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บทคดัย่อ 
 การศึกษาศักยภาพของพลังงานลมโดยใช้วิธีการแจกแจงแบบ 
Weibull และ Rayleigh ในการวเิคราะห ์โดยใชข้อ้มลูจากเสาวดัลมที่
โครงการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําร ิดอยม่อนล้าน จงัหวดัเชยีงใหม ่
ทาํการเกบ็ขอ้มลูความเรว็ทีร่ะดบัความสงู 20, 30 และ 40 เมตรจากพืน้ 
และเกบ็ขอ้มลูทศิทางลมทีร่ะดบัความสงู 40 เมตรจากระดบัพืน้ ทุกๆ 
10 นาท ีผลการศกึษาพบว่า ลมส่วนมากพดัมาจาก ทศิตะวนัตกเฉียง
เหนือ ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 4.86 เมตร/วินาที ที่ส่วนเบียนแบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.11 เมตร/วนิาท ีความเรว็ลมในช่วงเวลากลางคนืมี
คา่สงูกวา่ในเวลากลางวนั และความเรว็ในช่วงฤดฝูนมคี่าสงูกวา่ช่วงฤดู
หนาว เมื่อพิจารณากําลังลมพบว่ากําลังลมเฉลี่ยมีค่าเท่ากบั 75.04 
วตัต/์ตารางเมตรทีร่ะดบัความสงู 40 เมตรจากพืน้ดนิ และพบวา่สมการ
การแจกแจงแบบ Weibull มคีวามแมน่ยาํในการทาํนายค่าการแจกแจง
ของขอ้มลูมากกวา่ สมการการแจกแจงแบบ Rayleigh 
 

Abstract 
 The wind power potential at Monlan Royal Project, Chiang 
Mai Province, THAILAND was studied based on the Weibull and 
Rayleigh distribution model. The wind speed data and wind 
direction was averaged and recorded every 10 minutes. The wind 
speed was measured at a height of 20, 30 and 40 m above 
ground level by cup type anemometer. The wind direction was 
measured by wind vane at a height of 40 m above ground level. 
It was found that wind was from N.W. to S.E. direction. The 
yearly average of wind speed was 4.86 m/s with the standard 
deviation values of 2.11 m/s. Wind speed at night was high than 
wind speed at day. The yearly average of wind power value was 
75.04 W/m2 at a height of 40 m above ground level. The Weibull 
distribution provided better power density estimations than the 
Rayleigh distribution. 
 

1.คาํนํา (Introduction) 
 ระบบผลติไฟฟ้าในพืน้ทีโ่ครงการตามพระราชดําร ิชุมชนในพืน้ที่
สูงและชุมชนห่างไกลจะเป็นระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์
และระบบเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าทีใ่ชน้ํ้ามนั ทัง้น้ีจะพบปญัหาทีค่ลา้ยกนัคอื 
ปรมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดไ้ม่เพยีงพอต่อความตอ้งการและไม่มเีสถรีภาพ 
อนัเน่ืองมาจากผลของธรรมชาต ิเช่น การขนสง่น้ํามนัไมส่ามารถทําได้
ในฤดูฝนเน่ืองจากถนนถูกตดัขาด ประกอบกบัมเีมฆมากระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์จึงทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และปญัหาที่
สําคญัอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในปจัจุบนัคือราคาน้ํามนัเชื้อเพลิงที่
สงูขึน้ ดงันัน้จงึมคีวามพยายามทีจ่ะหาแหล่งพลงังานทดแทนอื่นๆ ทีม่ี
ในพืน้ทีม่าใชป้ระโยชน์เพื่อสรา้งเสถยีรภาพดา้นพลงังานในพืน้ที ่เช่น 
การใช้พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล และ
พลงังานทดแทนอื่นๆ ลมจงึเป็นพลงังานทดแทนหนึ่งทีม่คีวามเป็นไป
ได้ที่จะนํามาใช้ประโยชน์ทัง้ในรูปของพลงังานกล และเพื่อการผลิต
ไฟฟ้า  
 โครงการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ ดอยม่อนล้าน จังหวัด
เชยีงใหม่ เป็นพืน้ทีส่่งเสรมิการเกษตรทีสู่งโดยความร่วมมอืของหลาย
หน่วยงาน เช่น ศูนยว์จิยัขา้ว พืน้ทีส่่งเสรมิใหชุ้มชนมอีาชพีทีส่ามารถ
เลี้ยงตวัเองได้ โดยมปีระชากร ประมาณ 50 ครวัเรอืน มกีารส่งเสรมิ
อาชพีทางการเกษตร และประมงน้ําจดื พืน้ทีเ่ป็นหมู่บา้นกลางหุบเขา
สลบัซบัซอ้น ระบบผลติไฟฟ้าของโครงการฯ เป็นระบบ Solar home 
system และของศนูยร์าชการเป็นการป ัน่ไฟฟ้าโดยเครือ่งยนตด์เีซล ซึง่
ประสบปญัหาคอืปรมิาณไฟฟ้าที่ผลติได้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ 
และจากการสํารวจเบื้องต้น พบว่า ลมในพื้นที่เป็นลมที่มีความเร็ว
ค่อนขา้งสงู (ประมาณ 4.0-7.0 เมตร/วนิาท)ี ทัง้น้ี เน่ืองจากสภาพพืน้ที่
ที่มีหุบเขาบีบลม 2 ข้างของ อ.พร้าว และส่งลมเข้าสู่ดอยม่อนล้าน
โดยตรง จงึคาดการณ์ว่า จะมผีลทีด่ตีลอดทัง้ปี ประกอบกบัพืน้ทีข่อง
หน่วยราชการทีส่ามารถทําการตดิตัง้ระบบเกบ็ขอ้มูล และเป็นพื้นที่ที่
อยู่บรเิวณลาดเขา ไม่มตี้นไมก้ัน้ทางเคลื่อนที่ของลม ซึ่งจะส่งผลดตี่อ
ระบบกงัหนัลมในการผลติไฟฟ้า 
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รปูที ่1 ลกัษณะพืน้ทีข่องดอยมอ่นลา้น [1] 

  

งานวจิยัน้ีมจีุดประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพพลงังานลมในพื้นที ่
โครงการเกษตรทีสู่งตามพระราชดําร ิดอยม่อนล้าน จงัหวดัเชยีงใหม ่
โดยใชว้ธิกีารแจกแจงแบบ Weibull และ Rayleigh ในการวเิคราะห์
ข้อมูล  เพื่อหาพารามิเตอร์ต่างๆ  ในการอธิบายศักยภาพ  และ
เปรยีบเทยีบความแม่นยําของการแจกแจงทัง้ 2 วธิใีนการใชง้านดา้น
การวเิคราะหพ์ลงังานลม  
 

2. ข้อมลู (Data)   
 เสาวดัความเรว็ลมมคีวามสงู 40 เมตร ตดิตัง้ทีโ่ครงการเกษตรที่
สงูดอยมอ่นลา้น อําเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม ่ทีพ่กิดั 19o25.821/ N; 
99o18.310/E สงูจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง1,573 เมตร  
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รปูที ่2 ของเสาวดัขอ้มลู เครือ่งวดัความเรว็ลมแบบถว้ย  

ศรลม และเครือ่งบนัทกึขอ้มลู 
 

 ทาํการตดิตัง้เครือ่งวดัความเรว็ลมแบบถว้ยที ่3 ระดบัความสงู คอื 
20, 30 และ 40 เมตรจากพื้นดนิ และศรลมเพื่อวดัทศิทางลมที่ระดบั
ความสูง 40 เมตรจากพืน้ดนิ ทําการวดัขอ้มูลทุกๆ วนิาท ีและบนัทกึ
ขอ้มูล ความเรว็ลมเฉลี่ย ความเรว็ลมตํ่าสุด และความเรว็ลมสูงสุดลง
เครื่องบนัทกึขอ้มูล ทุกๆ 10 นาท ีช่วงของขอ้มูลที่นํามาวเิคราะห์คอื
ขอ้มลูจากเดอืน กรกฎาคม 2550 ถงึเดอืน กุมภาพนัธ ์2551 
 

3. ความเรว็ลมเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทิศทางของลม 
(Average wind speed, standard deviation and wind direction)  
 การวิเคราะห์ความเร็วลมเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
ช่วงเวลาทีพ่จิารณาเช่นความเรว็ลมเฉลีย่รายเดอืน สามารถคํานวณได้

จากการทาํ Wind speed frequency distribution ในรปูกราฟทีเ่รยีกวา่ 
histogram ซึง่สามารถนํามาคาํนวณความเรว็ลมเฉลีย่และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานได ้ดงัสมการที ่1 และ 2 [2] และผลการศกึษาแสดงดงัตาราง
ที ่1 โดยวามเรว็ลมเฉลีย่ทีร่ะดบัความสงู 40 เมตรจากพืน้ดนิเท่ากบั 
4.86 เมตร/วนิาท ีทีค่่าค่าเบีย่งแบนมาตรฐานเท่ากบั 2.11 เมตร/วนิาท ี
และพบว่าความเรว็ลมโดยเฉลี่ยของช่วงเวลากลางคนืจะมคี่าสูงกว่า
ชว่งเวลากลางวนัประมาณ 0.6 เมตร/วนิาท ีดัง้แสดงในรปูที ่3 
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เมือ่ V คอื ความเรว็ลมเฉลีย่ตลอดช่วงเวลาทีต่รวจวดั, (m/s) Vσ คอื 

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน, (m/s) im คอื ความเรว็ลมทีต่ําแหน่งกึง่กลาง

ของช่วง i  (m/s) in คอื จํานวนชัว่โมงรวมในช่วง i (h) N คอื 

จาํนวนชัว่โมงทัง้หมดทีท่าํการตรวจวดั (h) และ BN คอื จาํนวนชว่ง 
 

ตารางที ่1 คา่รายเดอืนทีค่วามสงู 40 เมตรจากพืน้ดนิ 

เดอืน V (m/s) Vσ (m/s) k c  (m/s) 

ก.ค.-50 
ส.ค.-50 
ก.ย.-50 
ต.ค.-50 
พ.ย.-50 
ธ.ค.-50 
ม.ค.-51 
ก.พ.-51 
เฉลีย่ ฤดฝูน 
        ฤดหูนาว 

6.35 
4.94 
4.09 
4.41 
5.24 
4.23 
4.36 
5.27 
4.95 
4.70 

1.95 
2.66 
1.94 
2.34 
2.07 
1.85 
2.19 
1.91 
2.22 
2.04 

3.69 
1.74 
1.84 
1.77 
2.82 
2.82 
2.08 
3.16 
2.26 
2.58 

6.52 
4.97 
3.75 
3.70 
4.58 
4.58 
4.53 
5.42 
4.74 
4.82 

 

Analyzed from 243 days
Height of Cup Animometer (above ground level)
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รปูที ่3 การกระจา่ยของลมรายชัว่โมง 

 
การวเิคราะห์ทศิทางของลมใช้วธิกีารพจิารณาเช่นเดยีวกบัการ

พจิารณาความเรว็ลม คอื พจิารณาทศิทางของลมเป็นช่วง และความถี่
ทีล่มพดัมา ผลการพจิารณาพบว่า ลมส่วนมากพดัมาจากทศิตะวนัตก
เฉียงเหนือสูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ดงัแสดงในรปูที ่4 

 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22         5 

 

 
รปูที ่4 แสดงทศิทางการเคลื่อนทีข่องลมเขา้สูจ่ดุวดั 

 

4. Wind Shear Coefficients 
เน่ืองจากความเรว็ลมที่ผวิดนิมคี่าเท่ากบั 0 และมคี่าสูงขึ้นเมื่อ

ความสงูเพิม่ขึน้จนถงึระดบัความสงูประมาณ 2 กโิลเมตร ปรมิาณการ
เปลี่ยนแปลงของความเรว็ลมจะเริม่คงที่ [3] ดงันัน้ในการวเิคราะห์
ความเรว็ของลมจงึตอ้งทาํการพจิารณาค่าคงทีข่องลกัษณะการเพิม่ขึน้
ของครามเรว็ลม (Wind Shear Coefficient) เทยีบกบัความสงูเพือ่ใชใ้น
การหาคา่ความเรว็ลมทีร่ะดบัความสงูต่าง ๆ ทีไ่มไ่ดท้าํการวดัความเรว็
ลม ทัง้น้ีในงานวจิยัน้ีไดใ้ชก้ฎของเพาเวอรใ์นการพจิารณา ดงัแสดงใน
สมการที่ 3 ลกัษณะของความเร็วลมที่เพิม่ขึ้นที่ระดบัความสูงต่างๆ 
แสดงในรปูที ่5 ซึง่ เมือ่ค่า Wind Shear Coefficient มคี่าสงู อตัราการ
เพิ่มขึ้นของความเร็วเมื่อความสูงมากขึ้น จะมีค่ามากกว่าในกรณีที ่ 
Wind Shear Coefficient มคีา่ตํ่า  

 
α

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

r
rZ Z

ZVV )(
     (3) 

เมือ่ Z คอื ระดบัความสงู (m) ทีต่อ้งการทราบค่าความเรว็ลม วดัจาก

พืน้ดนิ rZ  คอื ระดบัความสูง (m) ที่ทราบค่าความเรว็ลม วดัจาก

พืน้ดนิ rV  คอื ความเรว็ลม (m/s) ทีร่ะดบัความสูง rZ  zV คอื 

ความเรว็ลม (m/s) ทีต่อ้งการทราบค่าที ่ระดบัความสงู Z  และα คอื 
คา่ Wind Shear Coefficient 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่5 ความเรว็ลมทีร่ะดบัความสงูต่าง ๆ 

 

5. การวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ของความเรว็ลม (Wind 
speed distribution analysis) 

 การวเิคราะห์การแจกแจงของขอ้มูลความเรว็ลมในงานวจิยัน้ีใช้
วธิกีาร 3 วธิ ีคอื การแจกแจงของค่าทีไ่ดจ้ากการตรวจวดั, )(Vf การ
แจกแจงของค่าทีพ่จิารณาจากสมการ Weibull (สมการที ่4) และการ
แจกแจงทีพ่จิารณาจากสมการ Rayleigh (สมการที ่5) ตวัอย่างค่าการ
พิจารณาซึ่งเป็นค่าของเดือน กรกฎาคม 2550 ที่ระดบัความสูง 40 
เมตรจากพืน้ดนิ แสดงดงัตารางที ่2 และแจกแจงความถีข่องเดอืนต่างๆ
แสดงดงัรปูที ่6 โดยพบว่าความถีข่องลมทีพ่ดัมาจะอยู่ในช่วง 3 - 7 
เมตร/วนิาท ี
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 เมือ่ค่า C คอื พารามเิตอรร์ะดบั (Scale Parameter และค่า k คอื 
พารามเิตอรร์ปูรา่ง (Shape Parameter)  
 

ตารางที ่2 ตวัอย่างค่าการแจกแจงความถีท่ีพ่จิารณาจาก การตรวจวดั, 
สมการ Weibull และ สมการ Rayleigh (เดอืนกรกฎาคม 2550) ระดบั
ความสงู 40 เมตรจากพืน้ดนิ   

Rang (m/s) im (m/s) )(Vf  WVf )(  
RVf )(  

0-1 0.5 0.1 0.1 1.9 
1-2 1.5 0.8 1.1 5.6 
2-3 2.5 3.8 4.2 8.6 
3-4 3.5 7.6 9.6 10.7 
4-5 4.5 12.1 16.2 11.8 
5-6 5.5 18.5 21.0 11.9 
6-7 6.5 18.5 20.9 11.1 
7-8 7.5 17.0 15.4 9.8 
8-9 8.5 13.1 8.1 8.1 
9-10 9.5 6.3 2.8 6.4 
10-11 10.5 2.1 0.6 4.8 
11-12 11.5 0.0 0.1 3.4 
12-13 12.5 0.0 0.0 2.3 
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6. การวิเคราะหก์ารแจกแจงความถ่ีของกาํลงัลม (Power density 
distribution analysis) 
 กําลงัลมเป็นค่าทีแ่ปรผนัตามความเรว็ลมยกกําลงัสาม ซึ่งกําลงั
ลมต่อหน่วยพืน้ทีส่ามารถพจิารณาไดจ้ากสมการที ่6 คอื 

 3

2
1)( VVP ρ=     (6) 

 และกําลงัลมต่อหน่วยพืน้ทีส่าํหรบัการแจกแจงแบบ Weibull และ 
Rayleigh สามารถพจิารณาไดจ้ากสมการที ่7 และ สมการที ่8 คอื [4] 
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 จากสมการที ่6, 7 และ 8 สามารถพจิารณาค่ากําลงัลมต่อหน่วย
พืน้ทีร่ายเดอืน แสดงดงัรปูที ่7 
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รปูที ่7 การแจกแจงความถีข่องกาํลงัลมรายเดอืน 

  

 จากค่ากําลงัลมทีค่าํนวณ จากสมการที ่6 สมการที ่7 และสมการ
ที ่8 เมือ่ทาํการพจิารณาคา่ความผดิพลาดของการประมาณค่า ระหวา่ง
สมการการแจกแจงแบบ Weibull และ Rayleigh พบวา่ สมการการแจก
แจงแบบ Weibull มีความแม่นยําในการทํานายค่าการแจกแจงของ
กําลงัลมมากกวา่ สมการการแจกแจงแบบ Rayleigh ดงัแสดงในรปูที ่8 
ซึ่งแสดงค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าจรงิและค่าที่คํานวณได้จาก
สมการการแจกแจงแบบ  Weibull และ  Rayleigh ทัง้ น้ีค่ าความ
คลาดเคลื่อนคาํนวณจากสมการที ่11 
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รปูที ่8 คา่ความผดิพลาดของสมการการแจกแจงเมือ่เทยีบกบัขอ้มลูจรงิ 
 

7. สรปุผลการศึกษา (Conclusion) 
 จากการพจิารณาภายใตจุ้ดประสงค ์เพื่อศกึษาศกัยภาพพลงังาน
ลมในพืน้ทีโ่ครงการเกษตรทีส่งูตามพระราชดาํร ิดอยมอ่นลา้น สามารถ
สรปุผลไดด้งัน้ี 
1. ความเร็วลมเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 เมตร/วินาที ที่ค่าส่วนเบียนแบน

มาตรฐานเทา่กบั 2.11 เมตร/วนิาท ีและพดัมาจากทางทศิ ตะวนัตก
เฉียงเหนือ ของจดุวดั 

2. อตัราการเพิม่ขึน้ของความเรว็เทยีบกบัความสูงแปรผนัตรงกบัค่า 
Wind Shear Coefficient 

3. ความเรว็ลมในช่วงเวลากลางคนืมคี่าสูงกว่าในเวลากลางวนั และ
ความเรว็ในชว่งฤดฝูนมคีา่สงูกวา่ชว่งฤดหูนาว 

4. กําลงัลมเฉลีย่ในช่วงทีท่าํการศกึษามคีา่เท่ากบั 75.04 วตัต/์ตาราง
เมตร 

5. สมการการแจกแจงแบบ Weibull มคีวามแม่นยําในการทํานายค่า
การแจกแจงของขอ้มลูมากกวา่ สมการการแจกแจงแบบ Rayleigh 
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บทคดัย่อ 
 เน่ืองจากน้ํามนัเตาเป็นเชือ้เพลงิทีม่คีุณภาพตํ่า การทาํใหเ้กดิการ
เผาไหมโ้ดยสมบรูณ์ทาํไดค้่อนขา้งยาก งานวจิยัน้ีจงึมุง่ศกึษาเพือ่ทาํให้
ประสทิธภิาพการเผาไหมด้ขีึน้ โดยใชน้ํ้ามนัเตาผสมน้ําทีอ่ยู่ในรปูของ
อมีลัชัน่และศกึษาถงึอตัราส่วนทีเ่หมาะสมระหวา่งน้ํามนัเตากบัน้ําทีอ่ยู่
ในรูปอมีลัชัน่ โดยได้ทําการทดลองในห้องเผาไหมข้องหมอ้ต้มน้ํามนั
รอ้นขนาด 580 kW โดยใชน้ํ้ามนัเตาลว้น (W=0%) น้ํามนัเตาผสมน้ําใน
อตัราส่วนโดยปรมิาตรเท่ากบั 11.8%, 18.0% และ 22.0% (W/O, 
11.8%; W/O, 18.0%; W/O, 22.0%) เป็นเชือ้เพลงิในการเผาไหม ้จาก
ผลการทดลองพบวา่อตัราส่วนทีเ่หมาะสมระหวา่งน้ํามนัเตากบัน้ําอยู่ที ่
11.8% โดยปรมิาตร ซึง่ทําใหป้ระสทิธภิาพเชงิความรอ้นเพิม่ขึน้จาก 
81.04% เป็น 85.49% สง่ผลใหส้ามารถประหยดัเชือ้เพลงิได ้5.20% ใน
กรณทีีไ่มป่รบัแต่งหวัเผา และสามารถประหยดัเชือ้เพลงิได ้9.16% เมือ่
มกีารปรบัแต่งหวัเผาเพือ่ควบคุมอากาศสว่นเกนิ นอกจากนัน้ยงัพบว่า 
NOx และ SO2 จากปล่องไอเสยียงัมแีนวโน้มทีล่ดลงเมือ่เปอรเ์ซน็ตข์อง
น้ําในน้ํามนัเตามคีา่เพิม่ขึน้ 
 
Abstract 
 Since heavy oil is low quality fuel, it is difficult to get 
complete combustion. This research aims to study the use of 
heavy oil mixed with water in the form of emulsion in order to 
improve combustion efficiency and to find out an appropriate ratio 
between heavy oil and water in emulsion. The experiments were 
conducted in a combustion chamber of thermal oil boiler with 580 
kW capacity. Fuels used in this study are heavy oil (W=0%) and 
water-in-oil emulsion, 11.8%, 18.0% and 22.0% (W/O, 11.8%; 
W/O, 18.0%; W/O, 22.0%) by volume, respectively. The results 
show that the appropriate ratio between water and heavy oil is at 
11.8% by volume. At this ratio, the thermal efficiency of hot oil 
boiler increases from 81.04% to 85.49%. Fuel saving is 5.20% 
fuel when there was no burner tune up. Fuel could be saved to 
9.16% when the burner was tuned up to control excess air. In 

addition, NOx and SO2, from flue gas, tend to decrease when the 
percentage of water in heavy oil increases. 
 
