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บทคัดย่อ: งานวิจยั นี้ได้นาไส้ปลามาผลิตน้ ามันไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน หลังจากนัน้
นาไบโอดีเซลที่ผลิตมาผสมกับน้ ามันดีเซลในอัตราส่วนผสมไบโอดีเซลจากน้ ามันไส้ปลาร้อยละ 5%, 10% และ
20% โดยปริมาตรในน้ ามันดีเซล ในบริบทนี้เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและอัตราส่วนผสมที่มผี ลกระทบต่อ
สมรรถนะของเครื่องยนต์ดเี ซลขนาดเล็กแบบห้องเผาไหม้ฉีดตรงที่มีกาลัง 6.6 kW การทดลองได้เน้ นในด้าน
แรงบิด, กาลัง, อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะเบรก, ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเบรกและควันดา ผลการวิจยั
พบว่าอัตราส่วนผสมที่ทดสอบทัง้ หมดสามารถใช้เป็ นเชื้อเพลิงให้กบั เครื่องยนต์ได้ตามปกติเช่นเดียวกับน้ า มัน
ดีเซลทัวไป
่ การเพิ่มอัตราส่วนผสมไบโอดี เซลจากน้ ามันไส้ปลาส่งผลให้ค่าพลังงานความร้อนลดลง ค่าความ
ถ่วงจาเพาะและค่าความหนืดสูงขึน้ นอกจากนี้เครื่องยนต์ยงั มีแรงบิด, กาลัง, ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเบรกและ
ควัน ด าลดลง แต่ อ ัต ราสิ้น เปลือ งเชื้อ เพลิง จ าเพาะเบรกสู ง ขึ้น ผลการทดลองของ BF20 มีแ รงบิ ด ,ก าลัง ,
ประสิท ธิภ าพเชิงความร้อ นเบรกและปริม าณควัน ด าต่ า กว่ า D100 อยู่ป ระมาณ 1.5%,1.3%,27% และ13%
ตามลาดับ ด้วยเหตุน้ีจงึ ทาให้อตั ราสิ้นเปลืองเชื้ อเพลิงจาเพาะเบรกสูงกว่า D100 ประมาณ 30% เนื่องจากค่า
ความร้อนต่าลง ค่าความหนืดสูงขึน้ เมื่อเพิม่ อัตราส่วนผสมไบโอดีเซลจากน้ามันไส้ปลา
คาสาคัญ: สมรรถนะเครื่องยนต์; เครื่องยนต์ดเี ซล; น้ามันไส้ปลา
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Abstract: This research brought fish oil to produce biodiesel oil with the transesterification reaction
process. After that, the biodiesel produced blends with diesel fuel at the ratio of 5%, 10% and 20%
biodiesel blend by volume in diesel fuel. In this context, to study the physical properties and blends
ratios affecting the performance of a small direct injection diesel engine with a power of 6.6 kW. The
experiments focused on torque, power, brake specific fuel consumption, brake thermal efficiency and
smoke. The results showed that all tested blends ratios can be used as normal engine fuel as with
conventional diesel. Increasing the biodiesel blends ratio from fish oil results in lower calorific value,
higher specific gravity and viscosity values. In addition, the engine has decreased torque, power, brake
thermal efficiency and smoke but the brake specific fuel consumption is higher. The results of the
experiment, the BF20's torque, power, brake thermal efficiency and smoke content are approximately
1.5%, 1.3%, 27% and 13% lower than the D100, respectively. As a result, the brake-specific fuel
consumption is approximately 30% higher than the D100 due to lower calorific value, higher viscosity
when increasing biodiesel blends from fish oil.
Keywords: Engine Performance; Diesel Engine; Fish Oil
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1. บทนา
ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาทัว่ โลกมี ก ารใช้ พ ลัง งาน
เพิม่ ขึ้นมากกว่า 20 เท่า โดยพลังงานที่ใช้ในปั จจุบนั
ส่วนใหญ่ ได้ม าจากแหล่งปิ โตรเคมี,ถ่านหินและก๊าซ
ธรรมชาติ เป็ นแหล่งพลังงานที่ไม่สามารถหมุนเวียน
ได้ และคาดว่าจะหมดลงภายในประมาณ 50-100 ปี
ข้างหน้า [1] ซึง่ เชือ้ เพลิงจากปิ โตรเคมีถูกนามาใช้เป็ น
เชื้อเพลิงหลักในยานยนต์ทุ กภาคส่วน จึงก่อ ให้เกิด
ปั ญ ห าการป ล่ อย ม ลพิ ษ ต่ างๆ จ ากย าน ย น ต์
เป็ น จ านวนมาก เช่ น ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx),
ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx), คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO),
ไฮโดรคาร์บอน (HC) และฝุ่นละออง (PM) สู่บรรยากาศ
และท าลายสิ่งแวดล้อ ม ท าให้เกิด การเปลี่ย นแปลง
สภาพภู มิอ ากาศโลกส่ ง ผลร้า ยต่ อ ชีวิต มนุ ษ ย์ จึง มี
การศึกษาหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆ จากหลาย
แหล่ง ซึง่ เชื้อเพลิงประเภทไบโอดีเซลถือเป็ นพลังงาน
ห มุ นเวี ย นและเป็ นเชื้ อ เพ ลิ ง ท างเลื อ กส าห รั บ
เครื่อ งยนต์ดีเซล [2] โดยเฉพาะไบโอดีเซลที่ได้จาก
กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจากน้ามันพืชและ
ไขมัน สัต ว์ [3-4] ที่ มี ค วามเป็ นพิ ษ ต่ า เป็ นมิ ต รกั บ
สิง่ แวดล้อมและแทบไม่มีผลกระทบต่ อประสิทธิภาพ
ข อ งเค รื่ อ งย น ต์ [5-7] น อ ก จ าก นี้ ไบ โอ ดี เ ซ ล
ยั ง สามารถลดการป ล่ อ ยไฮโดรคาร์ บ อน (HC)
คาร์ บ อนมอนอกไซด์ ( CO) และฝุ่ นละออง (PM)
ได้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคัญ แต่ เ พิ่ ม การปล่ อ ยไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับ ดีเซล [2, 8-9]
ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งวัตถุ ดิบ ที่สามารถนามาผลิต
ไบโอดีเซลได้จากหลายแหล่งแต่มหี นึ่งแหล่งทีน่ ่ าสนใจ
คือ สะพานปลา ประเทศไทยมีสะพานปลา 4 แห่ง และมี
ท่ า เที ย บเรื อ ประมง 14 แห่ ง [10] ด าเนิ น กิ จ กรรม

