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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการใชแกสเตาผลิตจากซังขาวโพดและน้ํามันเบนซินในเครื่องยนตแกสโซ
ลีน ขนาดเล็ก โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงปริมาตร กําลังงานเบรก ความดันผลเฉลี่ยเบรก
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก และประสิทธิภาพเชิงความรอน ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต
1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 และ 4,000 รอบตอนาที และตําแหนงลิ้นเรงรอยละ 50 และ 75
ของการเป ด เต็ ม ที่ ของการใช แ ก ส เตาผลิต และน้ํา มั นเบนซิน เป นเชื้ อเพลิง แก ส เตาผลิ ต ที่ ใชใน
งานวิ จั ย นี้ ไดม าจากเตาผลิ ตแก สแบบไหลลง จากผลการทดลองพบวา การใช แ ก ส เตาผลิตเปน
เชื้อเพลิงในเครื่องยนตใหประสิทธิภาพเชิงปริมาตร กําลังงานเบรก ความดันผลเฉลี่ยเบรก และ
ประสิทธิภาพเชิงความรอนต่ํากวาการใชน้ํามันเบนซินประมาณ รอยละ 18-19, 50-60, 40-45 และ 2
ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงพบวา แกสเตาผลิตสิ้นเปลืองมากกวาการใช
น้ํามันเบนซินประมาณรอยละ 57
คําสําคัญ: แกสเตาผลิต, ซังขาวโพด, เครื่องยนตแกสโซลีน
ABSTRACT
This research studied to using the producer gas and gasoline in a small spark-ignited engine.
Volumetric efficiency, brake power, brake mean effective pressure, brake specific fuel
consumption and thermal efficiency were evaluated at engine speed 1,500 2,000 2,500 3,000
3,500 and 4,000 rpm and throttle position opening of 50 and 75 % of full throttle position. A
downdraft gasifier was used to generate producer gas from corn cob. From experimental,
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the volumetric efficiency, brake power, brake mean effective pressure and thermal efficiency
were lower for the producer gas operation, respectively by 18-19, 50-60 %, 40-45 % and
2 % compared to the gasoline operation. However, when considering the break specific fuel
consumption, it was found the producer gas had higher than gasoline approximated 57 %.
Keywords: Producer gases, Corn cob, spark-ignited engine

