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การทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครืองยนต์
เรือประมงขนาดเล็กทีใช้ นํามันไบโอดีเซล บี 5 และบี 20
เชษฐวุฒิ ภูมพิ พิ ฒ
ั น์พงศ์ 1,2* เนรมิตร กระแสร์ ลม 1,2 ปิ ติณตั ต์ ตรีวงศ์ 1,2
วิโรจน์ พุทธวิถี 3 และ ประพนธ์ วงษ์ ท่าเรือ 4

บทคัดย่อ
วิกฤตการณ์ดา้ นพลังงานและสิ งแวดล้อมทีเกิดขึนได้กระตุน้ ให้ทวโลกศึ
ั
กษาวิจัยพลังงานทางเลือกทีเป็ น
มิตรต่อสิ งแวดล้อม งานวิจยั นีได้ทาํ การสํารวจกลุ่มเรื อประมงขนาดเล็กบนพืนทีชายฝั งซึ งเป็ นกลุ่มทีได้รับผลกระทบ
จากปัญหาราคานํามันเชือเพลิงมาโดยตลอด โดยผูว้ ิจยั มุ่งเน้นไปในเรื อประมงทีใช้เครื องยนต์ดีเซลขนาด 6 สู บ ซึ งมี
อัตราการบริ โภคนํามันค่อนข้างสู ง ผลการสํารวจพบว่าเครื องยนต์ HINO เป็ นเครื องยนต์ทีใช้อย่างแพร่ หลายมากทีสุ ด
งานวิจยั นีจึงเลือกใช้เครื องยนต์ HINO มาทําการทดสอบเปรี ยบเทียบสมรรถนะและมลพิษทีใช้นามั
ํ นไบโอดีเซล บี 5
และบี 20 ทีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมธุ รกิจพลังงาน ผลการทดสอบพบว่าแรงบิด กําลังและประสิ ทธิ ภาพเชิง
ความร้อนเครื องยนต์ทีใช้นามั
ํ นไบโอดีเซล บี 20 ตํากว่า บี 5 เพียง 2.12%, 2.40% และ 2.38% ตามลําดับ ในขณะที
นํามันไบโอดีเซล บี 20 มีจุดเด่นด้านปริ มาณมลพิษ CO, HC, NOx และ PM ทีตํากว่าไบโอดีเซลบี 5 มากถึง 36.92%,
11.76%, 19.71% และ 3.86% ตามลําดับ ผลการวิจัยจึ งแสดงว่านํามันไบโอดีเซลบี 20 เป็ นเชือเพลิงทีมีศกั ยภาพด้าน
การใช้งานเทียบเท่านํามันไบโอดีเซลบี 5 อีกทังยังเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อมมากกว่าอย่างเห็นได้ชดั เจน
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An Experimental Study of Performances and Emissions
in a Small Fishery Boat’s Engines Fuelled with Biodiesel B 5 and B 20
Chedthawut Poompipatpong 1,2*, Neramit Krasaelom 1,2, Peeteenut Triwong 1,2,
Wirot Puttavitee 3 and Praphon Wongtharua 4

Abstract
Energy and environmental crisis has leaded to many alternative eco-energy researches world widely.
This research has surveyed small fishery boat populations which are incessantly affected by the fuel price.
Researcher focused only on the 6-cylinder diesel engines which had higher fuel consumption. The result found that
HINO engines were typically used. Consequently, the experiment was conducted on a 6-cylinder HINO diesel
engine fuelled with biodiesel B 5 and B 20. The tested fuels in this research were certified by Department of Energy
Business. The results show that biodiesel B 20 give lower torque, power and efficiency than that of biodiesel B 5 by
2.12%, 2.40% and 2.38% respectively. However, biodiesel B20 shows very apparent advantages in term of CO, HC,
NOx and PM emissions. The reductions are 36.92%, 11.76%, 19.71% and 3.86% respectively. The result reveals
that biodiesel B20 has a compatible potential to biodiesel B 5 and can be consider as one of the environmental
friendly alternative fuel.
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1. บทนํา

