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บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของเคร่ืองยนตเบนซินจุดระเบิดดวยประกายไฟ เมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิง แกสโซฮอล
91(E10) เปรียบเทียบกับน้ํามันเชื้อเพลิง E20 และ E85 เคร่ืองยนตท่ีใชในการทดสอบ เปนเคร่ืองยนตเบนซินระบบหัวฉีด EFI4 สูบ ย่ีหอ Nissan รุน 
QG 15 DE ขนาด 1,497 ซีซี อัตราสวนการอัด 9.9:1 การทดสอบท่ีความเร็วรอบตางๆ โดยใช Hydraulic Dynamo meter test เปนเคร่ืองวัด
สมรรถนะของเคร่ืองยนต  จากการทดสอบพบวา ท่ีรอบเคร่ืองยนตเทากับ 4500 rpm น้ํามัน E10 ให แรงบิดสูงสุดและ กําลังเบรคสูงท่ีสุด เทากับ 
65.8 N.m  และ 31.01 kW ซึ่งสูงกวา E20 และ E85 เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตแลวมีคาสูงกวาเทากับ 7.5% และ 10.6% ตามลําดับ น้ํามันE10 มีอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรคตํ่าท่ีสุดเทากับ 0.214 kg/kWh ซึ่งตํ่ากวา E20 และ E85 เทากับ 10.9% และ 38.1% ตามลําดับ น้ํามัน E85 ให 
ประสิทธิภาพทางความรอนสูงท่ีสุดเทากับ 41.8% ซึ่งสูงกวา E20 และ E10 เทากับ 8.7% และ 2.9% ตามลําดับ  

คําสําคัญ : สมรรถนะเคร่ืองยนต เชื้อเพลิง E85 

1. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 ประเทศไทยตองพ่ึงพาการนําเขาพลังงานจากตางประเทศเปนหลักจากขอมูลในป 2554 มาพบวากวา 60 %ของความตองการพลังงานเชิง
พาณิชยข้ันตนมาจากการนําเขาโดยมีสัดสวนการนําเขาน้ํามันสูงถึง 80 % ของปริมาณการใชน้ํามันท้ังหมดภายในประเทศและยังมีแนวโนมจะสูงข้ึน
อีกเพราะไมสามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตปโตรเลียมในประเทศไดทันกับความตองการใชงานการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางจริงจังจะชวยลดการ
พ่ึงพาและการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น[1]  
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตขนาด 1500 cc ซึ่งไดมีใชกันอยางมากในปจจุบัน และใน
ปจจุบันไดมีการสนใจในการใชพลังงานทางเลือกมากข้ึน แตยังไมไดทําการทดลองกันอยางแพรหลายนัก  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2.1 การหาสมรรถนะเคร่ืองยนต [2,3] 

2.1.1 แรงบิดของเคร่ืองยนต (Torque) 
แรงบิดของเคร่ืองยนตคือแรงหมุนของเพลาขอเหว่ียงภายในเคร่ืองยนต ซึ่งจะสงกําลังของเคร่ืองยนตไปขับเกียร เพลาและลอใหรถ

เคลื่อนท่ีไปได ซึ่งในเคร่ืองยนตแตละรุนจะมีการออกแบบใหแรงบิดสูงสุดไมเทากัน และในอัตราความเร็วรอบท่ีแตกตางกันออกไปตามการใชงาน  
 

     T =  FR                 (1) 
 

เมื่อ  T = แรงบิด (N.m)  
F = แรงตามแนวเสนสัมผัส (N)  
R = แขนของแรง (m) 

2.1.2 กําลังเบรกของเคร่ืองยนต (Brake power) 
กําลังเบรกคือคาท่ีบอกกําลังของเคร่ืองยนต คา BHP (Brake Horse Power) หมายถึง กําลังของเคร่ืองยนต ท่ีถูกหักดวยแรงเสียด

ทานภายในถามีการนําคามาเขียนลงกราฟแสดงรอบเคร่ืองยนต จะเห็นไดวา แรงมาสูงสุดของเคร่ืองจะอยูในตําแหนงรอบเคร่ืองท่ีสูงกวา แรงบิดสูงสุด 
 

W� = 2πTn / 60    (2) 

เมื่อ  WB = กําลังเบรก (kW)  
T = แรงบิด (N.m)  
n = ความเร็วรอบ (rpm)  