เกี่ ย ว กั บ ต ล า ด สิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า แ ล ะ เรื อ ป ระม ง
มีไส้ปลาที่เหลือจากการชาแหละและแปรรูปปลาเป็ น
จ านวนมาก หากมี ก ารจัด การไส้ ป ลาเหล่ า นี้ ไ ม่ ดี
จะก่ อ ให้ เกิด กลิ่น เหม็น เป็ น แหล่ ง พาหะน าโรคหรือ
หากถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ า ธรรมชาติจะก่อให้เกิด
มลภาวะต่ อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ซึ่งไส้ป ลา
ประกอบไปด้ว ยไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต
สามารถนามาผลิตไบโอดีเซลได้ จงึ มีประโยชน์อย่าง
มากต่อเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม
ผู้วจิ ยั หลายคนได้ทาการวิจยั เชิงทดลองเกี่ยวกับ
สมรรถนะและการวิเคราะห์ ก ารปล่ อ ยมลพิ ษ ของ
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้ส่วนผสมของไบโอดีเซลจากน้ามันปลา
S. Prakashet และคณะวิจ ัย [11] น าน้ ามัน ปลา 20,
40, 60, 80 และ100% ผสมกั บ น้ ามั น ดี เ ซลพบว่ า
ค ว า ม ดั น ใน ก ระ บ อ ก สู บ สู ง ขึ้ น เล็ ก น้ อ ย แ ล ะ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเบรกต่ า ลงเล็กน้ อยเมื่อมี
ส่วนผสมเมทิลเอสเทอร์เพิม่ ขึน้ ไฮโดรคาร์บอน (HC),
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และเขม่า (Soot) ต่ ากว่า
น้ ามัน ดีเซล A. Gharehghani และคณะวิจยั [12] ใช้
น้ า มั น ปลาเหลื อ ทิ้ ง (WFO) ส่ ว นผสม 25, 50, 75
พบว่า ความดันในกระบอกสูบสูงขึน้ ร่วมกับอัตราการ
ปล่อยความร้อนที่สนั ้ กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ ามัน
ดีเซล B. Kathirveluet และคณะวิจยั [13] ใช้ส่วนผสม
น้ า มัน ปลา 20 และ100% พบว่ า ประสิท ธิภ าพเชิ ง
ค ว า ม ร้ อ น เ บ ร ก ไ ฮ โ ด ร ค า ร์ บ อ น ( HC)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และเขม่า (Soot) ต่ ากว่า
น้ ามัน ดีเซลเล็ก น้ อย อุณ หภู มิไอเสียและไนโตรเจน
ออกไซด์(NOx)สูงกว่าดีเซล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ก ล่ า วมาได้มีก าร
กล่าวถึงสมรรถนะและมลพิษ จากการใช้น้ ามัน ปลา
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ตารางที่ 1 รายละเอียดเครื่องยนต์ดเี ซล YANMAR

เป็ นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ไม่มกี ารกล่าวถึง
ขัน้ ตอนการผลิตไบโอดีเซลจากไส้ปลาร่วมด้วย ดังนั น้
งานวิจยั นี้จงึ นาไส้ปลามาทาการผลิตไบโอดีเซลด้วย
กระบวนการปฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เ อสเทอริ ฟิ เคชั น
หลังจากนัน้ นาน้ ามันไส้ปลามาผสมกับน้ ามันดีเซลใน
อัต ราส่ ว นผสม 5, 10 และ 20% โดยปริม าตร และ
นาไปทดสอบหาสมบัตทิ างกายภาพและผลกระทบต่อ
สมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กสูบเดี ยวใน
ด้านแรงบิด กาลัง และความสิน้ เปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
จากการใช้น้ามันไส้ปลาเป็ นเชือ้ เพลิง