จากใต้พื นผิ ว โลกขึนมาเผาไหม้เ พิ มเติ ม นํามัน ไบโอ
ดีเซลได้ถูกวิจยั และพัฒนาคุณภาพจนทําให้ประเทศไทย
ไม่ มี น ํามัน ดี เ ซล 100% จํา หน่ า ยในปั จ จุ บ ัน แต่ มี
นํามันไบโอดีเซล บี 5 มาทดแทน
กลุ่มเรื อประมงเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้นามั
ํ น ดีเซลทีสําคัญที
ภาครัฐให้ความสําคัญมาโดยตลอด ตังแต่ปี พ.ศ. 2544 ที
ราคาเชื อเพลิ งปรั บ ตัว สู งขึ น รั ฐ ได้มีน โยบายการใช้
นํามันม่วงและนํามันเขียวเพือช่วยเหลือกลุ่มชาวประมง
อย่างไรก็ตามนโยบายเหล่านันเป็ นเพีย งการช่วยเหลื อ
ทางด้านราคาเท่านัน จนกระทังปี พ.ศ. 2554 กรมพัฒนา
พลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กระทรวง
พลังงานได้ดาํ เนิ น โครงการศึก ษาความเหมาะสมและ
ผลกระทบต่อการใช้บี 20 แทนนํามันม่วงในเรื อประมง
[4] และโครงการนําร่ องการใช้นามั
ํ นไบโอดีเซลบี 20
ในเรื อประมงพืนบ้านและเรื อประมงขนาดเล็กในพืนที
ชายฝั ง ในปี พ.ศ. 2555 [5] โครงการดังกล่าวเป็ นการ
สร้ างความมั นใจให้ ก ั บ กลุ่ ม ชาวปร ะมงได้ ม า ก
พอสมควร เนื องจากได้ท ดสอบวิ จัย การใช้งานทังใน
ห้องปฏิ บตั ิการและภาคสนามครอบคลุมปั จจัยในด้า น
สมรรถนะ ความสิ นเปลืองเชือเพลิง ปริ มาณมลพิษ และ
การสึ ก หรอของเครื องยนต์แ ละเป็ นการใช้เ ชือเพลิ ง
ทดแทนทีมีความยังยืนตามยุทธศาสตร์ ดา้ นพลังงานของ
ประเทศ
งานวิ จั ย นี เป็ นการลงพื นที สํ า รวจการทํา ประมง
ชายฝังและคัดเลือกเครื องยนต์ทีใช้งานอยูจ่ ริ งมาทดสอบ
ในห้องปฏิบตั ิการเพือเปรี ยบเทียบสมรรถนะและมลพิษ
ทีเกิ ด ขึ นจากการใช้น ํามัน ไบโอดีเ ซล บี 5 และ บี 20
โดยงานวิจยั ในอดีตได้ศึกษาการใช้นามั
ํ นไบโอดีเซลใน
เครื องยนต์ ข นาดเล็ ก และเครื องยนต์ 4 สู บ มามาก
พอสมควร กลุ่ มเป้ าหมายในงานวิจัยนี จึ งมุ่งเน้นไปที

การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ
ทําให้ความต้องการพลังงานเพิมขึนอย่างไม่หยุดยังไม่ว่า
จะเป็ นภาคอุตสาหกรรม การขนส่ ง และเกษตรกรรม
ชนิ ดของพลังงานทีใช้ก็จะขึนอยู่กบั แหล่งพลังงานที มี
อยู่ในประเทศนันๆ เป็ นหลัก อย่างไรก็ต าม การพึงพิ ง
เชือเพลิงปิ โตรเลียมทีมากจนเกินความสมดุลทําให้เกิด
วิกฤติทงด้
ั านเศรษฐกิจและปัญหาสิ งแวดล้อมโดยตลอด
ประเทศไทยนับเป็ นผูน้ าํ ในกลุ่มภูมิภาคทีสนับสนุ นการ
ผลิตและใช้เชือเพลิงชีวภาพเพือลดการนําเข้านํามันและ
เป็ นการบริ หารจัดการปริ มาณผลผลิตทางการเกษตรทีมี
มาก นโยบายเกียวกับนํามันแก๊สโซฮอล์และนํามันไบโอ
ดีเซลจึงถูกบรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี [1]
เครื องยนต์ดีเซลเป็ นเครื องยนต์ทีสร้ างแรงบิดและมี
ประสิ ทธิภาพสู ง จึงถูกใช้มากในภาคอุตสาหกรรม ภาค
การขนส่ ง และภาคเกษตรกรรม จากข้อ มู ล ทางสถิ ติ
ต่อ เนื องมาตังแต่ ปี พ.ศ. 2552 ของกระทรวงพลังงาน
พบว่า ประเทศไทยใช้นามั
ํ นดีเซลสู งกว่าวันละ 50 ล้าน
ลิตรและมีแนวโน้มเพิมขึนโดยตลอด [2] นํามันทังหมด
จะถูกเผาไหม้และกลายเป็ นมลพิษออกสู่ ชนบรรยากาศ
ั
อั น ประกอบด้ ว ยก๊ า ซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) เขม่ า อนุ ภ าคขนาดเล็ ก
(particulate matter; PM) ไฮโดรคาร์ บอน (HC) และ
ออกไซด์ข องไนโตรเจน (NOx) โดย PM และ NOx
นั บ เป็ นมล พิ ษ ที มี ค ว ามสํ า คั ญ มากที สุ ดสํ า หรั บ
เครื องยนต์ดีเซล [3]
นํามันไบโอดีเซลเป็ นทางออกหนึ งทีช่วยแก้ปัญหา
พลังงานและสิ งแวดล้อมได้ดี เนื องจากไบโอดี เ ซลถู ก
ผลิตมาจากสิ งทีหมุนเวียนได้จึงไม่เป็ นการนําฟอสซิ ล
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เรื อ ประมงที ใช้เ ครื องยนต์ข นาด 6 สู บ ด้ว ยเหตุ ผ ล 2
ประการคือ 1) เป็ นกลุ่มเครื องยนต์ทีบริ โภคนํามันสู งจึ ง
ทําให้ผลการวิจยั มีประโยชน์ในเชิงนโยบายของประเทศ
มากขึ น และ 2) เครื องยนต์ ข นาดใหญ่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อนด้านการเผาไหม้มากกว่าเครื องยนต์ขนาด
เล็ ก [6] ผลการวิ จั ย ใดๆ ที แสดงในเชิ ง บวกของ
เครื องยนต์ข นาดใหญ่น่า จะเป็ นการยืน ยัน ผลการวิ จัย
ของเครื องยนต์ขนาดเล็กได้เป็ นอย่างดี