บทนํา 
 จากราคาน้ํามนัในตลาดโลกที่มแีนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองและ
ปญัหามลพษิดา้นสิง่แวดลอ้มทางอากาศมสีงูขึน้ ทาํใหอุ้ตสาหกรรมตอ้ง
ดาํเนินการประหยดัพลงังานพรอ้มไปกบัการลดมลพษิจากการเผาไหม ้
ดงันัน้การเผาไหมจ้งึจาํเป็นตอ้งมกีารเผาไหมอ้ย่างสมบรูณ์ แต่ในทาง
ปฏบิตัแิล้วการทําใหเ้กดิการเผาไหมโ้ดยสมบูรณ์สําหรบัน้ํามนัเตานัน้
ทําได้ยากเพราะน้ํามันเตาเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพตํ่ า ดังนัน้ใน
งานวจิยัน้ีจงึเน้นศกึษาถงึเทคโนโลยดีา้นการเผาไหมข้องน้ํามนัเตาผสม
น้ําทีอ่ยู่ในรปูของอมีลัชัน่ มาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในหมอ้ตม้น้ํามนัรอ้น ทัง้น้ี
กลไกการเผาไหมข้องอมีลัชัน่ ของน้ํามนัเตาผสมน้ํามคีวามแตกต่าง
จากกลไกการเผาไหมข้องน้ํามนัเตาเพยีงอย่างเดยีว การเผาไหมข้อง
อมีลัชัน่นัน้ จะเกดิปรากฎการณ์ทีเ่รยีกวา่ micro-explosion ซึง่เกดิจาก
ละอองหยดน้ําเลก็ ๆ ทีม่อียู่ในเชือ้เพลงิระเหยเป็นไอจากการพาความ
ร้อนและแผ่ความร้อนภายในห้องเผาไหม้ก่อนการระเหยเป็นไอของ
หยดน้ํามนั เน่ืองจากอุณหภูมกิารระเหยของน้ํานัน้ตํ่ากว่าอุณหภูมกิาร
จดุตดิไฟดว้ยตนเองของน้ํามนัเตา ทาํใหเ้กดิการแตกตวัของละอองฝอย
น้ํามนัในขัน้ทีส่อง การเกดิ micro-explosion น้ีจะทําใหป้ระสทิธภิาพ
การเผาไหม้เพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีการกระจายของละอองน้ํามันที่ด ี
เชือ้เพลงิมกีารผสมกบัออกซเิจนดขีึน้ นอกจากนี้ NOx นัน้จะมคี่าลดลง
อยา่งเหน็ไดช้ดั เน่ืองจากการเผาไหมข้องอมีลัชัน่นัน้จะทาํใหม้อุีณหภูมิ
ของเปลวไฟตํ่าลงอนัเน่ืองมาจากมไีอน้ําเป็นตวัช่วยรบัความรอ้น โดย
งานวจิยัน้ีจะเน้นศกึษาถงึอตัราสว่นทีเ่หมาะสมระหว่างน้ํามนัเตากบัน้ํา
ทีอ่ยู่ในรปูของอมีลัชัน่ เพือ่ทาํใหป้ระสทิธภิาพการเผาไหมด้ขีึน้ ทําให้
ประหยดัพลงังานและลดมลพษิจากการเผาไหม ้ 

งานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยกีารเผาไหมข้องน้ํามนัเตาผสมน้ําทีอ่ยู่
ในรปูของอมีลัชัน่ไดม้กีารศกึษากนัในต่างประเทศและทดสอบใชง้านกบั
หมอ้ไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรม โดยในปี ค.ศ. 2006 Allouis และ
คณะ [1] ไดท้าํการศกึษาการเผาไหมข้องหมอ้ไอน้ําในโรงไฟฟ้าโดยใช้
น้ํามนัเตาผสมน้ําเพือ่เป็นการลดเขมา่จาํพวกคารบ์อนทีเ่ผาไหมไ้มห่มด
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และอนุภาคของโลหะทีป่นเป้ือนอยู่ในเชือ้เพลงิทีป่ล่อยออกมาหลงัการ
เผาไหม้ ภายหลงัการทดสอบพบว่า เมื่อใช้น้ํามนัเตาผสมน้ํา 7.5 
เปอรเ์ซน็ตโ์ดยปรมิาตรเป็นเชือ้เพลงิจะลดเขมา่ทีป่ล่อยออกมา 3 เท่า
เมื่อเทียบกับการใช้น้ํามันเตาเผาไหม้เพียงอย่างเดียวเน่ืองจาก
กระบวนการ micro-explosion ทาํใหเ้ชือ้เพลงิมกีารผสมกบัออกซเิจนดี
ขึน้และจากการทีม่หีมู ่OH เพิม่ขึน้จะช่วยในการทาํปฏกิริยิากบัสารตัง้
ต้นที่ทําให้เกิดเขม่า ทําให้เขม่าลดลง นอกจากนี้ได้มีการรวบรวม
งานวจิยัจาํนวนมากทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผาไหมข้องเชือ้เพลงิผสมน้ําไว้
ในงานตพีมิพข์อง Kadota และ Yamazaki [2] ซึง่งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเทคโนโลยดีา้นการเผาไหมข้องน้ํามนัผสมน้ําทีอ่ยู่ในรปูของอมีลัชัน่
ได้ร ับความสนใจอย่างมากในปจัจุบันโดยหลายงานวิจ ัยได้นําไป
ประยุกตใ์ชก้บัเครือ่งยนตด์เีซลเช่น ในปี ค.ศ. 1995 Sheng และคณะ 
[3]  ไดท้ําการศกึษาการเกดิกระบวนการ micro-explosions โดยใช้
เชื้อเพลิงผสมน้ําชนิด water-in-oil ในเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อ
ทําการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อการเกิดกระบวนการ micro-explosion 
และประสทิธภิาพของเครื่องยนต์ ทีอุ่ณหภูมแิละความดนัภายในหอ้ง
เผาไหมต้่าง ๆ ภายหลงัการทดสอบพบวา่เมือ่ใชเ้ชือ้เพลงิผสมน้ํา องศา
ของเปลวไฟเพิม่มากขึน้และอุณหภมูขิองเปลวไฟลดลงเนื่องจากไอน้ําที่
อยู่บรเิวณผวิรอบนอกของเชือ้เพลงิจะเกดิการระเหย ทาํใหเ้กดิ vortex 
บรเิวณด้านหลงัของเชื้อเพลิงทําให้การผสมกนัระหว่างเชื้อเพลิงกบั
อากาศทาํไดด้ขี ึน้ สง่ผลให ้NOx ลดลง 30 เปอรเ์ซน็ตท์ีอ่ตัราสว่นของ
เชือ้เพลงิผสมน้ํา 15 เปอรเ์ซน็ต ์และในปี ค.ศ. 2006 Yoshimoto Y. [4] 
ได้ทําการศกึษาลกัษณะการเผาไหมข้องเชื้อเพลงิผสมน้ําแบบละออง
เดีย่วในเครื่องยนต์ดเีซลโดยทดสอบเปรยีบเทยีบระหว่างการใชน้ํ้ามนั
ดเีซลล้วนกบัน้ํามนัดเีซลผสมน้ําที่ 30 เปอร์เซ็นต์โดยปรมิาตรเป็น
เชื้อเพลงิภายหลงัการทดสอบพบว่าเวลาการเผาไหมข้องน้ํามนัดเีซล
ผสมน้ํารวดเรว็กว่าการใชน้ํ้ามนัดเีซลลว้น สาเหตุเกดิจากกระบวนการ 
micro-explosion ทําใหเ้กดิการแตกตวัของละอองเชือ้เพลงิในขัน้ทีส่อง
ซึง่ชว่ยเรง่เวลาในการเผาไหม ้อกีทัง้ภายหลงัการทดสอบยงัพบวา่ NOx 
และเขม่าทีเ่กดิขึน้มคี่าลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงานวจิยัของ Abu-
Zaid [5] ไดท้ําการศกึษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ดเีซลแบบ direct 
injection แบบ 1 กระบอกสบูโดยทําการทดลองเปรยีบเทยีบระหว่าง
การใชน้ํ้ามนัดเีซลลว้นกบัน้ํามนัดเีซลผสมน้ําที ่5%, 10%, 15% และ 
20% โดยปรมิาตรเป็นเชื้อเพลงิ ภายหลงัการทดสอบไดบ้่งชี้ถงึการ
สิน้เปลอืงน้ํามนัดเีซลทีล่ดลงเมื่อทําน้ํามนัดเีซลใหอ้ยู่ในรปูของอมีลัชัน่ 
เน่ืองจากการที่มน้ํีาผสมอยู่ในเชื้อเพลงิจะทําให้เวลาในการจุดระเบดิ
นานขึน้และช่วยใหเ้ชือ้เพลงิสามารถระเหยกลายเป็นไอไดอ้ย่างรวดเรว็
นอกจากนัน้ยงัเป็นตวัช่วยในการดดูซบัความรอ้นทําใหอุ้ณหภูมขิองไอ
เสยีทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการเผาไหมม้คี่าลดลง ซึง่จากผลการทดลองสรุป
ได้ว่าเมื่อใช้น้ํามนัดเีซลผสมน้ําเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้จะทําให้
อตัราการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงลดลงและทําให้ประสทิธิภาพเชิง
ความรอ้นเพิม่ขึน้ 3.5 เปอรเ์ซน็ตท์ีน้ํ่ามนัดเีซลผสมน้ํา 20 เปอรเ์ซน็ต์
โดยปรมิาตร เปรยีบเทยีบกบัการใชน้ํ้ามนัดเีซลเพยีงอย่างเดยีวในการ
เผาไหม ้จากงานวจิยัเทคโนโลยดีา้นการเผาไหมน้ํ้ามนัเตาผสมน้ําทีอ่ยู่
ในรูปของอมีลัชัน่เพื่อนํามาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิในการเผาไหม ้ในปจัจุบนั
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศนัน้ยังไม่มีการทดลองหรือทดสอบ

สมรรถนะการเผาไหมใ้นหอ้งเผาไหมข้องหมอ้ไอน้ําหรอืหมอ้ตม้น้ํามนั
รอ้นอยา่งเป็นระบบ ซึง่เป็นทีม่าของงานวจิยัน้ี 
 
อปุกรณ์สาํหรบัการทดลอง 
 การทดลองเพื่อศึกษาการใช้น้ํามนัเตาผสมน้ําที่อยู่ในรูปของ 
อมีลัชัน่จะทําการทดสอบกบัหอ้งทดสอบที่มสีภาพใกล้เคยีงกบัการใช้
งานจรงิในหมอ้ไอน้ําของโรงงานอุตสาหกรรมดงัทีแ่สดงในรปูที ่1 คอื
Hot oil Boiler: Model Circo Herm CH-500 ขนาด 580 kW  
 

 
 

รปูที ่1 แสดง Hot Oil Boiler 
 
สําหรบัเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วยน้ํามนัเตาล้วนกับ
น้ํามนัเตาผสมน้ําที่อยู่ในรูปของอมีลัชัน่ ชนิด water-in-oil ที่ความ
เขม้ขน้ 11.8% (W/O, W=11.8%), 18.0% (W/O, W=18.0%) และ 
22.0% (W/O, W=22.0%) โดยปรมิาตร ทีไ่ดจ้ากการผสมของเครือ่ง
ผสม ของบรษิทั SECA (Thailand): Model ST 1500 โดยทาํการ
ทดสอบในสองกรณคีอืไมม่กีารปรบัแต่งหวัเผาและมกีารปรบัแต่งหวัเผา
เพือ่ควบคุมอากาศสว่นเกนิ  
 
วิธีการทดลอง 

วธิีการทดลองมดีงัน้ี เมื่อเดินเครื่องหม้อต้มน้ํามนัร้อน ปมั
หมุนเวยีนน้ํามนัรอ้นจะปมัน้ํามนัร้อนภายในระบบให้ไหลผ่านเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอ้นและวนกลบัมารบัความรอ้นภายในหอ้งเผาไหม ้
เมือ่อตัราการไหลของน้ํามนัรอ้นถงึคา่ทีก่ําหนด ตูค้วบคุมไฟฟ้าจะสัง่ให้
หวัเผาทํางาน หวัเผาจะส่งเชื้อเพลงิเขา้ไปเผาไหมใ้นหมอ้น้ํามนัรอ้น
เพื่อใหค้วามรอ้นแก่น้ํามนัรอ้น โดยน้ํามนัรอ้นทีไ่ดร้บัความรอ้นจะไหล
ไปแลกเปลีย่นความรอ้นกบัน้ําในเครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นโดยอตัรา
การไหลของน้ําจะถูกปรบัให้คงที่แล้วในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
หลงัจากนัน้น้ํามนัร้อนจะวนกลบัมารบัความรอ้นใหม่ภายในห้องเผา
ไหม ้ เมื่อระบบของหมอ้ตม้น้ํามนัรอ้นและผลต่างอุณหภูมน้ํิาเขา้และ
อุณหภูมน้ํิาออกของเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นอยู่ในสภาวะคงทีแ่ล้ว 
ทําการเกบ็ขอ้มูลต่างๆ โดยแผนผงัการตดิตัง้อุปกรณ์วดัต่าง ๆ แสดง
ดงัรูปที่ 2 ซึ่งขอ้มูลที่ทําการวดัมดีงัน้ี อุณหภูมขิองน้ําเข้าเครื่อง
แลกเปลีย่นความรอ้นเกบ็ขอ้มลูจาก RTD 1 อุณหภูมขิองน้ําทีอ่อกจาก
เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นเกบ็ขอ้มลูจาก RTD 2 อุณหภูมแิก๊สไอเสยี
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เก็บขอ้มูลจาก RTD 3 อตัราการไหลของน้ําที่ไหลผ่านเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอ้นเกบ็ขอ้มูลจากเครื่องวดัอตัราการไหล และอตัรา
การไหลของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้เก็บข้อมูลจากตาชัง่แบบ
ดจิติอล ส่วนมลพษิจากการเผาไหมเ้กบ็ขอ้มลูจากเครื่องวเิคราะห์ก๊าซ
ไอเสยี Messtechnik EHEIM GmbH รุน่ Visit 01-L/LR บรเิวณปล่อง
ไอเสยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่2 แสดงคา่ของขอ้มลูทีว่ดัไดจ้ากหมอ้ตม้น้ํามนัรอ้น 
 

การคาํนวณหาคา่ของพลงังานความรอ้นทีน้ํ่าในเครือ่งแลกเปลีย่น
ความรอ้นรบัไวจ้ากการเผาไหมแ้ละหาค่าประสทิธภิาพทางความรอ้น
โดยใชส้มการที ่(1) และ (2) ตามลําดบั สว่นเปอรเ์ซน็ต์การประหยดั
เชื้อเพลงิคํานวณไดจ้ากผลต่างประสทิธภิาพเชงิความรอ้นเมื่อเปลี่ยน
เชื้อเพลิงจากน้ํามันเตาล้วนเป็นเชื้อเพลิง น้ํามันเตาผสมน้ําต่อ
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นเมื่อใชน้ํ้ามนัเตาผสมน้ําดงัแสดงในสมการที ่
(3) 
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Q คอือตัราพลงังานความรอ้นทีน้ํ่าในเครื่องแลกเปลี่ยนความ

รอ้นรบัไว้ 
.

wm คอือตัราการไหลของน้ําที่ไหลผ่านเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอ้น pC คอืค่าความรอ้นจาํเพาะของน้ํา TΔ คอืผลต่างอุณหภูมิ

น้ําเขา้และอุณหภูมน้ํิาออกของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอ้น η คอื

ประสทิธภิาพทางความรอ้น 
.

fm คอือตัราการไหลของเชือ้เพลงิทีใ่ช ้

LHV คอืค่าความรอ้นทางตํ่าของเชื้อเพลงิ eη คอืประสทิธภิาพทาง
ความรอ้นเมือ่ใชน้ํ้ามนัเตาผสมน้ํา oη  คอืประสทิธภิาพทางความรอ้น
เมือ่ใชน้ํ้ามนัเตาลว้น  

 
ผลการทดลอง 
  ผลจากการทดลองเมื่อใชเ้ชือ้เพลงิน้ํามนัเตาลว้นเปรยีบเทยีบกบั
กับน้ํามันเตาผสมน้ําที่เปอร์เซ็นต์ของน้ําต่างๆ พบว่า เมื่อเปลี่ยน
เชือ้เพลงิจากน้ํามนัเตาเป็นน้ํามนัเตาผสมน้ํา ปรมิาณความรอ้นทีน้ํ่ารบั
ไปไดจ้ากเครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นมแีนวโน้มลดลงตามอตัราส่วนที่
เพิม่ขึน้ของน้ําเนื่องจากคา่ความรอ้นของเชือ้เพลงิทีล่ดลงดงัแสดงในรปู
ที ่3 ส่วนในกรณีควบคุมออกซเิจนส่วนเกนิสามารถควบคุมใหม้คี่า
ใกล้เคยีงกนัที ่ ± 0.48% O2 ซึ่งเป็นค่าออกซเิจนทีส่ามารถปรบัได้
สาํหรบัการทดลองนี้ โดยพบว่า ปรมิาณความรอ้นทีน้ํ่ารบัไปไดจ้าก
เครื่องแลกเปลีย่นความรอ้นมแีนวโน้มทีล่ดลงน้อยกวา่การทีไ่ม่ควบคุม
ออกซเิจนส่วนเกนิ เน่ืองจากเมื่อทําการควบคุมออกซเิจนส่วนเกนิใหม้ี
ปรมิาณทีล่ดลงจะทาํใหค้วามรอ้นทีเ่กดิจากการเผาไหมท้ีถู่กพาออกไป
พรอ้มกบัไอเสยีนัน้ลดลงตามไปดว้ย ซึง่เมือ่ใชน้ํ้ามนัเตาผสมน้ําในการ
เผาไหมป้ระสทิธภิาพเชงิความรอ้นมแีนวโน้มเพิม่ขึน้และเมื่อควบคุม
ออกซิเจนส่วนเกินจะให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าการไม่
ควบคุมออกซเิจนส่วนเกนิทีอ่ตัราส่วนน้ําต่อเชือ้เพลงิเดยีวกนัดงัแสดง
ในรปูที ่4 
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รปูที ่3 แสดงคา่ของพลงังานความรอ้นทีน้ํ่าในเครือ่งแลกเปลีย่นความ

รอ้นรบัไว ้
 

จากรปูที ่5 แสดงเปอรเ์ซน็ต์การประหยดัเชือ้เพลงิซึง่เมือ่ใชเ้ชือ้เพลงิ
ผสมน้ํา 11.8% ในการเผาไหมจ้ะทําให้ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น
เพิม่ขึน้จาก 81.04% เป็น 85.49% เน่ืองจากกระบวนการ micro-
explosion ดงันัน้จะสามารถประหยดัเชือ้เพลงิได ้ 5.20% ในกรณีทีไ่ม่
ควบคุมออกซิเจนส่วนเกิน และเมื่อควบคุมออกซิเจนส่วนเกินจะ
สามารถประหยดัเชื้อเพลงิได้ 9.16% 14.68% และ 15.01% ที่
เปอรเ์ซน็ตข์องน้ําต่างๆ ตามลาํดบั แต่เปอรเ์ซน็ตก์ารประหยดัเชือ้เพลงิ
ยงัไมใ่ชป้จัจยัเดยีวทีท่าํการพจิารณาถงึปรมิาณน้ําทีเ่หมาะสมทีผ่สมใน
เชือ้เพลงิ 
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รปูที ่4 แสดงประสทิธภิาพทางความรอ้น 
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รปูที ่5 แสดงเปอรเ์ซน็ตก์ารประหยดัเชือ้เพลงิ 

 
อกีปจัจยัหน่ึงทีต่อ้งพจิารณากค็อืเรื่องของมลพษิทีเ่กดิจากการเผาไหม ้
จากรูปที่ 6 พบว่าค่าของออกซิเจนส่วนเกินมแีนวโน้มเพิม่ขึ้นเมื่อ
เปอรเ์ซน็ตข์องน้ําทีผ่สมอยู่ในเชือ้เพลงิมคี่าเพิม่ขึน้เน่ืองจากหมู ่OH ที่
ผสมอยู่ในน้ําในกรณีที่ไม่มกีารปรบัแต่งหวัเผาเพื่อควบคุมออกซิเจน
สว่นเกนิและสง่ผลใหค้่าของ CO2 ซึง่แปรผกผนักบัออกซเิจนสว่นเกนิมี
แนวโน้มลดลงตามลําดบัดงัทีแ่สดงในรูปที ่7 ซึ่งเมื่อทําการปรบัลด
ปรมิาณลมทีป้่อนใหก้บัหวัเผาเมื่อเปลี่ยนเชื้อเพลงิจากน้ํามนัเตาล้วน
เป็นน้ํามนัเตาผสมน้ําแล้วออกซเิจนส่วนเกนิทีเ่ปอรเ์ซ็นต์น้ําต่างๆ จะ
อยู่ในช่วง 6-7% ซึง่ใกลเ้คยีงกบัการใชน้ํ้ามนัเตาลว้นเป็นเชือ้เพลงิใน
การเผาไหม ้จากรูปที ่8 ค่าของอุณหภูมแิก๊สไอเสยีมแีนวโน้มลดลง
เน่ืองจากเมือ่ใชเ้ชือ้เพลงิผสมน้ําอุณหภูมกิารเผาไหมจ้ะมคี่าตํ่าลง จาก
ค่าความรอ้นของเชือ้เพลงิทีล่ดลงตามอตัราสว่นทีเ่พิม่ขึน้ของน้ํา สง่ผล
ใหค้า่ของ NOx ทีอ่อกซเิจนสว่นเกนิ 0 เปอรเ์ซน็ตซ์ึง่เกดิบรเิวณการเผา
ไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงมีค่าลดลงจากตามลําดับดังที่แสดงในรูปที่ 9 
เน่ืองจากการเผาไหม้ของอีมลัชัน่นัน้จะทําให้มอุีณหภูมขิองเปลวไฟ
ตํ่าลงอนัเน่ืองมาจากมไีอน้ําเป็นตวัช่วยรบัความร้อนและเมื่อทําการ
ควบคุมออกซเิจนสว่นเกนิเมือ่เปลีย่นเชือ้เพลงิเป็นน้ํามนัเตาผสมน้ําจะ 
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รปูที ่6 แสดงคา่ O2 ในแก๊สไอเสยี 
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รปูที ่7 แสดงคา่ CO2 ในแก๊สไอเสยี 

 
ทาํใหอุ้ณหภมูภิายในหอ้งเผาไหมส้งูขึน้ ซึง่เกดิจากการลดปรมิาณลมที่
ป้อนใหก้บัหวัเผา ทาํใหเ้ป็นการลดการสญูเสยีความรอ้นจากแก๊สไอเสยี
สง่ผลใหค้่าของอุณหภูมแิก๊สไอเสยีและ NOx ทีอ่อกซเิจนส่วนเกนิ 0 
เปอร์เซ็นต์มีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการ
ปรับแต่งหัวเผาเพื่อควบคุมออกซิเจนส่วนเกินที่เปอร์เซ็นต์น้ําใน
เชือ้เพลงิเดยีวกนั จากรปูที ่10 แสดงค่าของ CO ทีอ่อกซเิจนสว่นเกนิ 
0 เปอรเ์ซน็ตม์แีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามอตัราสว่นทีเ่พิม่ขึน้ของน้ําเนื่องจาก
น้ําทีผ่สมอยูใ่นเชือ้เพลงิทาํใหอุ้ณหภมูกิารเผาไหมม้คีา่ลดลงคารบ์อนจงึ
ทาํปฏกิริยิากบัออกซเิจนได ้ ไม่สมบรูณ์อกีทัง้น้ําทีผ่สมอยู่ในเชือ้เพลงิ
ทําให้ค่าความหนืดของเชื้อเพลงิมคี่าเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้รูปร่าง
ของเปลวไฟมรีูปร่างที่ไม่เหมาะสมกบัห้องเผาไหมเ้ดมิ ผลที่ได้นัน้จงึ
แสดงออกมาเป็นปรมิาณของ CO นอกจากนัน้ปรมิาณ CO ของน้ํามนั
เตาผสมน้ํา 18.0% และน้ํามนัเตาผสมน้ํา 22.0% โดยปรมิาตร ยงัมี
ปรมิาณทีสู่งเกนิไปสําหรบัการเผาไหม ้ ส่วนในกรณีทีม่กีารควบคุม
ออกซเิจนสว่นเกนิ ค่าของ CO มคี่าลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั เน่ืองจากเมือ่
ทําการควบคุมออกซเิจนให้อยู่ในช่วง 6-7% ปรมิาณลมที่ส่งเขา้ไป
ภายในหอ้งเผาไหมจ้ะลดลงเป็นการลดการสญูเสยีความรอ้นจากไอเสยี 
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รปูที ่8 แสดงอุณหภมูแิก๊สไอเสยี 
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รปูที ่9 แสดงคา่ NOx ในแก๊สไอเสยี 

 
ทาํใหอุ้ณหภมูภิายในหอ้งเผาไหมส้งูขึน้ ซึง่ไปหกัลา้งกบัการทีส่ว่นผสม
ของน้ําทําใหอุ้ณหภูมภิายในหอ้งเผาไหมล้ดตํ่าลง เมื่ออุณหภูมภิายใน
หอ้งเผาไหมสู้งขึน้ ทําใหค้าร์บอนในเชื้อเพลงิสามารถทําปฏกิริยิากบั
ออกซไิดเซอร ์กลายเป็น CO2 ไดด้ขี ึน้โดยพจิารณาจากค่าของ CO2 ที่
เพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลของการทดลองปรบัออกซเิจนส่วนเกนิ
กบัไมป่รบัออกซเิจนส่วนเกนิทีอ่ตัราส่วนเชือ้เพลงิผสมน้ําเดยีวกนัดงัที่
แสดงในรปู 7 และอกีสาเหตุหน่ึงคอื เมื่อปรบัปรมิาณลมใหล้ดลงแลว้
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ย ังไม่ได้เผาไหม้หรือเผาไหม้ยังไม่
สมบูรณ์ภายในหอ้งเผาไหมจ้ะถูกสนัดาปและมเีวลาในการสนัดาปมาก
ขึน้ ค่าของ CO จงึมปีรมิาณทีล่ดลงอย่างเหน็ไดช้ดั ค่าของ SO2 ที่
ออกซเิจนส่วนเกนิ 0 เปอรเ์ซน็ต์มแีนวโน้มลดลงตามอตัราส่วนที่
เพิม่ขึน้ของน้ําดงัแสดงในรปูที ่11 เน่ืองจากน้ําทีผ่สมอยู่ในเชือ้เพลงิทาํ
ใหซ้ลัเฟอรท์ีอ่ยูใ่นเชือ้เพลงิมปีรมิาณลดลง และเมือ่ปรบัแต่งหวัเผาเพือ่
ควบคุมอากาศส่วนเกนิพบวา่ SO2 มคี่าลดลงเลก็น้อยทีเ่ปอรเ์ซน็ตน้ํ์า
ในเชื้อเพลงิเดยีวกนัเน่ืองจากการลดปรมิาณออกซเิจนส่วนเกนิจะเป็น
การลดออกซไิดเซอรใ์หซ้ลัเฟอรส์นัดาปกลายเป็นซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
ไดน้้อยลง 
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รปูที ่10 แสดงคา่ CO ในแก๊สไอเสยี 
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รปูที ่11 แสดงคา่ SO2 ในแก๊สไอเสยี  

 
สรปุผลการทดลอง 
 จากผลการทดลองสรุปได้ว่า ปริมาณน้ําที่เหมาะสมที่ผสมใน
เชื้อเพลงิสําหรบัการทดลองนี้คอื 11.8% โดยปรมิาตร โดยสามารถ
ประหยดัเชือ้เพลงิได ้5.20% เมือ่ไมม่กีารปรบัเปลีย่นสถานะของหวัเผา
สว่นปรมิาณไนโตรเจนออกไซดแ์ละซลัเฟอรไ์ดออกไซดม์ปีรมิาณลดลง
แต่ปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
ดังนั ้นเมื่อใช้เชื้อเพลิงผสมน้ําในการเผาไหม้ ควรจะลดปริมาณ
ออกซเิจนส่วนเกนิในระบบทีเ่พิม่ขึน้จากหมู่ OH ของน้ําทีผ่สมอยู่ใน
เชือ้เพลงิโดยการลดปรมิาณลมทีป้่อนใหก้บัหวัเผา ซึง่จะทาํใหเ้ป็นการ
ลดการสูญเสยีความร้อนจากแก๊สไอเสยี ทําให้อุณหภูมกิารเผาไหม้
สงูขึน้ ปรมิาณของคารบ์อนมอนออกไซดจ์งึมคี่าลดลงทีเ่ปอรเ์ซน็ตข์อง
น้ําที่ผสมอยู่ในเชื้อเพลิงเดียวกนั นอกจากนัน้ยงัทําให้การประหยดั
เชือ้เพลงิมคีา่เพิม่ขึน้จาก 5.20% เป็น 9.16% เมือ่มกีารปรบัแต่งหวัเผา
เพือ่ควบคุมอากาศสว่นเกนิ 
 
 
 



 

รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                          13 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและบรษิัท ไทย
สตีมเซอร์วสิ แอนด์ ซพัพลาย จํากดั ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
สาํหรบังานวจิยั ขอขอบคุณบรษิทั SECA (Thailand) Co., Ltd. และ
ศนูยว์ศิวกรรมอุณหภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรทีี่
ใหก้ารสนบัสนุนเครือ่งจกัรในการทดสอบ 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. Allouis, C., L’Insalata, A., Fortunato L., Saponaro A., and 

Beretta F., 2006, Study of water-oil Emulsion in large pilot 
power plants for fine particle matter emission reduction, 
Experimental Thermal and Fluid Science 31 (2007) 421–426 

2.  Kadota, T., and Yamasaki H., Recent advances in the 
combustion of water fuel emulsion, Progess in Energy and 
Combustion Science 28 (2002) 385-404 

3.  Sheng H.Z., Chen L. and Wu C.K., 1995, The Droplet Group 
Micro-Explosions in W/O Diesel Fuel Emulsion Sprays, 
International Congress and Exposition, Detroit, Michigan 

4.  Yoshimoto, Y., Performance of DI Diesel Engines Fueled by 
Water Emulsions with Equal Proportions of Gas Oil-
Rapeseed Oil blends and the Characteristics of the 
Combustion of Single Droplets, Society of Automotive 
Engineers, 2006-01-3364 

5.  Abu-Zaid M., Performance of single cylinder, Direct injection 
diesel engine using water fuel emulsions, Energy 
Conversion and Management 45 (2004) 697-705 

 
 



AEC003 

14                                                                         รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 
 
 

 
  

 

A Submicron Electrical Aerosol Detection System  
with a Faraday Cup Electrometer 

 
 

Panich Intra1*, and Nakorn Tippayawong2 
 

1 College of Integrated Science and Technology, 
Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai 50300, Thailand 

Tel: 0-5392-1444, Fax: 0-5321-3183, ∗E-mail: panich.intra@hotmail.com, panich_intra@yahoo.com  
2 Department of Mechanical Engineering, Chiang Mai University, 

Chiang Mai 50200, Thailand 
Tel: 0-5394-4146, Fax: 0-5394-4145, E-mail: n.tippayawong@yahoo.com 

 
 
Abstract 

Submicron-sized aerosol particles, defined as 
aerosols with particle diameters less than 1 µm, 
suspended in air have significant effects on the human 
health, global climate, air quality and processes in various 
industries such as food, pharmaceutical and medical, 
electronic and semiconductor industries. Automotive 
engines have long been recognized as a major source of 
submicron-sized aerosol particles. Development of 
aerosol detection and size distribution measurement 
methods has been primarily motivated by the need to find 
better means of monitoring and controlling indoor and 
outdoor aerosols for pollution and process control 
industry. In this study, a submicron electrical aerosol 
detection system for measuring particle number 
concentration in the size range between 1 nm – 1 µm 
using electrostatic charge measurement technique was 
developed. It consists of a size selective inlet, a particle 
charging system, an ion trap, a Faraday cup electrometer, 
a signal conditioning and processing system, and an I/O 
control and human-computer interface. In this system, an 
aerosol sample first passes through the size selective inlet 
to remove particles outside the measurement size range 
based on their aerodynamic diameter, and then pass 
through the unipolar corona charger that sets a charge on 
the particles and enter the ion trap to remove the free 
ions. After the ion trap, the charged particles then enter 
the Faraday cup electrometer for measuring ultra low 
current about 10-12 A induced by charged particles 
collected on the filter in Faraday cup corresponding to the 
number concentration of particles. Signal current is then 
recorded and processed by a data acquisition system. A 
detailed description of the operating principle of the 
system as well as main components was presented. The 
performance of the prototype electrometer circuit used in 
this work was evaluated and compared with a commercial 
electrometer and good agreement was found from the 
comparison. Finally, the preliminary experimental testing 
results were also shown and discussed. 
 

