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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั ประเทศไทยได้นาเอทานอลมาเป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนสาหรับเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกาย
ไฟ แต่การนามาใช้กบั เครื่องยนต์จุดระเบิดแบบอัดยัง ไม่เป็ นทีแ่ พร่หลาย เนื่องจากปญั หาของเอทานอลคือการจุด
ติดไฟยากเมื่อไม่มรี ะบบช่วยจุดระเบิดจากภายนอก หนึ่งในกลยุทธ์ทเ่ี หมาะสมสาหรับเครื่อ งยนต์ชนิดนี้ คือ การ
เพิม่ อัตราส่วนการอัด และการใช้สารปรุงแต่งเพื่อช่วยจุดระเบิดผสมกับเอทานอล งานวิจยั นี้ได้ทาการดัดแปลง
เครือ่ งยนต์การเกษตรทีม่ รี ะบบจุดระเบิดด้วยการอัดแบบฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้ โดยการเพิม่ อัตราส่วนการอัดเป็ น
28 และใช้เอทานอลผสมกับสารช่วยจุดระเบิดเป็ นเชื้อเพลิง เรียกว่า ED95 ผลการทดลองพบว่า เครื่องยนต์ทใ่ี ช้
ED95 เป็ นเชื้อเพลิงสามารถสตาร์ทติดเครื่องยนต์ได้ง่าย อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพเชิงความร้อนยังต่ ากว่า
เครื่องยนต์ดเี ซลแบบเดิมทีม่ อี ตั ราส่วนการอัด 18 ประมาณ 3.6 – 4.5 % ทีท่ ุกภาระของเครื่องยนต์ ในกรณีของ
ประเทศไทย ราคาเชือ้ เพลิง ED95 ยังไม่สามารถแข่งขันกับดีเซลได้ ดังนัน้ การศึกษาสารช่วยจุดระเบิดทีม่ รี าคาถูก
และสามารถผลิตขึน้ ในประเทศได้จงึ เป็ นเรือ่ งทีน่ ่าสนใจ
คำหลัก: เชือ้ เพลิงเอทานอล, สารช่วยจุดระเบิด, สารปรุงแต่ง, เครือ่ งยนต์การเกษตรแบบฉีดเชือ้ เพลิงตรง
Abstract
Currently in Thailand, the ethanol has been used as alternative fuels in gasoline engine. However,
the using of ethanol in CI engine is not extensively, because the problem of using ethanol as a fuel in CI
engine is the difficulty of ignition. One of proper strategy is to raise the compression ratio and to blend
ethanol with an additive for improving ignition. The agricultural direct-injection compression-ignition engine
was modified in this study which the compression ratio of engine was modified to 28:1, and investigated
with the ethanol blended with the ignition improver called ED95 as fuel. Results show that the modified
ethanol CI engine can be started normally. The thermal efficiency of the ethanol CI engine is lower than
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the original diesel engine with the compression ratio of 18:1 about 3.6 – 4.5% at all loads. In the case of
Thailand, the current cost of ED95 still cannot compete with the cost of diesel. Therefore, the study of low
cost ignition improver is an interesting topic in the future.
Keywords: Ethanol, Ignition improver, Fuel additive, Agricultural DI Engine.
1. บทนา
1.1 การใช้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิ ง
เอทานอลได้ถูกนามาใช้เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนใน
เครื่ อ งย นต์ ส ั น ดา ปภา ยใน เป็ น เวล านา นแล้ ว
โดยเฉพาะในเครื่อ งยนต์ จุ ด ระเบิด ด้ว ยประกายไฟ
ประกอบกับ เอทานอลผลิตจากวัตถุ ดิบ ที่ถูก จัด เป็ น
เชื้อเพลิงชีวมวลเพราะสามารถเพาะปลูก ทดแทนได้
เช่น อ้อยและมันสาปะหลัง เป็ นต้น โดยนาวัตถุดบิ ไป
ผ่า นกระบวนการหมักและกลัน่ เชื้อเพลิงชีว มวลมี
คุณลักษณะเด่น คือ ให้การเผาไหม้ทถ่ี อื ว่าไม่เพิม่ ก๊าซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2) สะสมในบรรยากาศ
เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดขึน้ จากการเผา
ไหม้เชื้อเพลิง จะถูกดูดซับกลับคืนไปสู่พชื หมุนเวียน
เป็ น เสมือ นวัฏ จัก รหมุ น เวีย น ดัง นั น้ จึง ท าให้ห ลาย
ประเทศให้ความสนใจในการน าเอทานอลมาใช้เป็ น
พลังงานทางเลือกทางด้านยานยนต์ โดยในงานวิจยั นี้
ได้ส รุ ป ถึง การใช้เ อทานอลในประเทศบราซิล และ
สวีเดน ซึ่งประเทศไทยมีความใกล้เ คีย งกับประเทศ
บราซิ ล เนื่ อ งจากสามารถผลิต เอทานอลใช้เ องได้
ในขณะทีป่ ระเทศสวีเดนมีเทคโนโลยีการใช้เอทานอล
กับเครื่องยนต์เพื่อทดแทนน้ ามันดีเซลทีน่ ่ าสนใจ โดย
มีการใช้เอทานอลในเชิงพาณิชย์ทงั ้ สองประเทศ
1.2 การใช้เอทานอลในประเทศบราซิ ล
ในป จั จุ บ ัน ประเทศบราซิ ล ถื อ ว่ า เป็ น ประเทศ
ต้นแบบของการใช้เอทานอลในยานยนต์ เพราะมีการ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่วกิ ฤตการณ์น้ ามันในปี
พ.ศ. 2516 ประเทศบราซิลซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกเอ
ทานอลรายใหญ่ของโลกได้รเิ ริม่ นาเอทานอลทีผ่ ลิตได้
ในภายประเทศมาเป็ นเชื้อเพลิงทดแทนในเครื่องยนต์
โครงการแรกภายใต้การสนับสนุ นเงินทุนจากรัฐบาล
บราซิลเริม่ ขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ด้วยการนาเอทานอล
ผสมลงในเชื้อ เพลิง แกโซลีน ประมาณ 10 % โดย