นํามันถัวเหลือง (soybean oil) นํามันปาล์ม (palm oil)
นํามันเมล็ดดอกทานตะวัน (sunflower oil) และนํามันรํา
ข้าว (rice bran oil) เป็ นต้น
นํามันไบโอดีเซลยังสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบชนิ ด
อืนๆ เช่น นํามันปรุ งอาหารใช้แล้ว (waste cooking oil)
ไขมันสัตว์ (animal fat) นํามันจากพืชจําพวก putranjiva,
turpentine, salad rocket, poon, kernel และอืนๆ [3]
ถึงแม้นามั
ํ นปาล์มจะเป็ นพืชทีสามารถใช้เป็ นอาหาร
ได้ แต่ พ บว่ า นํามัน ปาล์ ม มี ต ้น ทุ น การผลิ ต ที ตํามาก
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เช่น ประเทศไทย อินโดนีเซี ย และมาเลเซี ย ประเทศไทย
มีก ารผลิ ต นํามัน ไบโอดี เ ซลจากปาล์ มและใช้ใ นเชิ ง
พาณิ ชย์ซึงมีประโยชน์ทงในด้
ั
านเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาวะแวดล้อม แต่ดว้ ยสมบัติของนํามันไบโอดีเซลที
แตกต่างจากนํามันดี เซลอยู่ในบางประการจึ งยังทําให้
งานวิจยั ในอดีตรายงานผลไปในหลายทิศทาง
นํามันไบโอดีเซลมีค่าความร้ อนตํากว่านํามันดีเซล
จึ งทํา ให้แ รงบิ ด และกํา ลังของเครื องยนต์ล ดลง [7-8]
อย่ า งไรก็ ต าม มี ง านวิ จั ย บางชิ นพบว่ า กํา ลั ง ของ
เครื องยนต์ ใ กล้ เ คี ย งกั น หรื อแตกต่ า งกั น อย่ า งไม่ มี
นัยสําคัญ [9] ยิงไปกว่า นัน Altiparmak และคณะ [10]
พบว่าแรงบิด และกําลังเครื องยนต์ที ใช้ไบโอดีเ ซลอาจ
เพิมสู งขึนได้ถึง 6.1% โดยเหตุผลในอีกแง่มุมหนึ งว่ า
นํามัน ไบโอดี เ ซลมีค วามหนาแน่ นและค่ าซี เ ทนสู งจึ ง
สามารถชดเชยผลของค่าความร้อนทีตํากว่าได้
นอกจากสมรรถนะของเครื องยนต์ทีเปลียนไปแล้ว
งานวิ จัยพบว่ า ปริ มาณมลพิษ ก็เ ปลียนไปในแนวโน้ม
รู ปแบบต่ า งๆ โดย NOx และ PM เป็ นมลพิ ษ ที มี
ความสํ า คั ญ ในเครื องยนต์ ดี เ ซลและถู ก ศึ ก ษามาก
ในงานวิจัย [11-13] NOx มักจะมีปริ มาณเพิมขึนเมือใช้