Keywords:  aerosol, particle, Faraday cup, electrometer 
1. Introduction 
 Detection and measurement of aerosol particles have 
become an important topic in atmospheric pollution 
monitoring and source characterization. In recent years 
considerable interest has been shown to submicron-sized 
aerosol particles, defined as aerosols with particle 
diameters less than 1 µm, for two main reasons. First, 
such particles have been associated with adverse health 
effects in areas of high concentrations, and second, 
aerosols are believed to have a significant influence on 
atmospheric quality, climate at a local and global scale 
and processes in various industries such as food, 
pharmaceutical and medical, electronic and 
semiconductor industries [1]. A submicron-sized aerosol 
particle instruments have been developed to monitoring 
indoor and outdoor aerosols for pollution and process 
control industry for this purpose [2, 3]. 
 There are several commercial instruments using 
various methods of detecting and measuring the size 
distribution and number concentration of particles. 
Available instruments include a Scanning Mobility 
Particle Sizer (SMPS) using electrical mobility of 
particles [4], a Condensation Particle Counter (CPC) 
which uses particle growth and optical property [5, 6], an 
Electrical Aerosol Detector (EAD) which uses 
electrostatic charge measurement technique [7], and an 
Electrical Low Pressure Impactor (ELPI) using inertia 
impaction of particles under low pressure [8]. These 
commercial instruments are widely used for measuring 
airborne ultra fine particles and provide high-resolution 
measurement, but they are very expensive and larges 
sizes. According to the instruction manual for CPC 
(Model 3010, TSI Inc), a CPC does not operate in 
ambient temperatures outside the control range of 10oC to 
34oC, and the pump and flow sensor of a CPC cannot 
control the flow when the pressure at the aerosol inlet, the 
make up air inlet, or the pump exhaust is too high or too 
low [6]. In addition, the CPC should be carefully moved 
in caution to protect the optics contamination from 
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working fluid like alcohol (C4H9OH) [6].   

 
 

Figure 1.  Schematic diagram of the submicron electrical aerosol detection system. 
 

 The movability of instruments should be considered 
in monitoring airborne aerosol particles. To avoid this 
problem, an inexpensive detector, suitable for detection 
of particle number concentration in the submicron size 
range, was built and experimentally tested in this study. 
This system is based on unipolar corona charging and 
electrostatic detection of highly charged particles. A 
detailed description of the operating principle of the 
sensor was presented. The performance of the prototype 
electrometer circuit used in this work as well as the 
preliminary experimental testing results were also shown 
and discussed. 
 
2. A Submicron Electrical Aerosol Detection System 
 The following paragraphs give a detailed description 
of main components of the detection system. Figure 1 
shows the schematic diagram of the submicron electrical 
aerosol detection system, developed in this study. The 
system is composed of a flow system is regulated and 
controlled by means of mass flow controllers with a 
vacuum pump, a size selective inlet to remove the particle 
outside the measurement range, a particle charger using 
corona discharge technique to charge the particles, an ion 
trap to remove the high electrical mobility of free ions 
after charger, a Faraday cup to collect charged particles, 
an electrometer for measuring signal current from the 
Faraday cup, and a computer controlled data acquisition 
and management system.  
 
2.1 Size Selective Inlet 
 The inertial impactor was used to remove particles 
larger than a known aerodynamic size, upstream of the 
system. The aerodynamic particle size at which the 
particles are separated is called the cut-point diameter. In 
the impactor, the aerosol flow is accelerated through a 
nozzle directed at a flat plate. The impaction plate 
deflects the flow streamlines to a 90o bend. Particles with 

sufficient inertia are unable to follow the streamlines and 
impact on the plate. Smaller particles are able to follow 
the streamlines and avoid contact with the plate and exit 
the impactor. The particle collection efficiency of the 
impactor, E, is determined from [9] 
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where dp is the particle diameter, and d50 is the particle 
cut-off diameter at 50% collection efficiency can be 
calculated by [1] 
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where Cc is the Cunningham slip correction factor, η  is 
the gas viscosity, D is the acceleration nozzle diameter, 
Stk50 is the Stokes number for the particle cut-off 
diameter at 50% collection efficiency, pρ  is the particle 
density, and Qa is the aerosol flow rate. 
 
2.2 Particle Charger 
 The corona-needle charger used in the present study 
consists of a coaxial corona-needle electrode placed along 
the axis of a cylindrical tube with tapered ends [10]. The 
needle electrode is made of a stainless steel rod 3 mm in 
diameter and 49 mm length, ended in a sharp tip. The 
angle of the needle cone was about 9o and the tip radius 
was about 50 μm, as estimated under a microscope. The 
outer cylindrical is made of aluminum tube 30 mm in 
diameter and 25 mm length with conical shape. The angle 
of the cone was about 30o and the orifice diameter was 
about 4 mm. The distance between the needle electrode 
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and the cone apex is 2 mm.  
 

 
 

Figure 2.  Schematic diagram of the Faraday cup. 
 
The corona electrode head is connected to a DC high 
voltage supply, while the outer electrode is grounded. An 
adjustable DC high voltage power supply is used to 
maintain the corona voltage difference, typically of the 
order of 1.0 – 5.0 kV. The corona discharge generates 
ions which move rapidly in the strong corona discharge 
field toward the outer electrode wall. Aerosol flow is 
directed across the corona discharge field and is charged 
by ion-particle collisions via diffusion charging and field 
charging mechanisms. 
 
2.3 Ion Trap 
 The ion trap was used to remove the high electrical 
mobility of free ions after the charger. As the free ions 
can potentially reach the detector and ruin the 
measurement, a trap field is introduced just after the 
corona charger. The trap field is across the aerosol flow 
and has a 200 V, and the trap penetration, Ptrap, is given 
by [1] 
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where Zi is the mobility of ion (equal to 0.00014 m2/V.s 
for the positive ion), V is the trap voltage, L is the trap 
length, and r1 and r2 are the inner and outer radii of the 
electrode, respectively. 
 
2.4 Faraday Cup 
 Figure 2 shows schematic diagram of the Faraday 
cup. To completely shield the HEPA (high efficiency 
particulate air) filter collecting the charged particles, 
external case is made of a stainless steel, and HEPA filter 
is electrically disconnected from the external case with 
Teflon stand. The Faraday cup plays a role to prevent 
electric noise to measure very low current caused by 
charged particles, which are collected by an internal 
HEPA filter. If the object of measurement is not shielded 
completely, noise which is 1000 times of resolutions to 

be expected. To transfer charges gathered at the HEPA 
filter to an electrometer that is outside the faraday cage, 
BNC connector is connected to HEPA filter. Because 
material of HEPA filter is conductor such as glass fiber, 
charges collected in the filter can move to the 
electrometer through the low noise cable and BNC 
connector without delay. In the case of existing aerosol 
electrometer airflow is curved at 90 degrees while air is 
drifted from sampling probe to the filter. It can become 
the cause of charge loss. To solve this problem airflow 
into faraday cage is straighten not to change the direction 
of the flow and loss the charge. The particle number 
concentration, Np, is related to the signal current, Ip, at 
HEPA filter is given by [11] 
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where np is the number of elementary charge units, e is 
the elementary unit of charge (1.6 × 10-19 C), and Qa is 
the volumetric aerosol sampling flow rate into a Faraday 
cup. The average number of elementary charges carried 
by particles with diameter, dp, and is given by following 
equation [1] 
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where ic  is the mean thermal speed of the ions (240 m/s), 
k is the Boltzmann’s constant (1.380658 × 10-23 J/K, for 
air), T is the temperature, KE is the constant of 
proportionality, Ni is the ion concentration, and t is the 
residence time of the particle charger. For the corona-
needle charger, an approximate expression for the Nit 
product can be derived [10]: 
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where Ii is the charging current, d is the distance between 
the electrode tip and the cone apex, r1 and r2 are the inner 
and outer radii of a conical frustum, respectively, L is the 
length of the charging zone, and V is the corona voltage. 
 
2.5 Sensitive Electrometer 
 The schematic presentation of an electrometer circuit 
design for aerosol detection system is shown in Figure 3. 
This circuit is a simple current-to-voltage converter, 
where the voltage drop caused by a current flowing 
through a resistor is measured. The circuit adopted two 
cascaded negative feedback amplifiers. Extra component 
in this circuit is primarily for fine offset voltage 
adjustment and input/output protection. A 12V power 
supply capable of providing 100 mA is required. The 
feedback capacitor and RC low-pass filter were used to 
reduce high-frequency noise and to prevent oscillations of 
the amplifier output [12]. In order to avoid expensive 
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construction, commercially-available low-cost monolithic 
operational amplifiers were used.  

 
 

Figure 3.  Schematic diagram of the sensitive 
electrometer circuit. 

 
The commercially-available operational amplifiers used 
in this circuit is the LMC662, which was designed for 
low current measurement and featured ultra-low input 
bias current (2 fA maximum) and low offset voltage drift 
(1.3 μV/oC) [13]. The output voltage, Vo, of this circuit is 
given by the following equation: 
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where Ii is the input current, R1 and R5 are the input 
resistors of the first and second amplifiers, respectively, 
R2 and R3 are the feedback resistors of the first amplifier, 
and R6 is the feedback resistors of the second amplifier. 
This circuit gives an output voltage of 10 mV per 1 pA of 
input signal current. The electrometer circuit was 
calibrated with a current injection circuit, high-impedance 
current source [12]. It consists of an appropriately high-
standard resistor (10 GΩ) and an adjustable voltage 
source in the range between 0 – 5 V. The output current 
of this circuit can simply be calculated from the Ohm’s 
law. 
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Figure 4.  Performance comparison between the 
prototype and commercial electrometer. 

 

 
 

Figure 5. Schematic diagram of the experimental setup 
for preliminary testing of the submicron electrical aerosol 

detection system. 
 
The range of the output current is from 1 pA to 10 pA. It 
should be noted that the electrometer circuit input was 
operated at virtual ground potential during calibration and 
subsequent current measurement. The output voltage 
from the electrometer circuit was measured and recorded 
by a highly-accurate digital voltmeter. The voltage 
reading was then translated into the current measurement. 
The comparison of measured current from this work and 
a commercial electrometer, Keithley model 6517A, with 
high-accuracy current source is shown in Figure 4. It was 
shown that the measured current was rising linearly as 
input current increased. Generally, the currents measured 
from this work were found to agree very well with those 
measured by the Keithley model 6517A. Very small 
difference about 5% was obtained. 
 
2.6 Data Acquisition and Processing System 
 The measurement is controlled and data sampled by 
an external personal computer via RS-232 serial port 
cable. Software running on an external computer was 
developed, based on Microsoft Visual Basic 
programming for all data processing. The software is able 
to display the particle number concentration. 
 
3. Preliminary Experimental Testing 
 Figure 5 shows the schematic diagram of the 
experimental setup for preliminary testing of the 
submicron electrical aerosol detection system. The 
combustion aerosol generator was used to generate a 
polydisperse carbonaceous diffusion flame aerosol for 
this experiment. Stable polydisperse aerosols with 
particle number concentrations of approximately 1012 – 
1014 particles/m3 were obtained [14]. The particle size 
obtained by scanning electron microcopy (SEM) was in 
the range between approximately 10 nm – 10 µm. Figure 
6 shows the particle morphologies of agglomerates 
obtained from the scanning electron micrograph, taken 
with a JEOL JSM-6335F Field Emission Scanning 
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Electron Microscope, operated at 15 kV and 
magnification of 5,000X.  

 
 

Figure 6. Scanning electron micrograph of sampling 
particle from the generator. 

 
The particles were first dried with the diffusion drier. 
Thus, any remaining water was removed. Before aerosol 
particles entering the system, the particles were diluted 
and mixed with clean air, which had been filtered through 
a HEPA filter, in the mixing chamber. The system was 
operated at aerosol flow rate in the range of 1.0 – 4.0 
L/min. To reduce errors due to time variations in the 
aerosol concentrations, repeat measurements were 
commenced at least 5 min after the introduction of the 
aerosol into the measurement system. 
 In this paper, four different operating conditions of 
the aerosol flow rate were preliminary experimental 
tested on the particle number concentration 
measurements of the system. Variation of aerosol flow 
rate was carried out by adjusting the inlet mass flow 
controller in the range of 1.0 to 4.0 l/min and the 
operating pressure was about 1000 mbar. Figure 7 shows 
variation of measured particle number concentration and 
signal current with aerosol flow rates. The measured 
signal current and the particle number concentration were 
found in the range of approximately 90 – 700 pA and 3 – 
7 × 1013 particles/m3, respectively. It was found that an 
increase in the aerosol flow rate resulted in an increase in 
measured signal current corresponding to the particle 
number concentration because the signal current was 
approximately proportional to the aerosol flow rate. 
 
4. Conclusions and Future Work 
  The system for detecting the number concentration 
of submicron-sized aerosol particles with a Faraday cup 
electrometer has been presented and described in this 
paper. The detecting method was based on unipolar 
corona charging and electrostatic detection of highly 
charged particles. It was able to detect particle number 
concentration in the submicron size range. A prototype of 
the system has been constructed and evaluated. 
Preliminary experimental testing results obtained were 
very promising. It was demonstrated that the system can 
be used in detecting the number concentration of the 
particles.  
 The following paragraphs give specific 
recommendations for further research work on both the 

theoretical and experimental parts of the detector 
development. 
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Figure 7. Variation of measured particle number 

concentration and current with aerosol flow rates. 
 

• There are various techniques and devices exist 
for generating aerosol samples to testing and 
calibration of any instrument that measures 
aerosol particles. One of the most widely used 
techniques of generating monodisperse aerosol 
particles is by using the Tandem DMA method. 
The main advantage of this method is the wide 
range of particle sizes it can generate. Further 
research, may involve the Tandem DMA.  

• Calibration and comparison of the instrument 
with other particle measuring devices such as 
SMPS, CPC, EAD, and ELPI should be 
conducted further. 

• In order to measure transient behavior of 
airborne particles, such as those found in 
automotive exhaust gas, the time response of the 
instrument should be further improved. 

 
Acknowledgment 
 Financial support from the Thailand Research Fund 
(TRF) is gratefully acknowledged. 
 
References 
1. Hinds, W. C., 1999. Aerosol Technology, John 

Wiley & Sons, New York. 
2. Intra, P. and Tippayawong, N., 2003. Particle Size 

Analyzers. Journal of the Scientific & Technological 
Research Equipment Centre, Vol. 11, 156-170. (in 
Thai) 

3. Intra, P. and Tippayawong, N., 2007. An Overview 
of Aerosol Particle Sensors for Size Distribution 
Measurement. Maejo International Journal of 
Science and Technology, Vol. 1, No. 2, pp. 120 - 
136. 

4. TSI Incorporated, 2006. Operation and Service 
Manual, Revision L, for Scanning Electrical Mobility 
SizerTM (SMPSTM) Spectrometer, Model 3936, 
Minnesota. 



 

รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                         19 
 

5. Agrawal, J.K. and Sem, G.J., 1980. Continuous 
Flow, Single-particle-counting Condensation 
Nucleus Counter. Journal of Aerosol Science, Vol. 
11, 343 - 357. 

6. TSI Incorporated, 2002. Instruction Manual, 
Revision F, for Condensation Particle Counter, 
Model 3010, Minnesota. 

7. Johnson, T., Kaufman, S. and Medved, A., 2002. 
Response of an Electrical Aerosol Detector based on 
a Corona Jet Charger, 6th International. ETH 
Conference Nanoparticle Measurement, 19 - 21 
August, Zurich, Switzerland. 

8. Keskinen, J., Pietarinen, K. and Lehtimaki, M., 1992. 
Electrical Low Pressure Impactor. Journal of Aerosol 
Science, Vol. 23, pp. 353-360. 

9. Intra, P., 2008. An Inertial Impactor for Submicron-
Particle Separation. Chiang Mai University Journal 
of Natural Science, under 1st review. 

10. Intra, P., and Tippayawong, N., 2006. Corona Ionizer 
for Unipolar Diffusion Charging of Nanometer 
Aerosol Particles, Proceeding of 29th Electrical 
Engineering Conference, Pattaya, Thailand, 9 – 10 
November, pp. 1177 – 1180. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. Intra, P. and Tippayawong, N., 2008. An 

Electrostatic Sensor for Nanometer-Sized Aerosol 
Particles Detection, Asia-Pacific Symposium on 
Applied Electromagnetics and Mechanics, 24 - 25 
July, Bangkok, Thailand. 

12. Intra, P., and Tippayawong, N., 2007. An Ultra-Low 
Current Meter for Aerosol Detection. Chiang Mai 
University Journal of Natural Science, Vol. 6, No. 2, 
pp. 313 – 320. 

13. National Semiconductor Corporation, 2003. 
LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier Data 
Sheet. 

14. Cleary, T.G., Mulholland, G.W., Ives, L.K., Fletcher, 
R.A. and Gentry, J.W., 1992. Ultrafine Combustion 
Aerosol Generator. Aerosol Science and Technology, 
Vol. 16, pp. 166-170. 



AEC004 

20                                                                          รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

 
 

 

การประเมินสมรรถนะเตาเผาขยะและการจดัการขยะชมุชน 
Performance Evaluation of Incinerator for Community-Based  

Solid Waste Management 
 

ธนา นาถไตรภพ1 ผศ.ดร. วสนัต ์จอมภกัด ี2 รศ.ดร. สมัพนัธ ์ไชยเทพ3  
 ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่50200 

 E-mail : nato_ace@hotmail.com1 wasan.j@chiangmai.ac.th2 sumpun@gmail.com3  
  
 
 

บทคดัย่อ 
ขยะเป็นปญัหาที่ซับซ้อน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในชุมชนและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงจะสามารถแก้ไขปญัหาได้ จากการศึกษา
วธิกีารจดัการขยะชุมชนจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ วสิาหกิจชุมชนท่าสุด 
ตําบลท่าสุด อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย และเทศบาลตําบลต้นเปา 
อําเภอสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวสิาหกิจชุมชนท่าสุด เลือก
เทคโนโลยเีตาเผาขยะแบบไม่ใชพ้ลงังาน ทีม่ตีน้ทุนในการก่อสรา้งและ
ดําเนินการตํ่ า ในการดําเนินงานสามารถเผากําจัดขยะแห้งเช่น
ถุงพลาสติกและบรรจุภณัฑ์ชนิดต่างๆ ที่ไม่มสี่วนผสมของขยะเปียก
อยา่งเศษอาหาร ผกัและผลไม ้และมกีารผึง่ขยะใหแ้หง้เน่ืองจากขยะถูก
ทิ้งใหเ้ปียกฝนในฤดูฝนดว้ยโรงตากขยะพลงังานแสงอาทติย์ จะทําให้
สามารถเผากําจดัได้ถึง 184 กิโลกรมัต่อชัว่โมง อุณหภูมก๊ิาซไอเสยี
เฉลี่ย 691 องศาเซลเซยีส ปรมิาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
สูงสุด 134 ส่วนในล้านส่วน(ppm) ไม่พบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) และความทบึแสงไม่เกนิ 20 % ประสทิธภิาพการเผา
ไหม้เฉลี่ย 99.95% ผลิตกําลงังานความร้อนในรูปของก๊าซไอเสยีได ้
519.06 กโิลวตัต์ แต่สมรรถนะจะลดน้อยลงไปเมื่อมสี่วนผสมของขยะ
เปียกเพิม่ขึ้น ดงันัน้เพื่อให้การเผากําจดัขยะมปีระสทิธภิาพ จงึควร
ปรบัปรุงดา้นการจดัการขยะ ใหม้กีารแยกขยะพวกเศษอาหาร ผกัและ
ผลไม ้ออกไป โดยนําไปทําปุ๋ ยหมกัเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ ยเคมี
ของเกษตรกร ส่วนเทศบาลตําบลต้นเปาเป็นอีกหน่ึงชุมชนที่มีการ
รณรงคโ์ครงการคดัแยกขยะเพือ่ลดปรมิาณมลูฝอย โดยมกีารใหค้วามรู้
แก่ชาวบา้นในการคดัแยกขยะ มลูคา่ของขยะชนิดต่างๆ การทาํปุ๋ ยหมกั
จากขยะ และจดัให้มกีารรบัซื้อขยะโดยผูป้ระกอบการค้าขยะรไีซเคลิ
เป็นประจําทุกๆเดือน โดยตัง้แต่เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ถึง 
มกราคม พ.ศ. 2551 มมีูลค่าการซื้อขายขยะอยู่ที่ 39,192 บาท ถึง 
47,323 บาท ต่อเดอืน 
 
1. บทนํา 
การจดัการขยะด้วยวธิีการเผา เป็นทางเลือกหน่ึงที่นิยมใช้กนัอย่าง
แพร่หลายในการแกไ้ขปญัหาขยะทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แต่ถา้
หากไมม่กีารควบคุมกระบวนการเผาใหม้ปีระสทิธภิาพกอ็าจเกดิปญัหา

สิง่แวดลอ้มตามมาอย่างใหญ่หลวง การเผากําจดัขยะดว้ยเตาเผาแบบ
ไมใ่ชพ้ลงังานถูกนํามาใชใ้นการจดัการแกไ้ขปญัหาขยะ เพราะเป็นการ
กาํจดัใหห้มดไป ไมม่ขียะตกคา้ง ไมส่ง่กลิน่เหมน็และควนัรบกวนผูท้ีอ่ยู่
อาศัยใกล้เคียง จึงมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาโดยเข้าไปศึกษา
หลกัการทาํงานของเตาเผาขยะ ประเมนิสมรรถนะ ใหเ้กดิเป็นขอ้มลูเชงิ
วศิวกรรมในการวเิคราะห์ ชี้แนะแนวทางในการปรบัปรุงเตาเผาและ
กรรมวธิกีารเผาให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
นอกจากนัน้แลว้การพฒันาการจดัการขยะกเ็ป็นสิง่สาํคญัเพราะการนํา
ขยะมาใช้เป็นพลงังาน เทคโนโลยเีพยีงอย่างเดียวไม่สามารถทําได ้
เทคโนโลยตี่างๆทีนํ่ามาใชใ้นการผลติเป็นพลงังานตอ้งการวตัถุดบิหรอื
ขยะทีม่กีารคดัแยกในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไป การนํามาเผาเพื่อ
ผลิตพลังงานความร้อนก็ต้องการขยะที่สามารถเผาไหม้ได้และมี
ความชืน้ตํ่า การหมกัเพือ่ใหเ้กดิก๊าซเชือ้เพลงิตอ้งใชข้ยะทีส่ามารถย่อย
สลายได้เช่นเศษผกัเศษอาหาร การคดัแยกขยะทีต่้นทางกเ็ป็นวธิกีาร
หน่ึงที่จะช่วยลดปรมิาณขยะ และเป็นวธิทีี่สามารถแยกขยะไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพมากที่สุด  ซึ่งต้องอาศยัการมสี่วนร่วมของชุมชนจงึจะ
สามารถปฏบิตัไิด ้ตอ้งหาแนวทางทีจ่ะทาํใหชุ้มชนเหน็ความสาํคญัของ
ขยะ และนําไปสูก่ระบวนการคดัแยก  
 
2. การจดัการขยะโดยอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การแก้ไขปญัหาขยะต้องอาศยัการมสี่วนร่วมของชุมชนใน
การแก้ไขปญัหา บางแห่งประชาชนแก้ไขปญัหากนัเองโดยจดัตัง้เป็น
วสิาหกิจชุมชนเพื่อมาบรหิารจดัการขยะอย่างเช่น ตําบลท่าสุดเป็น
ตําบลที่อยู่ระว่างทางไปอําเภอแม่สาย ห่างจากตัวเมืองเชียงราย
ประมาณ 20 กโิลเมตร เป็นสถานทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
การขยายตวัของชุมชนอย่างรวดเรว็ภายหลงัจากการตัง้มหาวทิยาลยั
แม่ฟ้าหลวง ทําให้เกิดปญัหาสิง่แวดล้อมตามมา เพราะมขียะจํานวน
มากที่ต้องทําการกําจดั ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสุดยงัไม่มี
มาตรการมารองรบัปญัหาขยะ ทําให้มขียะถูกทิ้งตามที่ต่างๆจํานวน
มากทัง้ในแม่น้ําลําคลอง ในป่า และพื้นที่ว่างเปล่า ส่งกลิ่นเหม็น มี
แมลงวนั และหนูพรอ้มทัง้สตัวท์ีเ่ป็นพาหะนําโรคอื่นๆคุย้เขีย่บรเิวณที่
ทิง้ขยะ ชมรมรกัสะอาดปราศจากมลพษิตําบลท่าสุด จงึไดม้กีารระดม
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ความคดิรว่มกนัเพือ่หาแนวทางทีถู่กตอ้งในการกําจดัขยะมลูฝอยใหถู้ก
จุด กําหนดนโยบาย วางแผนสรา้งจติสํานึกต่อเยาวชน โดยไดด้ําเนิน
กจิกรรมในการทําความสะอาดในวาระต่างๆ สร้างเครอืข่ายกบัทุกๆ
ชุมชน รว่มกนัฟ้ืนฟู และปรบัปรุงสภาพแมน้ํ่าลําคลอง ทีถู่กทาํลายดว้ย
ขยะมูลฝอยใหก้ลบัมาสู่สภาพดงัเดมิ ต่อมาไดเ้สนอโครงการวสิาหกจิ
ชุมชนเขา้มาจดัการแกไ้ขปญัหาขยะแก่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลท่าสุด 
เพื่อดําเนินกจิกรรมในการหาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ทนัสมยั มาใชใ้น
การดาํเนินการแกไ้ขปญัหาขยะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 เตาเผาขยะแบบไมใชพ่ลงังานทีว่สิาหกจิชุมชนตําบลทา่สดุ 
 

เตาเผาขยะแบบไม่ใชพ้ลงังานของบรษิทั ซงัเคยีวเฟอรเ์นส จาํกดั 
[1] ถูกเลอืกใหนํ้ามาใชใ้นกระบวนการกําจดัขยะ เพราะตน้ทุนในการ
ดาํเนินงานตํ่า ไมม่หีวัเผา พดัลม หรอืไฟฟ้ามาใชใ้นการเผา โดยใชข้ยะ
ซึ่งสามารถเผาไหมใ้ห้ความรอ้นได้เป็นเชื้อเพลงิภายในตวั ระบายไอ
เสยีออกปล่องควนัโดยอาศยัความแตกต่างของอุณหภูมภิายในเตากบั
ภายนอกเตา หรอื Natural Draft โดยทาํการเผากําจดัทุกวนัไมใ่หม้ขียะ
ตกคา้ง มกีารคดัแยกขยะบางสว่นทีส่ามารถนําไปรไีซเคลิได ้เช่น แกว้ 
กระดาษ พลาสตกิ โลหะ เมื่อแยกเสรจ็แล้วจงึป้อนเขา้สู่เตาเผา เหลอื
เพยีงเถา้ถ่านเทา้นัน้ทีจ่ะนําไปเททิง้ ถมทีด่นิบรเิวณรอบๆโรงเผาขยะ  

หน่วยงานราชการทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในการกําจดั
ขยะคอื เทศบาลตาํบลตน้เปา อาํเภอสนักําแพง จงัหวดัเชยีงใหม ่กําจดั
ขยะโดยให้เอกชนรบัเหมาไปทําการฝงักลบนอกพื้นที่เทศบาล ซึ่งมี
ค่าใชจ้า่ยต่อปีถงึ 4 ลา้น 8 แสนบาท จงึอยากจะลดค่าใชจ้า่ยในสว่นน้ี
เพื่อทีจ่ะนําเงนิทีล่ดไดม้าพฒันาชุมชนในดา้นอื่นๆ จงึขอความร่วมมอื
กบัคณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จดัโครงการรณรงค์ลดคดัแยกขยะเพื่อลดปรมิาณ
มูลฝอยจากครวัเรือน มีการประชุมร่วมกับตัวแทนหมู่บ้าน เพื่อหา
แนวทางในการลดปรมิาณขยะ จดัใหต้วัแทนหมู่บา้นไปทรรศนะศกึษา
ชุมชนทีม่กีารบรหิารจดัการขยะทีด่ ีทีอ่าํเภอบา้นโฮง่ จงัหวดัลําพนู เช่น
โครงการทาํปุ๋ ยหมกัจากเศษวชัพชืบา้นดอยกอ้ม โครงการธนาคารขยะ
รไีซเคลิที่โรงเรยีนธรีการท์บา้นโฮ่ง เพื่อใหเ้กดิแนวทางในการบรหิาร
จดัการขยะ จากนัน้เมื่อมมีตเิหน็ชอบจาก คณะตวัแทนผูนํ้าหมูบ่า้น จงึ
เริ่มเข้าไปให้ความรู้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตําบลต้นเปา 
จํานวน 10 หมู่บ้าน โดยมวีทิยากร จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้และผูป้ระกอบการคา้ของเก่า มาร่วมใหค้วามรูก้บั

ประชนชนในการชี้ให้เหน็ถงึประโยชน์ของขยะ มูลค่า และการทําปุ๋ ย
จากขยะเศษอาหาร หลังจากนัน้ก็ดําเนินการจดัให้มกีารซื้อขยะที่ร ี
ไซเคลิไดจ้ากชุมชน โดยผูป้ระกอบการคา้ของเก่าจะเขา้มารบัซือ้ขยะที่
ประชาชนคดัแยกแลว้เดอืนละครัง้  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2 ชาวบา้นตาํบลตน้เปานําขยะรไีซเคลิมาขายใหก้บัผูป้ระกอบการ

คา้ของเก่าทีจ่ะเขา้มารบัซือ้เดอืนละครัง้ตามสถานทีน่ดัหมาย 
 

วธิกีารนี้นอกจากจะสามารถลดปรมิาณขยะมลูฝอยทีจ่ะตอ้งกําจดั
แลว้ ยงัเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนดว้ย หากนําขอ้มลูองคป์ระกอบ
ของขยะจากชุมชนที่มขีนาดไม่เกนิ 50 ตนัต่อวนั ของกรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน [2] มาลองจัดการอย่างมี
ประสทิธภิาพจะทําใหท้ราบว่า สุดทา้ยแล้วจะเหลอืขยะทีจ่ะต้องนําไป
ฝงักลบเพยีง 2.37 % เทา่นัน้เอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แผนผงัการจดัการขยะระดบัชมุชน 

 
 
 
 
 

ขยะจากครวัเรอืน 

ขยะรไีซเคลิ 32.77% เศษอาหาร 57.18% 

ตลาดนดั
คา้ของเก่า 

โรงหมกัปุ๋ ย 
อนิทรยี ์

ขยะกาํจดั 10.05% 

ขยะเผาได ้
ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ 

9.02% 

ขยะทีเ่ผา
ไมไ่ด ้ขยะ
อนัตราย 
1.03% 

พลงังาน เถา้ถ่าน 
1.34% 

ฝงักลบ 
2.37% 

โรงงาน 
รไีซเคลิ 

เกษตรกร 
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3.การประเมินสมรรถนะเตาเผาขยะท่ีวิสาหกิจชมุชนท่าสดุ 
 เพือ่ใหเ้กดิขอ้มลูเชงิวศิวกรรมในการพฒันาระบบการกาํจดัของ
วสิาหกจิชุมชนทา่สดุ จงึทาํการตดิตัง้อุปกณ์และทดลองดงัน้ี 

3.1 ทําการตดิตัง้อุปกรณ์วดัอุณหภูม ิThermocouple type K 
ทัง้หมด 8 จุด ไดแ้ก่ หอ้งเผาไหม ้โคนปล่องระบายไอเสยี สิง่แวดลอ้ม 
ประตูเตา ผนังด้านขา้ง ผนังด้านบน ผวิโคนปล่องระบายไอเสยี และ
ผนงัดา้นหลงั ต่อพวงเขา้กบัเครือ่งแปลงสญัญาณ 8 Chanel Thermo 
Couple Input “ADAM 4018” เพือ่บนัทกึขอ้มลูลงในคอมพวิเตอรด์ว้ย
โปรแกรม Lab View และตดิตัง้อุปกรณ์เพื่อวดัก๊าซมลพษิ Portable 
Flue Gas Analyzer “Testo 350 XL” เพือ่ดดูตวัอย่างก๊าซไอเสยีจาก
โคนปล่องระบายไอเสยี     

3.2 ทําการทดสอบประสทิธภิาพเตาเผาขยะเบือ้งตน้ โดยทาํการ
หาอตัราการเผากําจดัที่ใช้งานอยู่จรงิ อุณหภูมสิ่วนต่างๆของเผาเผา
และปรมิาณก๊าซมลพษิที่เกิดขึ้นจากการเผากําจดัขยะ โดยใช้ขยะที่
เกดิขึน้จรงิในชุมชนทดลองเผาจนแลว้เสรจ็ตามการทาํงานปกต ิ

3.3 จดัเตรยีมขยะทีม่อีตัราสว่นผสมระหวา่งขยะเปียกต่อขยะแหง้
ในสดัสว่นโดยน้ําหนกัทีแ่ตกต่างกนัไดแ้ก่ 0:100 20:80 40:60 50:50 
และ 60:40 อย่างละ 200 กโิลกรมั โดยใชข้ยะทีเ่กบ็ไดจ้ากชุมชนมาคดั
แยกเพื่อใช้ในการทดลอง  ทําโรงตากแห้งขยะโดยใช้พลังงาน
แสงอาทติยอ์บขยะทีเ่ปียกฝนใหแ้หง้โดยไมต่อ้งใชเ้ชือ้เพลงิและไฟฟ้า 

3.4 ทําการทดลองเผาขยะทีม่อีตัราส่วนผสมต่างๆ ทดลองวนัละ
ครัง้ โดยเริม่จากอตัราสว่น 0:100 20:80 40:60 50:50 และ 60:40 
ตามลําดบั ควบคุมการเผาไหมโ้ดยการป้อนขยะใหอุ้ณหภูมภิายในเตา
อยู่สูงเพียงพอที่จะทําให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด โดยไม่ป้อนขยะน้อย
เกนิไปเพราะจะทําใหเ้ตาสูญเสยีกําลงัหรอืมากเกนิไปจนทําใหเ้ตาดบั
พร้อมทําการวดัและบันทึก อุณหภูมิ ปริมาณก๊าซไอเสีย พร้อมทัง้
สงัเกตความทบึแสงของควนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่4 โรงตากขยะพลงังานแสงอาทติยท์ีว่สิาหกจิชุมชนตาํบลทา่สดุ 

 
4.ผลการทดลองและอภิปรายผล 

4.1ผลการทดลองเผาขยะเพือ่หาอตัราการป้อนขยะทีเ่ตาเผา
สามารถทาํไดจ้รงิในปจัจบุนั 

การเผาขยะของเทศบาลตําบลท่าสุด อําเภอเมอืงจงัหวดัเชยีงราย 
โดยทาํการชัง่น้ําหนกัและเผากําจดัเป็นระยะเวลา 5 ชัง่โมง ผลของการ
ตรวจวดัเป็นดงัน้ี ช่วงเวลา 8.30 น ถงึ 10.30 น ของวนัที ่27 เมษายน 
พ.ศ. 2551 เผาขยะไดจ้าํนวน 307 กโิลกรมัช่วงเวลา 10.30 ถงึ 12.30 
น ของวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2551 เผาขยะไดจ้าํนวน 243 กโิลกรมั
อตัราการเผาขยะเฉลีย่ คอื 137.5 กโิลกรมัต่อชัว่โมง เตาเผาขยะจะมี
ประสทิธภิาพดใีนการควบคุมปรมิาณก๊าซไอเสยีเมื่อสามารถควบคุม
อุณหภูมก๊ิาซไอเสยีใหส้งูกวา่ 500 องศาเซลเซยีส การตรวจวดัปรมิาณ
ความรอ้นทีส่ญูเสยีจากผนงัเตาจะทาํการเผาขยะต่อเน่ืองไปจนอุณหภูมิ
เตาเผาขยะบรเิวณผนงัเตาสว่นต่างๆเริม่คงที ่ไมม่กีารเพิม่อุณหภูมขิึน้
ไปอกี สามารถตรวจวดัอุณหภมูเิตาเผาขยะในสว่นต่างๆของผนงัเตาได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่5 อุณหภมูสิว่นต่างๆของเตาเผาขยะทีว่สิาหกจิชุมชนตาํบลทา่สดุ 
 

สามารถคํานวณความรอ้นทีส่ญูเสยีจากผนังเตาจากการพา
ความรอ้นของอากาศแบบ free convection โดยความรอ้นทีส่ญูเสยี
โดยรวมมคี่าเท่ากบั 5,193.30 วตัต์ (W) แบ่งเป็นความรอ้นทีส่ญูเสยี
ผา่นผนงัดา้นขา้งเตาเผาทัง้สองขา้ง 1,372.8 วตัต์ (W) ความรอ้นที่
สญูเสยีผา่นผนังดา้นบน 1848.97 วตัต ์(W) ความรอ้นทีส่ญูเสยีผา่น
ผนังด้านหลงั 423.44 วตัต์ ความรอ้นทีสู่ญเสยีผ่านประตูป้อนขยะ 
1245.27 วตัต ์ (W) และความรอ้นทีส่ญูเสยี ผา่นผนงัดา้นหน้า 302.82  
วตัต ์(W) 
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(o C)

หอ้งเผาไหม้

ก๊าซไอเสยี

สิง่แวดลอ้ม

ประตู

ผนงัดา้นขา้ง

ผนงัดา้นหน้า

ผวิปล่องไอเสยี

ผนงัดา้นหลงั

  หมูบ่า้น พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  

หมูท่ี ่ ในเขตตาํบล 2550 2550 2551 

  ตน้เปา ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) 

1 ตน้เปา 5,212 5,567 4,821 

2 หนองโคง้ 9,933 14,000 7,634 

3 บอ่สรา้ง 7,914 3,710 584 

4 บวกเป็ด 2,365 1,122 1,553 

5 สนัพระเจา้งาม 744 3,200 2,363 

6 ตน้ผึง้ 3,880 5,670 5,500 

7 สนัมะฮกฟ้า 2,630 4,497 3,123 

8 สนัปา่คา่ 3,622 3,847 1,776 

9 แมโ่ฮม 3,798 3,150 8,677 

10 สนัชา้งมกู 1,548 2,560 3,161 

รวม 41,646 47,323 39,192 

ตารางที ่1 จาํนวนเงนิของการซือ้ขายขยะรไีซเคลิทีต่าํบลตน้เปา 
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4.2 ผลประเมนิสมรรถนะดา้นปรมิาณในการเผากําจดั จะขึน้อยู่กบั
สดัส่วนระหว่างขยะแห้งกบัขยะเปียก ขยะที่ไม่มสี่วนผสมของอาหาร 
เศษผกัและผลไม ้จะสามารถเผากําจดัไดส้งูสุด 183 กโิลกรมัต่อชัว่โมง 
และจะลดน้อยถอยลงเมือ่มปีรมิาณของขยะเปียกเพิม่มากขึน้ จนขยะที่
มีส่วนผสมของเปียกเกินครึ่ง ก็จะไม่สามารถเผากําจัดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 ความสามารถในการเผากาํจดัขยะทีว่สิาหกจิชุมชนตาํบลทา่สดุ 
 

4.3 ผลประเมนิสมรรถนะดา้นปรมิาณความรอ้น 
 อุณหภมูสิองจดุใหญ่ๆทีม่คีวามสาํคญัในการเผากําจดัขยะคอื 

อุณหภูมหิอ้งเผาไหมแ้ละอุณหภูมก๊ิาซไอเสยี ซึง่เตาเผาขยะจะสามารถ
เผากําจดัขยะได้ดีต้องมีการควบคุมอุณหภูมิห้องเผาไหม้ให้อยู่สูง
ตลอดเวลา จะทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์ เกิดมลพิษน้อย และผลิต
ปรมิาณความรอ้นจากก๊าซไอเสยีทีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ไดส้งู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่7 อุณหภมูเิฉลีย่ของก๊าซไอเสยีและหอ้งเผาไหมท้ีว่สิาหกจิชุมชน

ตาํบลทา่สดุ 
 
4.4 การคาํนวณปรมิาณความรอ้นทีส่ามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้

สามารถนําปรมิาณความรอ้นทีว่ดัไดจ้ากโคนปล่องระบายก๊าซไอเสยีมา
ใชใ้นการคาํนวณ รว่มกบัความเรว็ของก๊าซไอเสยีทีป่ล่อง แต่การระบาย
ของก๊าซไอเสยีทีป่ล่องระบายไอเสยีเป็นแบบ Natural Draft โดยอาศยั
อุณหภูมทิีแ่ตกต่างระหว่างอากาศภายนอกกบัอุณหภูมภิายในเตาเผา
ขยะ ทําให้ความหนาแน่นของอากาศในเตาเผาขยะน้อยกว่าความ
หนาแน่นของอากาศภายนอกอากาศลอยจึงตัวออกไปได้ ซึ่งความ
หนาแน่นของอากาศจะน้อยหากไม่มคีวามเรว็เพยีงพอ ก็ไม่สามารถ
สรา้งความดนัแตกต่างใหก้บัเครือ่งมอืวดั ทีจ่ะคาํนวณปรมิาณความเรว็

ออกมาได ้ดงันัน้ความเรว็ของก๊าซไอเสยีทีไ่หลผอ่นปล่องไอเสยีจะใชว้ธิี
คํานวณโดยใช้หลกัการออกแบบของปล่องระบายไอเสียที่เป็นแบบ 
Natural Draft [3] โดยนําอุณหภูมเิฉลีย่ของก๊าซไอเสยีกบัอุณหภูมิ
สิง่แวดลอ้มทีว่ดัได ้ประกอบกบัขนาด ความสงูของปล่องระบายไอเสยี 
และตําแหน่งทางเขา้ของอากาศ มาใชใ้นการคํานวณเพื่อหาความเรว็
และอตัราการไหลของอากาศ กําลงังานความร้อนสูงสุดที่ผลิตได้คือ 
519.06 กโิลวตัตจ์ากการเผาขยะทีค่ดัแยกขยะทีม่คีวามชืน้ออกไป 
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4.5 ผลการประเมนิประสทิธภิาพการเผาไหม ้
 เตาเผาขยะชุมชนสามารถตรวจสอบประสทิธภิาพการเผาไหมไ้ด้
ด้วยการวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอน
ออกไซดท์ีเ่กดิขึน้ในแต่ละครัง้ทีท่าํการสุม่เกบ็ตวัอยา่ง โดยจะทาํการสุม่
ตวัอย่างเมื่อการเผาไหมข้ยะมกีารเผาไหมไ้ดด้ ีอุณหภูมเิพิม่ขึน้สูงสุด
ของการป้อนขยะแต่ละชุดที่ทําการบรรจุ ประสทิธภิาพการเผาไหม้ที่
ตรวจสอบได ้สงูสุดอยู่ที ่99.95 % เน่ืองจากมปีรมิาณคารบ์อนมอน
ออกไซดน้์อยมาเมือ่เทยีบกบัปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด ์เพราะอากาศ
ทีป้่อนเขา้ไปนัน้จะมากกว่าปรมิาณความต้องการ โดยจะมอีอกซเิจน
หลงเหลอือยู่ในปรมิาณมากเพราะถูกใชไ้ปไม่ถงึ 10 % จากทีม่อียู่ใน
อากาศถงึ 21 % แต่เมือ่ปรมิาณสว่นผสมของขยะเปียกเพิม่ขึน้ไปเป็น 
40 % กลบัทําให้ประสทิธภิาพการเผาไหมเ้พิม่ขึน้เช่นเดยีวกบั
อุณหภมูหิอ้งเผาไหมท้ีส่งูขึน้และกจ็ะลดตํ่าลงไปอกีครัง้เมือ่เพิม่ปรมิาณ
ขยะเปียกเขา้ไปอกี 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

รปูที ่9 ประสทิธภิาพการเผาไหมข้องเตาเผาขยะทีว่สิาหกจิชุมชน 
ตาํบลทา่สดุ 
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สาเหตุที่ทําให้ประสิทธิภาพและอุณหภูมิการเผาไหม้สูงขึ้นมา
หลงัจากเพิม่สดัสว่นของขยะเปียกไป 40 % เน่ืองจากขยะทีม่สีว่นผสม
ของเปลอืกผลไมท้ี่มคีวามหนา เมื่อความชื้นหมดไปจะมลีกัษณะเป็น
ถ่านสะสมอยู่ในห้องเผาไหม้ ทําให้อุณหภูมไิม่ตกลงมาก แต่ถ้าขยะ
เปียกมากเกนิกวา่นี้กจ็ะอบขยะใหแ้หง้ไมท่นั อุณหภมูหิอ้งเผาไหมจ้ะไม่
สูง แต่กบัขยะทีแ่หง้มากๆ การเผาไหมจ้ะเหมอืนน้ํามนั คอื ขยะหมด
อุณหภมูกิจ็ะตกอยา่งรวดเรว็และกจ็ะขึน้อยา่งรวดเรว็เมือ่เตมิขยะเขา้ไป 
แต่พอเพิม่ขยะเปียกเขา้ไปในสดัสว่น 20 % อุณหภูมจิะเพิม่ชา้ขึน้และ
ต้องมกีารพลกิกองบ่อย ทําให้สูญเสยีกําลงัในการเปิดฝาเตา แต่ไม่มี
ปรมิาณถ่านสะสมเพยีงพอเท่าสดัส่วนของขยะเปียก 40 % ทีจ่ะเลี้ยง
อุณหภูมใินหอ้งเผาไหมไ้ดด้กีว่าเมื่อเปิดฝาเตา แต่การทีม่ปีรมิาณขยะ
เปียกมากกท็าํใหเ้ตมิขยะไดน้้อยลง   

4.6 ผลการประเมนิปรมิาณก๊าซมลพษิ 
ปรมิาณมลภาวะทีเ่กดิขึน้จากเตาเผาขยะสว่นใหญ่จะมาจาก

การเผาไหม้ ซึ่งมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิง่แวดลอ้มกําหนดไว ้[4] ไดแ้ก่ ปรมิาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน
(NOx) ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด(์HCL) 
ปรมิาณฝุน่ ความทบึแสงและสารประกอบไดออกซนิ เน่ืองจากขอ้จาํกดั
ในด้านอุปกรณ์วดัจงึทําให้สามารถตรวจสอบได้เพยีงค่าออกไซด์ของ
ไนโตรเจน ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์และความทบึแสง ซึง่จากการสุ่ม
ตรวจวดัพบว่า ปรมิาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน(NOx) จะมคี่าอยู่
ระหว่าง 100 – 200 ppm และมคี่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
สงูสุด 15 ppm ในการเผาตวัอย่างขยะทีม่อีตัราสว่นผสมระหวา่งขยะ
เปียกต่อขยะแหง้เป็น 50:50 ซึ่งตรวจพบเพยีงครัง้เดยีวจากการสุ่ม
ตวัอย่าง 22 ครัง้ ปรมิาณความทบึแสงอยู่ที ่0-5% ซึง่ค่าทัง้หมดทีท่ํา
การวดัได้ตํ่ากว่าค่ามาตรฐานที่กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
สิง่แวดลอ้มกาํหนดไว ้
 

ตารางที ่2 ปรมิาณก๊าซมลพษิทีม่ากทีส่ดุในหน่วย ppm  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เมื่อนําปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด ์ (CO) และก๊าซ

ไนโตรเจนออกไซด ์ (NO) มาเปรยีบเทยีบกบัอุณหภูมก๊ิาซไอเสยีพบวา่ 
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์แีนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมขิองก๊าซ
ไอเสยีสงูขึน้ โดยทีอุ่ณหภูมติัง้แต่ 600 องศาเซลเซยีส ขึน้ไปปรมิาณ
ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซดท์ีต่รวจวดัสว่นใหญ่จะตํ่ากวา่ 100 ppm โดย
มคี่าสงูสุดอยู่ที ่400 ppm ส่วนปรมิาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 
(NOx) มแีนวโน้มจะสงูขึน้ทีอุ่ณหภูมสิงูมากกว่าอุณหภูมติํ่า แต่จะไม่
แตกต่างกนัอยา่งเดน่ชดั คา่โดยสว่นใหญ่จะอยูใ่นชว่ง 100 – 200 ppm 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่10 ปรมิาณ CO และ NO เทยีบกบัอุณหภมูก๊ิาซไอเสยี 
 