รุ่นเครื่องยนต์

หน่ วย

แบบ
ระบบห้องเผาไหม้
จานวนสูบ
กระบอกสูบXระยะชัก
ปริมาตร
กาลังม้าสูงสุด
/ทีค่ วามเร็วรอบ
ความสิน้ เปลือง
เชือ้ เพลิง
อัตราส่วนการอัด
องศาการฉีด
แรงดันการฉีดน้ามัน
หัวฉีดน้ามัน
ปัม๊ ฉีดน้ามัน
ระบบหล่อลืน่
ระบายความร้อน

2. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิ จยั
1. เครื่องยนต์ดเี ซลยี่ห้อ YANMAR รุ่น TF90DIL ซึง่ รายละเอียดของเครื่องยนต์แสดงอยู่ในตารางที่ 1
2. อุ ป ก รณ์ ท ด ส อ บ ส ม รรถ น ะเค รื่ อ งย น ต์
เป็ น เครื่ อ งท ดสอบสมรรถนะเครื่ อ งยนต์ ดี เ ซล
ขนาดเล็ก สูบเดียว 4 จังหวะ ยีห่ อ้ ANAKA - STYLE
DYNAMOMETER รุ่ น P-1.5 ใช้ ส า ห รั บ ท ด ส อ บ
เครื่องยนต์ทม่ี กี าลัง แรงบิดและความเร็วรอบสูงสุ ดไม่
เกิน 44 kW, 140 N.m และ 3500 rpm ตามลาดับ มี
ความยาวแขน 0.716 ม. โดยเครื่องทดสอบเป็ น แบบ
Water Brake Dynamometer ต่อเพลากับเครื่องยนต์
โดยตรงใช้น้ า เป็ น ตัว กลางในการเพิ่ม หรือ ลดภาระ
(Load) ให้ กั บ เครื่อ งยนต์ ด้ ว ยการปรับ โหลดวาล์ ว
(Load Valve) ซึง่ แรงบิดทีเ่ กิดขึน้ จากเพลาจะถูกส่งไป
ยังแขนที่ต่ ออยู่กับ ชุ ด เข็ม แสดงค่า แรงบิด ที่ห น้ าปั ด
ดัง แสดงในรู ป ที่ 1 เป็ นอุ ป กรณ์ ท ดสอบสมรรถนะ
และหน้ าปั ด และรูป ที่ 2 เป็ นไดอะแกรมชุด ทดสอบ
สมรรถนะเครื่องยนต์ดเี ซลขนาดเล็กสูบเดียว

มม.
ซีซ(ี ลิตร)
แรงม้า(PS)
กิโลวัตต์
กรัม/แรงม้าชัวโมง
่
กก/ตร.ซม.

TF 90 DI-L
เครื่องยนต์ดเี ซล
4 จังหวะ สูบนอน
Direct injection
1
85X87
493(0.493)
9.0/2400
6.6/2400
177(240)
16.6:1
20 BTDC
200
แบบเข็ม(เดือย)
ปัม๊ บ๊อช
หล่อลื่นด้วยปัม๊
หม้อน้ารังผึง้

รูปที่ 1 อุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะและหน้าปั ด
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3. อุ ปกรณ์ ว ัด อุ ณ หภู มิเป็ นแบบ Thermocouple
Type K ขนาดเส้นผ่ านศู นย์ กลาง 8 มม. รุ่ น TSK-03
ยี่ ห้ อ PRIMUS วัด อุ ณ หภู มิ ไ ด้ สู ง สุ ด 800 ºC ใช้ ว ั ด
อุณหภูมนิ ้าหล่อเย็น, น้ามันหล่อลื่น, ไอเสียและอากาศ
4. อุปกรณ์วดั ความเร็วรอบแบบ Proximity Sensor
ยี่ ห้ อ ONO SOKKI รุ่ น HM-640 ใช้ ว ัด ความเร็ว รอบ
เครื่องยนต์วดั ความเร็วรอบได้สงู สุด 5000 rpm
5. อุ ป กรณ์ ว ัด ความสิ้น เปลือ งน้ า มัน เชื้ อ เพลิง
ยี่ห้ อ CSTรุ่น CDR-15 เป็ นอุ ป กรณ์ ว ัด น้ า หนั ก ของ
น้ามันเชือ้ เพลิง วัดได้สงู สุด 15000 กรัม
6. เครื่อ งวัด ควัน ด า ยี่ห้ อ Bosch รุ่ น RTT 100
เป็ นระบบวัด ความทึ บ แสงแบบไหลผ่ า นบางส่ ว น
(Partial Flow Opacity)