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
นํามันจากพืชเป็ นเชือเพลิงทางเลือกทีน่ าสนใจชนิ ด
หนึ ง โดยพบว่ า นํามัน จากพื ช มี โ มเลกุ ล เป็ นโซ่ ย าว
สามารถย่อยสลายได้ต ามธรรมชาติ ไม่เ ป็ นพิษ และมี
สมบัติใกล้เคียงนํามันดีเซล อย่างไรก็ตาม เครื องยนต์ที
ใช้น ามั
ํ น ชนิ ด นี ยังคงมีปั ญหาการฉี ดเชือเพลิ งให้เ ป็ น
ฝอย (atomization) การอุ ด ตัน ของหัว ฉี ด คราบยาง
เหนี ยว การปนเปื อนของนํามันหล่อลืนเมือใช้งานเป็ น
เวลานานๆ และปั ญหาอืนๆ [3] ทังนี เนื องจากค่าความ
หนืด (viscosity) ความหนาแน่ นทีสู ง (density) และการ
ระเหยตัวทีตําของนํามัน (volatility) นํามันชนิดนีจึ งต้อง
ผ่านกระบวนการทางเคมีเพือลดความหนื ดลงและเรี ยก
นํามัน ชนิ ด นี ว่ า นํามัน ไบโอดี เ ซล นํามัน ไบโอดี เ ซล
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทคือ 1) นํามันทีไม่
สามารถใช้เป็ นอาหารได้ (non-edible oil) 2) นํามันทีใช้
เป็ นอาหารได้ (edible oil) และ 3) นํามันอืนๆ
นํามันทีไม่สามารถใช้เป็ นอาหารได้อาทิเช่น นํามัน
สบู่ดาํ (jatropha oil) นํามันหยีนาํ (pongamia oil) นํามัน
เมล็ดยางพารา (rubberseed oil) นํามันเมล็ดฝ้ าย (linseed
oil) และนํามันสาหร่ าย (algae oil) เป็ นต้นส่ วนนํามันที
ใช้เ ป็ นอาหารได้ เช่ น นํามัน มะพร้ า ว (coconut oil)
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ไบโอดี เซลเนื องจากมีก ารเผาไหม้ทีรวดเร็ วกว่ าจึ งลด
การถ่ า ยเทความร้ อ น อี ก ทั งโมเลกุ ล ออกซิ เจนใน
นํามันไบโอดีเซลอาจเป็ นส่ วนช่วยเพิมปริ มาณ NOx ได้
[14] อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั ยืนยันว่าการใช้ไบโอดีเซล
มีโ อกาสที จะทํา ให้ม ลพิ ษ NOx ลดลงได้ [15] หรื อ
บางครังจะพบว่าปริ มาณ NOx อาจเพิมขึนหรื อลดลงก็ได้
ขึนกับ สภาวะการทํา งานของเครื องยนต์ใ นขณะนันๆ
[11] จึ งสรุ ปได้ว่า ผลการทดสอบเปรี ยบเทีย บปริ มาณ
ํ นดีเซลและไบโอดีเซลก็มี
NOx ทีเกิดขึนจากการใช้นามั
โอกาสเป็ นไปได้ 5 แนวทาง คือ 1) เพิมขึน 2) เพิมขึน
และลดลงตามสภาวะการทํา งาน 3) ไม่ เ ห็ น ความ
แตกต่างอย่างชัดเจน 4) ลดลง และ 5) ไม่สามารถสรุ ป
ผลได้ [16] ทังนี Song [11] ได้ให้ขอ้ สังเกตว่าระบบของ
เครื องยนต์เช่น ระบบวนกลับของไอเสี ย (EGR) ระบบ
การจ่ายเชือเพลิง ระบบเทอร์ โบชาร์ จเจอร์ อาจทําให้ผล
เปลี ยนไปจากปั จ จัย พื นฐานในการศึ ก ษาโดยเฉพาะ
งานวิจยั ทีทดสอบเปรี ยบเทียบชนิดเชือเพลิงทีต่างกัน
มลพิ ษ ชนิ ด อื นๆ ที เกิ ด จากการใช้ไ บโอดี เ ซลเช่น
PM, HC, CO และ CO2 จะลักษณะกรณี เดียวกับมลพิษ
NOx คื อ มีโ อกาสทังเพิมขึนหรื อลดลงได้ [3,12] จาก
การศึกษางานวิจัยของ Mazzoleni และคณะ [13] พบว่า
งานวิจยั ควรเลือกใช้นามั
ํ นทีได้มาตรฐานเพือให้ผลการ
ทดสอบมลพิษทีได้มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์ในการต่อ
ยอดต่อไปในอนาคต