5.สรปุผลการทดลอง 
 เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการกําจัดขยะล้วนแล้วแต่ต้องผ่าน
กระบวนการจดัการทีด่ ีจงึจะมปีระสทิธภิาพสงู ขยะทีท่ําการคดัแยกให้
เหลือเพยีงขยะแห้งสามารถเผากําจดัได้ 184 กิโลกรมัต่อชัว่โมง 
อุณหภูมก๊ิาซไอเสยีเฉลีย่ 691 องศาเซลเซยีส สามารถผลติกําลงังาน
ความรอ้นจากก๊าซไอเสยีได ้519.06 กโิลวตัต์ แต่ถา้หากไม่มกีารคดั
แยกเหมอืนอย่างเช่นการเผากําจดัแบบปกติ จะสามารถเผากําจดัได้
เพยีง 137.5 กโิลกรมัต่อชัว่โมงเท่านัน้ อุณหภูมก๊ิาซไอเสยีเฉลีย่เหลอื
เพยีง 512 องศาเซลเซยีส เตาเผาขยะต้องทําการคดัแยกขยะที่ไม่
สามารถเผาไหมไ้ด้และขยะที่มคีวามชื้นสูงออกไปจงึจะทําให้เกดิการ
เผาไหมอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มอุีณหภูมไิมต่ํ่ากว่า 600 องศาเซลเซยีส 
ทาํใหป้รมิาณมลพษิน้อย อกีทัง้ยงัเพิม่สมรรถนะใหเ้ตาเผาสามารถเผา
กําจดัไดม้ากขึน้ทําใหล้ดเวลาการทํางานและเงนิลงทุน ขยะเปียกเช่น
เศษผกั เศษอาหาร สามารถแยกออกมาทําปุ๋ ยหมกัได้ เป็นการเพิม่
มูลค่าให้กับขยะและลดการใช้ปุ๋ ยเคมีเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับ
เกษตรกรในทอ้งถิน่ นอกจากนัน้แลว้ยงัมปีรมิาณความรอ้นทิง้จากก๊าซ
ไอเสยีซึง่สามารถจะนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ซึง่จะดําเนินการพฒันาไปใน
การนํามาใช้ประโยชน์อย่างจรงิจงั แต่การคดัแยะขยะที่ปลายทาง มี
ประสิทธิภาพไม่มากนัก ยังมีขวดแก้ว และโลหะหลงเหลือเข้าสู่
กระบวนการเผา การคดัแยกขยะทีม่ปีระสทิธภิาพทีสุ่ดตอ้งคดัแยกทีต่น้
ทาง โดยอาศยัการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจดัการขยะ ไมว่่าจะเป็น
โครงการรบัซื้อขยะรีไซเคิล ธนาคารขยะ จนกระทัง้การจดัตัง้เป็น
วสิาหกจิชุมชนเพื่อการจดัการอย่างมรีายได้ ขยะเป็นทรพัยากรอย่าง
หน่ึงไม่แตกต่างจากน้ํามนัดบิ ถ้านํามาแยกก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย โดยเริม่จารการการเขา้ไปให้ความรูก้บัชุนชนเป็นอนัดบั
แรก ใหท้ราบถงึประโยชน์ต่างๆของขยะ การนําเสนอราคาขยะรไีซเคลิ
และแหล่งรบัซื้อ ไปเยี่ยมชมชุมชนที่มกีารจดัการขยะที่ดีสามารถทํา
สําเรจ็ไดจ้รงิ เพื่อสรา้งภาพแห่งความสําเรจ็ใหก้บัทุกๆคน จากนัน้สิง่
สาํคญัทีส่ดุคอืการลงมอืปฏบิตัใิหเ้หน็ผลและปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ืองจนกวา่
จะสาํเรจ็  
 
6.กิตติกรรมประกาศ 
 การประเมนิสมรรถนะเตาเผาขยะและการจดัการขยะชุมชนคง
เกดิขึน้ไมไ่ดห้ากไม่ไดห้ากไม่ไดร้บัความร่วมมอืจากวสิาหกจิชุมชนท่า

เปียก:แหง้ CO NO NO2 NOx SO2 
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สุด ที่เอื้อเฟือเตาเผาขยะในการทดสอบ คณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่
เทศบาลตําบลต้นเปาที่มคีวามพยายามในการรเิริม่แก้ไขปญัหาขยะ 
โดยเปิดโอกาสให ้คณะวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่เขา้ไป
ใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนในการบรหิารจดัการขยะ ศนูยค์วามเป็นเลศิแหง่ชาติ
ด้านการจัดการสิ่ง แวดล้อมและของ เสียอันตราย  เครือข่าย
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทีเ่อือ้เฟ้ือเครื่องมอืวดัก๊าซมลพษิ เพื่อใชใ้นการ
ทดสอบสมรรถนะของเตาเผา และผู้ประกอบการค้าของเก่าคําไบรี
ไซเคิลที่ให้เข้ามาร่วมให้ความรู้เรื่องราคาขยะรไีซเคิลชนิดต่างๆแก่
ชุมชนตาํบลตน้เปา พรอ้มรบัซือ้ขยะรไีซเคลิจากผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
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บทคดัย่อ 

ในการศกึษานี้จะหาตําแหน่งทีเ่หมาะสมของโรงผลติก๊าซชวีภาพ
จากมูลโคนมสําหรบัสมาชกิสหกรณ์โคนม เพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์สูงที่สุด ทัง้น้ีพจิารณาจากปจัจยัด้านต้นทุนการขนส่ง 
ปรมิาณก๊าซที่เกิดขึ้น และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  โดยนําระบบ
สารสนเทศทางภูมศิาสตร ์ (Geographic Information System: GIS) 
มาใช้ประกอบการวเิคราะห์ สําหรบัตําแหน่งที่นํามาพจิารณา ได้แก่
ตําแหน่งทีม่คีรวัเรอืนอยู่มากทีสุ่ด, ตําแหน่งทีม่จีาํนวนโคนมมากทีสุ่ด, 
ตําแหน่งที่ตัง้ของสหกรณ์โคนม และตําแหน่งที่ตัง้ของผู้นําชุมชน 
สาํหรบัขอบเขตของการศกึษานี้ครอบคลุมผูเ้ลีย้งโคนม 15 หลงัคาเรอืน 
ซึง่มโีคนมจาํนวน 150 ตวั ในบรเิวณพืน้ทีส่หกรณ์โคนมในเขตปฏริปู
ทีด่นิลาํพญากลาง ตาํบลลําพญากลาง จงัหวดัสระบุร ีจากผลการศกึษา
พบว่าตําแหน่งทีม่คีวามคุม้ค่าทีสุ่ดทีค่วรสรา้งโรงผลติก๊าซชวีภาพคอื
ตําแหน่งที่ตัง้ของสหกรณ์โคนม  ถึงแม้ว่าในตําแหน่งดงักล่าวจะมี
ปรมิาณโคนมน้อยกว่าตําแหน่งอื่นแต่มตี้นทุนค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่ง
ตํ่าทีส่ดุ โดยมคีวามคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร ์111,189 บาทต่อปี และยงั
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 262 ตนั-CO2/ปีอกีดว้ย 

 
Abstract 

In this study, the optimal placement of biogas plant from cow 
dung for members of co-operative was studied to maximize the 
benefit of plant with consideration of transportation costs, biogas 
production and environmental effects. Geographic information 
system (GIS) was applied to evaluate the interested locations of 
biogas plants where are high household density area, high cow 
density area, dairy co-operative, and location of local community 
leader. The scope of this study covered 15 households with 150 

cows around the dairy co-operative, located in Lamprayaklang 
Reform Land, Saraburi Province. According to the result, the 
dairy co-operative is the optimal placement of biogas plant. The 
quantity of cows at the dairy co-operative is lower than that of 
cows at the other locations but the transportation cost at the dairy 
co-operative is the lowest. The profit at the selected site is 
111,189 baht per year and the greenhouse gas can be reduced 
up to 262 tons CO2 equivalent per year. 

 
1. บทนํา 

ในสภาวะปจัจุบนัภายใต้ภาวะราคาน้ํามนัที่ผนัผวน ทําให้ความ
ต้องการพลงังานทดแทนซึ่งมแีนวโน้มราคาที่ตํ่ากว่าเกดิการขยายตวั
เพิม่มากขึน้ โดยตัง้แต่ปี 2548 เป็นตน้มา ธุรกจิพลงังานทดแทนมอีตัรา
การเตบิโตอย่างต่อเน่ือง พลงังานก๊าซชวีภาพจากมลูสตัวน์ับเป็นหน่ึง
ในพลงังานทดแทนทีม่ตี้นทุนตํ่าและมศีกัยภาพสงูสาํหรบัประเทศไทย 
ทัง้น้ีสามารถนําไปใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า ผลติพลงังานความรอ้น
ในรูปไอน้ํา นอกจากนี้ยงัช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จาก
การใชพ้ลงังานทีไ่ดจ้ากฟอสซลิ เช่น น้ํามนั และถ่านหนิ อนัเป็นสาเหตุ
สําคญัที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ด้วย ทําให้มกีารประยุกต์ใช้ก๊าซ
ชวีภาพในฟาร์มปศุสตัว์มากยิง่ขึ้น รวมถึงก๊าซชวีภาพจากมูลโคนม 
เ น่ืองจากมีศักยภาพเพียงพอที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้ โดยใน
ต่างประเทศไดม้กีารศกึษากนัอย่างจรงิจงัตัง้แต่ปี 2542 [1] ซึง่ในการ
ก่อสร้างระบบก๊าซชวีภาพจากมูลสตัว์นัน้จําเป็นที่จะต้องศกึษาความ
เหมาะสมในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาตําแหน่งที่ตัง้ที่
เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร ์[2] เน่ืองจากมผีลต่อความ
คุม้คา่ในการลงทุน  
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ปจัจบุนัตน้ทุนดา้นการขนสง่เป็นตน้ทุนหลกัตน้ทุนหน่ึงของตน้ทุน
รวม [3] อันเน่ืองมาจากราคาน้ํามนัที่ปรบัตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มี
การศกึษาตน้ทุนในการเกบ็รวบรวมและการขนส่งต่อหน่วย โดยตน้ทุน
การขนสง่จะลดลงเมือ่มกีารเพิม่ความจุต่อหน่วยของการขนสง่ [4] การ
พจิารณาปจัจยัด้านต้นทุนการขนส่งจงึเป็นสิง่จําเป็นอย่างยิ่งในการ
ก่อสรา้งโรงผลติก๊าซชวีภาพ และนําเอาระบบสารสนเทศภูมศิาสตรม์า
ช่วยในการพจิารณาเพื่อหาตําแหน่งที่เหมาะสมและมคีวามคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตรม์ากทีส่ดุ [5] 
 
2. วิธีการศึกษา 
2.1 ขอบเขตการศึกษา 
 จากการสาํรวจพืน้ทีส่หกรณ์โคนมในเขตปฏริปูทีด่นิลําพญากลาง 
อําเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุร ีพบว่าเป็นพื้นที่ที่มศีกัยภาพในการ
สรา้งโรงผลติก๊าซชวีภาพ เน่ืองจากในรศัม ี20 กโิลเมตร มเีกษตรกร
เลี้ยงโคนมจาํนวน 19,856 ตวั ซึง่เมื่อนํามลูโคนมทัง้หมดมาผลติเป็น
ก๊าซชีวภาพจะมีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ 3,551,246 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ดงันัน้การศึกษานี้จงึนําเสนอวธิกีารพจิารณาหา
ตาํแหน่งทีเ่หมาะสมของการสรา้งโรงผลติก๊าซชวีภาพ ภายใตเ้งือ่นไขที่
พจิารณาจาํนวนผูเ้ลีย้งโคนมจาํนวน 15 หลงัคาเรอืน และมจีาํนวนโคน
มรวมกนัทัง้หมด 150 ตวั โดยมรีะยะทางจากหลงัคาเรอืนกบัสหกรณ์โค
นมไม่เกนิ 10 กโิลเมตร ทําการกําหนดตําแหน่งของโรงผลติก๊าซ
ชวีภาพสีต่ําแหน่งจากตําแหน่งทีม่คีวามเป็นไปได ้ คอื ตําแหน่งทีห่น่ึง  
(   1  ) เป็นตําแหน่งบรเิวณทีม่หีลงัคาเรอืนมากทีสุ่ด, ตําแหน่งทีส่อง   
(   2  ) เป็นตําแหน่งบรเิวณทีม่จีาํนวนโคนมมากทีสุ่ด, ตําแหน่งทีส่าม  
(   3  ) เป็นตําแหน่งทีต่ ัง้ของสหกรณ์โคนม และตําแหน่งทีส่ ี(่  4  )เป็น
ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของผูนํ้าชุมชน ดงัแสดงในรปูที ่2 

 
2.2การวิ เคราะ ห์ โดยใ ช้ ระบบสารสนเทศทางภูมิ ศ าสต ร์    
(Geographic Information System: GIS) 

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์เป็นวธิกีารและเครือ่งมอืทีนํ่าเอาระบบ
กราฟิกแผนที ่มาทาํงานรว่มกบัระบบฐานขอ้มลู ใหก้ลายเป็นขอ้มลูเชงิ
พืน้ที ่โดยขอ้มลูแต่ละชนิดมกีารอา้งองิพกิดัตําแหน่งและอยู่ในรปูแบบ
ขอ้มลูดจิทิลัซึง่เป็นการวเิคราะหร์ว่มกนัระหวา่งเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
กบัระบบขอ้มลูแผนที ่[6] ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ีไดจ้ดัทาํระบบฐานขอ้มลู
จากการศึกษาพื้นที่จรงิของสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลําพญา
กลาง ตําบลลําพญากลาง จงัหวดัสระบุร ี โดยมขี ัน้ตอนในการศกึษาดงั
แสดงรปูที ่1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 ขัน้ตอนการดาํเนินงานดา้น GIS 
 
2.3 การวดัพิกดัเพ่ือหาระยะทาง 

ทาํการวดัพกิดัในตาํแหน่งทีม่คีวามเป็นไดข้องโรงผลติก๊าซชวีภาพ
และตําแหน่งครวัเรอืนทัง้หมด เพื่อใช้อ้างอิงตําแหน่งบนแผนที่ด้วย
เครือ่งกาํหนดตาํแหน่งบนโลกหรอืจพีเีอส (Global Positioning System 
: GPS) ซึง่ใชใ้นการสาํรวจและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูเชงิ
พืน้ทีภ่าคสนาม โดยทาํการบนัทกึคา่พกิดัละตจิดู ลองตจิดู 
 นําขอ้มลูพกิดัทีว่ดัไดป้้อนเขา้โปรแกรมจดัทาํเป็นแผนทีแ่บบจุดซึง่
ใชเ้ป็นแผนทีต่้นแบบใชใ้นการอ้างองิค่าพกิดัตําแหน่งพืน้ที ่เพื่อนํามา
วเิคราะห์หาตําแหน่งและระยะทางระหว่างครวัเรอืนกบัตําแหน่งที่ตัง้
ของ โ รงผลิต ก๊ าซชีวภาพโดยใช้ร ะบบสารสน เทศภู มิ ศาสต ร์ 

(Geographic Information System: GIS)   
 

 
 
 
 
 

 
 
 

การปรบัแกข้อ้มลู 
(Data Update) 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
(Data Analysis) 

การแสดงผล 
(Output) 

การนําเขา้ขอ้มลู 
(Data Input) 

การจดัเตรยีมขอ้มลู 
(Data Preparation) 

วตัถุประสงค ์
(Objective) 

ขอ้มลูเชงิพืน้ที ่
(Spatial Data) 

ขอ้มลูอธบิาย 
(Attribute Data) 
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รปูที ่2 ตาํแหน่งของหลงัคาเรอืนและโรงผลติก๊าซชวีภาพโดยที ่A-O แสดงตาํแหน่งของหลงัคาเรอืน และ 1-4 แสดงตาํแหน่งของโรงผลติก๊าซชวีภาพ 
 
2.4 การคาํนวณต้นทนุการขนส่ง 
 ตน้ทุนค่าขนส่งของระยะทางระหว่างครวัเรอืนกบัตําแหน่งโรง
ผลติก๊าซชวีภาพทัง้สี ่ สามารถคํานวณจากสมการที ่1 โดยกําหนด
ราคาค่าขนส่งมูลโคนมต่อกโิลเมตรต่อกโิลกรมัคอื 0.04 บาท ซึ่ง
อ้างอิงข้อมูลจริงจากค่าขนส่งน้ํานมดิบของกลุ่มเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินลําพญากลาง และปรมิาณมูลโคต่อตวัต่อวนัมปีรมิาณ
เทา่กบั 10 กโิลกรมัต่อตวัต่อวนั [7] 
 

      ∑
=

×=
N

i
iijj CdTC

1
)4.0(                     (1) 

 
TCj = ตน้ทุนรวมของราคาคา่ขนสง่มลูโคนมจากครวัเรอืนไปยงัโรง 
    ผลติก๊าซชวีภาพ j 
dij  = ระยะทางระหวา่งครวัเรอืนกบัโรงผลติก๊าซชวีภาพ j 
    (กโิลเมตร) 
ci = จาํนวนโคนมของครวัเรอืน i 
N = จาํนวนครวัเรอืน 
 
ทัง้ น้ี dij เป็นค่าที่ได้จากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System: GIS) ซึง่เป็นวิธีการและเคร่ืองมือ

ท่ีนําเอาระบบกราฟิกแผนท่ีมาทํางานร่วมกับระบบฐานข้อมูล ให้

กลายเป็นข้อมลูเชิงพืนท่ี และสามารถวดัระยะทางได้ 

 
2.5 การคาํนวณปริมาณกา๊ซชีวภาพ 
 ปรมิาณก๊าซชวีภาพทีผ่ลติไดใ้นแต่ละครวัเรอืน (BGi) คาํนวณ
ไดจ้ากสมการที ่2 นํามาเทยีบเท่าปรมิาณก๊าซปิโตรเลยีมเหลวโดยที่
พิจารณาจากปริมาณก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลโคนมคือ  0.49 

ลกูบาศกเ์มตรต่อตวั จากนัน้จะนําปรมิาณก๊าซชวีภาพแปลงเป็นก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวโดยก๊าซชีวภาพปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรจะให้
พลงังานความรอ้น 21.5 MJ หรอืเท่ากบัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 0.46 
kg [8] เน่ืองจากในการศกึษานี้จะพจิารณาการนําก๊าซชวีภาพไปใช้
สาํหรบัภาคครวัเรอืนแทนก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
 

ii CBG ×= 49.0                                        (2) 

 
2.6 ปัจจัย ท่ี เ ก่ี ยว ข้องในการประ เ มินความคุ้ ม ค่า ด้าน
เศรษฐศาสตร ์
 การวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรม์ปีจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการประเมินคือ ปจัจัยด้านครัวเรือน ปจัจัยด้านผลผลิตก๊าซ
ชวีภาพ และปจัจยัดา้นตน้ทุนการขนสง่ โดยปจัจยัต่างๆสามารถสรุป
เป็นความสมัพนัธ ์ดงัแสดงในรปูที ่ 3 โดยตําแหน่งทีเ่หมาะสมของ
โรงผลติก๊าซชวีภาพจะเป็นตาํแหน่งทีเ่ป็นไปตามสมการที ่3 
 

                    ∑
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−
N
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1
)13.18(               (3) 

 
 ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าโรงผลิตก๊าซชีวภาพต้องมีผลตอบแทน
มากกวา่ตน้ทุนในการขนสง่มลูโคนม 
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3. ผลการทดลองและวิเคราะหผ์ลการทดลอง 

ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนการขนส่งและความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตรต์่อปีของโรงผลติก๊าซชวีภาพ พบวา่ตําแหน่งที ่3 ซึง่
เป็นทีต่ ัง้ของสหกรณ์โคนมซึ่งมตี้นทุนการขนส่งต่อปีตํ่าทีสุ่ด ส่งผล
ใหเ้กดิความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรม์ากทีสุ่ดดว้ย เน่ืองจากปรมิาณ
ก๊าซชวีภาพทีไ่ดใ้นแต่ละตําแหน่งของโรงผลติก๊าซชวีภาพมปีรมิาณ
เท่ากัน และเมื่อเปลี่ยนเป็นผลประหยดัเมื่อนํามาใช้ทดแทนก๊าซ
ปิโตรเลยีมเหลวจะไดม้ลูคา่เป็น 223,735 บาทต่อปี อย่างไรกต็ามถา้
มกีารขยายขอบเขตการศึกษาเป็นครวัเรอืนทัง้หมด จะทําให้เกิด
ความแตกต่างทีช่ดัเจนในประเดน็ของต้นทุนการขนส่งของโรงผลติ
ก๊าซชีวภาพแต่ละตําแหน่ง นอกจากผลด้านความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตรแ์ล้ว การสรา้งโรงผลติก๊าซชวีภาพยงัเป็นการควบคุม
การปล่อยก๊าซชีวภาพจากกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์โดยจะพบว่า
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้จากการเลี้ยงโคนมมปีรมิาณสงูถงึ 
262 ตนั-CO2/ปี ซึ่งหากมกีารจดัการก๊าซในส่วนน้ีกส็ามารถทีจ่ะ
นําไปซือ้ขายกนัในรปูของคารบ์อนเครดติได ้ซึง่มลูค่าในสว่นน้ีจะอยู่
นอกเหนือจากผลประโยชน์ดา้นมูลค่าพลงังานทีไ่ด้จากการใช้ก๊าซ
ชวีภาพ 

 
ตารางที ่ 2 ตน้ทุนการขนส่งและความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตรต์่อปี
ของโรงผลติก๊าซชวีภาพทัง้สีต่าํแหน่ง 

ตาํแหน่งที ่
ต้นทุนการขนส่งต่อปี
(บาท) 

ค่าความคุ้มค่าต่อปี
(บาท) 

1 152,222 71,513 
2 119,496 104,239 
3 
4 

112,546 
115,521 

111,189 
108,214 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สรปุผลการทดลอง 

จากการศกึษาพบว่ามคีวามเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตรใ์นการ
สร้างโรงผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคนม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 
ตําแหน่งของโรงผลิต ก๊ าซชีวภาพมีผลต่อความคุ้มค่ าทาง
เศรษฐศาสตร ์กล่าวคอื ณ ตําแหน่งทีเ่หมาะสมจะทําใหค้วามคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์มีค่าสูงที่สุดที่ 111,189 บาทต่อปี ซึ่งการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ในการพจิารณาต้นทุน
การขนส่งยงัทําใหเ้กดิความแม่นยําในการวเิคราะห์ความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร ์ นอกจากนี้ยงัสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ได ้262 ตนั-CO2/ปี โดยงานวจิยัต่อไปจะเป็นการพจิารณาครวัเรอืน
ทัง้หมดของสหกรณ์โคนมในเขตปฏริูปทีด่นิลําพญากลาง ตําบลลํา
พญากลาง จงัหวดัสระบุร ีในการหาตําแหน่งทีเ่หมาะสมของโรงผลติ
ก๊าซชวีภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณสหกรณ์โคนมในเขตปฏริปูทีด่นิลําพญากลาง 
ตําบลลําพญากลาง จังหวัดสระบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์และ
สนับสนุนในเรื่องของสถานทีใ่นการเกบ็ขอ้มูลและการอํานวยความ
สะดวกต่างๆ จนงานวจิยัสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 ปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการประเมนิความคุม้คา่ดา้นเศรษฐศาสตร ์

ปจัจยัดา้นครวัเรอืน 
จาํนวนโคนม (Ci) 

ปจัจยัดา้นการผลติก๊าซ
ชวีภาพ 
จาํนวนมลูโคนม (Ci) 
ปรมิาณก๊าซทีเ่กดิขึน้ (BGi) 

ตน้ทุนในการขนสง่มลูโคนม  

ปจัจยัดา้นการขนสง่ 
ระยะทาง (dij) 
คา่น้ํามนั 
คา่แรงคนขบัรถ 

ความคุม้คา่ทาง
เศรษฐศาสตร ์

ปรมิาณก๊าซปิโตรเลยีมเหลว
ทีไ่ด ้
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บทคดัย่อ 
DME (DI-Methyl Ether) เป็นเชือ้เพลงิทางเลอืกทีส่ะอาด, มคีุณสมบตัิ
ทีเ่หมาะสมกบัเครือ่งยนตจ์ดุระเบดิดว้ยการอดั และสามารถนํามาใช้
ทดแทนการใชน้ํ้ามนัดเีซลไดโ้ดยปราศจากควนัดาํ แต่เน่ืองจาก DME 
มคีา่ความรอ้นน้อยกวา่น้ํามนัดเีซล ทาํใหแ้รงบดิทีส่ภาวะภาระสงูสดุที่
ไดต้ํ่ากวา่ การวเิคราะหก์ารปล่อยพลงังานจากการเผาไหมจ้ากขอ้มลู

ความดนัทีว่ดัไดจ้ากการใช ้ DME เป็นเชือ้เพลงิหลกัในเครือ่งยนตจ์ดุ
ระเบดิดว้ยการอดัชนิดฉีดเชือ้เพลงิโดยตรงขนาดเลก็ พบวา่ชว่งล่าชา้
การจดุระเบดิมคีา่สัน้และมอีตัราการเปลีย่นแปลงของความดนัในหอ้ง
เผาไหมแ้ละอตัราการปล่อยพลงังานสงู  ซึง่แสดงผลในงานวจิยัน้ีจะเป็น
ขอ้มลูสาํคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารประยุกตใ์ช ้ DME เป็นเชือ้เพลงิทดแทน
เป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อไป 
Abstract 

DME (DI-Methyl Ether) is a clean alternative fuel, suitable for 
compression ignition engine, which can replace diesel fuel without 
black exhaust smoke. However, since DME contains lower 
heating value than diesel fuel, its torque at full load becomes 
lower as well. A study on combustion energy concluded the 
following information: Energy Release derived from pressure data 
in small direct injection engine (DME used as primary fuel), 
shows the ignition delay is short and rates of change in pressure 
and energy release are high. The data in this study is potentially 
significant development towards the higher efficient application of 
DME as a substitute fuel.   