1. บทนํา
การใชเชื้อเพลิงฟอสซิลในปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดวิกฤติการขาดแคลนพลังงาน จาก
การคาดการณพลังงานสํารอง พบวาทั่วโลกสามารถใชน้ํามันเชื้อเพลิง แกสธรรมชาติ และถานหิน
ประมาณ 41 63 และ 150 ป ตามลําดับ [1] สวนในประเทศไทยมีปริมาณแกสธรรมชาติและถานหิน
ที่สามารถนํามาใชประโยชนไดประมาณ 19 และ 61 ป ตามลําดับ จากการคาดการณนี้ทําใหทราบ
วาอีกประมาณ 50 ป น้ํามันเชื้อเพลิงจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น จนไมสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงหลัก
ไดเหมือนปจจุบัน การคนหาแหลงพลังงานสํารองอื่น ๆ ขึ้นมาทดแทน สามารถลดการพึ่งพาน้ํามัน
เชื้อเพลิงได ซึ่งรัฐบาลไทยไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว จึงมอบหมายใหกระทรวงพลังงานจัดทํา
แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป (พ.ศ. 2555-2564) หรือ
Alternative energy development plan: AEDP (2012-2021) [1] เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการ
พัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทย และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหมีตนทุนถูกลง
และมีการยอมรับอยางกวางขวาง ซึ่งสามารถนําไปใชเปนพลังงานหลักตอไปในอนาคตได ชีว
มวลเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่มีการสงเสริมใหพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนํามาใชเปนพลังงาน
ทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน ป พ.ศ. 2557 ผลิตพลังงานไฟฟาและ
ความรอนประมาณ 2,541.8 เมกกะวัตต และ 5,184 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ตามลําดับ [2] ตาม
เปาหมายในป พ.ศ. 2564 ตองนําชีวมวลผลิตพลังงานไฟฟาและความรอน ประมาณ 4,800 เมกกะ
วัตต และ 8,500 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ ตามลําดับ[3] จากขอมูลพบวาปริมาณชีวมวลที่นํามาใช
งานต่ํากวาที่กําหนดไวในแผนพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตามแผน AEDP นี้ตองการมุงพัฒนาเทคโนโลยี
ผลิตแกสจากเตา (Gasifier) เครื่องยนตที่ใชแกสเตาผลิต (Gas engine) และพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอเนื่องเพื่อการผลิตภายในประเทศ
ประเทศไทยมีชีว มวลเหลื อทิ้ งจากการเกษตรเป นจํานวนมาก และมีศักยภาพในการผลิ ต
พลังงาน แตชีวมวลบางชนิดมีการนํามาใชประโยชนกันมาก ทําใหมีราคาเพิ่มสูงขึ้น เชน แกรบ ปก
ไมยางพารา ทะลายปาลมเปลา ไมชื้นสับ [4] แตมีชีวมวลหลายชนิดที่ไมไดถูกนํามาใชประโยชน
เชน ยอดและใบออย ลําตนและเหงามันสําปะหลัง ลําตนและซังขาวโพด แมชีวมวลเหลานี้มีปริมาณ
ไมเพียงพอสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงหลัก แตนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเสริมได [5] ชีวมวลเหลานี้บาง
บทความวิจัย
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ชนิดเกิดขึ้นจากพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูกมากและกระจุกตัวในบางพื้นที่ ทําใหเก็บรวมรวบได
งาย เชน ซังขาวโพด เหงามันสําปะหลัง หรือแกลบ เปนตน จังหวัดตากมีการเพาะปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวเปนปริมาณมาก มีซังขาวโพดที่เหลือเปนปริมาณเฉลี่ยมากกวา 30 พันตันเทียบเท า
น้ํามันดิบ [6] ถานําซังขาวโพดนี้ไปผลิตแกส ทําใหสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น
การนําซังขาวโพดเพื่อผลิตแกสนั้น มีการศึกษามากมาย [7, 8] แตการนําแกสที่ผลิตไดจากซัง
ขาวโพดมาใชในเครื่องยนตนั้น มีเพียงงานวิจัยของ Das และคณะ [9] และ จตุรงค แปนพงษ [10]
โดยเครื่องยนตทํางานดวยระบบเชื้อเพลิงรวม จากงานวิจัยนี้พบวาการใชเชื้อเพลิงแกสจากซัง
ขาวโพด ทําใหประสิทธิภาพเชิงความรอนลดลงจากรอยละ 32.3 เปน 28.7 ทดแทนการใชน้ํามัน
ดีเซลไดรอยละ 62-64 ซึ่งงานวิจัยที่ผานมายังไมมีการศึกษาการนําแกสเตาผลิตจากซังขาวโพดไป
ใชในเครื่องยนตเบนซิน ดังนั้นในงานวิจัยนี้สนใจที่จะนําซังขาวโพดมาผลิตแกสเพื่อในเครื่องยนต
เบนซิน โดยศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนต โดยการเปรียบเทียบระหวางการใชแกสเตา
ผลิ ต กั บ น้ํ า มั น เบนซิ น ที่ ร ะดั บ ความเร็ ว รอบเครื่ องยนต 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 และ
4,000 รอบตอนาที และตําแหนงลิ้นเรงที่รอยละ 50 และ 75 ของการเปดลิ้นเรงเต็มที่
2. วัตถุดิบ และการทดลอง
2.1 ซังขาวโพดและแกสเตาผลิต
ซังขาวโพดในงานวิจัยนี้เปนขาวโพดเลี้ยงสัตวในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ขนาดระหวาง 10-20
มิลลิเมตร มีลักษณะเปนทอนเล็ก ๆ ไดจากการกะเทาะเมล็ดดวยเครื่องจักร ปริมาณความชื้นรอย
ละ 7.0 มาตรฐานแหง ชีวมวลที่นํามาแปรรูปเปนพลังงานควรจะมีความชื้นไมเกินรอยละ 10 [11]
เพราะจะทํ า ให เ ชื้ อเพลิ งที่ ได มี ป ริ ม าณความชื้ น สู ง การวิ เ คราะห ป ริ ม าณกลุ ม สาร (Proximate
analysis) ของซังขาวโพดในงานวิจัยนี้ โดยวิเคราะหปริมาณความชื้น สารระเหย และเถา ตามวิธี
มาตรฐาน ASTM E1756-01 E872-82 และ E1755-01 สวนคารบอนคงที่ คํานวณไดจากคาความ
แตกตางที่เหลือจากปริมาณความชื้น สารระเหย และเถา จากการวิเคราะหพบวาความชื้น สาร
ระเหย ปริมาณเถา และคารบอนคงตัว ประมาณรอยละ 7.00 80.10 1.36 และ 18.54 โดยน้ําหนัก
ตามลํ า ดั บ ส ว นการวิ เ คราะห ป ริ ม าณธาตุ (Ultimate analysis) ด ว ยเครื่ อ งมื อ Leco CHN/S
Determinators analyzer ตามวิ ธี ม าตรฐานของ ISO/IEC Guide 22 และ EN 45014 พบว า มี
คารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน ประมาณรอยละ 46.58 5.87 45.46 และ 0.47 โดย
น้ําหนัก ตามลําดับ สวนแกสที่ไดจากการผลิตดวยเตาปฏิกรณแบบไหลลง มีองคประกอบของแกส
ตาง ๆ ดังตารางที่ 1 องคประกอบที่เผาไหมไดคือคารบอนมอนอกไซด มีเทน ไฮโดรเจน มีปริมาณ
รวมกั น ร อยละ 28.1 และส ว นประกอบที่ ไม เ ผาไหม ได มี ป ริ ม าณร อยละ 71.9 เมื่ อเปรี ย บเที ย บ
องคประกอบแกสเตาผลิตของขี้เลื่อย พบวาองคประกอบที่เผาไหมไดของขี้เลื่อยมีปริมาณสูงกวาซัง
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ขาวโพด โดยมีคารอยละ 77.4 ดังนั้นแกสเตาผลิตจากซังขาวโพดเปนเชื้อเพลิงที่มีคาความรอนต่ํา
(Lean gas หรื อ Low calorific value gas) [12] มี ค า ความร อ นประมาณ 4.5 - 4.9 เมกกะจู ล ต อ
กิโลกรัม [13] สวนน้ํามันเบนซินที่ใชในการทดลองครั้งนี้มีคาความรอนประมาณ 44 เมกกะจูลตอ
กิโลกรัม [14]
ตารางที่ 1 องคประกอบของแกสเตาผลิตจากซังขาวโพดและขี้เลื่อย (รอยละโดยปริมาตร)
รายการ
คารบอนมอนอกไซด
คารบอนไดออกไซด
ไฮโดรเจน
มีเทน
ไนโตรเจน
ออกซิเจน