พบว่ า เครื องยนต์ 6 สู บ ทีใช้อยู่ มีเ พียง 2 ยีห้อเท่ านัน
ประกอบด้วยเครื องยนต์ฮีโน่ (HINO) จํานวน 15 เครื อง
และเครื องยนต์ ก าร์ ด เนอร์ (GARDNER) จํา นวน 7
เครื อง งานวิจยั นี จึ งมุ่งเน้นทีจะนําเสนอผลการทดสอบ
เครื องยนต์เรื อประมงยีห้อ HINO ซึ งเป็ นเครื องยนต์ที
ถูกใช้อย่างแพร่ หลายมากทีสุ ด
3.1 เครืองมือในการทดสอบ
เครื องยนต์ HINO ทีผ่านการตรวจสอบสภาพพร้ อม
ทดสอบในห้องปฏิบตั ิการคือ HINO รุ่ น HO7C จากเรื อ
โชคนิมิต ซึ งเครื องยนต์ดงั กล่าวมีขอ้ มูลจําเพาะดังแสดง
ในตารางที 1 เครื องยนต์ถูกถอดจากเรื อและติดตังบน
เครื องทดสอบกําลังขนาด 300 แรงม้า Clayton water
brake dynamometer ดังแสดงในรู ป ที 1 เซ็ นเซอร์ ว ัด
อุณหภูมิไอดี ไอเสี ย นํามันหล่อลืน และนําหล่อเย็นได้
ถูกติดตังไว้ ณ ตําแหน่งต่างๆ เพือการเก็บและบันทึกผล
เครื อง Horiba MEXA-584L ใช้ตรวจวัดปริ มาณมลพิษ
ในไอเสี ย ด้ว ยเทคนิ ค non-dispersive infrared และ
เครื องวัดปริ มาณควันดํา TechnoTest 490 ได้ถูกติดตังที
ระบบไอเสี ยของเครื องยนต์
นํามันเชือเพลิงในการทดสอบเป็ นนํามันไบโอดีเซล
บี 5 ของบริ ษทั ปตท จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นนํามันดีเซล
ทีมีคุณ ภาพตามมาตรฐานของกรมธุ รกิ จพลังงานและ
จํา หน่ า ยอยู่ท ัวไปในประเทศ ในขณะที นํามัน ไบโอ
ดีเซล บี 20 ในงานวิจยั นีเป็ นนํามันทีไม่ได้มีจาํ หน่ ายใน
เชิงพาณิ ชย์แต่เป็ นนํามันทีบริ ษทั ปตท จํากัด (มหาชน)
ได้ผลิ ต ขึนเป็ นพิ เศษ โดยนํามัน ดังกล่ า วได้ถูก ส่ งเพื อ
วิ เ คราะห์ ส มบัติ ซึ งพบว่ า เป็ นนํามัน ที มีคุ ณ ภาพผ่ า น
เกณฑ์ตามประกาศของกรมธุ รกิจ พลังงาน ปี 2555 ดัง
แสดงในตารางที 2

3. วิธีการดําเนินการวิจยั
ผู ้วิ จัย ได้ท าํ การลงพื นที บริ เ วณอํา เภอมะขามหย่ง
อํา เภออ่ า งศิ ล า และอํา เภอศรี ร าชา จังหวัด ชลบุ รี เ พื อ
สํา รวจกลุ่ ม เรื อ ประมงขนาดเล็ ก โดยทํา การสํ า รวจ
เฉพาะเรื อ ที ใช้เ ครื องยนต์ขนาด 6 สู บ จํา นวน 22 ลํา
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3.2 การทดสอบเครืองยนต์
ผูว้ ิ จัย ได้เ ตรี ย มเครื องยนต์ท ดสอบโดยการเปลี ยน
ถ่ า ยนํามัน หล่ อ ลื น กรองนํามัน หล่ อ ลื น และกรอง
เชื อเพลิ ง ใหม่ ระบบควบคุ ม นํ าจะทํา การควบคุ ม
อุณหภูมินาหล่
ํ อเย็นของเครื องยนต์ไว้ที 70 ± 2°C ตลอด
การทดสอบ
การทดสอบเครื องยนต์เริ มต้นทีการใช้นามั
ํ นไบโอ
ดีเซล บี 5 สภาวะภาระเต็ม (full-load) ตลอดช่วงความเร็ว
รอบ 750 – 2,000 rpm เพือเก็บข้อ มูลสมรรถนะอัน
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย แ ร งบิ ด (torque) กํ า ลั ง (power)
ประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้ อน (thermal efficiency) อัตรา
ความสิ นเปลื อ งเชื อเพลิ ง จํ า เพาะ (specific fuel
consumption) ปริ มาณมลพิษไอเสี ย CO, HC, NOx และ
PM ได้ถู ก บัน ทึ ก จากนัน เครื องยนต์ จ ะถู ก ทํา การ
ทดสอบด้วยสภาวะเดียวกันทุกประการโดยใช้นามั
ํ นไบ
โอดีเซล บี 20

