องต้น

ระดับกลาง

เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SDG) ที่เชื่อมโยง 

แผนผังเนื้อหา STEM
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วัตถุประสงค์หลัก

คำาถามชี้นำา

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์สามารถ
แปลงเป็นพลังงานไฟฟ�าได้

เกิดอะไรขึ้นกับใบพัดที่อยู่บนยอดของเข็ม มันเคลื่อนไหวหรือไม่

วัสดุอุปกรณ์

กระดาษแข็งสีดำา 
(ขนาดประมาณ 20x20 นิ้ว)
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คำาแนะนำาด้านความปลอดภัย

ระมัดระวังเมื่อต้องใช้กรรไกรในการตัดใบพัดและนำาเข็มออกจากไม้เสียบอย่างระมัดระวัง 
ชิ้นส่วนทั้งหมดที่นำามาประกอบสามารถนำากลับไปใช้ซ้ำาได้
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เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าหอพลังลมใช้ดวงอาทิตย์ในการ
ทำาความร้อนในอากาศ ที่ช่วยให้กังหันลมหมุนได้ภายในหอ
ขนาดใหญ่

2

2

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจว่าใบพัดจะหมุนได้ด้วยลมร้อนเท่านั้น3

3

กระดาษแข็งสีอื่นๆ ขนาดเล็ก 

ดินสอ

กรรไกร

เทปกาว

ดินน้ำามัน

ไม้เสียบลูกชิ้น

เข็ม

ที่วัดอุณหภูมิ

โคมไฟที่ใช้หลอดไส้ร้อนแบบ
ธรรมดาหรือโคมไฟให้ความร้อน

กระดาษ

แสงแดด, 
บริเวณภายนอกที่ไม่มีลม (ถ้ามี)

ตัวจับเวลา (ถ้ามี)

กระดาษแข็งสีขาว (ถ้ามี)

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเปิดโคมไฟ

สังเกตเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับอุณหภูมิ 
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้ามี เป็นอย่างไร จงอธิบาย
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กิจกรรม/ขั้นตอน

ม้วนกระดาษแข็งสีดำาให้เป็นรูปทรงกรวย ให้ปลายส่วนที่เล็ก
กว่าด้านบนเปิดออก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว) และปลายเปิด
ด้านล่างกว้างกว่าด้านบน (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว)
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ใช้เทปกาวติดกรวยกระดาษให้เรียบร้อย จากนั้นตัดส่วนหัว
และส่วนท้ายเพื่อให้มีหน้าตัดตรง กรวยควรจะมีความสูง
ประมาณ 10-15 นิ้วและสามารถวางตั้งตรงได้เอง

ที่ด้านล่างของกรวย ตัดกระดาษออกให้เป็นช่องขนาด 0.5 
นิ้ว ห่างกันช่องละ 2 นิ้ว ช่องดังกล่าวจะทำาหน้าที่เป็นช่องรับ
อากาศเข้า ตรวจดูให้แน่ใจว่าเมื่อตัดแล้ว กรวยยังสามารถตั้ง
อยู่ได้ด้วยขอบกระดาษที่เหลืออยู่

ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปใบพัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
 โดยสามารถหาแบบตัดรูปใบพัดได้ทั่วไปจากอินเทอร์เน็ต ดัด
ใบพัดให้โค้งลงประมาณ 45 องศา

ใช้เทปกาวติดเข็มที่ส่วนปลายของไม้เสียบลูกชิ้น โดยให้ส่วนที่
แหลมตั้งขึ้น

ปั้นดินน้ำามันเป็นลูกทรงกลมและวางไว้บนโต๊ะหรือพื้นที่ทำาการ
ทดลอง

พยายามหาพื้นที่ภายในอาคารที่ไม่มีลมเข้าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์
สำาหรับหอพลังลม การทดลองนี้จำาเป็นจะต้องไม่มีอากาศไหล
เวียนจากภายนอกเข้ามารบกวนในระหว่างทำาการทดลอง

วางกรวยกระดาษสีดำาทับลงบนดินน้ำามัน โดยให้ดินน้ำามันอยู่
ตรงกลางของกรวยพอดี

นำาไม้เสียบลูกชิ้นที่เตรียมไว้มาปักลงบนดินน้ำามันผ่านกรวย
กระดาษลงมา เพื่อให้ปลายไม้เสียบลูกชิ้นโผล่อยู่ที่ตรงกลาง
ด้านบนของกรวย เข็มที่ติดไว้ส่วนปลายไม้ควรโผล่พ้นจาก
กรวยกระดาษประมาณ 1.5-2 นิ้วตามภาพตัวอย่าง