ปริม าตรและผสมเพิม่ ขึ้น เรื่อยๆ [1] ปจั จุ บ ันรัฐ บาล
บราซิลได้ควบคุมให้เชือ้ เพลิงแกโซลีนต้องมีเอทานอล
ผสมอยูร่ ะหว่างร้อยละ 20 – 25 โดยเอทานอลทีน่ าไป
ผสมในน้ ามันเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงในเครื่อ งยนต์แกโซ
ลีน เป็ น เอทานอลที่ม ีค วามบริสุ ท ธิ ์ 99.5 % โดย
ปริมาตร หรือเรียกว่า Anhydrous Ethanol
สาหรับการใช้รถยนต์เอทานอลล้วน เริม่ ต้นเมื่อ
เกิดวิกฤตการณ์น้ ามันในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลบราซิล
ได้ทดสอบรถยนต์ตน้ แบบทีใ่ ช้เอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิง
(E100) ซึ่งเอทานอลจะมีความบริสุทธิ ์อยู่ทป่ี ระมาณ
95%โดยปริม าตร หรือเรีย กว่า Hydrous Ethanol
หลังจากนัน้ รถยนต์ทใ่ี ช้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิง อย่าง
เดียวได้ถูกผลิตออกมาจาหน่ ายเชิงพาณิชย์ในปี พ.ศ.
2523 ปจั จุบนั มีการใช้รถยนต์ทส่ี ามารถใช้เชือ้ เพลิงแก
โซลี น ที่ ม ีเ อทานอลผสมอยู่ ใ นอัต ราส่ ว นต่ า งๆได้
เรียกว่า Flexible-Fuel Vehicles (FFV)
อีกปจั จัยหนึ่งทีท่ าให้บราซิลสามารถนาเอทานอล
มาใช้อย่า งเป็ น รูปธรรม เนื่ องจากประเทศบราซิล มี
ความได้เปรียบด้านราคาวัตถุดบิ และความเหมาะสม
ทางธรรมชาติของดินฟ้าอากาศที่เหมาะต่อการปลูก
อ้อยซึง่ เป็ นลักษณะทีใ่ กล้เคียงกับประเทศไทย ทาให้ม ี
ต้ น ทุ น วัต ถุ ดิ บ ที่ใ ช้ผ ลิ ต เอทานอลต่ า นอกจากนั ้น
รัฐ บาลบราซิล ยัง มีม าตรการหลายด้า น ได้แ ก่ การ
ประกันราคาของเอทานอล การปรับสัดส่วนการผลิต
น้าตาลและเอทานอลขึน้ อยู่กบั ผลตอบแทนระหว่างทัง้
สองผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ใ ดให้ผลตอบแทนดีกว่ า
โดยในส่วนของผูบ้ ริโภคจะเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างราคาเอทานอลกับน้ ามัน หากราคาเอทานอล
อยูใ่ นระดับต่ากว่า 70% ของราคาน้ ามัน ก็จะหันไปใช้
เอทานอลมากขึน้
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1.3 การใช้เอทานอลในประเทศสวีเดน
การใช้เอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิงของประเทศสวีเดน
นัน้ มีการใช้ E85 ซึง่ เป็ นเชือ้ เพลิงทีม่ สี ดั ส่วนเอทานอล
85% และแกโซลีน 15% โดยปริมาตรเพื่อทดแทนแก
โซลีน และใช้ ED95 ซึง่ เป็ นเชือ้ เพลิงทีม่ สี ดั ส่วนเอทา
นอล 93-95% และสารช่ว ยจุ ด ระเบิด 5-7% โดย
ปริมาตร เพื่อทดแทนดีเซล ซึง่ เป็ นประเทศเดียวใน
โลกที่มกี ารใช้เ ชิงพาณิช ย์ใ นปจั จุบนั โดยกรุงสต็อก
โฮล์ ม ร่ ว มกั บ บริ ษั ท สแกนเนี ย และวอลโวได้ เ ริ่ ม
โครงการทดสอบรถโดยสารประจาทางต้นแบบตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2529 สาหรับบริษัทสแกนเนียได้ทดสอบกับ
เครือ่ งยนต์ดเี ซลขนาดปริมาตร 11 ลิตร จานวน 6 สูบ
ขนาดกาลัง 191 กิโลวัตต์ท่ี 2,000 รอบต่อนาที ซึง่ ถูก
ดัดแปลงให้มอี ตั ราส่วนการอัดสูงขึน้ เป็ น 24:1 ระบบ
จ่ า ยเชื้อ เพลิง จ่ า ยเชื้อ เพลิง ด้ว ยอัตราที่ เ พิ่ม ขึ้น เพื่อ
ชดเชยค่าความร้อนของเอทานอลที่ต่ ากว่าเชื้อเพลิง
ดี เ ซล ดัง แสดงในตารางที่ 1 เพิ่ม ขนาดรู ห ัว ฉี ด
เชื้ อ เพลิ ง ให้ ม ี ข นาดใหญ่ ข้ึน ปรับ จั ง หวะการฉี ด
เชือ้ เพลิง ชิน้ ส่วนภายในระบบเชือ้ เพลิงถูกเปลีย่ นเป็ น
วัสดุทส่ี ามารถทนต่อการกัดกร่อนของเอทานอลได้ [2]
ปจั จุบนั เครือ่ งยนต์ถกู พัฒนาให้มอี ตั ราส่วนกาลังอัดสูง
ถึ ง 28 และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง ความร้ อ นสู ง สุ ด
ประมาณ 43 % ในขณะที่เ ครื่อ งยนต์ ดีเ ซลทัว่ ไปมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงสุดอยู่ท่ีประมาณ 44 %
นอกจากนัน้ เครื่องยนต์ต้นแบบยังได้ใช้ระบบ EGR
เพื่อลดปริมาณ NOx โดยการนาไอเสียบางส่วนผ่าน
ระบบระบายความร้อนไอเสียและนากลับเข้าไปในท่อ
ร่วมไอดี
ส่วนประกอบของเชื้อเพลิง ED95 ประกอบด้วย
การผสมเอทานอลทีม่ คี วามบริสุทธิ ์ 95% (Eh95) กับ
สารปรุงแต่ง (Additive ED95) ตามสัดส่วนในตารางที่ 2
ซึ่งส่วนประกอบของสารปรุง แต่งแสดงในตารางที่ 3
โดยมีส่วนประกอบของเอทานอลเพื่อสามารถทาให้
สารปรุงแต่งผสมกับเอทานอลหลักได้ง่าย สาหรับสาร
ช่วยจุดระเบิดทีใ่ ช้เติมลงในเอทานอลมีช่อื ทางการค้า
ว่า Beraid (หรือ Glycerol Ethoxylate)