รูปที 1 เครื องยนต์ HINO HO7C บนเครื องทดสอบ
ตารางที 1 ข้อมูลจําเพาะของเครื องยนต์
Engine Model
Displacement (cc)
Number of Cylinder
Stroke
Fuel Injection
Max. Power Output (kW/rpm)
Cooling Type
Aspiration

HINO HO7C
6,728 cc
6 in Line
4-stroke Diesel
Direct Injection
180 Hp at 3000 rpm
Water Cooling
Naturally Aspiration

4. ผลการทดสอบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไ ด้บนั ทึ กค่าแรงบิด จํานวน
สภาวะละ 30 ค่ า และนํา มาคํา นวณหาค่ า เฉลี ยเพื อ
นําเสนอเป็ นกราฟเปรี ยบเทียบ อย่างไรก็ตาม เพือให้การ
สรุ ปผลความแตกต่างระหว่างการใช้นาํ มันไบโอดีเซล
บี 5 และ บี 20 เป็ นไปอย่างถูกต้อง ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลดิบ
ทัง 30 ค่ า มาเปรี ย บเที ย บกัน โดยวิ ธี ท างสถิ ติ ใ นทุ ก ๆ
ความเร็ วรอบทีระดับความเชือมัน 99% (ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.01 หรื อ α=0.01) ซึ งสามารถแสดงผล
ตัว อย่ า งของการเปรี ยบเที ย บข้อ มูล ที ความเร็ ว รอบ
750 rpm ได้ดงั แสดงในตารางที 3
ตารางที 3 สามารถอธิ บ ายได้ว่ า เครื องยนต์ที ใช้
นํามัน ไบโอดี เ ซล บี 20 และบี 5 ที ความเร็ ว รอบ

ตารางที 2 สมบัติของนํามันไบโอดีเซลในงานวิจยั
สมบัติ
Cetane Number
Specific Gravity at
15.6/15.6 .C
Viscosity at 40°C
Flash Point (°C)
Pour Point (°C)
Water and Sediment
(% Vol.)
Heating Value (kJ/kg)

เกณฑ์
นํามันไบโอดีเซล บี 5
ไม่ตากว่
ํ า 50
ไม่ตากว่
ํ า 0.81
ไม่สูงกว่า 0.87
ไม่ตากว่
ํ า 1.8
ไม่สูงกว่า 4.1
ไม่ตากว่
ํ า 52
ไม่สูงกว่า 10

นํามันไบโอดีเซล
บี 20 จาก ปตท.
57.34

ไม่สูงกว่า 0.05

<0.005

ใช้จริ ง 45,233.33

ใช้จริ ง 41238.55

0.8408
3.774
79.0
9
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750 rpm เครื องยนต์มีแรงบิ ด 453.64 Nm และ 457.03 Nm
ตามลํา ดับ โดยค่ า เหล่ า นี เป็ นค่ า เฉลี ยจากข้อ มู ล ดิ บ
จํานวน 30 ค่า โดยค่าทีสําคัญทีสุ ดในตารางที 3 คือ ค่า
P-value ซึ งมีค่าเท่ากับ 9.527E-08 ค่า P-value ทีได้จาก
การวิเคราะห์นีมีค่าน้อยกว่า α=0.01 มาก ดังนัน สรุ ป
ได้ว่ า แรงบิ ด ของเครื องยนต์จ ากการใช้น ามั
ํ น ทังสอง
ชนิดทีความเร็ วรอบ 750 rpm มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับความเชือมัน 99% ทังนี ผูว้ ิจัย
ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวในทุกความเร็ วรอบและพบว่า
แรงบิ ด ของเครื องยนต์ที ใช้น ํามัน ทังสองชนิ ด มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติในทุกความเร็ วรอบ
ดังข้อมูลทีนําเสนอไว้ในตารางที 4

บี 20 มีค่าซี เทนสู งและมีออกซิ เจนในโครงสร้างโมเลกุล
จึงทําให้การเผาไหม้รวดเร็ วและสมบูรณ์ กว่า ยิงไปกว่า
นัน นํามันไบโอดีเซลมีสมบัติในการหล่อลืนทีดีกว่าจึ ง
น่าจะเป็ นการชดเชยจุดด้อยของค่าความร้อนทีตํากว่าได้
[12,17]
ตารางที 4 ค่า P-value จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลแรงบิดที
ความเร็ วรอบต่างๆ
ความเร็วรอบ (rpm)
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000

ตารางที 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลทางสถิติ
t-Test: Paired Two Sample for Means
B20 - 750 rpm
Mean
453.639384
Variance
5.388948087
Observations
30
Pearson Correlation
-0.042426246
Hypothesized Mean
0
df
29
t Stat
-7.043836026
P(T<=t) one-tail
4.76375E-08
t Critical one-tail
2.46202135
P(T<=t) two-tail
9.52749E-08
t Critical two-tail
2.756385902