รูปที่ 2 ไดอะแกรมชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์

2.2 การผลิ ตน้ามันไบโอดีเซลจากไส้ปลา
ขัน้ ตอนการผลิต น้ า มัน ไบโอดี เซลจากไส้ ป ลา
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ด้วยกัน
2.2.1 ขัน้ ตอนการสกัดน้ามันจากไส้ปลา
ในขัน้ ตอนการสกัด น้ ามัน ให้ออกจากไส้ป ลา
ท าได้โ ดยการน าไส้ป ลามาเจีย วในกระทะเพื่อ แยก
น้ ามันออกจากไส้ปลาซึ่งความร้อนจะช่วยไล่ความชื้น
ออกจากไส้ปลา การเจียวสกัดน้ ามันในกระทะแต่ละ
ครัง้ ใช้ไ ส้ป ลา 20 กิโ ลกรัม เวลาประมาณ 60 นาที
ระดับ ไฟปานกลาง ซึ่ ง น้ า มัน จากไส้ ป ลาที่ ไ ด้ จ าก
ขัน้ ตอนนี้ ย ัง ไม่ ส ามารถน าไปผลิ ต ไบโอดี เ ซลได้
เนื่องจากยังมีความสกปรกในน้ า มัน ต้องนาน้ ามันไป
ผ่านขัน้ ตอนการท าความสะอาด รูป ที่ 3 เป็ น น้ ามัน
ไส้ปลาทีไ่ ด้จากการเจียว

2.2.2 ขัน้ ตอนการทาความสะอาดน้ามัน
ขัน้ ตอนการทาความสะอาดน้ามันมี 2 ขัน้ ตอน
คือขัน้ ตอนการแยกกลีเซอร์ไรล์และขัน้ ตอนการล้าง
ทาความสะอาดน้ามันไส้ปลา
2.2.2.1 การแยกกลีเซอร์ไรด์
ขั น้ ตอนเริ่ ม ต้ น การใช้ ป ฏิ กิ ริ ย าทรานส์ เอสเทอริฟิเคชัน โดยต้มน้ ามันไส้ปลาปริมาณ 10 ลิตร
ให้ได้อุณหภูมิ 50-60 oC เป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ จึง
เติ ม สารเร่ งปฏิ กิ ริย าลงในหม้ อต้ ม โดยใช้ เมทานอล
(CH3OH) ปริมาณ 1 ลิตร และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
(KOH) ปริมาณ 60 กรัมแล้ วต้ มน้ ามันไส้ปลาต่ อเป็ น
เวลา 30 นาที และปล่อยให้เย็นตัวลงจนถึงอุณหภูมหิ อ้ ง
เพื่อให้เกิดการตกตะกอนของกลีเซอร์ไรด์และสิง่ สกปรก
จนเกิดการแยกชัน้ ดังรูปที่ 4 เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
แล้ว
จึงเทแยกน้ ามันออกจากกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งจะได้ น้ ามัน
ไส้ปลาประมาณ 80% และกลีเซอร์ไรด์ 20%
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และจึงปล่อยน้ าออกจากถัง ทาซ้าเช่นนี้อีกประมาณ
2-3 ครัง้ เพื่ อ ให้ น้ า มั น สะอาดมากขึ้น ต่ อ จากนั ้น
นาน้ ามันทีไ่ ด้จากการล้างไปต้มให้ได้อุณหภูมิ 100 oC
เป็ นเวลา 30 นาที เพื่อไล่น้ าออกจากน้ ามันแล้วทิ้งไว้
ให้เย็น จนถึงอุณ หภู มิห้อง จากนั น้ น าน้ ามัน ไส้ป ลา
ตรวจวัดค่าต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อการผลิตไบโอดีเซล
2.2.3 การเตรี ย มไบโอดี เซลจากน้ า มัน ไส้ ป ลา
ผสมกับน้ามันดีเซล
2.2.3.1 นาไบโอดีเซลจากน้ามันไส้ปลาผสมกับน้ามัน
ดีเซล (โดยปริมาตร) ในอัตราส่วนผสมไบโอดีเซลจาก
น้ า มัน ไส้ป ลา (BF) ต่ อ น้ า มัน ดีเซล (D) (BF5:D95),
(BF10:D90), (BF20:D80), แ ล ะ (BF0:D100) ซึ่ ง
ต่อไปนี้จะเรียกอัตราส่วนผสมเหล่านี้ว่า BF5, BF10,
BF20 และ D100
2.2.3.2 น าน้ า มัน ไส้ ป ลาที่ ผ สมกั บ น้ า มัน ดี เซลใน
อัต ราส่ ว นผสมต่ า งๆ ไปวิเคราะห์ ห าค่ าต่ า งๆ ทาง
กายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2
หมายเหตุ น้ ามันดีเซลที่ใช้ในการทางานวิจยั ครัง้ นี้
เป็ นน้ า มัน ดีเซลที่ห าซื้ อ ได้จ ากสถานี บ ริก ารน้ า มัน
เชือ้ เพลิงทัวไป
่