ซังขาวโพด
19.3
18.5
7.4
1.4
52.0
1.4

ขี้เลื่อย[15]
30.23
14.88
37.78
9.43
6.88
0.8

2.2 อุปกรณการทดลอง
เตาปฏิ ก รณ ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย นี้ เป น เตาปฏิ ก รณ แ บบไหลลง ผลิ ต แก ส ได ป ระมาณ 7.13
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง บรรจุซังขาวโพดน้ําหนักสูงสุด 16 กิโลกรัม สวนเครื่องยนตที่ใชในการ
ทดลองเป น เครื่ องยนต แ ก สโซลีน ยี่ หอฮอนดา รุ น เวฟ จํ า นวนสู บเดีย ว ชนิ ด 4 จั งหวะ ความจุ
กระบอกสูบ 97.1 ซีซี อัตราสวนการอัด 9.0: 1 กําลังสูงสุด 5.20 กิโลวัตต ที่ความเร็วรอบ 8,000
รอบตอนาที เพื่อใหเครื่องยนตนี้สามารถใชแกสเตาผลิตเปนเชื้อเพลิงได จึงไดสรางอุปกรณผสม
แกสและอากาศ ขนาดของทอทางเขาอากาศและทางเขาแกสเทากับ 20 มิลลิเมตร ของไหลที่เขาสู
เครื่องยนตถูกควบคุมดวยลิ้นปกผีเสื้อ 2 ตัว ตัวแรกควบคุมปริมาณการไหลของอากาศ ตัวที่สอง
ควบคุมอัตราการไหลของไอดี (อากาศและแกสที่ผสมแลว) การติดตั้งอุปกรณการทดลองแสดงดัง
รูปที่ 1 อากาศที่ไหลเขาสูเตาและเครื่องยนตถูกวัดดวยออริฟค มาตรฐาน ISO 5167-1 [16] โดยวัด
ความดันแตกตางบริเวณดานเขาและออกแผนออริฟซ อากาศถูกปอนดวยเครื่องเปาอากาศจํานวน
2 ตั ว เครื่ องเป า อากาศถู กควบคุ ม ความเร็ ว รอบดว ยอิ น เวอร เ ตอร เตาปฏิ กรณ ผลิ ต แก ส ต อกั บ
ไซโคลน กรองแกส และอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน ไซโคลนเปนอุปกรณสําหรับดักจับอนุภาค
ขนาดใหญ ติดตั้งไวดานทางออกของเตาปฏิกรณ สวนกรองแกสดักจับอนุภาคขนาดเล็กที่ไมถูกดัก
จับดวยไซโคลน และอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบไหลสวนทางกัน มีหนาที่ลดอุณหภูมิแกส
เครื่องยนตถูกติดตั้งเขากับเครื่องทดสอบกําลังแบบไฮดรอลิกส ยี่หอ TecQuipment รุน TD II4 การ
เพิ่มหรือลดภาระของเครื่องยนตกระทําดวยการควบคุมปริมาณน้ําที่ไหลเขาเครื่องทดสอบกําลัง
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รูปที่ 1 การติดตั้งอุปกรณการทดลอง
2.3 วิธีการทดลอง
การผลิตแกสจากเตาปฏิกรณแบบไหลลงในงานวิจัยนี้ เปนการทดลองแบบครั้งคราว (Batch
scale) และการทดสอบเครื่องยนตในงานวิจัยนี้เปนแบบความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง และภาระงาน
บางสวน การทดลองแบบนี้เพื่อตองการทราบสมรรถนะของเครื่องยนตเมื่อใชเชื้อเพลิงทั้ง 2 ชนิดที่
ระดับความเร็วรอบและภาระงานตาง ๆ โดยความเร็วรอบที่ทดลองในงานวิจัยนี้คือ 1,500 2,000
2,500 3,000 3,500 และ 4,000 รอบตอนาที สวนการปรับภาระงานเปนการเปลี่ยนตําแหนงลิ้นเรง
ที่รอยละ 50 และ 75 ของการเปดลิ้นเรงเต็มที่ ดังนั้นการทดลองนี้มีทั้งหมด 12 สภาวะ การทดลอง
ในแตละสภาวะมีการบันทึกอัตราการไหลของแกสเตาผลิตและอากาศที่เขาสูเตาและเครื่องยนต ชั่ง
น้ําหนักของน้ํามันเบนซิน ความเร็วรอบและแรงบิดจากเพลาของเครื่องยนต
2.4 การคํานวณหาสมรรถนะของเครื่องยนต
จากผลการทดลองเครื่องยนต นําแรงบิด ความเร็วรอบเครื่องยนต และความสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงมาคํานวณหาสมรรถนะของเครื่องยนต โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ปริ ม าตร (Volumetric efficiency, η𝑣𝑣 ) คื อ ปริ ม าตรอากาศที่ เ ครื่ อ งยนต
นําไปใชในการเผาไหมจริงตอปริมาตรอากาศทางทฤษฎีที่เครื่องยนตดูดเขากระบอกสูบตามขนาด
ของกระบอกสูบ คานี้ถูกนํามาใชประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการนําไอดีเขาสูกระบอกสูบ
โดยประสิทธิภาพเชิงปริมาตรนี้ขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อเพลิงดวย โดยเฉพาะเครื่องยนตที่ใชแกสเปน
เชื้อเพลิง ซึ่งเชื้อเพลิงจะเขาไปแทนที่อากาศ ทําใหอากาศเขาสูเครื่องยนตนอยลง โดยประสิทธิภาพ
เชิงปริมาตรคํานวณไดจาก
η𝑣𝑣 =