 
1. คาํนํา 

เน่ืองจากปญัหาดา้นมลพษิและปรมิาณน้ํามนัปิโตรเลยีมเริม่
ลดน้อยลงอนัเกดิจากการใชน้ํ้ามนัเป็นจาํนวนมาก ซึง่น้ํามนัดเีซลกเ็ป็น
หน่ึงในเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณการใชใ้นแต่ละวนัเป็นปรมิาณมากและเป็น
ต้นกําเนิดของมลพิษทางอากาศ จึงได้มีการมองหาทางแก้ปญัหา
ดงักล่าว ซึง่พบว่า DME (Di-Methyl Ether)  เป็นอกีทางเลอืกทีจ่ะ
แกป้ญัหาดา้นมลพษิและสามารถนํามาใชท้ดแทนการใชน้ํ้ามนัดเีซลได ้

จากโครงสรา้งของเชื้อเพลงิ พบว่า DME มอีอกซเิจนเป็น
องค์ประกอบอยู่ระหว่างคาร์บอน ทําให้ในกระบวนการเผาไหมท้ี่ไม่มี
พนัธะระหว่างคาร์บอนจึงไม่เกิดเขม่าจากการเผาไหม้ รวมทัง้ไม่มี
ซลัเฟอรเ์ป็นองค์ประกอบ ทําใหไ้ม่เกดิ SOx จากกระบวนการเผาไหม ้
แต่การทีจ่ะนํา DME มาใชใ้นเครือ่งยนต ์CI นัน้จาํเป็นตอ้งมกีารศกึษา
ผลกระทบของตวัแปรต่างๆในหลายดา้น เพราะคุณสมบตัขิองเชือ้เพลงิ
มคีวามแตกต่างกบัเชือ้เพลงิดเีซล ซึง่จะมผีลต่อเครือ่งยนตใ์นหลายดา้น 
เชน่ ลกัษณะการเผาไหม ้และมลภาวะทีเ่กดิขึน้ ฯลฯ  
 ในงานวจิยัน้ีจะศกึษาการนํา DME มาใชใ้นเครือ่งยนต ์ CI โดยจะ
ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิหลกั โดยจะศกึษาเกีย่วกบัการเผาไหมข้องเครือ่งยนต์
ดเีซลชนิดฉีดเชือ้เพลงิโดยตรง เพือ่เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพจิารณา
นําDME มาใชใ้นเครือ่งยนตด์เีซลขนาดเลก็ ชนิดฉีดเชือ้เพลงิโดยตรง 
และเป็นแนวทางในการนํา DME มาใชใ้นเครือ่งยนตด์เีซลขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ต่อไป 
 
2. ทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การเผาไหม้ในเครื่องยนต ์จดุระเบิดด้วยการอดั  

ลกัษณะทีส่ําคญัของกระบวนการเผาไหมใ้นเครื่องยนต์จุดระเบดิ
ดว้ยการอดัหรอืเครื่องยนต์ดเีซลนัน้พอสรุปได้ คอื เชื้อเพลงิจะถูกฉีด
เขา้ไปในกระบอกสูบโดยระบบฉีดเชื้อเพลงิทีป่ลายของจงัหวะอดัก่อน
การเริม่ต้นการเผาไหมท้ีต่้องการเลก็น้อย ตามปกตเิชื้อเพลงิจะถูกฉีด
เขา้ไปดว้ยความเรว็สงูโดยผา่นรหูวัฉีด เมือ่เชือ้เพลงิผ่านพน้ปลายของ
หวัฉีดกจ็ะแตกเป็นละอองฝอยและพุ่งเขา้ไปในหอ้งเผาไหมแ้ลว้ระเหย
ผสมกับอากาศที่มีอุณหภูมิและความดันสูงที่อยู่ ในกระบอกสูบ 
เน่ืองจากอุณหภูมแิละความดนัของอากาศสูงกว่าจุดการจุดระเบดิเอง
ของเชื้อเพลิง การจุดระเบิดเองของส่วนที่เป็นสารผสมเชื้อเพลิงกบั
อากาศกจ็ะเกดิขึน้หลงัช่วงล่าชา้ไมก่ีอ่งศามุมขอ้เหวีย่ง เมือ่เกดิการเผา
ไหม้ของสารผสมเชื้อเพลิงกับอากาศขึ้น ความดนักระบอกสูบก็จะ
เพิม่ขึน้ เป็นผลให้เกิดการอดัส่วนที่ยงัไม่เผาไหม ้ซึ่งทําให้ช่วงล่าช้า
ก่อนการจุดระเบดิของสารผสมเชื้อเพลงิกบัอากาศที่ได้ผสมกนัโดยมี
สดัส่วนอยู่ในขดีจํากดัทีส่ามารถเผาไหมไ้ดน้ัน้ส ัน้ลง การเผาไหมก้จ็ะ
เกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ 
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2.1.1 ชนิดของระบบการเผาไหมข้องเครื่องยนต ์CI   
ระบบการเผาไหมข้องเครื่องยนต์ CI แบ่งตามการออกแบบหอ้ง

เผาไหมเ้ป็น 2 ชนิด คอื ระบบฉีดเชือ้เพลงิโดยตรง (direct-injection 
system, DI system) ซึง่มหีอ้งเผาไหมเ้ปิดหอ้งเดยีวและเชือ้เพลงิจะถูก
ฉีดเข้าไปโดยตรงในห้องเผาไหม้นัน้ อีกระบบหนึ่งคือ ระบบฉีด
เชือ้เพลงิโดยออ้ม (indirect-injection, IDI system) ซึง่มหีอ้งเผาไหมท้ี่
ถูกแบ่งออกเป็น 2 สว่น และเชือ้เพลงิถูกฉีดเขา้ไปในหอ้งเผาไหมก้่อน 
(prechamber) ซึง่ต่อกบัหอ้งเผาไหมห้ลกั (main chamber) 
2.2การวิเคราะหข้์อมลูความดนักระบอกสบูสาํหรบัเครื่องยนต ์ CI 
ระบบฉีดเช้ือเพลิงโดยตรง 

ขอ้มูลความดนักระบอกสูบทีมุ่มขอ้เหวีย่งต่างๆตลอดช่วงจงัหวะ
อดัและขยายตวัสามารถนําไปใช้วเิคราะห์ในการหาอตัราการปล่อย
พลงังานเคมขีองเชือ้เพลงิ โดยวธิกีารหานัน้กระทําไดโ้ดยการใชก้ฏขอ้
ทีห่น่ึงของเทอรโ์มไดนามกิส ์สาํหรบัระบบเปิด ดงัแสดงในรปูที1่ เมื่อ
พจิารณาใหอ้ยู่ในสภาวะทีค่วามดนัและอุณหภูมคิงที ่ซึ่งสามารถเขยีน
เป็นสมการได ้คอื 

dt
dUhm

dt
dVP

dt
dQ

ii
i

=∑+− ⋅          (1)                                       

โดยที ่  

dt
dQ

 เป็นอตัราการถ่ายเทความรอ้นผา่นขอบเขตของระบบเขา้ไป 

ในระบบ 

dt
dVP  เป็นอตัราการถ่ายทอดงานเนื่องมาจากการเคลื่อนทีข่อง

ลกูสบู 
⋅
im  เป็นอตัราการไหลของมวลเขา้ไปในระบบ 

ih  เป็นเอนทลัปีของมวล i ทีเ่ขา้หรอืออกจากระบบ 

U  เป็นพลงังานของสารทีอ่ยูภ่ายในขอบเขตของระบบ 
 

 
 
รปูท่ี 1 แสดงระบบเปิดสาํหรบัการวเิคราะหอ์ตัราการปล่อยความรอ้น

ของกระบวนการเผาไหม ้
3.ไดเมทิลอีเทอร ์(Di-Methyl Ether หรือ DME) 
 DME เป็นแหล่งพลงังานใหม ่ซึง่เชื่อวา่จะนํามาใชใ้นเชงิพาณิชย์
ไดแ้ละเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพราะ DME เป็นเชือ้เพลงิทีส่ะอาด จาก

การที ่DME เป็นเชือ้เพลงิทีม่จีดุเดอืดตํ่า จงึอยูใ่นสถานะแก๊สทีอุ่ณหภูมิ
และความดนับรรยากาศ ในการนํา DME ไปใชง้านจะตอ้งบรรจุไวใ้นรปู
ของของเหลวภายในถังบรรจุ โดยสามารถทําให้เป็นของเหลวได้ที่
อุณหภมู ิ-25˚C หรอื หรอือดัทีค่วามดนัประมาณ 6 bar 

กระบวนการเกดิ DME มอียู่ 2 ขัน้ตอน คอื กระบวนการแรกเริม่
จากการเปลี่ยนรูปของ syngas ไปเป็นเมทานอล (methanol 
synthesis) จากนัน้กระบวนการทีส่องคอืการเปลีย่นรปูจากเมทานอล
เป็น DME โดยกระบวนการ methanol dehydration หรอื กระบวนการ
นําน้ําออกจากเมทานอลนัน่เอง 

DME มสีตูรทางเคม ี(chemical formula) คอื 33OCHCH หรอื 

C2H6O ซึ่งมอีอกซเิจน (oxygen) เป็นองค์ประกอบ โดย DME มี
คุณสมบตัทิางกายภาพคลา้ยกบัก๊าซหุงตม้ (Liquefied Petroleum Gas 
หรอื LPG)  ในกระบวนการการเผาไหมข้อง DME จะมเีปลวไฟในการ
เผาไหมเ้ป็นสฟ้ีาอยา่งเหน็ไดช้ดั 
 DME มขีอ้ดคีอื ไมเ่กดิเขมา่ (soot) จากกระบวนการการเผาไหม ้
และมขีอ้เสยีคอื มคีุณสมบตัใินการหล่อลื่นตํ่า รวมทัง้ม ีenergy content 
ตํ่า 

 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบตัทิางกายภาพและคุณสมบตัทิาง 

อุณหพลศาสตรข์อง DME 
 

4.อปุกรณ์และวิธีการทดสอบ  
4.1 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบมีดงัน้ี 
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4.1.1เคร่ืองยนตท่ี์ใช้ในการทดสอบ 
 เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีด
เชือ้เพลงิโดยตรงของ KUBOTA รุน่RT 140 โดยรายละเอยีดแสดงไวด้งั
ตารางที2่  
 
ผูผ้ลติเครือ่งยนต ์ Kubota 
รุน่ RT 140 
จาํนวนลกูสบู Single Cylinder 
ระบบหอ้งเผาไหม ้ Direct Injection 
ขนาดกระบอกสบู 97 mm.(Bore) 
ชว่งชกั 96 mm. (Stroke) 
ปรมิาตรกระบอกสบู 709 CC. 
กาํลงัสงูสดุ 10.3 kW / 2400 rpm 
แรงบดิสงูสดุ 49.0 Nm /1600 rpm 
อตัราสว่นกาํลงัอดั 18:1 
หวัฉีด ความดนั 21.57 MPa 
 

ตารางท่ี2 แสดงรายละเอยีดของเครือ่งยนตท์ีใ่ชท้ดสอบ 
 
4.1.2ไดนาโมมิเตอร ์(Dynamometer) 

ไดนาโมมเิตอร์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นแบบไฮโดรลิค(Hydraulic 
Dynamometer) ใชน้ํ้าในการเบรกการหมุนของเพลา (Water Brake) 
ขอ้มลูเกีย่วกบัไดนาโมมเิตอรแ์สดงดงัตารางที3่ 

 

ประเภทของไดนาโมมเิตอร ์ Hydraulic Dynamometer 
ผูผ้ลติ Redman Heenan International 

Company, England 
รุน่ Froude Hydraulic 

Dynamometer (DPX2) 
Resolution 0.1 kg. 
ความยาวแขนสมดุล 0.03525 m. 
กาํลงัสงูสดุทีส่ามารถรบัได ้ 150/7500 CV/rpm, (1 CV = 

0.986 hp) 
 

ตารางท่ี3 แสดงรายละเอยีดของDynamometer 
 
4.1.3อปุกรณ์วดัอตัราการไหลของอากาศ เป็นอุปกรณ์วดัแบบ
Orifice 
4.1.4อุปกรณ์วดัอุณหภมิู เป็นเทอร์โมคปัเปิลชนิด Type K 
(Chromel-Alumel, CA) ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.65 มม. ซึง่จะวดั
อุณหภมูขิองน้ํามนัหล่อลื่น, น้ําหล่อเยน็, ไอดแีละไอเสยี 
4.1.5อุปกรณ์วดัความเรว็รอบ ในการทดสอบนี้ใช้ proximity ชนิด 
inductive วดัความเรว็รอบของเครื่องยนต์ และใชพ้ลัสม์เิตอร ์(pulse 
meter)  แสดงความเรว็รอบของเครือ่งยนต ์โดยยดึตวั proximity ไวท้ี่

ฐานของไดนาโมมเิตอร์ และวดัความเร็วรอบจากการหมุนของหน้า
แปลน(flange)เพลาไดนาโมมเิตอรฝ์ ัง่ตรงขา้มกบัเครือ่งยนต ์
4.1.6ระบบท่อส่งเช้ือเพลิง เปลี่ยนมาใช้ท่อทนความดนัสูงทัง้ระบบ
เน่ืองจาก DME ตอ้งมกีารอดัตวัทีค่วามดนัประมาณ 3MPa เพือ่ป้องกนั
การเกดิ Vapor Lock 
4.1.7อปุกรณ์วดัความดนัภายในกระบอกสบู  

อุปกรณ์สาํหรบัวดัและเกบ็คา่ความดนัในหอ้งเผาไหมแ้ละความดนั
เชือ้เพลงิทีท่างเขา้หวัฉีดใช ้ Piezoelectric Pressure Transducer ซึง่
โดยทัว่ไปแล้วโครงสรา้งจะประกอบด้วยผลกึควอทซ์ ซึ่งจะจ่ายประจุ
ไฟฟ้าออกมาเมือ่มแีรงมากระทาํบนผลกึ โดยประจุทีจ่า่ยออกมาจะมคี่า
แปรตามแรงทีก่ระทาํ ในการวดัความดนัในหอ้งเผาไหมจ้ะใช ้Pressure 
Transducer ยีห่อ้ AVL รุ่น GU12P และในการวดัความดนัทีท่่อจา่ย
เชือ้เพลงิจะใช ้Pressure Transducer ยีห่อ้ KISTLER รุน่ 607C1 

สว่นการเกบ็ขอ้มลูความดนัในหอ้งเผาไหมแ้ละความดนัเชือ้เพลงิที่
ทางเขา้หวัฉีดนัน้ใชเ้ครื่อง DEWE-Book เป็นอุปกรณ์เกบ็ขอ้มูลต่างๆ 
โดยวเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรม Combustion Analyzer Version6 ทาํ
ใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูความดนัแบบ real-time ได ้
 4.1.8อปุกรณ์วดัสภาวะบรรยากาศ ใชเ้ทอรโ์มมเิตอรว์ดัอุณหภมู ิ
บรรยากาศ และใชบ้ารอมเิตอรว์ดัความดนับรรยากาศ หน่วย มม.น้ํา 
4.1.9การวดัอตัราส้ินเปลืองน้ํามนัเช้ือเพลิง การวดัอตัราสิน้เปลอืง
น้ํามนัเชือ้เพลงิ จะนําถงับรรจเุชือ้เพลงิวางไวบ้นตาชัง่ ซึง่ตาชัง่สามารถ
รบัน้ําหนกัได ้60 กโิลกรมั มคีวามละเอยีด 2 กรมัและใชน้าฬกิาจบัเวลา
จบัเวลาของน้ําหนกัเชือ้เพลงิทีเ่ปลีย่นแปลง 
4.2วิธีการทดสอบ 
 การทดสอบเครื่องยนต์กระทําทีค่วามเรว็รอบ 1300 รอบต่อนาที
และทีแ่รงบดิ 3.2kgเและ7.1kg (ภาระสูงสุด) โดยขัน้แรกจะอุ่นเครื่องที่

รอบเดนิเบาจนอุณหภูมน้ํิาหล่อเยน็มคี่าประมาณ 70
 o

C แลว้จงึทาํการ

ทดสอบทีภ่าระ 3.2kg ทาํการเกบ็ขอ้มลูแลว้จงึไปทาํการทดสอบทีภ่าระ 
7.1kg ต่อไป 
 
5.ผลการทดสอบและการวิเคราะหผ์ล 
 ในการทดสอบนัน้จะทําการทดสอบที่ความเรว็รอบคงที่สําหรบั
ภาระทีแ่ตกต่างกนัอนัไดแ้ก่ภาระสงูสดุซึง่มคีา่ 7.1kg และภาระบางสว่น
คอื 3.2 kg ซึง่ผลจากการทดสอบทีค่วามเรว็รอบคงทีพ่บว่าความดนั
สูงสุดภายในห้องเผาไหม้หลกัที่ภาระสูงสุดนัน้จะมคี่ามากกว่าภาระ
บางส่วนเนื่องจากปรมิาณเชือ้เพลงิทีฉ่ีดเขา้ไปในหอ้งเผาไหมห้ลกัมคี่า
มากกวา่ดงัแสดงในรปูที ่2 และ3  
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Main Chamber Pressure @ 1300 rpm
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รปูท่ี 2 แสดงความดนัสงูสดุภายในหอ้งเผาไหมห้ลกัพจิารณาที่
ความเรว็รอบ 1300 rpm 

 

 
 

รปูท่ี 3 แสดงอตัราการฉีดเชือ้เพลงิพจิารณาทีค่วามเรว็รอบ 1300 rpm 
 

สําหรบัอตัราการปล่อยพลงังานของเชื้อเพลงิพบว่าที่ภาระสูงสุด
นัน้จะมอีตัราการปล่อยพลงังานของเชื้อเพลิงและปรมิาณการปล่อย
พลังงานสุทธิสูงกว่าที่ภาระบางส่วนดังแสดงในรูปที่ 4และ5 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัปรมิาณเชือ้เพลงิทีฉ่ีดเขา้ไปในหอ้งเผาไหมห้ลกัดงัแสดง
ไวข้า้งต้นและยงัพบว่าช่วงต้นของกราฟอตัราการปล่อยพลงังานของ
เชื้อเพลิงจะเว้าลงไปเล็กน้อยเน่ืองจากเชื้อเพลิงดูดความร้อนจาก
ภายในหอ้งเผาไหมเ้พือ่ระเหยกลายเป็นไอ 
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รปูท่ี 4 แสดงอตัราการปล่อยพลงังานพจิารณาที ่
ความเรว็รอบ 1300 rpm 

 
 

รปูท่ี 5 แสดงการปล่อยพลงังานสทุธพิจิารณา 
ทีค่วามเรว็รอบ 1300 rpm 

 
ช่วงล่าการจุดระเบดินัน้พบว่าที่ภาระสูงสุดจะมชี่วงล่าช้าการจุด

ระเบิดที่ส ัน้กว่าภาระบางส่วน ซึ่งเป็นไปได้ว่าเกิดจากอุณหภูมิและ
ความดนัภายในหอ้งเผาไหมห้ลกัมคีา่สงูดงัแสดงในรปูที ่6 

สดัส่วนมวลเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้เมื่อภาระสูงขึ้นจะมแีนวโน้ม
สงูขึน้ดงัแสดงในรปูที ่7 
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รปูท่ี 6 แสดงชว่งล่าการจดุระเบดิพจิารณาทีค่วามเรว็รอบ 1300 rpm 
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รปูท่ี 7 แสดงสดัสว่นมวลเชือ้เพลงิทีเ่ผาไหม ้พจิารณา 
ทีค่วามเรว็รอบ 1300 rpm 
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Integrated Heat Release @ 1300 rpm 
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6.สรปุผล 
 ความดนัสงูสุดภายในหอ้งเผาไหมห้ลกั, อตัราการปล่อยพลงังาน
ของเชื้อเพลิง,ปริมาณการปล่อยพลังงานสุทธิที่ภาระสูงสุดจะมีค่า
มากกว่าทีภ่าระบางส่วนอนัเป็นผลมาจากปรมิาณเชือ้เพลงิทีฉ่ีดเขา้ไป
ในหอ้งเผาไหมห้ลกัมปีรมิาณมากกวา่ 
 ชว่งล่าการจดุระเบดิทีภ่าระสงูสดุนัน้จะมคี่าสัน้กวา่ทีภ่าระบางสว่น
ซึง่เป็นผลมาจากความดนัภายในหอ้งเผาไหมห้ลกัและอุณหภูมภิายใน
หอ้งเผาไหมห้ลกัมคี่าสูงกว่าและสามารถพจิารณาจากอตัราการปล่อย
ความรอ้นของเชือ้เพลงิไดเ้น่ืองจากช่วง Premix Burn ของภาระสงูสุด
นัน้มคีา่ตํ่ากวา่ทีภ่าระบางสว่น 
 
7.กิตติกรรมประกาศ 
ขอกราบขอบพระคุณบรษิทัสยามคูโบต้าอุตสาหกรรมจํากดัที่ให้การ
ดูแล,สนับสนุนอุปกรณ์สําหรบังานวจิยัน้ีรวมทัง้ใหค้ําปรกึษาต่างๆจน
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บทคดัย่อ 
จากวกิฤตริาคาน้ํามนัทีส่งูขึน้อย่างต่อเน่ือง และความตระหนักใน

สภาวะโลกรอ้น ทาํใหเ้กดิความตื่นตวัในดา้นพลงังานทางเลอืกมากขึน้ 
พลงังานจากชีวมวลเป็นหน่ึงในพลงังานทางเลือกที่ได้ถูกนํามาใช้ใน
หลายๆประเทศ สาํหรบัประเทศไทยพลงังานจากชวีมวลยิง่ไดร้บัความ
สนใจเป็นพิเศษ  เ น่ืองจากมีชีวมวลที่เ ป็นวัสดุ เหลือใช้จากภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตรในปรมิาณ
มาก ถงึแมว้่าจะมงีานวจิยัเกี่ยวกบัการผลติเชื้อเพลงิชวีมวลอดัแท่งอยู่
บา้งในประเทศไทย แต่ขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณสมบตัติ่างๆของวตัถุดบิยงัมี
ไมม่ากนกั ซึง่จะสง่ผลต่อคุณภาพของเชือ้เพลงิ บทความนี้ศกึษาถงึการ
ประเมนิคุณภาพเบือ้งตน้ของวตัถุดบิทีม่ศีกัยภาพสาํหรบัเชือ้เพลงิไมอ้ดั
แท่ง อนัได้แก่ เศษไม้ยางพารา ทางปาล์ม ลําต้นปาล์ม และทะลาย
ปาล์ม จากผลการศึกษา ค่าความร้อนของทะลายปาล์มมคี่าสูงสุดถึง 
19.3 MJ/kg ซึ่งผ่านมาตรฐาน ในขณะที่ค่าความร้อนของเศษไม้
ยางพารา  ทางปาล์ม  ลําต้นปาล์ม  มีค่าตํ่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
นอกจากนี้ยงัไดท้าํการทดสอบหาปรมิาณโลหะหนักในชวีมวลพบวา่ชวี
มวลทัง้ 4 ชนิด มโีพแทสเซยีมอยู่ในช่วง 2,000 – 17,000 mg/kg 
และซลัเฟอรอ์ยูใ่นชว่ง 2.1 – 3.8 wt.-% ซึง่เป็นปรมิาณทีส่งูมาก และยงั
พบปรมิาณโลหะหนักอื่นๆ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดงันัน้ถ้าหากนํา  
ชวีมวลไปใชอ้าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อเครือ่งจกัรและสิง่แวดลอ้มได ้

 
Abstract 

The continuous increase in oil price and the awareness of 
global warming have recently brought interest in alternative 
energy.  Biomass is one of the resources for alternative energy 
that has been utilized in several countries, especially in Europe, 
where wood pellets have been widely used. For Thailand, where 
agriculture is one of the significant driving forces for the 
production of the country, biomass is inevitably been paid a 
special attention due to the abundance of wasted biomass from 
agriculture and food industry. Although there are some researches 
on the production of wood pellets and the design of pellet 

machines, there is little information about the properties of some 
raw materials. Those properties will affect the pellet quality, the 
design of pellet machines, and the design of energy conversion 
system. This project is therefore initiated to preliminarily study the 
quality of available raw materials that have potential to be used 
as fuels, including Para-rubber wood, palm leaves, palm trunks, 
and palm empty-fruit-bunches. From the study, it can be said in 
general that Para-rubber wood, palm leaves, palm trunks, and 
palm empty-fruit-bunches contain chemical composition that may 
cause high amount of ash content, hard deposit, emission, and 
corrosion of machine components. In addition, the calorific values 
of these raw materials are found to be lower than the standard 
value. For chemically-treated Para-rubber wood, a large amount 
of heavy metals are found, which will cause high ash content and 
emission. The designs of systems that deal with these raw 
materials, therefore, need to pay a special attention to the quality 
of these raw materials. Although the use of wood pellets has 
been successful in some other countries, the difference in raw 
materials will be a critical variable in choosing appropriate 
technology to utilize biomass and will determine its success. 