รูปที่ 3 น้ามันไส้ปลาทีไ่ ด้จากการเจียว

รูปที่ 4 การแยกชัน้ ของน้ามันและกลีเซอร์ไรด์
2.2.2.2 การล้างทาความสะอาดน้ามันไส้ปลา
การนาน้ ามันไส้ปลามาล้างทาความสะอาดโดย
การต้ มน้ ามันผสมกับน้ าสะอาดในถังที่อ ัตราส่ วน 1:1
และทาการกวนน้ ามันกับน้ าให้เข้ากันเป็ นเวลา 10 นาที
จากนัน้ ปล่อยให้น้ามันกับน้าแยกชัน้ ออกจากกัน

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบทางกายภาพของน้ามันไส้ปลาผสมกับน้ามันดีเซลในอัตราส่วนผสมต่างๆ
รายการ

วิ ธีทดสอบ

เกณฑ์กาหนด
ของไบโอดีเซล
860 - 900

BF5
839

ผลการวิ เคราะห์
BF10
BF20
844
868

B100
1. Specific Gravity
ASTM D1298
918
@15 ºC kg/ m3
2. API
ASTM D1298
38.78
37.15
36.15
31.52 25.37
3. Viscosity @40 ºC St
ASTM D445
1.9 - 8-0
3.06
3.64
4.75
5.11
13.41
4. Flash Point ºC
ASTM D93
Min 120
68
90
92
94
152
5. Color
ASTM D1500
1.5
4.5
6.5
7
6. Heating Value kJ/kg
ASTM D240
46800 45418 44790 43241 38848
* เกณฑ์การกาหนดเทียบเคียงจากประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกาหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลาหรับเครื่องยนต์
การเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549
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2.3 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์
การทดสอบหาสมรรถนะเครื่อ งยนต์ จ ะท าการ
ทดสอบ D100 ก่ อ น แล้ ว จึง ท าการทดสอบ BF5,
BF10 แ ล ะBF20 ซึ่ งก า รท ด ส อ บ ห า ส ม รรถ น ะ
เครื่องยนต์มขี นั ้ ตอนการทดสอบดังนี้
1. ท าการติ ด เครื่อ งยนต์ เ พื่ อ ให้ เ ครื่ อ งยนต์ มี
อุ ณ หภู มิ อ ยู่ ใ นช่ ว งการท างานพร้ อ มที่ จ ะท าการ
ทดสอบ โดยท าการติ ด เครื่อ งยนต์ ท่ี ร อบเดิ น เบา
800 rpm ป ร ะ ม า ณ 20 น า ที จ า ก นั ้ น เร่ ง รอ บ
เครื่องยนต์ขน้ึ ไปที่ 1500 rpm เป็ นเวลา 20 นาที แล้ว
จึงเร่งรอบเครื่องยนต์ขน้ึ ไปสุดคันเร่งทีร่ อบ 2550 rpm
2. ทาการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบภาระ
เต็ ม ที่ รอบเครื่อ งยนต์ เ ปลี่ ย นแปลง [14] โดยใช้
เงื่อนไขในการทดสอบที่ความเร็วรอบ 2450 rpm ลง
มาถึง 1200 rpm ปรับคันเร่งอยู่ในตาแหน่ งเร่งเต็มที่
และปรับเพิม่ ภาระให้กบั เครื่องยนต์เพื่อให้ได้ความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ลดลงตามต้องการ ซึ่งการทดสอบใน
แต่ละช่วงความเร็วรอบยินยอมให้ผดิ พลาดได้ไม่เกิน
±10 rpm และใช้เวลาในการวัดความสิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงเป็ นเวลา 1 นาที (60 วินาที) จากนัน้ ทาการ
บัน ทึก ค่ า ต่ า งๆ ดัง นี้ (1) ความเร็ว รอบเครื่อ งยนต์
(2) น้ าหนั ก บนหน้ า ปั ดเครื่ อ งทดสอบสมรรถนะ
(3) ความสิ้น เปลื องน้ ามัน เชื้ อเพลิ ง (4) อุ ณ หภู มิ น้ า
หล่ อเย็น (5) อุ ณ หภู มิน้ า มัน หล่ อ ลื่น (6) อุ ณ หภู มิ
อากาศ และ (7) อุณหภูมไิ อเสีย
3. นาค่าที่บ ัน ทึก ได้ไปคานวณหาค่าต่างๆ และ
เขี ย น ก รา ฟ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ระ ห ว่ า ง ค่ า ต่ า ง ๆ
เปรียบเทียบกับความเร็วรอบเครื่องยนต์

3. ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
3.1 แรงบิดเครื่องยนต์
แรงบิ ด สู ง สุ ด ของเครื่อ งยนต์ ไ ด้ ล ดลงตามการ
เพิ่ม ขึ้นของเปอร์เซ็น ต์ไบโอดีเซล โดยแรงบิดสูงสุ ด
ของเครื่อ งยนต์ท่ีใช้ไบโอดีเซลจากน้ ามัน ไส้ป ลาทุ ก
อัต ราส่ ว นผสม มีแ รงบิด สู ง สุ ด ต่ า กว่ าการใช้น้ า มัน
ดีเซล เนื่ อ งจากค่ า ความหนื ด ของเชื้อ เพลิง สู ง ขึ้น
จึง ท าให้ มุ ม กรวยสเปรย์ ล ดลงส่ ง ผลให้ ฝ อยละออง
สเปรย์มขี นาดใหญ่ข้นึ การทาให้เป็ นฝอยละอองและ
การระเหยของละอองลดลงในระหว่างกระบวนการฉีด
จึงทาให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงลดลง
รวมถึงค่าพลังงานความร้อนของเชือ้ เพลิงทีล่ ดลง [15]
ซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์มแี นวโน้ม
ไปในทิศทางเดียวกันและให้แรงบิดสูงสุดที่ความเร็ ว
รอบเท่ ากัน คือ 1440 rpm โดยเครื่อ งยนต์ท่ีใช้อตั รา
ส่วนผสม D100 ให้แรงบิดสูงสุด 34.06 N.m และตาม
ด้วย BF5, BF10 และ BF20 ซึ่งมีแรงบิด 33.85 N.m
และ 33.57 N.m ตามลาดับ ดังรูปที่ 5
3.2 กาลังงานเบรกเครื่องยนต์
กาลังสูงสุดของเครื่องยนต์ได้ลดลงตามการเพิม่ ขึน้
ของเปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ บโอดี เ ซลโดยก าลั ง สู ง สุ ด ของ
เครื่องยนต์ท่ใี ช้ไบโอดีเซลจากน้ ามันไส้ปลาทุกอัตรา
ส่วนผสม มีกาลังสูงสุดต่ากว่าการใช้น้ ามันดีเซล และมี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันให้กาลังสูงสุดทีค่ วามเร็ว
รอบเท่ า กัน คือ 2400 rpm ซึ่ งเครื่อ งยนต์ ท่ีใช้ อ ตั รา
ส่ว นผสม D100 ให้ก าลัง งานเบรกสูง สุด 7.14 kW
และอัต ราส่ ว นผสม BF5, BF10 และ BF20 ให้ ก าลัง
งานเบรก 7.10 kW และ 7.05 kW ตามลาดับ ดังรูปที่ 6
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สาเหตุ ที่ทาให้กาลัง ของเครื่อ งยนต์ล ดลงตามการ
เ พิ ่ม ขึ ้น ข อ ง ไ บ โ อ ด ีเ ซ ล จ า ก น้ า ม ัน ไ ส ้ป ล า
เนื่ อ งจากค่ า พลัง งานความร้อ นของเชือ้ เพลิงทีล่ ดลง

และค่าความหนืดทีส่ งู ขึน้ จึงส่งผลให้ความสามารถใน
การระเหยตัวของเชือ้ เพลิงลดลงทาให้ประสิทธิภาพใน
การเผาไหม้เชือ้ เพลิงลดลงตามไปด้วย [15]

รูปที่ 5 เปรียบเทียบแรงบิดเครื่องยนต์

รูปที่ 6 เปรียบเทียบกาลังงานเบรกเครื่องยนต์
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3.3 อัตราสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิ งจาเพาะเบรก
อัตราสิน้ เปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะเบรกสูงขึน้ ตามการ
เพิ่ ม ขึ้น ของเปอร์ เซ็ น ต์ ไบโอดี เซล และตามภาระที่
เครื่องยนต์ได้รบั ในแต่ ละความเร็วรอบ ซึ่งอัตราส่ วน
ผสม BF20 มีอ ัต ราสิ้น เปลืองเชื้อ เพลิงจ าเพาะเบรก
สูงสุดและตามด้วย BF10, BF5 และD100 โดย BF20 มี
ค่ าเท่ ากั บ 0.306 kg/kW.hr ซึ่ งสู งก ว่ า D100 อ ยู่
ประมาณ 30% ที่ 2400 rpm (รูปที่ 7) สาเหตุเนื่องจาก
ค่ า พลั ง งานทางความร้ อ นของเชื้ อ เพลิ ง ลดลงและ
ค่าความหนืดทีส่ ูงขึ้น ทาให้ความสามารถในการระเหย
ตัวของเชื้อเพลิงลดลง จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการ
เผาไหม้ เชื้ อ เพลิ งลดลงตามไปด้ ว ย [15] รวมถึ งค่ า
ความหนาแน่ น ของเชื้ อ เพลิ งที่ สู งขึ้น ส่ งผลให้ ก าร
ฉี ด เชื้ อ เพลิ ง โดยมวลต่ อ ปริม าตรเพิ่ ม มากขึ้ น ตาม
ความหนาแน่นของเชือ้ เพลิงทีส่ งู ขึน้ [16]