B5 - 750 rpm
457.02504
1.315968786
30

รู ปที 2 และ 3 แสดงการเปรี ยบสมรรถนะของ
เครื องยนต์ ที ใช้ น ํ ามั น ไบโอดี เ ซล บี 5 และบี 20
ซึ งพบว่าแรงบิดและกําลังจากการใช้นามั
ํ นไบโอดีเซล บี
20 ลดลงเพียง 2.12% และ 2.40% ตามลําดับ จากการ
พิจารณาค่าความร้ อนทีแตกต่างกันอยู่ประมาณ 8.83%
จะเห็นว่าค่าทีได้จากการทดสอบแตกต่างกันน้อยกว่าที
คาดการณ์ ไว้ ทังนี น่ าจะเป็ นเพราะนํามันไบโอดีเ ซล

P-value (กําหนด α=0.01)
9.52749E-08 < 0.01
2.90991E-08 < 0.01
1.59614E-32 < 0.01
6.74233E-32 < 0.01
1.66791E-29 < 0.01
2.10918E-14 < 0.01

รูปที 2 แรงบิดและกําลังของเครื องยนต์
ถึงแม้ว่าเครื องยนต์ทีใช้ไบโอดีเซล บี 20 จะมีกาํ ลัง
น้อยกว่าไบโอดีเซลบี 5 แต่เนื องด้วยค่าความร้ อนของ
นํามันทีตํากว่าอยูป่ ระมาณ 8.83% จึ งทําให้เครื องยนต์ที
ใช้ไบโอดีเซล บี 20 มีประสิ ทธิ ภาพเชิงความร้ อนทีสู ง
กว่ า ประมาณ 2.61 % โดยปกติ แ ล้ว แนวโน้ ม ของ
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และ HC จึ ง ลดลงโดยเฉลี ยประมาณ 36.92% และ
11.76% ตามลําดับ ดังแสดงในรู ปที 4

ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ นจะตรงข้า มกับ ค่ า ความ
สิ นเปลื อ งเชือเพลิ งจํา เพาะ กล่ า วคื อ ถ้า เครื องยนต์ มี
ประสิ ทธิภาพเชิงความร้ อนสู งก็จะมีค่าความสิ นเปลือง
เชือเพลิงจําเพาะตํา แต่ รูปที 3 กลับพบว่าเครื องยนต์ที
ใช้ไบโอดีเซล บี 20 มีค่าความสิ นเปลืองเชือเพลิงจําเพาะ
สู งกว่ าด้วยทังนี เป็ นเพราะค่า ความสิ นเปลือ งจําเพาะ
ไม่ได้นาํ ค่าความร้อนของเชือเพลิงมาคํานวณด้วย [12]

รูปที 4 ปริ มาณ CO และ HC ในไอเสี ยเครื องยนต์
NOx มั ก จะเพิ มขึ นเมื อสั ด ส่ วนของไบโอดี เ ซล
เพิมขึนเนืองจากมีการเผาไหม้ทีรวดเร็ วและมีออกซิ เจน
เป็ นองค์ประกอบ แต่ แนวโน้มของ NOx ในงานวิจัย นี
กลับ พบว่ า การใช้น ํามัน ไบโอดี เ ซล บี 20 มีป ริ ม าณ
NOx น้ อ ยกว่ า นํ ามั น ไบโอดี เ ซล บี 5 ถึ ง ประมาณ
19.71% ซึ งก็สามารถเป็ นไปเช่นเดียวกัน
เมือวิเคราะห์งานวิจัย [11,19] ทํา ให้เ กิดข้อสังเกต
ได้ว่า ระบบต่ างๆ ของเครื องยนต์ รู ปร่ า งของห้องเผา
ไหม้ ขนาดของเครื องยนต์ และปั จจัยอืนๆ น่ าจะส่ งผล
กระทบร่ วมกัน ต่ อ ปริ มาณ NOx ดังนัน ไบโอดี เ ซล บี
20 ทีมีค่ าซี เทนสู งและทํา ให้เ กิด การเผาไหม้ที รวดเร็ ว
จึงทําให้ความล่าของการจุ ดระเบิดสัน การเผาไหม้ของ
อณู ล ะอองเชือเพลิ งแต่ ล ะจุ ด เกิ ด ขึ นเมือถึ งอุ ณ หภู มิที
เหมาะสม แนวโน้มการเพิมขึนของอุณหภู มิและความ
ดัน เป็ นไปอย่ า งมีรู ป แบบ ลดโอกาสที จะเกิ ด อาการ
น็ อ ก (knocking) ปริ มาณ NOx จึ ง อาจลดลงเมื อค่ า
ซี เทนสู งขึ น รู ปที 5 ยั ง แสดงข้ อ มู ล ปริ มาณ NOx