ตารางที่ 1 คุณสมบัติข องเชื้อ เพลิง แกโซลีน เอ
ทานอลและดีเซล [3]
Property
Density, liquid
Boiling point
Flash point
Auto ignition
temperature
Stoichiometric
air/fuel ratio
Heat of
vaporization
Lower Heating
Value

Unit
kg/m3
°C
°C

Gasoline
720 - 789
27 - 225
- 43

Ethanol
794
78.5
12

Diesel
800 – 820
180 – 330
56 – 60

°C

257

363

220 – 320

kg/kg

14.7

8.9

14.8 –
15.0

kJ/kg

345

910

251

MJ/L

34

21.2

35.3

ตารางที่ 2 ส่วนประกอบของเชือ้ เพลิง ED95 [4]
ส่วนประกอบ
95% Hydrous Ethanol
Additive ED95

สัดส่วนโดยปริมาตร
90 %
10 %

ตารางที่ 3 ส่วนประกอบของสารปรุงแต่ง (Additive
ED95) [5]
ส่วนประกอบ
95% Hydrous Ethanol (Eh95)
Beraid (Glycerol Ethoxylate)
MTBE
Isobutanol
Morpholine
Lubricant

สัดส่วนโดยมวล
20-25 %
40-50 %
17-21 %
3-5 %
< 0.2 %
7-9 %

การเติม MTBE และ Isobutanol เพื่อทาให้เอทา
นอลไม่ ส ามารถน าไปบริโ ภคได้ต ามกฎหมายของ
ประเทศสวีเดน Morpholine เป็ นสารป้องกันการกัด
กร่อนของชิ้นส่วน และสารหล่อลื่น (Lubricant) เพื่อ
ป้องกันการสึกหรอของเครือ่ งยนต์
ผลการศึกษาทีผ่ ่านมามีการเปรียบเทียบการใช้เอ
ทานอลกับ ดีเ ซล [6] เพื่อ วัด มลพิษ จากไอเสีย ด้ว ย
เครื่องยนต์ขนาดกระบอกสูบ 9 ลิตร ด้ว ยมาตรฐาน
European Stationary Cycle (ESC) พบว่า ปริมาณ
NOx ของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิง จะมี
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ค่า 3.48 g/kWh ซึง่ ต่ากว่าเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซลเป็ น
เชื้อ เพลิง ประมาณครึ่ง หนึ่ ง ปริม าณ HC
ของ
เครื่องยนต์ท่ใี ช้เ อทานอลเป็ นเชื้อเพลิงจะมีค่า 0.53
g/kWh ซึ่งต่ ากว่าเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซลเป็ นเชือ้ เพลิง
เล็กน้ อย แต่ปริมาณ CO ของเครื่องยนต์ท่ใี ช้เอทา
นอลเป็ นเชือ้ เพลิงจะมีค่า 2.07 g/kWh ซึง่ มีค่าสูงมาก
เมื่ อ เที ย บกับ เครื่ อ งยนต์ ท่ี ใ ช้ ดี เ ซลเป็ นเชื้ อ เพลิ ง
อย่างไรก็ตาม รายงานผลการวิจยั ของการใช้เอทานอล
กับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดยังมีค่อนข้างน้อย
เนื่องจากการใช้เครื่องยนต์ ED95 ยังมีจากัดอยู่แต่ใน
ประเทศสวีเดนเท่านัน้
1.4 การใช้เอทานอลในประเทศไทย
การใช้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงอย่างเป็ นทางการ
เกิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศไทยจากแนวพระราชดาริใน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หวั เมื่อปี พ.ศ. 2528 ใน
โครงการส่วนพระองค์ได้ศึกษาการผลิตแก๊ สโซฮอล์
เพื่อใช้เ ป็ น พลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจาก
อ้อย แต่ยงั ไม่เกิดการใช้กนั อย่างแพร่หลาย จนกระทัง่
ราคาน้ ามันโลกเพิม่ สูงขึน้ อย่างมาก เมื่อปี พ.ศ. 2546
รัฐ บาลจึงได้ห ัน มาผลัก ดัน การผลิตและการใช้แ ก๊ ส
โซฮอล์อย่างจริงจัง โดยได้กาหนดเป้าหมายส่งเสริมเอ
ทานอล 2.4 ล้านลิตร/วัน เพื่อทดแทน MTBE ใน
น้ ามันแกโซลีน 95 และทดแทนเนื้อน้ ามันในน้ ามันแก
โซลีน 91 ภายในปี 2554 เอทานอลที่น าไปผสมใน
น้ามันเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในเครื่องยนต์แกโซลีน เป็ น
แอลกอฮอล์ทม่ี คี วามบริสุทธิ ์ 99.5% โดยปริมาตร ซึ่ง
สามารถใช้ เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งดั ด แปลง
เครื่ อ งยนต์ นอกจากนั ้น กระทรวงพลัง งานยัง ได้
วางแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 25512565) โดยส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้เอทานอล
ไม่น้อยกว่า 9 ล้านลิตร/วัน ภายในปี 2565 เพือ่ ลดการ
พึ่ง พาน้ า มัน เพิ่ม มูล ค่า และสร้า งเสถีย รภาพให้ก ับ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยการสร้างตลาดเอทานอล
อย่างยังยื
่ น รณรงค์ให้ความรูแ้ ละสร้างความเชื่อมันให้
่
ผูบ้ ริโภคอย่างจริงจัง ส่งเสริมอุตสาหกรรมเอทานอล
แบบครบวงจรและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม รวมไปถึง