พบว่า D100 มีอตั ราสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะเบรกต่ า
กว่าทุกอัตราส่วนผสม ในทุกๆความเร็วรอบ แสดงว่า
D100 สามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็ นงานได้
มากกว่ าอัต ราส่ วนผสมอื่น จึงส่ งผลให้ เครื่องยนต์ มี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเบรกสูงกว่าอัตราส่วนผสม
BF5, BF10 และ BF20 ตามล าดับ ดัง จะเห็ น ได้ จ าก
รูปที่ 9 ประกอบ

3.4 อัตราสิ้ นเปลืองพลังงานจาเพาะเบรก
รูปที่ 8 แสดงอัตราสิน้ เปลืองพลังงานจาเพาะเบรกที่
สูงขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของเปอร์เซ็นต์ไบโอดีเซล สาเหตุ
มาจากค่าความร้อนของเชือ้ เพลิงทีต่ ่าลง เมื่อเปอร์เซ็นต์
ของไบโอดีเซลเพิม่ ขึน้ จึงต้องใช้พลังงานมากขึน้ เพื่อให้
ได้งานออกมาเท่ากัน [16] และความหนืดทีส่ ูงขึน้ ส่งผล
ให้การระเหยเป็ นไอและการกระจายตัวของเชื้อเพลิงใน
ห้องเผาไหม้ไม่ดเี ท่าที่ควร [11, 13] ซึ่งอัตราสิ้นเปลือง
พลังงานจ าเพาะเบรกเป็ นตัวบอกค่ าจ านวนพลังงาน
ความร้อนของเชื้อเพลิงที่ได้จากการเผาไหม้เพื่อให้
เปลีย่ นเป็ นงาน หรืออาจกล่าวได้ว่าความสามารถในการ
เปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็ นงานได้ โดยเชื้อเพลิงที่
ใช้พลังงานความร้อนที่น้ อยกว่าในการเปลี่ยนให้เป็ น
งานที่เท่ากันย่อมดีกว่า ซึ่งหากพิจารณาจากรูปที่ 8

3.5 ประสิ ทธิ ภาพเชิ งความร้อนเบรก
รูปที่ 9 แสดงผลประสิทธิภาพเชิงความร้อนเบรกซึ่ง
ลดลงตามการเพิ่ ม ขึ้ น ของเปอร์ เซ็ น ต์ ไ บโอดี เซล
และจะเปลีย่ นแปลงตามภาระทีเ่ ครื่องยนต์ได้รบั ในแต่ละ
ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ซึ่งจะมีค่าต่ าที่ความเร็ว
รอบต่าและจะมีค่าสูงขึน้ เมื่อความเร็วรอบสูงขึน้ สาเหตุ
มาจากการสูญเสียความร้อนที่ลดลงและกาลังที่เพิม่ ขึ้น
นอกจากนี้ การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของไบโอดีเซลยังทาให้
ค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงลดลง การสิน้ เปลือง
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้อ ัตราการปลดปล่ อยความ
ร้อนลดลง จึงท าให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเบรก
ลดลง [15, 16] นอกจากนี้ยงั มีนักวิจยั กลุ่มอื่นให้สาเหตุ
ไว้ว่ าเกิดจากค่ าความหนื ดที่สูงขึ้นของเชื้อเพลิงผสม
ไบโอดีเซลทุกอัตราส่วนผสม ส่งผลให้การระเหยเป็ นไอ
และการเป็ นฝอยละอองกระจายในห้ องเผาไหม้ไม่ ดี
ค่าความร้อนที่ต่ าลง ส่งผลให้อตั ราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
และอัตราสิ้นเปลืองพลังงานสูงขึ้นทาให้ประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนเบรกลดลง [11, 13] หากพิจารณาจากรูป
ที่ 9 จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนผสม D100 มีประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนเบรกสูงสุด และตามด้วย BF5, BF10 และ
BF20 ตามลาดับ ซึ่ง BF20 มีประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนเบรกต่ากว่า D100 อยู่ประมาณ 27% ที่ 2040 rpm
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3.6 ปริมาณควันดา
รูปที่ 10 แสดงผลของปริมาณควันดาซึ่งพบว่าจะ
เปลี่ย นแปลงตามภาระที่เครื่อ งยนต์ ไ ด้ร ับ ในแต่ ล ะ
ความเร็วรอบของเครื่อ งยนต์ และจะลดลงตามการ
เพิ่ ม ขึ้น ของเปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ บโอดี เ ซล ซึ่ ง จะพบว่ า ที่
ความเร็วรอบ 1200 rpm หรือความเร็วรอบต่าสุดจะมี
ปริม าณควัน ดาสูงสุด และจะลดลงเมื่อ ความเร็วรอบ
เพิม่ ขึ้น สาเหตุมาจากในขณะที่เครื่องยนต์มภี าระสูง
เชื้ อ เพ ลิ ง จะถู ก ฉี ดและเผ าไห ม้ ม ากขึ้ น ท าให้
เกิ ด ป ฏิ กิ ริ ย า อ อ ก ซิ เด ชั น ที่ ไม่ ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
ไฮโดรคาร์บ อนในเชื้อ เพลิง ในทางกลับ กัน ปริม าณ
ควันดาที่ลดลงอย่างมีนัยสาคัญอาจเกิดจากการผสม
ออกซิ เ จน ซึ่ ง เชื้ อ เพลิ ง ไบโอดี เซลมี โ มเลกุ ล ข อง
ออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบจึงนาไปสู่การปรับ ปรุง