2𝑚𝑚̇𝑎𝑎

𝜌𝜌𝑎𝑎,𝑖𝑖 𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑁𝑁
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เมื่ อ 𝑚𝑚̇𝑎𝑎 คื อ มวลของอากาศที่ ไ หลเข า เครื่ อ งยนต จ ริ ง (กิ โ ลกรั ม ต อ วิ น าที ), 𝜌𝜌𝑎𝑎,𝑖𝑖 คื อ ความ
หนาแน น ของอากาศที่ เ ข า เครื่ อ งยนต ( กิ โ ลกรั ม ต อ ลู ก บาศก เ มตร), 𝑉𝑉𝑑𝑑 คื อปริ ม าตรกระบอกสู บ
(ลูกบาศกเมตร), 𝑁𝑁 คือความเร็วรอบของเครื่องยนต (รอบตอวินาที)
กําลังงานเบรก (Brake Power, 𝑊𝑊𝑏𝑏 ) คือ ปริมาณงานของเครื่องยนตตอหนึ่งหนวยเวลา เปน
ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจากแรงกระทําของเพลาขอเหวี่ยงในเครื่องยนต กําลังงานเบรกของเครื่องยนต
แปรผันตามแรงบิดและความเร็วรอบของเครื่องยนต ดังนั้นเครื่องยนตที่มีความจุกระบอกสูบสูง มี
แรงบิดสูง จะใหกําลังงานเบรกสูงดวย [14]

เมื่อ

𝑊𝑊𝑏𝑏

= 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋

วัตต

(2)

คือ แรงบิดจากเพลาเครื่องยนต (นิวตัน-เมตร)
ค ว า ม ดั น ผ ล เ ฉ ลี่ ย เ บ ร ก (Brake mean effective pressure, bmep) เ ป น ค า ที่ บ ง บ อ ก
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ป ระโยชน ข องพื้ น ที่ ก ระบอกสู บ ของเครื่ อ งยนต ใ ห ไ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด
เครื่องยนตที่มีขนาดกระบอกสูบเล็ก แตมีความดันผลเฉลี่ยเบรกสูง แสดงวาเครื่องยนตดังกลาวมี
ประสิทธิภาพการใชพื้นที่กระบอกสูบสูง และสามารถแปรเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนกําลังงานได
ดี คาความดันผลเฉลี่ยเบรกถูกนําไปใชเปรียบเทียบเครื่องยนตที่มีขนาดแตกตางกันได โดยคานี้
พิจารณาจากแรงบิดเทียบกับปริมาตรกระบอกสูบของเครื่องยนต เครื่องยนตทั่ว ๆ ไปมีความดันผล
เฉลี่ยสูงสุดที่ความเร็วรอบต่ํา ซึ่งคานี้จะเปรียบเทียบไดดีกวากําลังงานของเครื่องยนต [14]