นำาใบพัดมาติดไว้บนเข็มตามรูป โดยต้องติดให้ได้ระดับเพื่อให้
สามารถหมุนได้อย่างอิสระ อาจต้องใช้ความพยายามสักเล็ก
น้อยเพื่อให้ใบพัดติดอยู่กับเข็มได้อย่างถูกต้อง

วัดอุณหภูมิอากาศภายในและภายนอกหอพลังลม 
บันทึกค่าอุณหภูมิที่วัดได้บนกระดาษจด

นำาโคมไฟมาวางใกล้หอพลังลมและปรับให้ไฟส่องไปที่ฐาน
ของหอตามภาพ ระวังไม่ให้โคมไฟถูกเปิดทิ้งเอาไว้นานเกินไป
ระหว่างการทดลอง

เปิดโคมไฟและสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่หอพลังลม
ประมาณ 2-5 นาที

หลังผ่านไป 5 นาที วัดอุณหภูมิอากาศภายในและภายนอก
กรวยกระดาษอีกครั้ง จากนั้นบันทึกค่าอุณหภูมิที่ได้

ปิดโคมไฟและสังเกตที่หอพลังลมต่อไปอีกประมาณ 
5-10 นาที

หลังผ่านไปอีก 5 นาที วัดอุณหภูมิอากาศภายในและภายนอก
กรวยกระดาษอีกครั้ง
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ใบพัดของนักเรียนหมุนหรือไม่ ในตอนต้น ใบพัดควรจะไม่หมุนเลย หาก
มันหมุน อาจเป็นได้ว่าอากาศท่ีหมุนเวียนอยู่ภายนอกจากทางประตูหรือ
หน้าต่างเป็นตัวทำาให้ใบพัดเคล่ือนท่ี อุณหภูมิของอากาศภายในและ
ภายนอกหอน้ันควรจะอยู่ในระดับท่ีเท่ากัน อย่างไรก็ตาม ควรเกิดการ
เปล่ียนแปลงเม่ือเราเปิดไฟจากโคมไฟ หลอดไส้แบบธรรมดาจะให้ท้ังแสง
สว่างและความร้อนเหมือนกับดวงอาทิตย์ โดยนักเรียนจะสังเกตได้เม่ือ
เอามือเข้าไปใกล้หลอดไฟ เม่ือแสงส่องไปท่ีกระดาษแข็งสีดำา มันจะดูดซับ
แสงท้ังหมดและเร่ิมร้อนข้ึน ความร้อนจะถูกเก็บเอาไว้ด้านในกรวย ซ่ึงเพ่ิม
อุณหภูมิของอากาศท่ีอยู่ภายใน เม่ืออากาศร้อนน้ันมีความหนาแน่นน้อย
กว่าอากาศท่ีเย็น มันก็จะเร่ิมทำาให้กรวยกระดาษลอยตัวข้ึน การลอยตัวข้ึน
ของอากาศน้ีทำาให้ใบพัดท่ีอยู่ด้านบนกรวยเร่ิมหมุน ซ่ึงจะเร่ิมสังเกตเห็นได้
เม่ือเวลาผ่านไปสักครู่

อากาศท่ีลอยตัวข้ึนสูงจะลดแรงดันอากาศภายในกรวยลง ซ่ึงเป็นเหตุผล
ว่าเพราะเหตุใดอากาศภายนอกจึงถูกดูดเข้าไปผ่านช่องลมท่ีเราตัดเอาไว้
ด้านล่าง อากาศดังกล่าวจะถูกทำาให้เกิดความร้อนและก็จะถูกทำาให้ลอยตัว
ข้ึนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือทำาให้ใบพัดยังคงหมุนต่อไปได้ ระบบดังกล่าวน้ีจะหยุด
ลงเม่ือเราปิดโคมไฟ เน่ืองจากไม่มีแหล่งความร้อนอีกต่อไป อากาศภายใน
กรวยจะค่อยๆ เย็นตัวลง และไม่นานก็จะกลับไปสู่อุณหภูมิท่ีเท่ากับอากาศ
ภายนอก ซ่ึงทำาให้ในช่วงเวลาน้ีใบพัดจะหยุดหมุนลงเน่ืองจากไม่มีแรงท่ี
ลอยตัวข้ึนอีกต่อไป นักเรียนจะสังเกตได้ว่าใบพัดใช้เวลานานกว่าในการท่ีจะ
หมุนได้และใบพัดไม่ได้หมุนเร็วเม่ือติดอยู่ท่ีกระดาษแข็งสีขาว น่ันเป็นเพราะ
กระดาษขาวไม่สามารถดูดซับความร้อนจากโคมไฟได้ดีเท่ากระดาษสีดำา
น่ันเอง
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