 
1. บทนํา 
  จากวกิฤตริาคาน้ํามนัทีส่งูขึน้อย่างต่อเน่ือง และความตระหนกัใน
สภาวะโลกรอ้น ทําใหเ้กดิความตื่นตวัในดา้นพลงังานทางเลอืกมากขึน้ 
เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานคลื่นมหาสมุทร เป็นต้น 
พลงังานจากชีวมวลเป็นหน่ึงในพลงังานทางเลือกที่ได้ถูกนํามาใช้ใน
หลายๆประเทศ สาํหรบัประเทศไทยซึง่มเีกษตรกรรมเป็นแรงผลกัดนั
การผลิตที่สําคญัของประเทศแล้ว พลงังานจากชวีมวลยิง่ได้รบัความ
สนใจเป็นพิเศษ  เ น่ืองจากมีชีวมวลที่เ ป็นวัสดุ เหลือใช้จากภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรปูผลผลติทางการเกษตรในปรมิาณ
มาก โดยเฉพาะชวีมวลของแขง็ (Solid biomass) เช่น อ้อย ขา้ว 
ขา้วโพด ยางพารา ปาลม์น้ํามนั เป็นตน้ 
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 เน่ืองจากชีวมวลของแข็งที่ได้จากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร
โดยมากมรีปูรา่งไมส่มํ่าเสมอ อกีทัง้มชี่องวา่งระหวา่งอนุภาคมาก ทาํให้
มคีวามหนาแน่นของพลงังานตํ่า การลําเลียงเพื่อจําหน่ายจ่ายแจกก็
เป็นไปได้ยากลําบากและไม่มปีระสทิธภิาพ ซึ่งนําไปสู่ต้นทุนด้านการ
ขนส่งและเกบ็รกัษาทีสู่ง การแปรรูปชวีมวลของแขง็เหล่าน้ีใหม้รีูปร่าง
สมํ่าเสมอและมีความหนาแน่นของพลังงานสูงขึ้น เช่น การอัดแท่ง 
(Pelletization) จงึเป็นปจัจยัทีส่ําคญัต่อความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของห่วงโซ่อุปทานของชวีมวลของแขง็เป็นอย่างยิง่ ชวีมวลของแขง็ที่
ผ่านการแปรรปูดงักล่าวแลว้จะอยู่ในรปูของเชือ้เพลงิอดัแท่ง (Pellet) 
หรอืหากชวีมวลของแขง็นัน้ไดม้าจากส่วนประกอบของไมก้จ็ะเรยีกว่า
เชือ้เพลงิไมอ้ดัแทง่ (Wood pellet) ดงัแสดงในรปูที ่1 
 

 
รปูที ่1: เชือ้เพลงิไมอ้ดัแทง่ 

 
 นอกจากจะช่วยให้การขนส่ง และการเกบ็รกัษาเป็นไปได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้แลว้  รปูแบบของชวีมวลเช่นน้ีสามารถใหพ้ลงังาน
ที่คุ ้มค่า อีกทัง้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยรูปร่างและ
คุณสมบตัทิีส่มํ่าเสมอจะชว่ยใหก้ารถ่ายโอนและการควบคุมกระบวนการ
เปลีย่นชวีมวลใหเ้ป็นพลงังานดขีึน้ ซึง่ส่งผลใหร้ะบบมปีระสทิธภิาพทีด่ี
ขึน้ และมกีารปล่อยมลพษิน้อยลง Hamelinck และคณะ [1] นอกจากนัน้
การใช้ชวีมวลยงัช่วยลดภาวะโลกรอ้นได้ด้วยการสรา้งวฏัจกัรปิดของ
คารบ์อน (Closed carbon cycle) โดย CO2 ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการเผา
ไหมจ้ะถูกนําไปใชใ้นกระบวนการสงัเคราะหแ์สงระหว่างการเตบิโตของ
พชืชวีมวล Schuller [2] 

สาํหรบัประเทศในเขตหนาว เชน่ ยุโรปและอเมรกิาเหนือ เชือ้เพลงิ
ไมอ้ดัแท่งกําลงัไดร้บัความนิยมในการนําไปใชส้าํหรบัใหค้วามอบอุ่นใน
อาคารบ้านเรอืน สําหรบัประเทศไทยแล้วการใช้งานดงักล่าวยงัไม่มี
ความจําเป็นมากนักเนื่องจากเป็นประเทศในเขตร้อน อย่างไรก็ตาม 
เชื้อเพลงิไมอ้ดัแท่งอาจเป็นพลงังานทางเลอืกหน่ึงที่จะนําไปใชใ้นการ
ผลติกระแสไฟฟ้าและทําอาหาร ถงึแมว้่าจะมงีานวจิยัเกีย่วกบัการผลติ
เชื้อเพลิงชวีมวลอดัแท่งและการออกแบบเครื่องอดัชีวมวลอยู่บ้างใน
ประเทศไทย แต่ยงัขาดขอ้มลูเกีย่วกบัคุณสมบตัแิละองคป์ระกอบต่างๆ
ของวตัถุดบิ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของเชื้อเพลงิและส่งผลกระทบต่อ
การนําไปใชง้านดงัแสดงในตารางที ่1 โครงการนี้จงึไดเ้กดิขึน้เพื่อทํา
การประเมินเบื้องต้นถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่มีศักยภาพสําหรับ
เชื้อเพลงิไมอ้ดัแท่ง อนัได้แก่เศษไมย้างพารา ทางปาล์ม ลําต้นปาล์ม 
และทะลายปาลม์  
 
 
 

ตารางที ่1 ผลกระทบของคุณสมบตัแิละองคป์ระกอบต่างๆ* 
Parameter Effects 

Water content storability, calorific value, losses, self-
ignition 

Calorific value fuel utilization, plant design 
Chlorine (Cl) HCl, dioxin/furane emissions, corrosion 

in superheaters 
Nitrogen (N) NOX, HCN, and N2O emissions 
Sulfur (S) SOX emissions 
Potassium (K) corrosion in superheaters, reduction of 

ash melting point 
Magnesium (Mg), 
Calcium (Ca), 
Phosphorus (P)  

raising of ash melting point, effect on 
pollutant retention in ashes and use of 
ashes 

Heavy metals pollutant emissions, use or disposal of 
ashes 

Ash softening behavior operational safety, level of pollutant 
emissions 

Ash content particle emissions, costs for use or 
disposal of ashes 

Fungi spores health risks during fuel handling 
Bulk density transport and storage expenditures, 

logistical planning 
Unit density Combustion properties (specific heat 

conductivity, rate of gasification) 
Particle size 
distribution 

pourability, bridge-building tendency, 
operational safety during fuel 
conveying, drying properties, dust 
formation 

Share of fines bulk density, transportation losses, dust 
formation 

Durability quality changes during transshipment, 
disintegration, fuel losses 

* Source: Hahn [3] 

 
2. วสัดแุละอปุกรณ์ 
 วตัถุดบิที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพวตัถุดบิที่มศีกัยภาพสําหรบั
เชื้อเพลิงไม้อดัแท่งน้ี ได้แก่ เศษไมย้างพารา ทางปาล์ม ลําต้นปาล์ม 
และทะลายปาล์มซึง่มแีหล่งทีม่าต่างๆ กนั โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นขอ้มูล
เฉพาะสําหรบัวตัถุดิบนัน้ๆ โดยไม่ได้เป็นตัวแทนของวตัถุดิบชนิด
เดยีวกนัประเทศ เพยีงคาดการว่าค่าต่างๆ ของวตัถุดบิชนิดเดยีวกนั
น่าจะใกลเ้คยีงกนัในระดบัหน่ึง ดงัแสดงไดด้งัตารางที ่2 
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ตารางที ่2 รายการตวัอยา่งวตัถุดบิทีนํ่ามาทดสอบ  

วตัถดิุบ แหล่งท่ีมา 

ฝุน่ไมย้างพารา 
(ผา่นการอบน้ํายาเคม)ี 

บ. ศริธินาเฟอรนิ์เจอร ์ จาํกดั, เขตหนอง
แขม, กทม. 

ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา 
(ผา่รการอบน้ํายาเคม)ี 

บ. ศริธินาเฟอรนิ์เจอร ์ จาํกดั, เขตหนอง
แขม, กทม. 

ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา โรงเลื่อย, อ. ลาํทบั, จ. กระบี ่

ทางปาลม์* สวนปาลม์, อ. คลองทอ่ม, จ. กระบี ่

ลาํตน้ปาลม์* สวนปาลม์, อ. คลองทอ่ม, จ. กระบี ่

ทะลายปาลม์** 
บ. ไทยอินโดปาล์มออยแฟคทอรี่ จํากดั, 
อ. ลาํทบั, จ. กระบี ่

* ตดัและยอ่ยดว้ยเครือ่งยอ่ยปุ๋ ยพชืสด แลว้จงึตากแดดเป็นเวลา 3 วนั 

** ผา่นการตากแดดทิง้ไวเ้ป็นเวลา 8 เดอืน 

 
ตวัอย่างแต่ละชนิดมลีกัษณะภายนอกดงัแสดงในรูปที2่ ถงึ รปูที6่ ทาง
ปาลม์และลําตน้ปาล์มถูกย่อยโดยเครื่องย่อยปุ๋ ยพชืสดทีแ่สดงในรปูที ่7 
สว่นทะลายปาลม์มคีวามเหนียวมาก และไมส่ามารถย่อยโดยเครือ่งย่อย
ปุ๋ ยพชืสดได ้
 

  
รปูที ่2 ฝุน่ไมแ้ละขีเ้ลื่อยไมย้างพาราอบน้ํายาเคม ี

 

  
รปูที ่3 ขีเ้ลือ้ยไมย้างพารา 

 

  
รปูที ่4 ทางปาลม์ 

 

  
รปูที ่5 ลาํตน้ปาลม์ 

 

  
รปูที ่6 ทะลายปาลม์เปล่า 

 

 
รปูที ่7 เครือ่งยอ่ยปุ๋ ยพชืสด 

 
3. วิธีการทดสอบ 
 ทาํการเกบ็ตวัอย่างวตัถุดบิ และนํามาทดสอบเพือ่วดัค่าคุณสมบตัิ
และองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี 
1. Mercury, Potassium, Copper, Zinc, Arsenic, Chromium, Lead, 
Cadmium: ทดสอบโดยหอ้งปฏบิตักิารกลางตรวจสอบผลติภณัฑเ์กษตร
และอาหาร ดว้ยวธิกีาร AOAC (2000 ), 999.10 
2. Hydrogen, Nitrogen, และ Sulfur: ทดสอบโดยหอ้งปฏบิตักิาร
กลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ด้วยการใช้ CHNS 
analyzer 
3. Water content: ทดสอบโดยหอ้งปฏบิตักิารทดสอบเชื้อเพลงิ
ชวีภาพดว้ยการใชเ้ตาอบไล่ความชืน้ 
4. Bulk density: ทดสอบโดยการใชเ้ครื่องชัง่น้ําหนักแบบสปรงิ
สาํหรบัชัง่น้ําหนกั และถงัพลาสตกิสาํหรบัวดัปรมิาตร 
5. Gross calorific value (GCV) หรอื High heating value (HHV): 
ทดสอบโดยหอ้งปฏบิตักิารทดสอบเชือ้เพลงิชวีภาพ ดว้ยการใชเ้ครือ่ง 
Bomb Calorimeter ดว้ยวธิกีาร ASTM D240  
6. Net calorific value (NCV) หรอื Low heating value (LHV): 
สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการ (1) ของ Obernberger และ Thek [4] 
โดยเป็นคา่ความรอ้นทีไ่มร่วมน้ําในองคป์ระกอบ 
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โดย 
..bwNCV  : Net calorific value [MJ/kg, wet basis] 

..bdGCV   : Gross calorific value [MJ/kg, dry basis) 
..bw

WX   : Water content [wt-%, wet basis] 
..bd

HX   : Hydrogen content [wt-%, dry basis] 
 
7. การแปลงค่าจาก wet basis (w.b.) ไปเป็น dry basis (d.b): 
เน่ืองจากการวดัค่าปรมิาณต่างๆคดิเป็น wet basis ในขัน้ต้น การ
เปลีย่นคา่จาก wet basis ไปเป็น dry basis ทาํไดโ้ดยใชส้มการ (2) 
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โดย 
..bdX : Content [wt-%, dry basis] 
..bwX : Content [wt %, wet basis] 

..bw
WX : Water content [wt-%, wet basis] 

 
3. ค่าอ้างอิงมาตรฐานของเช้ือเพลิงไม้อดัแท่ง 
 หลงัจากไดข้อ้มลูคุณสมบตัแิละองคป์ระกอบของวตัถุดบิต่างๆแลว้ 
จะทาํการประเมนิคุณภาพโดยเปรยีบเทยีบกบัคา่อา้งองิ 2 ชุด อนัไดแ้ก่ 
1. ค่าอา้งองิจากมาตรฐาน DIN 51731: ซึง่เป็นมาตรฐานแห่งชาติ
ของประเทศเยอรมนั ค่าจาํกดัจากมาตรฐานดงักล่าวถูกนํามาอา้งองิใน
การศกึษานี้เน่ืองจากเป็นมาตรฐานที่ระบุค่าจํากดัคลอบคลุมชนิดของ
องคป์ระกอบทางเคมมีากทีสุ่ด ค่าจาํกดัตามมาตรฐาน DIN 5173 ดงั
แสดงในตารางที ่3 

ตารางที ่3 คา่จาํกดัตามมาตรฐาน DIN 5173 ของประเทศเยอรมนั 

คณุสมบตั ิ/ องคป์ระกอบ คา่จาํกดั* หน่วย (w.b.) 
Mercury (Hg) 0.05 mg/kg 
Potassium (K)** N/A mg/kg 
Copper (Cu) 5 mg/kg 
Zinc (Zn) 100 mg/kg 
Arsenic (As) 0.8 mg/kg 
Chromium (Cr) 8 mg/kg 
Lead (Pb) 10 mg/kg 
Cadmium (Cd) 0.5 mg/kg 
Nitrogen (N) 0.3 wt-% 
Sulfur (S) 0.08 wt % 
Ash Content  1.5 wt % 
NCV 17.5 MJ/kg 

* ตํ่าสดุสาํหรบั NCV สงูสดุสาํหรบัคา่อื่นๆ 
** ไมพ่บคา่จาํกดัของ Potassium ในมาตรฐานใดๆ 

 
2. ค่าอ้างอิงจากข้อมูลสถิติของเชื้อเพลิงไม้อดัแท่งที่มจีําหน่ายใน
ยุโรป: นอกจากการเปรยีบเทยีบกบัค่าจํากดัทีร่ะบุโดยมาตรฐานแล้ว 
ขอ้มลูสถติทิีเ่กบ็จากเชื้อเพลงิไมอ้ดัแท่งทีจ่าํหน่ายอยู่หลายประเทศใน
ยุโรป Obernberger และ Thek [4] กถ็กูมาใชใ้นการประเมนิดว้ยเช่นกนั 
โดยการประเมนิจะเปรยีบเทยีบกบัค่าสงูสุดสาํหรบัค่าทีม่ผีลเชงิลบเช่น 
Potassium, Copper, Zinc, Lead ฯลฯ และค่าตํ่าสุดสาํหรบัค่าทีม่ผีล
เชงิบวกเช่น NCV ทัง้น้ีค่าเฉลีย่ ค่าตํ่าสุด และค่าสงูสุด ของคุณสมบตัิ
และองคป์ระกอบทางเคมทีีจ่ะใชอ้า้งองิมดีงัแสดงในตารางที ่4  
 

ตารางที ่4 คา่เฉลีย่ คา่ตํ่าสดุ และคา่สงูสดุ จากเชือ้เพลงิไมอ้ดัแทง่ทีม่ ี
จาํหน่ายในยุโรป 

คุณสมบตั ิ หน่วย (d.b.) เฉลีย่ ตํ่าสดุ สงูสดุ 

Potassium (K) mg/kg 493 302 1180 

Copper (Cu) mg/kg 1.1 0.7 2.7 

Zinc (Zn) mg/kg 13.2 9.3 25.4 

Chromium (Cr) mg/kg 0.6 0.1 3.3 

Lead (Pb) mg/kg 0.43 0.07 2.19 

Cadmium (Cd) mg/kg 0.14 0.06 0.20 

Nitrogen (N) mg/kg 2200 2000 6400 

Sulfur (S) mg/kg 278 52 1922 

Ash Content  mg/kg 5100 1700 16100 

NCV MJ/kg 19.0 18.6 19.4 

 
4. ผลการวิจยั  
 คุณสมบตัแิละองค์ประกอบทางเคมขีองวตัถุดบิทีไ่ดท้ดสอบ มดีงั
แสดงในตารางที ่5  
 
ตารางที ่5 คุณสมบตัแิละองคป์ระกอบทางเคมขีองวตัถุดบิทีไ่ดท้ดสอบ 

(dry basis) 

คุณสมบตั ิ
หน่วย 
(d.b.) 

ขีเ้ลื่อยไม้
ยางพารา 

ทางปาลม์ ลาํตน้
ปาลม์ 

ทะลาย
ปาลม์ 

Potassium (K) mg/kg 2158 7008 17207 17094 
Copper (Cu) mg/kg 1.65 3.00 4.59 15.92 
Zinc (Zn) mg/kg 5.83 12.61 22.05 200.28 
Chromium (Cr) mg/kg 0.11 11.49 65.88 40.53 
Lead (Pb) mg/kg 0.40 3.91 7.56 0.67 
Cadmium (Cd) mg/kg 0.11 0.10 0.17 0.09 
Nitrogen (N) wt % 0.62 1.54 2.47 1.55 
Sulfur (S) wt % 2.29 2.20 3.78 2.05 
Ash Content  wt % 2.30 2.99 6.29 4.53 
NCV MJ/kg 14.8 14.6 14.4 19.3 
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5. ผลและการวิเคราะห ์
 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบกบัคา่อา้งองิพบวา่วตัถุดบิทีนํ่ามาศกึษา
ทัง้หมด อันได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ทางปาล์ม ลําต้นปาล์ม และ
ทะลายปาล์ม ม ีPotassium และ Sulfur อยู่ในปรมิาณทีส่งูเกนิกวา่ค่า
มาตรฐานมากซึง่จะสง่ผลต่อการกดักร่อนถา้ทําชวีมวลไปใชง้าน โดยมี
ค่าของ Potassium 2,000 – 17,000 mg/kg (d.b.) และ Sulfur 2.1 – 
3.8 wt.-% (d.b.) สําหรบัวตัถุดบิจากปาล์ม พบว่ายงัม ีNitrogen 
Chromium และ Ash content อยู่ในปรมิาณทีส่งูมากอกีดว้ย โดยม ี
Nitrogen 1.5 – 2.5 wt.-% (d.b.) Chromium 11 – 66 mg/kg (d.b.) 
และ Ash content 3.0 – 6.3 wt.-% (d.b.) นอกจากนัน้ ทางปาลม์ม ี
Arsenic และ Lead ลําตน้ปาลม์ม ีCopper และ Lead ทะลายปาลม์ ม ี
Copper และ Zinc ในปรมิาณทีส่งูมากอกีดว้ย ทัง้น้ี วตัถุดบิทัง้หมด
ยกเวน้ทะลายปาลม์ ม ีNet calorific value ตํ่ากวา่คา่อา้งองิ โดยมคี่าอยู่
ในช่วง 14.4 – 14.8 MJ/kg (d.b.) สว่นทะลายปาลม์ ม ีNet calorific 
value เป็น 19.3 MJ/kg (d.b.) ซึง่ใกลเ้คยีงกบัค่าอา้งองิ นอกจากนัน้ยงั
พบว่าไมย้างพาราอบน้ํายาเคมมีปีรมิาณ Zinc Chromium และ Lead 
สงูกว่าไมย้างพาราทีไ่ม่อบน้ํายาเคม ีปรมิาณของ Potassium ทีส่งูใน
วตัถุดบิจะมผีลให ้Ash melting point ลดลงและทาํใหเ้กดิตะกรนัขึน้ใน
เตาเผาหรอืหมอ้ตม้ได ้[Obernberger nd Thek, 2003] ซึง่จะนําไปสู่
ปญัหาการบํารุงรกัษาระบบ สําหรบั Sulfur ซึ่งมอียู่ในปรมิาณที่สูง
เชน่กนั จะก่อใหเ้กดิปญัหาการกดักรอ่น การเกดิตะกรนั และมลพษิทาง
อากาศ ในสว่นของ Ash content, Nitrogen, และโลหะหนกัอื่นๆทีพ่บใน
ปรมิาณที่ค่อนข้างสูงในส่วนต่างๆของปาล์ม จะทําให้เกิดมลพษิทาง
อากาศเชน่กนั 
 
6. สรปุ 
 จากผลการศึกษาสามารถกล่าวโดยรวมได้ว่า เศษไม้ยางพารา 
ทางปาล์ม ลําต้นปาล์ม และทะลายปาล์ม มอีงค์ประกอบทางเคมทีี่
ก่อใหเ้กดิขีเ้ถา้ ตะกรนั มลพษิทางอากาศ และการกดักรอ่นของชิน้สว่น
อุปกรณ์ อยู่ในปรมิาณทีต่้องใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ นอกจากนัน้ค่า
พลงังานความรอ้นกย็งัตํ่ากวา่มาตรฐานอกีดว้ย สว่นน้ํายาเคมทีีใ่ชอ้บไม้
ยางพารามอีงคป์ระกอบของโลหะหนกัอยู่สงู และจะก่อใหเ้กดิขีเ้ถา้และ
มลพิษทางอากาศมากขึ้น การออกแบบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
วตัถุดบิเหล่านี้จงึจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของวตัถุดบิเป็น
พิเศษ ถึงแม้ว่าการใช้เชื้อเพลิงไม้อัดแท่งจะประสบความสําเร็จใน
ต่างประเทศ แต่ความแตกต่างระหว่างวตัถุดบิในประเทศและวตัถุดบิ
ต่างประเทศจะเป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการเลอืกเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชน์
จากชวีมวล 
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บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัมกีารสนับสนุนการใชไ้บโอดเีซลใหแ้พร่หลายทัว่ประเทศ 

โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรเพื่อทดแทนการใช้นํามนัดีเซล และลด
ค่าใชจ้า่ยทางพลงังานของชุมชน เครือ่งยนต์เป้าหมายชนิดแรกทีม่กีาร
สง่เสรมิใหใ้ชไ้บโอดเีซลคอืเครื่องยนตด์เีซลสบูเดยีว เน่ืองจากสามารถ
นําไปเป็นตน้กําลงัของอุปกรณ์ทางการเกษตรมากมาย เช่น เครื่องสูบ
นํา เครือ่งป ัน่ไฟ รถไถเดนิตาม ฯลฯ งานวจิยัชนินีจงึดาํเนินการทดสอบ
สมรรถนะ ควนัดาํ อตัราการสนิเปลอืงเชอืเพลงิ และผลกระทบจากการ
ใชง้านระยะยาวที ่300 ชัว่โมงต่อระบบเชอืเพลงิของเครือ่งยนตด์เีซลสบู
เดียวขนาด 14 แรงม้า โดยใช้ไบโอดีเซลล้วนเกรดเมทิลเอสเตอร์
เปรยีบเทยีบกบันํามนัดเีซล เครื่องยนต์ทดสอบที่ใช้นีสามารถใช้เป็น
เครื่องบ่งชถีงึขอ้จาํกดัของเครื่องยนต์ชนิดเดยีวกนัทีม่ใีนทอ้งตลาดได้
เป็นอย่างด ีจากผลการทดสอบพบวา่แรงบดิและกาํลงัของเครื่องยนต์มี
ค่าต่างกนัเพยีงเลก็น้อย ในขณะทีค่่าควนัดาํลดลงอย่างเหน็ไดช้ดั สว่น
อตัราการสนิเปลอืงเชอืเพลงิของไบโอดเีซลพบว่าสงูขนึไม่มากนกั เมื่อ
นําเครื่องยนต์ไปทดสอบใชง้านในระยะยาว 300 ชัว่โมงโดยต่อเขา้กบั
เครื่องสบูนํา ผลทีไ่ดพ้บว่าระบบนํามนัเริม่เกดิปญัหาทีก่รองนํามนัและ
หวัฉีด 
 
Abstract 
 At the present, biodiesel has been widely promoted in 
Thailand especially in agriculture section. To reduce the use of 
petroleum diesel and the budget for energy import are key factors 
for promotion of biodiesel. Single cylinder diesel engines, which 
have been use for agriculture such as water pump, electric 
generator and agricultural machinery, is the first target of 
promoting. Hence, this paper aims to investigate engine 
performance, black smoke capacity, fuel consumption and effects 
of long term usage when fueled 14 hp single cylinder diesel 

engine fueled with biodiesel. The comparison with fossil diesel 
shows little difference in torque and power, small increase on fuel 
consumption but obvious decrease on black smoke. Nonetheless, 
the 300 hr durability test with water pump application reveals 
some problems in fuel filter and injector. 
 