2.1.3 อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก (Brake. specific. fuel. consumption, bsfc) หมายถึงปริมาณหรือมวลเชื้อเพลิงท่ี
ใชหมดไปตอแรงมาเบรกหรือกําลังเบรกท่ีไดดังสมการ 

 

               bsfc = ��

��
× 3600                                      (3) 

เมื่อ  bsfc =อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก (kg/kWh)  

mf = อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง (kg/s)  
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2.1.4 ประสิทธิภาพเชิงความรอนเบรค (Brake thermal efficiency)  

ประสิทธิภาพเชิงความรอนเบรก เปนความสัมพันธระหวางกําลังงานท่ีเคร่ืองยนตสงออก กับ พลังงานท่ีเกิดข้ึนจากการสันดาปของ
น้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งพลังงานความรอนนี้ไมสามารถนําไปใชไดหมด เนื่องมาจากตองสูญเสียความรอนใหกับ ระบบระบายความรอน จากการคายไอเสีย 
หรือเสียไปกับระบบหลอลื่น 

 

eff = ��

���×��
× 100%          (4) 

 
 

เมื่อ  eff = ประสิทธิภาพเชิงความรอนเบรค (%)  

LHV = คาความรอนจําเพาะ (kJ/kg)  
 

 2.2 คุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง เนื่องจากคาออกเทนนัมเบอร (RON) มีผลตอการน็อคของเคร่ืองยนตแกสโซลีน 

ตารางที่ 1: แสดงคุณสมบัติน้ํามันเชื้อเพลิง [4] 

 
 น้ํามัน E10, E20 และ E85 มีคา RON เทากับ 95.6, 99.7 และ 106 ตามลําดับ ซึ่งมีคา RON สูงกวา เบนซิน 91 

3. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง 

การดําเนินงานวิจัยนี้เปนการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนตแกสโซลีนระบบหัวฉีดอิเล็คทรอนิคส EFI ย่ีหอ นิสสัน รุน QG 15 DE 4 สูบ มา
ติดต้ังบนเคร่ืองทดสอบไฮดรอลิคสไดนาโมมิเตอรขนาด 120 kW  

3.1 อุปกรณท่ีใชทําการทดสอบ 
3.1.1 เคร่ืองยนต (Engine) ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2  

 

                                           ตารางที ่2: ขอมูลทางเทคนิคของเคร่ืองยนตท่ีใชทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 ไดนาโมมิเตอร (Dynamometer) เปนอุปกรณควบคุมความเร็วรอบและภาระของเคร่ืองยนตซึ่งในการทดสอบนี้ใช 

Dynamometer แบบ Hydraulic ซึ่งอาศัยของเหลวในการสรางภาระ (Load) ใหกับเคร่ืองยนตดังแสดงในรูป 
 

 
รูปที่ 1: ชุดทดสอบเคร่ืองยนตแบบไฮดรอลิคสไดนาโมมิเตอร 

Description Specification 

Engine Nissan QG-15 DE 

Cylinder Inline 4 Cylinder 

Borex Stroke 73.6 mm x 88.0 mm  

Size 1,497  CC. 

Compression ratio 9.9 : 1 
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3.2 การดําเนินการทดสอบ   
 การทดสอบจะกระทําโดยติดต้ังเคร่ืองยนตเขากับไดนาโมมิเตอรดังรูปท่ี 1 โดยทําการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนต โดยใชเชื้อเพลิง 

E10, E20 และ E85ตามลําดับ 
 ทําการศึกษาตัวแปรท่ีสนใจคือ แรงบิดของเคร่ืองยนตกําลังเบรกเคร่ืองยนต อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชี้อเพลิงจําเพาะและ

ประสิทธิภาพทางความรอนซึ่งทดสอบท่ีรอบของเคร่ืองยนต 3000, 3500, 4000, 4500 และ 5000 รอบตอนาทีซึ่งมีการทดสอบดังนี้ 
 การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองยนตทําการเดินเคร่ืองใหอุณหภูมิของชิ้นสวนเคร่ืองยนตอุณหภูมิคงท่ีท่ีอุณหภูมิทํางานแลวทําการปรับ

รอบเคร่ืองยนตใหไดตามตองการ แลวเพ่ิมภาระโดยหมุนไฮดรอลิคสไดนาโมมิเตอรเพ่ือเพ่ิมแรงบิดจนไดคาแรงบิดสูงสุด ทําการบันทึกคาของแรงบิดท่ี
ไดจากหนาจอแสดงผลทดสอบท่ีความเร็วรอบของเคร่ืองยนต 3000, 3500, 4000, 4500 และ 5000 รอบตอนาทีทําการบันทึกคาของแรงบิดท่ีไดใน
แตละความเร็วรอบซึ่งคาท่ีไดจากการบันทึกนําไปคํานวณหากําลังของเคร่ืองยนตโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนน้ํามัน E10, E20 และ E85 ตามลําดับ 

 การทดสอบหาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชน้ํามันเติมท่ีหลอดแกวในเคร่ืองทดสอบปริมาตร 200 cc. ทําการเดินเคร่ือง
จนน้ํามันเชื้อเพลิงหมดหลอดแกว แลวทําการบันทึกเวลาท่ีเคร่ืองยนตใชน้ํามันไปท้ังหมด โดยใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนน้ํามัน E10, E20 และE85 
ตามลําดับซึ่งหลังจากทําการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจะทําการเดินเคร่ืองยนตท้ิงไวเปนเวลาประมาณ 5 นาที เพ่ือใหเชื้อเพลิงเดิมท่ีคางในระบบหมดไป แลวจึง
ทําการทดลอง และเก็บขอมูล 

4. ผลการทดลองและวิจารณ 
4.1 แรงบิดและกําลังเบรกของเคร่ืองยนต 

 การทดสอบเดินเคร่ืองยนตทําการเปรียบเทียบโดยใชน้ํามันเชื้อเพลิง E10, E20 และ E85  

 
เคร่ืองยนตท่ีรอบ 4500 rpm ผลการทดสอบพบวาจะใหแรงบิดสูงสุด เมื่อใชน้ํามัน E10, E20 และ E85 จะใหแรงบิดสูงสุด เทากับ 65.8 

N.m, 61.2 N.m และ 59.5 N.m ตามลําดับ จากการทดสอบ E10 ใหแรงบิดมากกวา E20 และ E85 เนื่องจากมีคาความรอนจําเพาะ มากท่ีสุด 

 
 

เคร่ืองยนตท่ีรอบ 4500 rpm ผลการทดสอบพบวา เมื่อใชน้ํามัน E10, E20 และ E85 จะใหกําลังเบรค เทากับ 31.01 kW, 28.84 kW และ 
28.04 kW ตามลําดับจากการทดสอบ E10 ใหกําลังเบรคมากกวา E20 และ E85 เนื่องจาก มีคาความรอนจําเพาะ มากท่ีสุดเชนเดียวกัน 

 
 

เคร่ืองยนตท่ีรอบ 4500 rpm ผลการทดสอบพบวา เมื่อใชน้ํามัน E10,E20 และ E85 จะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก
(bsfc) เทากับ 0.214 kg/kWh, 0.237 kg/kWh และ 0.295 kg/kWh ตามลําดับจากการทดสอบ E85มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะ
เบรกมากกวา E10 และ E20เนื่องจาก มีคาความรอนจําเพาะ นอยท่ีสุด 
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เคร่ืองยนตท่ีรอบ 4500 rpm ผลการทดสอบพบวา เมื่อใชน้ํามัน E10,E20 และ E85 จะใหประสิทธิภาพทางความรอน เทากับ 40.7%, 
38.5% และ 41.8% ตามลําดับจากการทดสอบ E85 มีประสิทธิภาพทางความรอน มากกวา E10 และ E20 เนื่องจาก มีคาความรอนจําเพาะ        
นอยท่ีสุด 

5. สรุปผลการทดลอง 
ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนตเปรียบเทียบ ระหวาง E10, E20 และ E85 จากการทดสอบพบวา E10 ให Maximum torque และ 

Brake power สูงท่ีสุด เทากับ 65.8 N.m และ 31.01 kW ซึ่งสูงกวา E20 และ E85 เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตแลวมีคาสูงกวาเทากับ 7.5% และ 10.6% 
ตามลําดับและมีอัตรา bsfcตํ่าท่ีสุดเทากับ 0.214 kg/kWh ซึ่งตํ่ากวา E20 และ E85 เทากับ 10.9% และ 38.1% ตามลําดับ เนื่องจากมีคาความรอน
จําเพาะมากท่ีสุด 

E85 ให Thermal efficiency สูงท่ีสุดเทากับ 41.8% ซึ่งสูงกวา E20 และ E10 เทากับ 8.7% และ 2.9% ตามลําดับ ตามลําดับ เนื่องจากมี
คาความรอนจําเพาะนอยท่ีสุด 
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