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บทคัดยอ

งานวิจัยน้ีเปนการนํากาซชีวภาพมาใชในงานเชื่อมโลหะ โดยนํากาซชีวภาพท่ีบรรจุลงสูถังขนาด 48 กิโลกรัม  โดยใชชุดบรรจุกาซชีวภาพ
แบบมอเตอรไฟฟา  ขนาด 1.5 แรงมา บรรจุดวยแรงดัน 200 ปอนดตอตารางน้ิว ทําการทดลองเชื่อมไฟฟา ใชเวลา 15 นาที และกระแสไฟ 95
แอมแปร หลังจากน้ันนํามาใชเปนพลังงานเพ่ือทดลองหาสมรรถนะ ในการเชื่อมโลหะแบบตอชนโดยใชเครื่องยนตเบนซินเปนตนกําลัง  ขนาด 5.6
แรงมา  ทําการเชื่อมชิ้นงานท่ีมีขนาด 50 × 100 × 5 มิลลิเมตร  ผลการทดลองสมรรถนะ เครื่องยนตในการใชกาซชีวภาพไป 0.3 กิโลกรัมตอการ
เชื่อม 1 ครั้ง ดังน้ัน กาซชีวภาพชีวภาพ 1.5 กิโลกรัม สามารถเชื่อมได จํานวน 5 ครั้ง การเชื่อมเฉล่ียส้ินเปลืองลวดเชื่อม 4 เสน/ครั้ง คาใชจาย 0.254
บาท/กิโลกรัม โดยอัตราส้ินเปลืองกาซชีวภาพ 0.019 บาท/เสน การซึมลึกเฉล่ีย 0.75 มิลลิเมตร เครื่องเชื่อมไฟฟาสามารถปรับกระแสไฟไดสูงสุดเพียง
105 Amp.

คําสําคัญ: กาซชีวภาพ, หมอตมกาซ, เครื่องยนตขนาดเล็ก

Abstract

This research is the gas used in welding. By bringing gas into the tank containing 48 kg of the set contains an electric
motor 1.5 hp gas filling pressure of 200 pounds per square inch. Welding test takes 15 minutes and 95 ampere electrical
energy is then used to test the performance. In connection with the metal using a gasoline engine of 5.6 horsepower, etc. are
welded to the size of 50 × 100 × 5 mm test performance. Engine using biogas to 0.3 kg the first time, the biogas biomass 1.5
kg can be 5 times the average consumption of welding wire 4 strands / time costs 0.254 THB / kg consumption of biogas.
0,019 Baht / line penetration average 0.75 mm Welding Power can be supplied with power up to 105 Amp.
Keyword: Biogas, Regulator, small engine