เมื่อ

𝑇𝑇

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =

𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑅𝑅

500𝑉𝑉𝑑𝑑

กิโลพาสคัล

(3)

คือคาคงตัว เครื่องยนต 4 จังหวะ เทากับ 2 และเครือ่ งยนต 2 จังหวะ เทากับ 1
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก (Brake specific fuel consumption, bsfc) คืออัตราการ
ไหลเชิงมวลของเชื้อเพลิงตอกําลังงานเบรกของเครื่องยนต คาความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ
เบรกแสดงความสามารถของเชื้อเพลิงในการเปลี่ยนพลังงานจากการเผาไหมเปนกําลังงานเบรกได
ดี [14]

เมื่อ

𝑛𝑛𝑅𝑅

𝑚𝑚̇𝑓𝑓

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =

3.6×109 𝑚𝑚̇ 𝑓𝑓
𝑊𝑊𝑏𝑏

กรัมตอกิโลวัตต-ชั่วโมง

(4)

คือ อัตราการไหลเชิงมวลของเชื้อเพลิง (กิโลกรัมตอวินาที)
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ประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal efficiency, 𝜂𝜂𝑡𝑡ℎ ) คืออัตราสวนระหวางกําลังงานที่ได
จากเครื่องยนตกับพลั งงานของเชื้ อเพลิ งที่ใสเขา ไปในเครื่ องยนต [14] คานี้ถูกใชเพื่อประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพการแปรรู ป พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง เป น พลั ง งานความร อ นของเครื่ อ งยนต โดยมี ข อ
สมมุติฐานวาการเผาไหมสมบูรณ ดังนั้นประสิทธิภาพการเผาไหมเทากับหนึ่ง
𝜂𝜂𝑡𝑡ℎ

=

1

�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏.𝑄𝑄

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿

� × 100

รอยละ

(5)

เมื่อ 𝑄𝑄𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 คือ คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง (กิโลจูลตอกิโลกรัม)