ตารางที่ 4 ปริมาณการใช้น้ ามันสาเร็จรูป (หน่ วย:ล้าน
ลิตรต่อวัน) [7]
ชนิ ดเชื้อเพลิ ง

2549

2550

2551

2552

แกโซลีน

19.72

20.03

19.40

20.83

- ธรรมดา 91

12.56

12.88

11.77

14.15

- พิเศษ 95

3.98

3.02

0.95

0.32

- แก๊สโซฮอล์

3.18

4.13

6.68

6.36

ปิโตรเลียมเหลว

13.83

15.90

18.60

19.08

ดีเซล

50.40

51.20

48.18

50.24

เครือ่ งบิน

12.40

13.52

12.72

12.08

น้ามันเตา

16.06

11.61

8.90

7.31

ก๊าด

0.05

0.05

0.05

0.03

รวม

112.41

112.41

107.96

109.39

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน การวิจยั และ
พัฒนาพืชพลังงานใหม่ๆ [7]
จากปริม าณการใช้น้ า มัน ส าเร็จ รู ป ในปี 2552
อัตราการใช้น้ ามันดีเซลจะมีปริมาณมากกว่าน้ ามันแก
โซลีน (หรือทีเ่ รียกกันทัวไปว่
่ า เบนซิน ) ประมาณ 2.4
เท่า ดังในตารางที่ 4 แกโซลีนจะมีเชื้อเพลิงทางเลือก
คือ แก๊สโซฮอล์ ปิ โตรเลีย มเหลว ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง
ได้ร บั ความนิ ยมเพิ่มขึ้นเป็ นอย่า งมาก ขณะที่น้ ามัน
ดีเซลก็มเี ชื้อเพลิงทางเลือก คือ ไบโอดีเซล และก๊าซ
ธรรมชาติ แต่ไบโอดีเซลยังอยูใ่ นวงจากัดเนื่องจากขาด
แคลนวัต ถุ ดิบ นอกจากนั น้ การใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ
ทดแทนแกโซลีนและดีเซลเริม่ มีแนวโน้ มเพิม่ ขึน้ แต่
ก๊าซธรรมชาติไม่จดั ว่าเป็ นเชื้อเพลิงหมุนเวียน ดังนัน้
การพัฒ นาเครื่อ งยนต์ ดี เ ซลโดยใช้ เ อทานอลเป็ น
เชื้อเพลิงจะเป็ น การเพิ่ม เชื้อเพลิง หมุน เวีย นและยัง
ช่ ว ย เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ เ อ ท า น อ ล ที่ ผ ลิ ต ไ ด้
ภายในประเทศอีกด้วย
โดยส่วนใหญ่ เอทานอลที่ใช้ในประเทศไทยผลิต
มาจากวัตถุดบิ ได้แก่ กากน้ าตาล โดยนาไปหมักและ
นาไปผ่านกระบวนการกลัน่ ซึง่ สามารถแยกเอทานอล
ให้ได้ความบริสุทธิ ์ประมาณร้อยละ 95 โดยปริมาตร
การกลันเอทานอลที
่
ค่ วามดันบรรยากาศจะไม่สามารถ
ผลิ ต เอทานอลให้ ม ี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง กว่ า นี้ ไ ด้ จึ ง
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จ าเป็ น ต้อ งใช้เ ทคนิ ค มาช่ ว ยแยกน้ า จากเอทานอล
เพื่อให้ได้เ อทานอลส าหรับใช้เ ป็ น เชื้อเพลิงจะต้องมี
ความบริสุทธิ ์ไม่ต่ ากว่า 99.5% จึงทาให้ต้นทุนเอทา
นอลทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิงในปจั จุบนั มีราคาสูง การใช้เอทา
นอลที่ม ีค วามบริสุ ท ธิ ์ 95% เป็ น การลดต้น ทุ น ของ
เชือ้ เพลิงลงได้ เช่น ตัวอย่างในประเทศบราซิล
จากที่กล่าวข้างต้น ที่คาดว่ า จะมีการใช้ดีเ ซลใน
ปริม าณที่สูง ขึ้น รวมทัง้ แนวทางการใช้เ อทานอลใน
เครื่อ งยนต์ จุ ด ระเบิด ด้ว ยการอัด ทดแทนดีเ ซลของ
ประเทศสวีเดน ทาให้เกิดแนวคิดของการศึกษาวิจยั ใน
ครัง้ นี้ ในเบือ้ งต้นได้ให้ความสนใจกับเครื่องยนต์ดเี ซล
เล็ ก ที่ใ ช้ใ นงานเกษตรกรรมซึ่ง เป็ น ที่นิ ย มใช้อ ย่ า ง
แพร่หลาย การดัดแปลงเครื่องยนต์ดเี ซลเพื่อใช้เอทา
นอลเป็ น เชื้อเพลิง จึงทาได้ง่า ยในทางปฏิบ ัติ ดังนั น้
งานวิจยั นี้ได้ทาการดัดแปลงเครื่องยนต์ดเี ซลเล็กแบบ
ฉีดเชือ้ เพลิงตรงทีใ่ ช้กบั งานเกษตรกรรม เพื่อใช้เอทา
นอลที่ม ีความบริสุทธ์ 95% เป็ น เชื้อเพลิง โดยใช้
วิธีการเติมสารช่วยจุดระเบิดลงในเอทานอล ซึ่งสาร
ช่วยจุดระเบิดเป็ นชนิดเดียวกับในประเทศสวีเดน โดย
จะท าการศึกษาถึง ประสิทธิภ าพเชิง ความร้อ นและ
มลพิษ ของเครื่อ งยนต์ท่ีใ ช้ ED95 เป็ น เชื้อ เพลิง
เปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ดเี ซลทัวไป
่ การศึกษาครัง้
นี้ถอื ได้ว่าเป็ นการใช้เอทานอลผสมสารช่วยจุดระเบิด
ED95 เป็ นเชือ้ เพลิงครัง้ แรกในประเทศไทย
2. อุปกรณ์ และวิ ธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์ ทดลอง
เครื่อ งยนต์ ท ดสอบเป็ น เครื่อ งยนต์ ส าหรับ งาน
เกษตรกรรม คูโบต้า รุ่น RT140DI เครื่องยนต์เป็ น
แบบฉีดเชือ้ เพลิงตรง (Direct Injection) ดังในรูปที่ 1
ข้อ มู ล ทางด้ า นเทคนิ ค ของเครื่อ งยนต์ ดัง แสดงใน
ตารางที่ 5 โดยอัตราส่วนการอัดเดิมเท่ากับ 18:1 และ
ถูกดัดแปลงเพิม่ ขึน้ เป็ น 28:1 เช่นเดียวกับเครื่องยนต์
ในประเทศสวีเดน สาหรับการดัดแปลงเครื่องยนต์ให้ม ี
อัตราส่วนกาลังอัด สูงขึ้นทาได้โดยการลดขนาดของ
ห้อ งเผาไหม้บ นหัว ลู กสูบ นอกจากนั น้ ยัง ได้ติด ตัง้
เทอร์โ มคับ เปิ ล ส าหรับ วัด อุ ณ หภู ม ิข องเครื่อ งยนต์
จานวน 4 จุด ได้แก่ อุณหภูมไิ อดี อุณหภูมไิ อเสีย