1.ท่ีมาและความสําคัญของปญหา

พลังงานท่ีใชกันอยูน้ันสวนมากจะมาจากฟอสซิลท่ีมีการทับถมกันเปนเวลานาน ซ่ึงเม่ือมีใชกันอยางแพรหลายและมากมาย หรือท่ีรูจักกันดีใน
นามวา  นํ้ามัน ไมวาจะนํ้ามันดีเซลหรือเบนซินก็ตาม ปญหาท่ีตามมาก็คือ ส่ิงท่ีใชกับพลังงานท่ีจะเกิดขึ้นไมมีความสมดุลกัน ในท่ีน้ีหมายถึงวาการใช
พลังงานนํ้ามันมากกวาท่ีพลังงานนํ้ามันจะเกิดขึ้นได ในโลกน้ีหรือแมแตประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนนํ้ามัน ตอมาเริ่มรูจัก คําวากาซ
หุงตม(แอลพีจี) ซ่ึงในปจจุบันเขามาแทนท่ี ฝนหรือถานท่ีใชกันในสมัยกอน กาซหุงตมถูกนํามาใชตามบานเรือนในการประกอบอาหาร ภายหลังนํ้ามัน
ท่ีใชกับยานยนตมีราคาสูงขึ้น จึงเริ่มเกิดการนํากาซหุงตมมาใชกับยานยนต ในแรกเริ่มอาจจะมีปญหาอยูบางแตในปจจุบันน้ีมีการใชกันอยางแพรหลาย
ในเวลาตอมารัฐบาลมีการใหยานยนตท่ีใชกาซหุงตมมาใชกาซ NGV ท่ีมีส่ิงจูงใจคือมีราคาถูกกวากาซหุงตมรวมถึงรัฐบาลสนับสนุนการติดต้ังกาซ NGV
ท้ังหมดน้ีเพ่ือลดการใชพลังงานนํ้ามัน แตวาวันน้ีรัฐบาลเองกับจะขึ้นราคากาซหุงตมและกาซ NGV ท่ีใชกับยานยนต อนาคตของกาซหุงตมท่ีใชตาม
บานเรือนอาจมีราคาสูงขึ้น หรือแมแตคาไฟฟาท่ีนาจะมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีสูงขึ้นประเทศไทยไดมีการคิดคนพลังงานทดแทนท่ีจะนํามาใชแทน
นํ้ามันกันอยางมากมาย เชนพลังงานใตพิภพ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนํ้า พลังงานลม และพลังงานกาซชีวภาพเปนตน ปจจุบันท่ีผานมามีการ
เปล่ียนแปลงทางอุตสาหกรรมกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้นซ่ึงในดานอุตสาหกรรมงานเชื่อมท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วท้ังทางดานเครื่องมือ-อุปกรณ
และดานฝมือของชางอุตสาหกรรมของประเทศซ่ึงงานเชื่อมในปจจุบันมีท้ังงานเชื่อมภายในโรงงานและภาคสนามซ่ึงตองใชเครื่องมือและอุปกรณ
แตกตางกันออกไปโดยงานภาคสนามการใชเครื่องเชื่อมชนิดตางๆ เครื่องเชื่อมท่ีไดรับความนิยมเปนเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6
แรงมา ขับดวยเครื่องยนตสวนใหญเปนเครื่องยนตท่ีใชนํ้ามันเบนซินเปนเชื้อเพลิงปจจุบันราคานํ้ามันเบนซินในประเทศไทยมีราคาพุงสูงขึ้นทุกวันดังน้ัน
ทําใหการทํางานเชื่อมภาคสนามตองประสบปญหาดานราคานํ้ามัน เพราะในการทํางานเชื่อมภาคสนามในปจจุบันน้ีตองใชเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภท
เครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา ขับดวยเครื่องยนตมาใชซ่ึงสวนใหญจะเปนงานกอสรางท่ีไมมีไฟฟาใชและตองการความสะดวกในการเคล่ือนท่ีและเม่ือพูด
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ถึงพลังงานทดแทนท่ีใชในปจจุบันมีมากมายแตเม่ือเปรียบเทียบระหวางเมืองท่ีมีความเจริญแลวกับชนบทซ่ึงการหาพลังงานทดแทนก็มีความแตกตาง
กันอยางชัดเจนแตประเทศไทยยังมีพลังงานทดแทนอีกอยางคือพลังงานกาซชีวภาพซ่ึงจากงานวิจัยตางๆพบวาสามารถผลิตและกักเก็บไวใชเองได

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดตระหนักถึงการนํากาซชีวภาพท่ีทุกวันน้ีมีการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตขึ้นมาอยางมากมายแตมีการถายทอดการนําไปใช
งานเพียงการหุงตมเทาน้ัน  งานวิจัยน้ีจึงเปนการนํากาซชีวภาพมาใชกับเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตเบนซินขนาด 5.6 แรงมาและทดลองหา
สมรรถนะการทํางานของเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตจะไดเปนแนวทางในการนํากาซชีวภาพไปใชงานตอไป

2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการทดลอง

1. บอกาซชีวภาพ
2. ชุดบรรจุกาซชีวภาพแบบใชมอเตอรไฟฟา 1.5 HP.
3. เครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา
4. ถังกาซหุงตมขนาด 48 กิโลกรัม
การดําเนินการติดต้ังอุปกรณใชกาซชีวภาพ มีรายละเอียดดังน้ี
1. เครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา
2. หมอตมกาซสําหรับเครื่องยนตเล็ก
3. วาลวปรับแรงดันหัวถังและทอกาซ
4. ทอกาซ
5. ทอแวคค่ัม
6. ถังกาซ

รูปท่ี 1 เครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา

รูปท่ี 2 หมอตมกาซ, วาลวปรับแรงดันหัวถังและทอกาซ
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รูปท่ี 3 การติดต้ังระบบกาซเขากับเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา

รูปท่ี 4 การตอกาซเขากับเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา

3. วิธีการทดลอง

3.1. การทดลองหากระแสไฟฟาและลวดเชื่อม
การทดลองหากระแสไฟฟาและลวดเชื่อมท่ีเหมาะสม โดยการทดลองเชื่อมดวยกระแสไฟฟา 85 Amp. 95 Amp. และ 105 Amp.และ

ลวดเชื่อมขนาด Ø 2.6 มิลลิเมตร และ Ø 3.2 มิลลิเมตร
3.2. การทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมกาซชีวภาพ

การทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด5.6 แรงมาโดยใชเชื้อเพลิงจากกาซชีวภาพ มีการดําเนินการทดลอง ดังน้ี
การเตรียมชิ้นงาน

รูปท่ี 5 แสดงการเตรียมชิ้นงานเชื่อมตอชน
กาซชีวภาพท่ีบรรจุในถังกาซหุงตม ขนาด 48 กิโลกรัม

รูปท่ี 6 กาซชีวภาพบรรจุในถงัขนาด 48 กิโลกรัม
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3.3. วิธีการทดลอง
หลังจากท่ีไดศึกษาขอมูลและเตรียมอุปกรณในการทดลองเรียบรอยแลว ในขั้นตอนตอไปคือ การ บรรจุกาซชีวภาพลงถังกาซ LPG ขนาด

48 กิโลกรัม เพ่ือทําการทดลอง ตามลําดับขั้นตอนตอไปน้ี
3.3.1 ทําการบรรจุกาซดวยชุดบรรจุกาซชีวภาพแบบใชมอเตอรไฟฟา 1.5 HP.
3.3.2 ใชคาแรงดันในการบรรจุกาซชีวภาพ ท่ี 200 PSI
3.3.3 ทดลองเชื่อมเดินแนวเพ่ือหาอัตราส้ินเปลืองกาซชีวภาพ โดยเชื่อมและจับเวลา 15 นาที วิธีวัดโดยการชั่งนํ้าหนักกอนและหลังเชื่อม
3.3.4 ทดลองเชื่อมตอชนเพ่ือหาการซึมลึกของแนวเชื่อมเม่ือใชเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ
3.3.5 โดยใช คากระแสไฟ 95 Amp.ขนาดลวดเชื่อม Ø 3.2 มิลลิเมตร
3.3.6 เม่ือทดลองจนไดเวลา 15 นาที ปดวาลวท่ีถังกาซใหเครื่องดับ

รูปท่ี 7 ทดลองเชื่อมชิ้นงาน
4. ผลการทดลอง

4.1. ผลการทดลองหากระแสไฟฟาและลวดเชื่อม
ลักษณะของแนวเชื่อมทีดีจะขึ้นอยูกับกระแสเชื่อม การปรับกระแสไฟเชื่อมจะขึ้นอยูกับขนาดของลวดเชื่อมและความหนาของชิ้นงานซ่ึง

ขนาดความหนาของชิ้นงาน 6 มิลลิเมตร จึงเลือกใชลวดเชื่อมขนาด 3.2 มิลลิเมตร โดยปรับกระแสไฟฟา 95 Amp. สวนลวดเชื่อมขนาด 2.6
มิลลิเมตร ตองใชกับขนาดชิ้นงานหนา 2-3 มิลลิเมตร

4.2. ผลการทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมกาซชีวภาพ
กอนท่ีจะทําการทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมกาซชีวภาพไดมีการทดลองหาสมรรถนะเครื่องเชื่อมโดยใชนํ้ามันเบนซิน 95 มีผลการ

ทดลองดังน้ี
ตารางท่ี 1 ผลการทดลองการเชื่อมเดินแนวดวยนํ้ามันเบนซิน 95

ครั้งท่ี ความหนาชิ้นงาน(มิลลิเมตร) จํานวนลวดเชื่อม(เสน) ปริมาณกาซท่ีใช(ลิตร)
1 6 7 0.3