3. ผลการวิเคราะห
3.1 ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร
จากรูปที่ 2 เมื่อเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องยนต ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรลดลง เนื่องจากที่
ความเร็วรอบสูง ความเร็วของอากาศไหลเขาเครื่องยนตเพิ่มสูงขึ้น จนกระทั่งเทากับความเร็วเสียง
ทําใหเกิดการไหลแบบโชก และไอเสียตกคางในกระบอกสูบเปนปริมาตรสูง เนื่องจากเครื่องยนต
คายไอเสียออกไมทัน อุณหภูมิของแกสภายในกระบอกสูบสูง ความหนาแนนของอากาศลดลง ทํา
ใหมวลของอากาศภายในกระบอกสูบลดลง [17] เมื่อเปดตําแหนงลิ้นเรงเพิ่มขึ้นจากรอยละ 50 เปน
75 พบวาประสิทธิภาพเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้น เพราะการปดกั้นของลิ้นเรงนอยลง การสูญเสียความดัน
ในทออากาศลดลง ทําใหอากาศเขากระบอกสูบเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงปริมาตร
ของเครื่องยนตจากการใชแกสเตาผลิตและน้ํามันเบนซินพบวา การใชแกสเตาผลิตมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรอยางชัดเจน โดยประสิทธิภาพเชิงปริมาตรของเครื่องยนตที่ใชน้ํา มัน
เบนซินที่ตําแหนงลิ้นเรงรอยละ 50 และ 75 มีคาระหวางรอยละ 68-90 สวนการใชเชื้อเพลิงแกสเตา
ผลิตมีคาระหวางรอยละ 49-72 ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรจากการใชแกสเตาผลิตต่ํากวาการใช
น้ํามันเบนซินมาก เพราะวาแกสเตาผลิตแทนที่อากาศ ทําใหอากาศบรรจุเขาเครื่องยนตในปริมาณ
น อ ยลง ซึ่ ง เครื่ อ งยนต ทั่ ว ๆ ไปที่ ใ ช เ ชื้ อ เพลิ ง แก ส จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ปริ ม าตรต่ํ า ลงเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการใชเชื้อเพลิงเหลว เครื่องยนตแกสโซลีนที่ใชเชื้อเพลิงเหลวและไมมีระบบบรรจุ
อากาศมีประสิทธิภาพเชิงปริมาตรประมาณรอยละ 80-90 ซึ่งจะมีคาต่ํากวาเครื่องยนตดีเซล [14]
เนื่ องจากการสู ญเสี ย จากการไหลผ า นอุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ติ ด ตั้ งบริ เ วณท อร ว มไอดี ที่ มี ม ากกว า
เครื่องยนตดีเซล
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รูปที่ 2 ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรทีค่ วามเร็วรอบตาง ๆ
3.2 กําลังงานเบรก
จากรูปที่ 3 พบวา ในชวงที่เครื่องยนตมีความเร็วรอบ 1,500-4,000 รอบตอนาที กําลังงาน
เบรกของเครื่ อ งยนต เ พิ่ ม ขึ้ น ตามความเร็ ว รอบของเครื่ อ งยนต เพราะการเพิ่ ม ความเร็ ว รอบ
เครื่องยนต ทําใหไอดีถูกบรรจุในกระบอกสูบมากขึ้น โดยกําลังงานเบรกของเครื่องยนตแปรผันตรง
กับแรงบิดและความเร็วรอบของเครื่องยนต [18] และการเปลี่ยนตําแหนงลิ้นเรงรอยละ 50 เปน 75
ทําใหความดันสูญเสียภายในทอรวมไอดีลดลง ทําใหประสิทธิภาพเชิงปริมาตรเพิ่มขึ้น [12] การ
บรรจุ ไอดี เ พิ่ ม สู งขึ้ น ด ว ย ดั งนั้ น กํ า ลั งงานเบรกเพิ่ ม ขึ้ น เช น เดี ย วกั บ การเพิ่ ม ความเร็ ว รอบของ
เครื่องยนต จากการใชแกสเตาผลิตเปนเชื้อเพลิงมีกําลังงานเบรกระหวาง 450-1,050 วัตต โดยมีคา
มากที่สุด 1,050 วัตต ที่ ความเร็วรอบ 4,000 รอบตอนาที ตําแหนงลิ้นเรงรอยละ 75 สวนการใช
น้ํามันเบนซินกําลังงานเบรกมีคาระหวาง 810-1,920 วัตต และคามากที่สุด 1,920 วัตต ที่ความเร็ว
รอบ 4,000 รอบตอนาที ตําแหนงลิ้นเรงรอยละ 75 การใชแก็สเตาผลิตใหกําลังงานเบรกนอยกวา
การใช น้ํ ามั นเบนซิน ประมาณรอยละ 45 ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จัยของ Centeno และคณะ [19]
Centeno และคณะ [20] และ Muñoz และคณะ [21] พบว า จากการใช แ ก ส เตาผลิ ต จากไม
เครื่องยนตมีกําลังงานลดลงประมาณรอยละ 50-60 ซึ่งการลดลงของกําลังเบรกเปนผลจากคาความ
รอนของแกสเตาผลิตที่มีคาต่ํากวาน้ํามันเบนซิน ประมาณ 8 เทา ซึ่งแกสเตาผลิตที่ใชในงานวิจัยนี้มี
สวนประกอบของแกสที่เผาไหมไดรอยละ 28.1 โดยปริมาตร ถาสามารถเพิ่มสวนประกอบของแกส
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ในสวนนี้ได คาความรอนของแกสเตาผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทําใหกําลังงานเบรกของเครื่องยนตเพิ่มขึ้น
ดวย