รูปที่ 1 อุปกรณ์การทดลอง
ตารางที่ 5 ข้อมูลทางเทคนิคเครือ่ งยนต์ทดสอบ [8]
เครื่องยนต์
กระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)
ปริมาตรช่วงชัก (ลบ.ซม.)
กาลังสูงสุด/ทีค่ วามเร็วรอบ
(กิโลวัตต์)
แรงบิดสูงสุด/ทีค่ วามเร็วรอบ
(กก.-ม.)
ระบบระบายความร้อน
อัตราส่วนการอัด

ดีเซลสูบนอน
97 x 96
709
10.3 / 2,400
(ดีเซล)
5.0 / 1,600
(ดีเซล)
หม้อน้าแบบรังผึง้
18 : 1 (ดีเซล)
28 : 1 (เอทานอล)

อุ ณ หภู ม ิ น้ า หล่ อ เย็ น และอุ ณ หภู ม ิ น้ า มั น หล่ อ ลื่ น
อุป กรณ์ ว ัด แรงบิด และกาลังของเครื่อ งยนต์ NSDK
Nishishiba รุ่น NEDD-130H ขนาด 37 กิโลวัตต์ เป็ น
ไดนาโมมิเตอร์แบบกระแสหมุนวน (Eddy current)
สามารถทางานได้ทค่ี วามเร็วรอบ 0 – 6,000 รอบต่อ
นาที อุปกรณ์ วเิ คราะห์ไอเสีย MRU รุ่น SWG 200-1
สามารถวัดอุณหภูมไิ อเสีย และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของ HC, CO NOx, O2 และ CO2 ในไอเสียทีอ่ อกมา
จากเครื่อ งยนต์ ส าหรับ เชื้อ เพลิง ทดสอบมี 2 ชนิ ด
ได้แก่ ดีเซล และเอทานอลผสมกับสารช่วยจุดระเบิด
(ED95)
2.2 วิ ธีการทดลอง
การทดลองได้ทาการเปรียบเทียบสมรรถนะและ
มลพิ ษ ของเครื่ อ งยนต์ ท่ีใ ช้ ดี เ ซลและ ED95 เป็ น
เชื้อ เพลิง เครื่อ งยนต์ ท่ีใ ช้ดีเ ซลเป็ น เชื้อ เพลิง จะมี
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อัตราส่วนการอัด 18:1 ขณะทีเ่ ครื่องยนต์ทใ่ี ช้ ED95
เป็ น เชื้อ เพลิงจะถูกเพิ่ม อัตราส่ว นการอัด เป็ น 28:1
เครื่องยนต์ทางานทีค่ วามเร็วรอบคงที่ 1,800 รอบต่อ
นาที ภาระเครื่องยนต์ ที่ 25 ถึง 100 % โดยเพิม่ ขึ้น
ครัง้ ละ 25% ของภาระสูงสุดของเครือ่ งยนต์ซง่ึ อยูท่ ่ี 20
นิวตัน-เมตร ก่อนทาการบันทึกผลการทดลองจะเดิน
เครื่องยนต์ทส่ี ภาวะทดสอบจนอุณหภูมเิ ครื่องยนต์ทงั ้
4 จุด คือ อุณหภูม ิไอดี อุณหภูม ิไอเสีย อุณหภูม ิน้ า
หล่อเย็นและอุณหภูมนิ ้ ามันหล่อลื่นมีค่าคงที่ หลังจาก
นั น้ ท าการบัน ทึก ปริม าณการใช้เ ชื้อ เพลิง ปริม าณ
มลพิ ษ ไอเสี ย ได้ แ ก่ ค าร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO)
ไฮโดรคาร์บอน (HC) และไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)
สาหรับผลของอุณหภูมขิ องเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซล
และ ED95 เป็ น เชื้อ เพลิ ง ในขณะทดสอบมี ค วาม
ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึง่ พบว่าอุณหภูมขิ อง
ไอเสี ย จะมี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ภาระการท างานของ
เครือ่ งยนต์เพิม่ ขึน้
3. ผลการทดลอง
3.1 สมรรถนะของเครื่องยนต์
การทดสอบเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ ED95 เป็ นเชื้อเพลิง
สามารถติดเครื่องยนต์ได้งา่ ยเช่นเดียวกับการใช้ดเี ซล
เป็ นเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ ช่วยติดเครื่องและ
ไม่จาเป็ นต้องปรับจังหวะการฉีดเชือ้ เพลิง เครื่องยนต์
สามารถท างานได้ ท่ี ค วามเร็ ว รอบและภาระของ
เครื่อ งยนต์ ใ นช่ ว งกว้ า งโดยไม่ ม ีอ าการเครื่อ งสัน่
ผิ ด ปกติ ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่ อ งยนต์ ท่ี
ความเร็ ว รอบคงที่ 1,800 รอบต่ อ นาที ที่ ภ าระ