2 6 7 0.3

3 6 7 0.3

เฉล่ีย 6 7 0.3

การทดลองโดยการนํากาซชีวภาพมาใชกับเครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา ในเครื่องยนตเบนซินแบบ
คารบูเรเตอรโดยมีการติดต้ังระบบหมอตมกาซ LPG ชวยในการจายกาซ สรุปไดวา เครื่องเชื่อมไฟฟาประเภทเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมา ใชเวลา
เชื่อม 15 นาที คากระแสไฟ 95 Amp. ใชปริมาณกาซชีวภาพเฉล่ีย 0.3 กิโลกรัมตอการเชื่อม 1 ครั้ง ดังน้ัน กาซชีวภาพ 1.5กิโลกรัม สามารถเชื่อมได
จํานวน 5 ครั้ง โดยใช คาใชจายในการเชื่อม 0.019 บาท/เสน การซึมลึกเฉล่ีย 0.75 มิลลิเมตร

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองการเชื่อมเดินแนวดวยกาซชีวภาพ

ครั้งท่ี ความหนาชิ้นงาน(มิลลิเมตร) จํานวนลวดเชื่อม(เสน) ปริมาณกาซท่ีใช(กิโลกรัม)
1 6 4 0.3

2 6 4 0.3

3 6 4 0.3
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ครั้งท่ี ความหนาชิ้นงาน(มิลลิเมตร) จํานวนลวดเชื่อม(เสน) ปริมาณกาซท่ีใช(กิโลกรัม)

เฉล่ีย 6 4 0.3

รูปท่ี 8 แสดงแนวเชื่อมจากการเชื่อมตอชน โดยใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง

ตารางท่ี 3 แสดงสมรรถนะของกาซชีวภาพ

รายการ กาซชีวภาพ

ปริมาณลวดเชื่อมท่ีใช (เสน) 4

จํานวน (กิโลกรัม) 0.3

สมรรถนะ (เสน/กิโลกรัม) 13.33

คาใชจาย(บาท/กิโลกรัม) 0.254

อัตราส้ินเปลือง (บาท/เสน) 0.019

ตารางท่ี 4 แสดงผลปริมาณการเชื่อมเดินแนวและซึมลึกของเชื้อเพลิงกาซชีวภาพ

ครั้งท่ี ความยาวแนวเชื่อม(มม.) การซึมลึก(มม.)

1 95 0.87

2 87 0.78

3 102 0.76

เฉล่ีย 94.66 0.75

รูปท่ี 9 แสดงการซึมลึกของแนวเชื่อมจากการเชื่อมตอชน โดยใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง

รูปท่ี 10 แสดงการซึมลึกของแนวเชื่อมโดยใชกาซชีวภาพ
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โดยการตรวจสอบดวยสายตา การซึมลึกของแนวเช่ือมใชกาซชีวภาพพบวามีการซึมลึกท่ีไมสมบูรณ(Lack Of Penetration) แตไมพบรูพรุน
หรือโพรงอากาศ (Porasity) และสแลกฝงใน (Slag Inclusion) การแหวงขอบแนวเชื่อม(Undercut) และการพอกเกยขอบแนวเช่ือม (Overlap)

การเปรียบเทียบแนวเชื่อมจากการเชื่อมตอชน

รูปท่ี 11 แสดงแนวเชื่อมจากการเชื่อมตอชนโดยใชกาซชีวภาพ

โดยการตรวจสอบดวยสายตา พบวาแนวเชื่อมโดยใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิง ไมพบการแหวงขอบแนวเชื่อม (Undercut) และกาซชีวภาพแต
ยังพบแนวเชื่อมไมเต็ม (Underfill) และรูพรุนหรือโพรงอากาศ (Porosity)
5. สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยเรื่องการนํากาซชีวภาพมาใชในงานเชื่อมโลหะน้ันสามารถนํามาใชในการเชื่อมโลหะโดยใชเครื่องยนตขนาด 5.6 แรงมาและนํากาซ
ชีวภาพมาบรรจุลงถังกาซหุงตมขนาด 48 กิโลกรัม แรงดันท่ีบรรจุ 200 ปอนดตอตารางน้ิว นํามาเชื่อมชิ้นงานท่ีมีความหนา 6 มิลลิเมตร  ใชลวดเชื่อม
จํานวน 4 เสน ใชกาซชีวภาพ 0.3 กิโลกรัม ความยาวแนวเชื่อม 94.66 มิลลิเมตร  เปนการนําเอาพลังงานกาซชีวภาพมาใชทดแทนนํ้ามันไดแตยัง
ประสบปญหาในเรื่องการบรรจุกาซชีวภาพรวมถึงความสะอาดของพลังงานกาซชีวภาพท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพในงานเชื่อมตอไป
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