รูปที่ 3 กําลังงานเบรกของเครื่องยนตที่ความเร็วรอบตาง ๆ
3.3 ความดันผลเฉลี่ยเบรก
ความดันผลเฉลี่ยเบรกของเครื่องยนตเปนตัวแปรที่ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพเชิงปริมาตรและ
ความฝดภายในเครื่องยนต จากรูปที่ 4 พบวาเมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนตเพิ่มขึ้น ความดันผล
เฉลี่ยเบรกจากการใชแกสเตาผลิตมีคาลดลง สวนการใชเชื้อเพลิงจากน้ํามันเบนซินนั้น ความดันผล
เฉลี่ยมีคาเพิ่มขึ้นในชวงความเร็วรอบ 1,500-2,000 รอบตอนาที แตในชวงความเร็วรอบ 2,0004,000 รอบตอนาที ความดันผลเฉลี่ยมีคาลดลง การลดลงของความดันผลเฉลี่ยเบรก เพราะความ
ฝดภายในเครื่องยนตมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วรอบเพิ่มสูงขึ้น และการลดลงของประสิทธิภาพเชิง
ปริมาตร [22] การใชแกสเตาผลิตเปนเชื้อเพลิง เครื่องยนตใหความดันผลเฉลี่ยเบรกสูงสุด 433 กิโล
พาสคัล ที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที ตําแหนงลิ้นเรงรอยละ 75 ซึ่งเปนความเร็วรอบที่ให
แรงบิดสูงสุดดวย ความดันผลเฉลี่ยเบรกสูงสุดนี้จะเกิดขึ้นที่ความเร็วรอบต่ํา เพราะที่ความเร็วรอบ
ต่ํา เกิดความฝดภายในเครื่องยนตนอย และประสิทธิภาพเชิงปริมาตรสูง เครื่องยนตแกสโซลีนทั่ว ๆ
ไปที่ ไม มี ร ะบบบรรจุอากาศมี ความดั นผลเฉลี่ย สูงสุ ดประมาณ 850-1,050 กิ โ ลพาสคั ล [14] ใน
งานวิจัยนี้คาความดันผลเฉลี่ยเบรกจากการใชแกสเตาผลิตต่ํากวาการใชน้ํามันเบนซินประมาณรอย
ละ 40 - 45
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รูปที่ 4 ความดันผลเฉลี่ยเบรกความเร็วรอบตาง ๆ
3.4 ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก
จากรูปที่ 5 ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกมีคาสูงที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที
เพราะสูญเสียความรอนใหกับผนังกระบอกสูบและหองเผาไหมเปนปริมาณมาก เมื่อเพิ่มความเร็ว
รอบเปน 2,000-2,500 รอบตอนาที ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกลดลง เพราะการสูญเสีย
ความรอนมีคาลดลง เมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้นในชวง 2,500-4,000 รอบตอนาที ความสิ้นเปลือง
จําเพาะเบรกมีคาเพิ่มขึ้นดวย เพราะเครื่องยนตทํางานดวยความเร็วรอบสูง แรงเสียดทานที่เกิดขึ้น
มีคาสูง ทําใหตองใชเชื้อเพลิงปริมาณสู งขึ้น เพื่ อชนะแรงเสียดทานดั งกลาว ซึ่งความสิ้นเปลื อง
เชื้อเพลิงจําเพาะเบรกของเครื่องยนต ที่ใชแกสเตาผลิตมี คามี คาต่ําสุด 432 กรัมตอกิโลวัต ต ต อ
ชั่ ว โมง ที่ ค วามเร็ ว รอบประมาณ 2,000-2,500 รอบต อ นาที ส ว นการใช น้ํ า มั น เบนซิ น มี ค วาม
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกนอยที่สุด 270 กรัมตอกิโลวัตตตอชั่วโมง เมื่อพิจารณาคาต่ําสุดของ
การใชเชื้อเพลิงทั้งสองชนิด พบวาการใชแกสเตาผลิตสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกวาการใชน้ํามัน
เบนซินประมาณรอยละ 57 หรือประมาณ 157 กรัมตอกิโลวัตตตอชั่วโมง เครื่องยนตแกสโซลีนทั่ว ๆ
ไปที่ไมมีระบบบรรจุอากาศมี ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกประมาณ 270 กรัมตอกิโลวัตต
ตอชั่วโมง [14] เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ใชแกสเตาผลิตเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตแกสโซลีน
ดั ด แปลงจากเครื่ อ งยนต ดี เ ซลนั้ น พบว า จากงานวิ จั ย ของ Raman และ Ram [12] มี ค า ความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกประมาณ 740 กรัมตอกิโลวัตตตอชั่วโมงและงานของ Homdoung
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และคณะ [23] ไดคาความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกระหวาง 1,300 - 2,000 กรัมตอกิโลวัตต
ตอชั่วโมง ที่อัตราสวนการอัดของเครื่องยนต 9.7:1