การเผาไหม้ท่ดี ขี น้ึ [15] นอกจากนี้ปริมาณออกซิเจน
และค่ า ซี เ ท นที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ตาม การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
เปอร์ เซ็ น ต์ ไ บโอดี เซลจากน้ า มัน ไส้ ป ลา จะท าให้
อุณหภูมขิ องก๊าซในห้องเผาไหม้สูงขึน้ และความล่าช้า
ในการจุ ด ระเบิด สัน้ ลง จึงส่ ง เสริม การเผาไหม้ท่ีไ ม่
สมบูรณ์ลดลง อีกทัง้ ไบโอดีเซลจากน้ ามันไส้ปลาไม่มี
สารประกอบอะโรมาติก จึงช่วยลดการปล่อยปริมาณ
ควันดาเนื่องจากกระบวนการออกซิเดชันของเชือ้ เพลิง
สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น [11-13], [17] หากพิจารณาจากรูป จะ
เห็นได้ว่าอัตราส่วนผสม BF20 มีปริมาณควันดาต่าสุด
ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง ในปริม าณ ที่
มากกว่า โดย BF20 มีปริมาณควัน ดาต่ ากว่า D100
ประมาณร้อยละ 13% ที่ 1200 rpm

รูปที่ 7 เปรียบเทียบอัตราสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิง
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รูปที่ 8 เปรียบเทียบอัตราสิน้ เปลืองพลังงาน

รูปที่ 9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อน
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รูปที่ 10 ปริมาณควันดาเครื่องยนต์
4. สรุปผลการวิ จยั
1. เครื่องยนต์ท่ีใช้อ ัตราส่ วนผสมไบโอดีเซลจาก
น้ ามันไส้ปลาทุกอัตราส่วนผสมสามารถทางานได้ปกติ
เช่นเดียวกับน้ามันดีเซล
2. ค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงจะลดลงตาม
การเพิ่ ม ขึ้ น ของเปอร์ เซ็ น ต์ ไ บโอดี เซลจากน้ ามั น
ไส้ปลา โดย BF20 มีค่าความร้อนของเชื้อเพลิงต่ าสุ ด
และต่ากว่า D100 อยู่ 7.6%
3. เครื่องยนต์ท่ใี ช้ไบโอดีเซลจากน้ ามันไส้ปลาทุก
อัต ราส่ วนผสมให้ แ รงบิ ด สู งสุ ด และก าลังสู งสุ ด ของ
เครื่อ งยนต์ ต่ ากว่ าน้ ามัน ดีเซล โดย BF20 มี แ รงบิ ด
สูงสุดและก าลังสูงสุดต่ ากว่า D100 ประมาณ 1.5% ที่
1440 rpm และ 1.3% ที่ 2400 rpm ตามลาดับ
4. เครื่องยนต์ท่ใี ช้ไบโอดีเซลจากน้ ามันไส้ปลาทุก
อัตราส่วนผสมมีอตั ราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาเพาะเบรก

สู ง กว่ า น้ ามั น ดี เซล โดย BF20 มี อ ั ต ราสิ้ น เปลื อ ง
เชือ้ เพลิงสูงกว่า D100 ประมาณ 30% ที่ 2400 rpm
5. เครื่องยนต์ ท่ีใช้ ไบโอดีเซลจากน้ าไส้ ป ลาทุ ก
อัตราส่ วนผสมมีค่ าควัน ด าลดลงเมื่ออัต ราส่ วนผสม
น้ ามันไส้ปลาเพิ่มขึ้น โดย BF20 มีค่ าควันด าต่ ากว่ า
D100 ประมาณ 13% ที่ 1200 rpm
6. งานวิจยั ทีด่ าเนินการในครัง้ นี้เป็ นการทดสอบหา
สมรรถนะเครื่ อ งยนต์ แ บบก าลั ง งานเบรก (Brake
Horsepower) ซึ่งไม่ สามารถวิเคราะห์กระบวนการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงในกระบอกสูบได้ จึงควรวิจยั เพิม่ เติม
ด้วยการวิเคราะห์ความดันในกระบอกสูบด้วยวิธที ดสอบ
สมรรถนะแบบแรงม้าบ่งชี้ (Indicated Horsepower)
7. ควรมีการศึกษาผลกระทบต่ อการสึกหรอของ
ชิ้ น ส่ ว น และสารหล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ จ ากการใช้
ไบโอดีเซลจากน้ามันไส้ปลาเป็ นเชือ้ เพลิง
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