เครื่องยนต์ 25 – 100 % อัตราการใช้เชื้อเพลิงของ
เครื่อ งยนต์ท่ีใ ช้ ED95 เป็ น เชื้อเพลิง จะมีค่า สูงกว่ า
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซลเป็ นเชือ้ เพลิงประมาณสองเท่า ดัง
ในรู ป ที่ 3 ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากเอทานอลมีค่ า ความร้อ น
(LHV) เพียง 60% ของดีเซล ดังในตารางที่ 1 เมื่อ
เครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้เชือ้ เพลิงทัง้ สองชนิดต้องทางานทีภ่ าระ
เดีย วกัน การใช้เ อทานอลเป็ น เชื้อเพลิงจึงต้องจ่ า ย
เชื้อเพลิงในปริมาณมากกว่า ดีเซลเพื่อให้ได้ป ริมาณ
พลังงานความร้อนทีเ่ ท่ากัน

รูปที่ 2 อุณหภูมไิ อเสีย ทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์
1,800 รอบต่อนาที ภาระเครือ่ งยนต์ 25 – 100 %

รูปที่ 3 อัตราการใช้เชือ้ เพลิง ทีค่ วามเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์คงที่ 1,800 รอบต่อนาที ภาระเครือ่ งยนต์
25 – 100 %

รูปที่ 4 ประสิทธิภาพเชิงความร้อน ทีค่ วามเร็วรอบ
เครือ่ งยนต์คงที่ 1,800 รอบต่อนาที ภาระเครือ่ งยนต์
25 – 100 %
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นอกจากนัน้ เครื่องยนต์ทใ่ี ช้เชื้อเพลิงทัง้ สองชนิด
เมือ่ ทางานทีภ่ าระต่า จะมีอตั ราการใช้เชือ้ เพลิงสูงกว่า
เช่นที่ภาระ 25% จะมีอตั ราการใช้เชื้อเพลิงสูงกว่าที่
ภาระ 100% ประมาณสองเท่า
ประสิทธิภ าพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ท่ใี ช้
ED95 เป็ น เชื้อ เพลิง จะมีค่า ต่ า กว่ า เครื่อ งยนต์ ท่ใี ช้
ดีเซลเป็ นเชื้อเพลิงประมาณ 3.6 – 4.5 % ทีท่ ุกภาระ
ของเครื่องยนต์ ดังในรูปที่ 4 นอกจากนัน้ เครื่องยนต์
ที่ใช้เชื้อเพลิงทัง้ สองชนิ ดเมื่อทางานที่ภาระต่ า จะมี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ ากว่า เช่นที่ภาระ 25%
เครื่องยนต์จะมีป ระสิทธิภ าพเชิงความร้อนต่ า กว่ า ที่
ภาระ 100% ประมาณสองเท่า
3.2 มลพิ ษ
การวัดมลพิษด้วยอุปกรณ์ วิเคราะห์ไอเสีย จะได้
ข้อมูลปริมาณมลพิษอยู่ในรูปความเข้มข้นต่อปริมาตร
ไอเสีย มีหน่ วยเป็ น (ppm) แต่ปริมาณมลพิษไอเสีย
จากเครื่อ งยนต์ ส่ ว นมากนิ ย มระบุ ใ ห้อ ยู่ ใ นรู ป การ
ปลดปล่อยมลพิษแบบมวลจาเพาะ (Mass Specific
Emission, MSE) มีหน่ วยวัดเป็ นกรัมของมลพิษต่อ
กิโลวัตต์-ชัวโมงของเครื
่
่องยนต์ ผลของมลพิษไอเสียที่
ได้ จ ากการทดลองจึง ถู ก แปลงให้อ ยู่ใ นรูป MSE [9]
ตามสมการ (1)
อัตราการไหลโดยมวลของ สารมลพิษ
(1)
MSE 
กาลังทีผ่ ลิิตได้
เมือ่ MSE มีความสัมพันธ์กบั EI ดังสมการ (2)
m  EI
MSE  f
(2)
W
จากสมการ (2) ค่า EI คือดัชนีการปลดปล่อย
(Emission Index) หมายถึงปริมาณสารมลพิษทีป่ ล่อย
ต่อหนึ่งหน่วยมวลของเชือ้ เพลิงทีเ่ ผาไหม้ [10] สาหรับ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนกับอากาศ ดัชนี
การปลดปล่อยสามารถคานวณจากความเข้มข้นของ
ไอเสีย (โดยโมล) ทีว่ ดั ได้จากอุปกรณ์ วเิ คราะห์ไอเสีย
เมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะมลพิ ษ ที่ ม ี อ งค์ ป ระกอบของ
คาร์ บ อน (C)
เช่ น คาร์ บ อนมอนอกไซด์
คาร์บ อนไดออกไซด์ แ ละไฮโดรคาร์บ อน ดัช นี ก าร
ปลดปล่อยคานวณได้จากสมการ (3)