รูปที่ 5 ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกที่ความเร็วรอบตาง ๆ
3.5 ประสิทธิภาพเชิงความรอน
ประสิทธิภาพเชิงความรอนเปนตัวแปรที่สัมพันธกับกําลังเบรก ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และ
คาความรอนของเชื้อเพลิง จากรูปที่ 6 ที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบตอนาที ประสิทธิภาพเชิงความ
รอนจากการแกสเตาผลิตและน้ํามันเบนซินมีคาใกลเคียงกันประมาณรอยละ 21 ซึ่งมีคาต่ํา เพราะที่
ความเร็วรอบดังกลาวนี้เกิดการสูญเสียความรอนมาก ทําใหสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นและกําลัง
เบรกของเครื่องยนตมีคาต่ําและเมื่อความเร็วรอบเปน 2,000-2,500 รอบตอนาที ประสิทธิภาพเชิง
ความรอนมีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากในชวงความเร็วรอบดังกลาวมีการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอยลงและ
กําลังงานเบรกของเครื่องยนตเพิ่มขึ้น และในชวงความเร็วรอบดังกลาวนี้ การใชเชื้อเพลิงแกสเตา
ผลิต เกิดประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดประมาณรอยละ 28 ที่ตําแหนงลิ้นเรงรอยละ 50 สวนการ
ใช น้ํ า มั น เบนซิ น เครื่ องยนต ใ ห ป ระสิ ทธิ ภ าพเชิ งความร อนสู งสุ ด ประมาณร อยละ 30 เมื่ อเพิ่ ม
ความเร็ ว รอบเป น 3,000-4,000 รอบ พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร อ นมี ค า ลดลง เนื่ อ งจาก
เครื่องยนตตองบริโภคเชื้อเพลิงสูงขึ้น เพื่อชนะแรงเสียดทานที่เพิ่มตามความเร็วรอบเครื่องยนต
จากการเปรียบเทียบ พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนจากการใชแกสเตาผลิตเปนเชื้อเพลิงมีคาต่ํา
กวาประมาณรอยละ 2 เนื่องจากคาความรอนของแกสเตาผลิตต่ํากวาน้ํามันเบนซิน และการเปด
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ตํ า แหน ง ลิ้ น เร ง เพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 50 เป น 75 ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร อ นมี ค า ใกล เ คี ย งกั น
เนื่ องจากปริ ม าณของแก ส ที่ เ ขา สูเ ครื่องยนตเ พิ่ มขึ้ น ประมาณ 0.36 กิ โ ลกรั ม ต อชั่ ว โมง ถื อว า มี
ปริมาณนอย และเปนเชื้อเพลิงที่มีคาความรอนต่ํา

รูปที่ 6 ประสิทธิภาพเชิงความรอนที่ความเร็วรอบตาง ๆ
4. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการนําแกสเตาผลิตจากซังขาวโพดไปใชในเครื่องยนตแกสโซลีนขนาดเล็กเปรียบเทียบกับ
น้ํามันเบนซินที่ระดับความเร็วรอบ 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 และ 4,000 รอบตอนาที และ
ทดสอบการเป ดลิ้นเรงร อยละ 50 และ 75 พบว า ประสิทธิ ภาพเชิ งปริ มาตรของเครื่องยนตที่ใช
เชื้อเพลิงแกสเตาผลิตมีคาระหวางรอยละ 49-72 ต่ํากวาการใชน้ํามันเบนซินประมาณรอยละ 20-28
สวนกําลังงานเบรกของเครื่องยนตที่ใชแกสเตาผลิตมีคานอยกวาการใชน้ํามันเบนซินประมาณรอย
ละ 45 เมื่ อ ใช แ ก ส เตาผลิ ต เป น เชื้ อ เพลิ ง เครื่ อ งยนต ใ ห กํ า ลั งงานเบรกสู ง สุ ด 1,050 วั ต ต เมื่ อ
พิจารณาความดันผลเฉลี่ยเบรก การใชแกสเตาผลิตเปนเชื้อเพลิง เครื่องยนตใหความดันผลเฉลี่ย
เบรกสูงสุด 433 กิโลพาสคัล มีคาต่ํากวาการใชน้ํามันเบนซินประมาณรอยละ 40-45 สวนความ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรกของแกสเตาผลิตคาต่ําสุด 432 กรัมตอกิโลวัตตตอชั่วโมง จากการ
ใชแกสเตาผลิตเครื่องยนตบริโภคเชื้อเพลิงมากกวาการใชน้ํามันเบนซินประมาณรอยละ 57 หรือ
ประมาณ 157 กรัมตอกิโลวัตตตอชั่วโมง และประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุดประมาณรอยละ 28
ซึ่งมีคาต่ํากวาการใชน้ํามันเบนซินประมาณรอยละ 2
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จากผลการทดสอบพบวา ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร กําลังงานเบรก ความดันผลเฉลี่ยเบรก
และประสิทธิภาพเชิงความรอน มีคาต่ํากวาการใชน้ํามันเบนซิน แตสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกวาการ
ใชน้ํามันเบนซิน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชแกสเตาผลิตในเครื่องยนตแกสโซลีนสามารถทําได
โดยการดั ด แปลงให เ ครื่ อ งยนต มี อั ต ราส ว นการอั ด มากขึ้ น ซึ่ ง จากงานวิ จั ย ที่ ผ า นมาพบว า
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร กําลังงานเบรก ความดันผลเฉลี่ยเบรก และประสิทธิภาพเชิงความรอน
ของเครื่องยนตแกสโซลีนที่ใชแกสเตาผลิตเพิ่มสูงขึ้น และควรพิจารณาปริมาณของซังขาวโพดที่
เหลือจากการใชประโยชน เพราะการจัดหาหรือซื้อซังขาวโพดมาใชผลิตแกสนั้น ทําใหตนทุนการ
ผลิตเพิ่มสูงขึ้นดวย
กิตติกรรมประกาศ
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