รู ป ที 3 ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ นและอัต ราความ
สิ นเปลืองเชือเพลิงจําเพาะของเครื องยนต์
CO และ HC เป็ นมลพิษในไอเสี ยทีชีวัดถึงความไม่
สมบู ร ณ์ ข องการเผาไหม้เ นื องจาก CO สามารถทํา
ปฏิกิริยากับออกซิ เจนและกลายเป็ น CO2 และพลังงาน
ความร้ อ นอี ก ส่ ว นหนึ ง ส่ ว น HC กล่ า วได้ว่ า เป็ น
เชือเพลิ งที ไม่ไ ด้ถูก เผาไหม้ซึ งหากเกิ ด การเผาไหม้ที
สมบูร ณ์ HC ส่ วนนี ก็จะกลายเป็ น CO2 และนําพร้ อ ม
ด้วยพลังงานความร้ อนเพิมเติม นํามันไบโอดีเซล บี 20
มีสัดส่ วนของออกซิ เจนอยู่มากกว่าไบโอดีเซล บี 5 อีก
ทังค่ าซี เทนที สู งกว่ าจึ งทําให้โอกาสการเกิ ดส่ วนผสม
หนาบริ เวณใกล้หัวฉี ดลดน้อยลง [12,15,18] ด้วยเหตุนี
การเผาไหม้จึงเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ ปริ มาณมลพิษ CO
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เปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิของแก๊สไอเสี ยทีมีแนวโน้มไป
ในทิศทางเดียวกันซึ งน่ าจะเป็ นการยืนยันความถูกต้อง
ของผลการวิจยั ได้ [20]
มลพิษ PM เกิด จากการเผาไหม้ทีไม่ส มบูร ณ์ ข อง
เชือเพลิงนํามันไบโอดี เซลบี 20 มีความล่ าของการจุ ด
ระเบิดสันและทําให้มีระยะเวลาในการเผาไหม้นานขึน
[21] อีกทังมีอ อกซิ เจนอยู่ในโมเลกุล มากกว่า จึ งทําให้
ปริ ม าณ PM ตํากว่ า นํามัน ไบโอดี เ ซล บี 5 ประมาณ
3.86% ดังแสดงในรู ปที 6

5. สรุ ปผล
งานวิ จัย นี มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื อสํา รวจและทดสอบ
เครื องยนต์ ข นาด 6 สู บ ในเรื อประมงขนาดเล็ ก ที ใช้
นํามันไบโอดีเซลบี 5 และบี 20 โดยนํามันทังสองชนิ ด
เป็ นนํามัน ที ได้รั บ การตรวจสอบตามเกณฑ์ ข องกรม
ธุรกิจพลังงาน จากผลการสํารวจเรื อประมงทีใช้งานอยู่
จริ งพบว่าเครื องยนต์ HINO ใช้ในสัดส่ วนมากทีสุ ด เมือ
นํ า มา ทํ า ก า ร ท ดส อ บ พ บ ว่ า แ ร งบิ ด กํ า ลั ง แ ล ะ
ประสิ ทธิภาพเครื องยนต์ทีใช้นามั
ํ นไบโอดีเซล บี 20 ตํา
กว่าการใช้นามั
ํ นไบโอดีเซลบี 5 อยู่เพียง 2.12%, 2.40%
และ 2.38% ตามลําดับ ในขณะทีนํามันไบโอดีเซล บี 20
มีจุดเด่นด้านปริ มาณมลพิษ CO, HC, NOx และ PM ทีตํา
กว่าไบโอดีเซลบี 5 มากถึง 36.92%, 11.76%, 19.71%
และ 3.86% ตามลําดับ ผลการวิจัยจึ งแสดงว่านํามันไบ
โอดีเซลบี 20 เป็ นเชือเพลิงทีมีศกั ยภาพด้านการใช้งาน
เที ย บเท่ า นํามัน ไบโอดี เ ซลบี 5 อี ก ทังยังเป็ นมิ ต รกับ
สิ งแวดล้อมมากกว่าอย่างเห็นได้ชดั เจน ผลการวิจยั น่าจะ
ทําให้ค วามมันใจในการใช้น ามั
ํ น ไบโอดี เซลบี 20 ใน
กลุ่มชาวประมงชายฝั งเพิมสู งขึนอันเป็ นการเสริ มสร้ าง
ความมันคงทางพลังงานของประเทศได้เป็ นอย่างดี

รูปที 5 ปริ มาณ NOx และ อุณหภูมิไอเสี ยเครื องยนต์
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