 x  MWi 
Xi

 (3)
EI  
 X CO  X CO  X HC  MWf 


2
เมือ่
MSE คือ การปลดปล่อยแบบมวลจาเพาะ (g/kW·h)
m f คือ อัตราการไหลเชิงมวลของเชือ้ เพลิง (g/h)
EI คือ ดัชนีการปลดปล่อยมลพิษ (g/gf)
W คือ กาลังของเครือ่ งยนต์ (kW)
Xi คือ เศษส่วนโมลของมลพิษ i
x
คือ จานวนคาร์บอนในหนึ่งโมลเชือ้ เพลิง CxHy
MWi คือ น้าหนักโมเลกุลสารมลพิษ i
MWf คือ น้าหนักโมเลกุลเชือ้ เพลิง
ผลการวัด ปริม าณไฮโดรคาร์ บ อนรวม (THC)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตรเจนออกไซด์
(NOx) ของเครื่ อ งยนต์ ท่ี ใ ช้ ดี เ ซลและ ED95 เป็ น
เชื้อเพลิง ทางานทีค่ วามเร็วรอบคงที่ 1,800 รอบต่อ
นาที ทีภ่ าระเครื่องยนต์ 25 – 100 % ดังในรูปที่ 5
พบว่ า ปริม าณไฮโดรคาร์ บ อนของเครื่อ งยนต์ ท่ีใ ช้
ED95 เป็ นเชื้อเพลิงทีภ่ าระเครื่องยนต์ 25 % มีค่าสูง
กว่ า เครื่อ งยนต์ ท่ีใ ช้ดีเ ซล แต่ เ มื่อ ภาระเครื่อ งยนต์
สูง ขึ้น ปริม าณไฮโดรคาร์บ อนของเครื่อ งยนต์ ท่ีใ ช้
เชือ้ เพลิงทัง้ สองชนิดมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน
ที่ภ าระต่ า ปริม าณคาร์บ อนมอนอกไซด์ (CO)
ของเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ ED95 เป็ นเชือ้ เพลิงจะมีค่าต่ากว่า
เครื่องยนต์ทใ่ี ช้ดีเซลเป็ นเชื้อเพลิง แต่ทภ่ี าระ 100%
ปริม าณคาร์ บ อนมอนอกไซด์ ข องเครื่อ งยนต์ ท่ีใ ช้
ED95 เป็ น เชื้อเพลิง กลับ มีค่า สูงกว่า เครื่องยนต์ท่ใี ช้
ดีเซลเป็ นเชือ้ เพลิง ทัง้ นี้อาจเนื่องจากการทีเ่ ครื่องยนต์
ทีใ่ ช้ ED95 มีอตั ราส่วนการอัดสูงกว่า ทาให้หอ้ งเผา
ไหม้มขี นาดเล็กกว่า ประกอบกับเอทานอลมีค่าความ
ร้อนต่ า จึงต้องจ่ายเชื้อเพลิงในปริมาณมาก ทาให้
เชือ้ เพลิงบางส่วนถูกฉีดไปชนกับผนังห้องเผาไหม้ซง่ึ มี
อุณหภูมติ ่ า (Wall-wetting) เชื้อเพลิงบริเวณนี้ จึงเกิด
การเผาไหม้ไม่ส มบูร ณ์ [11] เมื่อถอดลูกสูบออกมา
ตรวจสอบพบการสะสมของเขม่าบนหัวลูกสูบตามแนว
การฉีดเชือ้ เพลิงจากหัวฉีด
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รูปที่ 5 ปริมาณการปลดปล่อยไฮโดรคาร์บอน (THC)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตรเจนออกไซด์
(NOx) ทีค่ วามเร็วรอบเครือ่ งยนต์คงที่ 1,800 รอบต่อ
นาที ภาระเครือ่ งยนต์ 25 – 100 %
ปริม าณไนโตรเจนออกไซด์ของเครื่องยนต์ ท่ใี ช้
เชื้ อ เพลิ ง ทัง้ สองชนิ ด จะมี ค่ า ลดลงเมื่ อ ภาระของ
เครื่องยนต์สูงขึ้น ที่ภ าระเครื่องยนต์ 25 % ปริมาณ
ไนโตรเจนออกไซด์ข องเครื่องยนต์ท่ใี ช้เชื้อเพลิงทัง้
สองชนิดจะมีค่าใกล้เคียงกัน แต่เมื่อภาระเครื่องยนต์
สูงขึ้น เครื่องยนต์ท่ใี ช้ ED95 เป็ น เชื้อเพลิงจะให้
แนวโน้ มปริ ม าณไนโตรเจนออกไซด์ ท่ี ต่ า กว่ า

เครื่องยนต์ท่ใี ช้ดีเ ซลเป็ น เชื้อเพลิง ดังที่ได้กล่ า ว
มาแล้ ว ว่ า เครื่ อ งยนต์ ท่ี ใ ช้ ED95 จะมี เ ชื้ อ เพลิ ง
บางส่ ว นถู ก ฉี ด ไปชนกับ ผนั ง ห้ อ งเผาไหม้ ท าให้
เชื้อ เพลิง บางส่ ว นไม่ ถู ก เผาไหม้ ส่ ง ผลให้ ป ริม าณ
ไนโตรเจนออกไซด์ เ ครื่ อ งยนต์ ท่ี ใ ช้ ED95 เป็ น
เชือ้ เพลิงมีคา่ ต่ากว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซลเป็ นเชือ้ เพลิง
4. สรุป
การใช้เ อทานอลที่ม ีความบริสุทธิ ์ 95 % (เอทา
นอล 95 % และน้ า 5 %) ผสมกับสารช่วยจุดระเบิด
เป็ นเชือ้ เพลิงในเครื่องยนต์สาหรับการเกษตรแบบฉีด
เชือ้ เพลิงตรง โดยทาการดัดแปลงเครื่องยนต์ดว้ ยการ
เพิม่ อัตราส่วนการอัดจาก 18 เป็ น 28 ผลการทดสอบ
เบื้อ งต้ น พบว่ า สามารถติด เครื่อ งยนต์ ไ ด้ ต ามปกติ
เช่น เดีย วกับ การใช้ดีเ ซลเป็ น เชื้อเพลิงโดยไม่ต้องมี
อุปกรณ์ ช่ว ยติด เครื่องและไม่จาเป็ นต้องปรับจังหวะ
การฉี ด เชื้อ เพลิง เครื่อ งยนต์ ส ามารถท างานได้ ท่ี
ความเร็วรอบและภาระของเครือ่ งยนต์ในช่วงกว้างโดย
ไม่มอี าการเครื่องสันผิ
่ ดปกติ แต่เครื่องยนต์จะมีกาลัง
น้อยกว่าเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซลเป็ นเชือ้ เพลิง เนื่องจาก
ค่ า ความร้อ นของเอทานอลมีค่ า ต่ า กว่ า ดีเ ซล ส่ ว น
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ ED95 เป็ นเชือ้ เพลิง
มีคา่ ต่ากว่าเครือ่ งยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซลเป็ นเชือ้ เพลิง ถึงแม้จะ
ได้ทาการเพิม่ อัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์เป็ น 28
ก็ตาม นอกจากนี้ การใช้เอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิง ส่งผล
ให้อุณหภูมภิ ายในห้องเผาไหม้ต่าลง จึงทาให้ปริมาณ
ไนโตรเจนออกไซด์ทม่ี คี ่าต่ากว่าเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ดเี ซล
เป็ นเชือ้ เพลิง
ปญั หาสาคัญของการใช้สารช่วยจุดระเบิดผสมใน
เอทานอลทัง้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศคือ สาร
ช่วยจุดระเบิดมีราคาสูงมาก ส่งผลให้ราคา ED95 ทีใ่ ช้
เป็ น เชื้อเพลิงมีร าคาสูงตามไปด้ว ย ดังนัน้ เชื้อเพลิง
ชนิดนี้จงึ ยังไม่สามารถแข่งขันกับดีเซลได้ [12] การใช้
สารช่วยจุดระเบิดผสมในเอทานอลจึงควรมีการวิจยั
สารช่ ว ยจุ ด ระเบิ ด อื่ น ๆ ที่ ม ี ร าคาต่ า กว่ า เพื่ อ ให้
สามารถแข่งขันกับดีเซลได้ในอนาคต
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5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานต่างๆ
ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาและ
ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จ ัย ในโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเ ษก รุ่น ที่ 11 ของผู้แต่งที่ 1
คือ นายกิต ติ เอี่ย มเปรมจิต และโครงการส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี IRPUS ของผูแ้ ต่ง ได้แก่ นายธน
ภู ม ิ ดวงนิ ล นายศุ ภ สิท ธิ ์ เบญจเดชาชัย และนาย
นพรัตน์ ช่วยนุสนธิ ์
ขอขอบคุณ บริษทั ทีใ่ ห้การสนับสนุ นได้แก่ บริษทั
SEKAB ประเทศสวีเ ดน ที่บ ริจ าคสารปรุง แต่งใน
การศึก ษานี้ บริษัท สแกนเนี ย สยาม ที่ไ ด้ ใ ห้ค วาม
อนุ เ คราะห์ ใ นการประสานงานกับ บริษั ท SEKAB
รวมทัง้ ช่ ว ยน าเข้า สารปรุง แต่ง ED95 จากประเทศ
ส วี เ ด น แ ล ะ ข อข อบ คุ ณ บ ริ ษั ท ส ย า ม คู โ บ ต้ า
อุ ต สาหกรรม จ ากั ด ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เคราะห์
เครื่อ งยนต์ ดีเ ซลเล็ ก รวมทัง้ ค าแนะน าต่ า งๆที่เ ป็ น
ประโยชน์สาหรับการทดลองครัง้ นี้
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