1. บทนํา 

ไบโอดเีซล เป็นเชอืเพลงิเหลวทีผ่ลติจากนํามนัพชืและไขมนัสตัว ์
เช่น ปาล์ม สบู่ดํา มะพรา้ว ทานตะวนั ถัว่เหลอืง เมลด็เรพ และนํามนั
พืชหรือ นํ ามันสัตว์ที่ผ่ านการ ใช้ง านแล้ ว  นํ ามาทํ าปฏิกิริย า  
"transesterification" ร่วมกบัเมทานอลจนเกิดเป็นสารเอสเตอร์ที่มี
คุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบันํามนัดเีซล [1] 

จากสภาวะวกิฤตพลงังานในปจัจุบนั ประเทศไทยจงึมนีโยบาย
สนับสนุนใหใ้ชไ้บโอดเีซลเป็นพลงังานทดแทน เพื่อลดค่าใชจ้่ายในการ
นําเขา้นํามนัปิโตรเลยีมจากต่างประเทศ ประกอบกบัการทีป่ระเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรม จงึมแีนวโน้มทีจ่ะสามารถนําวตัถุดบิมาผลติ
เป็นไบโอดเีซลได้อย่างเหมาะสมและพอเพยีง ทงันีกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รบัการสนับสนุนให้ใช้ไบโอดีเซลเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มเกษตรกร 
เน่ืองจากเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศทีต่อ้งพึง่พานํามนัดเีซลมา
ใชเ้ป็นเชอืเพลงิใหก้บัอุปกรณ์ต้นกําลงัต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นงานเกษตร เช่น 
เครื่องสูบนํา เครื่องป ัน่ไฟ รถไถเดนิตาม โดยอุปกรณ์ต้นกําลงัในงาน
เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเครือ่งยนตด์เีซลสบูเดยีว ซึง่สามารถใชไ้บ
โอดเีซลเป็นเชอืเพลงิไดโ้ดยไมต่อ้งแกไ้ขหรอืดดัแปลงแต่อยา่งใด 

เพื่อเป็นการศกึษาและยนืยนัถงึผลกระทบทีเ่กดิขนึ งานวจิยันีจงึ
ไดท้ําการทดสอบการใชไ้บโอดเีซลกบัเครื่องยนต์ดเีซลสูบเดยีวขนาด 
14 แรงม้า ในด้านสมรรถนะ ควนัดํา อตัราการสนิเปลืองนํามนั 
เปรยีบเทยีบกบัการใชนํ้ามนัดเีซลเป็นเชอืเพลงิ และศกึษาผลกระทบต่อ
ชนิส่วนหรอือุปกรณ์ในเครื่องยนต์ภายหลงัการใช้งานระยะยาว 300 
ชัว่โมง ผลการทดสอบจะชใีหเ้หน็ถงึขอ้จํากดัของการใชไ้บโอดเีซลใน
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เครื่องยนต์ชนิดเดียวกัน และสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
เครือ่งยนตห์รอืคุณภาพนํามนัไบโอดเีซลเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน
มากยิง่ขนึในอนาคต 

 
2. การทดสอบ 

เครือ่งยนต์ทีใ่ชใ้นการทดสอบครงันี เป็นเครือ่งยนตด์เีซลสบูเดยีว 
ยี่ห้อคูโบต้า รุ่น RT 140 โดยมขีอ้มูลรายละเอยีดแสดงดงัตารางที่ 1 
เชือเพลิงที่ใช้ในการทดสอบคือไบโอดีเซลจากปาล์มเสตียรินซึ่งมี
คุณสมบตัดิงัตารางที ่2 และนํามนัดเีซลจากทอ้งตลาดทัว่ไป 

การทดสอบแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการนําเครื่องยนต์ไป
ทดสอบกบัชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ เพื่อวดักําลงั อตัราการ
สนิเปลอืงนํามนั (รปูที ่1 และ 2) และควนัดาํโดยเครือ่งวดัควนัดาํยีห่อ้ 
TECHNO TEST รุ่น 495/01 (รปูที ่3) โดยใชไ้บโอดเีซลและดเีซลเป็น

เชอืเพลงิเพื่อเกบ็เป็นขอ้มูลเบอืงตน้ จากนันนําเครื่องยนต์ไปทดสอบ
ระยะยาวดว้ยการตดิตงักบัเครือ่งสบูนํา และใชง้านต่อเน่ืองจนครบ 300 
ชัว่โมง โดยใชไ้บโอดเีซลเป็นเชอืเพลงิ สดุทา้ยจงึนําเครือ่งยนตด์งักล่าว
มาทดสอบกบัชุดทดสอบสมรรถนะ เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของกําลงั 
อตัราการสนิเปลอืงนํามนั และควนัดําเมื่อใชไ้บโอดเีซล และดเีซลเป็น
เชอืเพลงิอกีครงั 
 

ตารางที ่1 รายละเอยีดเครือ่งยนตค์โูบตา้ รุน่ RT 140 [2] 

แบบเครือ่งยนต ์
ดเีซล 4 จงัหวะ 1 สบูระบายความรอ้น
ดว้ยนํา 

แบบเผาไหม ้ ไดเรค็อนิเจคชัน่ 
ความกวา้ง 
กระบอกสบูxชว่งชกั 

97 x 96 มม. 

ปรมิาตรกระบอกสบู 709 cc. 

กาํลงัแรงมา้สงูสดุ 
14 /2400 hp/รอบต่อนาท ี
(10.3 /2400 kW/รอบต่อนาท)ี 

กาํลงัแรงมา้ต่อเน่ือง 
12.5/2400 hp/รอบต่อนาท ี 
(9.2/2400 kW/รอบต่อนาท)ี 

อตัราสว่นแรงอดั 
12.5/2400 hp/รอบต่อนาท ี 
(9.2/2400 kW/รอบต่อนาท)ี 

แรงบดิสงูสดุ 18 : 1 
การสนิเปลอืงนํามนั
เชอืเพลงิ 

5.0 kg-m/1600 รอบต่อนาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2 คุณสมบตัขิองไบโอดเีซลทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

รายการวเิคราะห ์ วธิทีดสอบ 
คา่

วเิคราะห ์
หน่วย 

1. Water Content ASTM D 6304 754.75 ppm 

2. Acid Value ASTM D 664 0.27 
mg 
KOH/g  

3. Oxidation Stability EN 14112 11.01 Hour 
4. Carbon Residue ASTM D 4530 0.01328 %wt 
5. Gross Heat ASTM D 240 38.20 MJ/kg 
6. Cloud Point ASTM D 2500 19.4 oC 
7. Density ASTM D 4052 0.84695 g/cm3 

8. ASTM Color 
ASTM D 
1500/156 

0.8 - 

9. Pour Point ASTM D 97 18.0 oC 
10. Flash Point ASTM D 93 165.0 oC 
11. Kinematic 
viscosity at 40 oC 

ASTM D 445 4.518 mm2/sec 

 

 
 

รปูที ่1 เครือ่งยนตท์ดสอบต่อกบัเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า 
 

 
 

รปูที ่2 ชุดหลอดไฟ อุปกรณ์วดัอตัราสนิเปลอืงนํามนั  
และอุปกรณ์วดัอุณหภมู ิ
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รปูที ่3 เครือ่งวเิคราะหค์วนัดาํ TECNOTEST 
 
2.1. การทดสอบเครื่องยนต์ด้านสมรรถนะ อตัราการสินเปลือง
นํามนั และควนัดาํ 

วธิกีารทดสอบดําเนินการโดยนําเครื่องยนต์ดเีซลคูโบต้า รุ่น RT 
140 ขนาดเลก็ มาประกอบเขา้กบัเครือ่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลบั ซึง่จะ
ผลติกระแสไฟฟ้าสลบัจ่ายใหก้บัชุดหลอดไฟทดสอบ ซึง่มคี่ากําลงัวตัต ์
300, 500, 1,500 และ 2000 วตัต ์เมือ่เปิดสวทิชช์ุดหลอดไฟดงักล่าวให้
ทํางาน จะเกดิแรงเบรกหรอืภาระขนึกบัเครื่องยนต์ต้นกําลงั ยิง่เมื่อชุด
หลอดไฟทดสอบกินกระแสไฟฟ้ามากขนึหรอืเปิดหลอดไฟหลายตวั 
จาํนวนวตัตร์วมมากขนึ ภาระทีเ่กดิขนึกบัเครือ่งยนตก์จ็ะเพิม่ขนึนัน่เอง  
และเน่ืองจากเครือ่งกําเนิดไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพ 80% ดงันนักําลงัวตัต์
ของเครื่องยนต ์(Power) และแรงบดิ (Torque) จะเป็นดงัสมการ (1), 
(2) และ (3) ตามลาํดบั  

  

VIP .Gen ×=                                (1) 
 

Gen
Engine

VIP
η
×

=                               (2) 

 

Nπ
P

τ Engine

2
60×

=                     (3) 

โดยที ่

.GenP  คอื     กาํลงัจากเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า (วตัต)์ 

 I   คอื  กระแสไฟฟ้า (แอมแปร)์ 

 V   คอื  แรงดนัไฟฟ้า (โวลต)์ 

EngineP  คอื     กาํลงัจากเครือ่งยนต ์(วตัต)์ 
τ   คอื     แรงบดิ (นิวตนั-เมตร) 
N   คอื     ความเรว็รอบ (รอบต่อนาท)ี 

ηGen         คอื  ประสทิธภิาพการทาํงานของเครือ่ง 
กาํเนิดไฟฟ้า กรณนีีใชค้า่คงที ่0.8 

 
 

การทดสอบครงันีเป็นแบบ Full load-Full Throttle ซึง่เป็นการเปิด
คันเร่งค้างไว้ที่ตําแหน่งสูงสุด ความเร็วรอบเริ่มต้นทดสอบอยู่ที่
ประมาณ 2,400 รอบต่อนาท ีหลงัจากนนัจะทําการเพิม่ภาระโดยการ
เปิดหลอดไฟเพิม่ขนึ เพื่อให้ความเรว็รอบลดลงประมาณครงัละ 200 
รอบต่อนาท ีจนถงึประมาณ 1,400 รอบต่อนาท ีทาํการเกบ็ขอ้มลูของ
ตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลของสมรรถนะ และควันดําของ
เครือ่งยนต ์
 
2.2. การทดสอบระยะยาว 

การทดสอบทําโดยต่อเครื่องยนต์เขา้กบัปมันําทีส่ามารถใหภ้าระ
แก่เครื่องยนต์ได ้75% (รูปที ่4) เดนิเครื่องยนต์ทีค่วามเรว็รอบคงที่
ประมาณ 2,400 รอบต่อนาที ทดสอบประมาณ 22 ชัว่โมงต่อวัน 
ระยะเวลาในการทดสอบทงัหมด 300 ชัว่โมง หลงัจากทดสอบครบ 300 
ชัว่โมงแล้ว นําเครื่องยนต์มาทดสอบสมรรถนะ อตัราการสนิเปลือง
นํามนั และควนัดาํอกีครงั 

 

 
รปูที ่4 การทดสอบใชง้านในระยะยาว 

 
3. ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบสมรรถนะ อตัราการสนิเปลอืงนํามนั และควนัดํา
ของเครื่องยนต์ ทงัก่อนและหลังการใช้งานระยะยาวพบว่ามีความ
สอดคลอ้งกนัเมือ่เปรยีบเทยีบระหว่างการใชนํ้ามนัดเีซลและไบโอดเีซล
เป็นเชือเพลิง ซึ่งพบว่าสมรรถนะทางด้านกําลังและแรงบิดของ
เครือ่งยนตน์นัมคีา่ใกลเ้คยีงกนั โดยกาํลงัและแรงบดิของเครือ่งยนตเ์มือ่
ใชไ้บโอดเีซลจะมคีา่ลดลงเลก็น้อย ดงัรปูที ่5 และ 6 ตามลาํดบั 

สาํหรบัอตัราการสนิเปลอืงนํามนัเชอืเพลงิทีเ่กดิขนึจะเหน็ไดว้่ามี
อัตราการกินนํามันเพิ่มขึน เมื่อเทียบกับนํามันดีเซล ดังรูปที่ 7 
เน่ืองจากค่าความรอ้น (Heating value) ของไบโอดเีซลตํ่ากว่าดเีซล 
เครื่องยนต์จงึจําเป็นต้องฉีดไบโอดเีซลในปรมิาณที่มากขนึเพื่อรกัษา
กาํลงัของเครือ่งยนตไ์วใ้หค้งที ่[3] 

คา่ความหนาแน่นควนัดาํลดลงอยา่งเหน็ไดช้ดั สามารถสงัเกตเหน็
ไดด้ว้ยตาเปล่า ดงัรูปที ่8 แสดงใหเ้หน็ว่าไบโอดเีซลมกีารเผาไหมท้ี่
สมบูรณ์กว่า ซึง่สาเหตุนันเกดิจากการทีไ่บโอดเีซลมปีรมิาณออกซเิจน
มากกวา่นํามนัดเีซลนัน่เอง [4] 
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รปูที ่5  ผลการทดสอบกาํลงัของเครือ่งยนต ์

 

 
รปูที ่6  ผลการทดสอบแรงบดิของเครือ่งยนต ์

 

 
รปูที ่7 ผลการทดสอบอตัราการสนิเปลอืงนํามนัของเครือ่งยนต ์

 

 
รปูที ่8 ผลการทดสอบควนัดาํของเครือ่งยนต ์

 
อย่างไรกต็ามจากผลการทดสอบดว้ยนํามนัดเีซลและไบโอดเีซล 

เมื่อใช้งานจนครบ 300 ชัว่โมง พบว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์ทงั
แรงบดิและกาํลงัมคีา่เพิม่ขนึ  สว่นอตัราการสนิเปลอืงนํามนัและควนัดาํ

มีค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบระยะแรก อาจมีสาเหตุ
เน่ืองจากการทีเ่ครือ่งยนตท์ดสอบเป็นเครือ่งยนตใ์หม ่จงึทาํใหป้ระสทิธิ
ภาพดขีนึเมือ่ใชง้านไปในระยะหนึ่ง 

ระหวา่งทดสอบการใชง้านระยะยาว และภายหลงัการทดสอบเสรจ็
สนิ ได้ทําการสงัเกตและตรวจสอบชินส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
เครื่องยนต์ ซึ่งพบว่าที่กรองนํามนัเชอืเพลงิหยาบจะมเีศษผงติดตาม
กรองทําใหย้ากต่อการเทนํามนั ดงัรูปที่ 9 เมื่อเริม่มเีศษผงมากขนึ
สามารถล้างออกแล้วประกอบเข้าที่เดิม ส่วนกรองละเอียดมเีศษผง
ตดิตามกรองบา้งเลก็น้อย ดงัรปูที ่10 กรองไม่เกดิการยุ่ย สามารถทํา
การลา้งแลว้ประกอบเขา้ทีเ่ดมิ ในขณะเดยีวกนัเมือ่ทดสอบจนครบ 300 
ชัว่โมง ไดท้ําการถอดหวัฉีดของเครื่องยนต์นํามาตรวจสอบผลปรากฏ
ว่าหวัฉีดเริม่มเีขม่าจบัตรงปลาย แต่กย็งัสามารถเดนิเครื่องทดสอบได้
ต่อไปโดยเครือ่งยนตไ์มเ่กดิอาการสะดุด 

 

 
 

รปูที ่9 กรองนํามนัเชอืเพลงิ (หยาบ) 
 

 
 

รปูที ่10 กรองนํามนัเชอืเพลงิ (ละเอยีด) 
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รปูที ่11 หวัฉีดหลงัการทดสอบ 300 ชัว่โมง 
4. สรปุ 

งานวจิยันีเป็นการทดสอบสมรรถนะ อตัราการสนิเปลืองนํามนั 
และควนัดําของเครื่องยนต์ดเีซลสูบเดยีวทีใ่ชใ้นงานเกษตรกรรม เมื่อ
ใชไ้บโอดเีซลลว้นเป็นเชอืเพลงิเปรยีบเทยีบกบัการใชนํ้ามนัดเีซล โดย
ทําการทดสอบทงัก่อนและหลงัการใช้งานเครื่องยนต์ในระยะยาว ผล
การทดสอบแสดงให้เห็นว่า กําลงัและแรงบดิของเครื่องยนต์จากการ
ใชไ้บโอดเีซลเป็นเชอืเพลงิมคีา่ลดลงเลก็น้อย อตัราการสนิเปลอืงนํามนั
มคี่าเพิม่ขนึ ควนัดํามคี่าลดลงอย่างเหน็ไดช้ดัเจน โดยเครื่องยนต์ทีใ่ช้
ในการทดสอบในครงันี สามารถใชง้านไดจ้นครบ 300 ชัว่โมง โดยไมม่ี
อาการผดิปกตขิองเครื่องยนต์แต่อย่างใด อย่างไรกต็ามพบว่าตวักรอง
นํามนัเชอืเพลงิเกดิความสกปรก แต่ยงัสามารถล้างทําความสะอาดได ้
สว่นหวัฉีดพบวา่เริม่มเีขมา่จบัแต่ยงัสามารถใชง้านต่อไปได ้ 

สําหรบัแผนการทดสอบในอนาคตนันจะเป็นการทดสอบการใช้
งานของเครือ่งยนตใ์นระยะยาว ทีจ่ะศกึษาถงึผลกระทบของการสกึหรอ
ที่เกดิขนึกบัชนิส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ แหวน

ลูกสบู ลูกปมัในปมันํามนัเชอืเพลงิ ฯลฯ เป็นตน้ โดยจะใชช้่วงเวลาการ
ทดสอบประมาณ 2,000 ชัว่โมง  
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การศึกษาการใช้น้ํามนัผสม เบนซิน-สบูด่าํ เป็นเช้ือเพลิง 
ในรถจกัรยานยนตร์ะบบคารบ์เูรเตอร ์

Experimental Studies of Jatropha-Gasoline Blended Fuel  
in Carburetor System Motorcycle  
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บทคดัย่อ 

ในบทความนี้ได้นําเสนอการศกึษาวจิยัพชืพลงังานสบู่ดํา โดยมี
ว ัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสม 
เบนซนิ-สบู่ดํา การวเิคราะห์คุณสมบตัทิางเชื้อเพลงิ การเปรยีบเทยีบ
คุณสมบตัขิองน้ํามนัเชื้อเพลงิผสม สมรรถนะ ค่ามลพษิ การสิน้เปลอืง
เ ชื้ อ เพลิ ง  แล ะคว ามสึกห รอที่ เ กิ ด ขึ้ น  จากกา รทดสอบกับ
รถจกัรยานยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่าง น้ํามนั
ปิโตรเลยีมมาตรฐานเบนซนิออกเทน 91 กบั น้ํามนัผสมน้ํามนัสบู่ดาํกบั
น้ํามนัเบนซนิออกเทน 91 ในอตัราส่วน 5 เปอรเ์ซน็ต์ ในเชงิวศิวกรรม 
เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการพฒันาเชื้อเพลิงทดแทนชนิดใหม่ จาก
การศึกษาพบว่า คุณสมบัติของน้ํามนัสบู่ดําสามารถผสมกับน้ํามนั
เบนซนิออกเทน 91 ไดโ้ดยไมม่กีารแยกชัน้หรอืตกตะกอน น้ํามนัผสมที่
จดัเก็บมเีสถยีรภาพสูง คอื มกีารเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดและ
ความหนืดอยู่ในเกณฑ์ตํ่า เมื่อนําน้ํามนัเชื้อเพลิงผสมไปทดสอบกบั
รถจกัรยานยนต์ 4 จงัหวะระบบคารบ์เูรเตอร ์ดว้ยรปูแบบการขบัขีข่อง
กรุงเทพมหานคร พบว่าเครื่องยนต์สามารถใชง้านไดก้บัเชือ้เพลงิผสม
ดงักล่าว โดยค่าแรงบดิสูงสุดและกําลงัสูงสุดของเครื่องยนต์จะลดลง 
2.49% และ 5.35% ตามลําดบั อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิมากกว่า
เบนซนิ 6.31% ปรมิาณมลพษิจากเครือ่งยนต ์THC และ CO มปีรมิาณ
ทีต่ํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานน้ํามนัเบนซนิออกเทน 91 และความสกึหรอใน
เบือ้งตน้มคีวามใกลเ้คยีงจากการใชน้ํ้ามนัปิโตรเลยีมมาตรฐาน ในส่วน
ของผลกระทบในระยะยาวกาํลงัอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษาวจิยัต่อไป 

 
 

Abstract 

This paper presents the research on jatropha oil. The 
research aims to verify the possibility of using the mixed-fuel 
between jatropha oil and gasoline. Gasoline used in the research 
has a octane number of 91. The ratio of mixed-fuel is 5% 
jatropha oil and 95% gasoline. The physical properties of the 
jatropha oil and mixed-fuel are presented. The comparisons of 
using this mixed-fuel are carried on under the aspects of 
performance, fuel consumption, emission and wearing. The 
tested vehicle is the 4-stroke carburetor engine motorcycle. The 
mixed-fuel acidity and viscosity exhibit insignificant change after 
the several weeks period. No separation of the jatropha oil and 
gasoline is detected. After the road test, using Bangkok driving 
pattern, the engine is able to operate with the mixed-fuel. The 
maximum torque and maximum power of the mixed-fuel are 
2.49% and 5.35% less than the pure gasoline respectively. Fuel 
consumption of the mixed-fuel is 6.31% higher. Emissions on 
THC and CO are less than the standard as well. Physical 
wearing on parts is not different from the engine using gasoline 
octane 91. The long term effect of mixed-fuel to engines is also 
under investigated. 
Keywords; Blended fuel performance/Jatropha oil/Gasoline engine 
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เน่ืองจากในปจัจุบนัประเทศไทยไดป้ระสบปญัหาราคาน้ํามนัเพิม่
สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีกเ็พราะราคาน้ํามนัโลกเพิม่สงูขึน้และความ
ตอ้งการใชน้ํ้ามนัเชื้อเพลงิเพิม่มากขึน้ อกีทัง้ประเทศไทยไม่สามารถ
ผลิตน้ํามนัได้เองจงึต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากในการนําเข้า
น้ํามนัเชื้อเพลิง ขณะที่รถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่สําคญัของ
ประชาชน โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ที่มกีารจราจรคบัคัง่อย่างเช่น
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมคีวามคล่องตวัในการใชง้าน จากจาํนวน
รถจกัรยานยนตท์ีจ่ดทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหานครในปีล่าสุดพบวา่มี
จาํนวนถงึ 1,593,685 คนั [1] ส่งผลใหป้รมิาณการใชน้ํ้ามนัเบนซนิมี
ปรมิาณเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ย 

ดงันัน้เพือ่แกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้จงึมกีารศกึษาและพฒันาใชป้ระโยชน์
จากผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถให้น้ํามนัได้ คอืน้ํามนัสบู่ดําซึ่ง
ได้รบัความสนใจในปจัจุบนั จากการศกึษาคุณสมบตัหิลกัทีส่ามารถมี
ปรมิาณน้ํามนัต่อมวลของเมล็ดที่สูง พบว่าจากการสกดัด้วยระบบอดั
เกลยีวไดน้ํ้ามนัประมาณ 25-30% ของมวลสบู่ดาํ เจรญิเตบิโตรวดเรว็
ขยายพนัธุง์่าย สามารถทนทานต่อสภาพแหง้แลง้ไดด้ ีไม่ตอ้งการดูแล
มากนัก วธิกีารสกดัน้ํามนัสามารถทําได้ง่าย และเมื่อเปรยีบเทยีบค่า
ความรอ้นของน้ํามนัสบู่ดาํซึง่มคี่า 9,470 kCal/kg พบวา่ ใกลเ้คยีงกบั
น้ํามนัเบนซนิกวา่เอทานอล ซึง่มคี่าความรอ้น 10,600 kCal/kg [2] และ
6,696.3 kCal/kg  ตามลําดบั การนําเอาน้ํามนัสบู่ดาํมาใชแ้ทนน้ํามนั
เบนซนิจงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีส่ามารถทดแทนน้ํามนัปิโตรเลยีมและ
ชว่ยลดการนําเขา้ของน้ํามนัเชือ้เพลงิได ้  

ทางคณะผูว้จิยัจงึไดจ้ดัทาํการวจิยัน้ีขึน้ โดยศกึษาความเป็นไปได้
ในการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิผสมระหวา่งน้ํามนัสบูด่าํและน้ํามนัเบนซนิ เพือ่
ทดแทนเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถจกัรยานยนต์ ทําการศึกษาเปรยีบเทียบ
น้ํามนัผสมสบูด่าํ-เบนซนิ อตัราสว่น 5 กบัน้ํามนัเบนซนิออกเทน 91 ทาํ
การทดสอบคุณสมบตั ิการเปลีย่นแปลงค่าความหนืดและกรดในน้ํามนั
ผสม รวมถงึอตัราการสิ้นเปลอืงเชื้อเพลงิ มลพษิไอเสยี ความสกึหรอ
เบือ้งตน้ และผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัเครือ่งยนตใ์นการขบัขีจ่รงิ เพือ่เป็น
ตน้แบบพืน้ฐาน สาํหรบัการเพิม่อตัราสว่นหรอืนําไปใชง้านจรงิในระดบั
ชุมชนต่อไป 
 

2. วิธีการดาํเนินการวิจยั 
2.1 การเตรียมน้ํามนัสบูด่าํ 

การเตรยีมน้ํามนัสาํหรบัใชใ้นการวจิยัไดใ้ชว้ธิดีาํเนินการ ดงัน้ี 
 

 
 

รปูที ่1 แสดงการกรองตะกอนปนเป้ือนจากน้ํามนัสบูด่าํโดยการใช ้
             เครือ่งกรองขนาด 3 ไมครอน 

 

(1) ใชว้ธิกีารบดใหล้ะเอยีดทัง้เมลด็แล้วทําการสกดัโดยใชเ้ครื่อง
หบีน้ํามนัแบบเกลยีวหมุน (Screw press) โดยจะไดน้ํ้ามนัออกมาใน
ปรมิาณ 25 เปอรเ์ซน็ตจ์ากเนื้อเมลด็ 

(2) ทาํการกําจดัสิง่ปนเป้ือนจากน้ํามนัดบิ โดยการกรอง ดว้ยผา้
ขาวเพื่อแยกกากที่ปนเป้ือนมากบัน้ํามนั และใช้เครื่องกรองขนาด 3 
ไมครอน ซึง่สามารถกรองตะกอนปนเป้ือนของน้ํามนัไดใ้นอกีระดบัหน่ึง 
 

2.2 การวิเคราะหค์ณุสมบติัของน้ํามนั 
จากคุณสมบัติน้ํ ามันสบู่ดํา  จากงานวิจ ัยที่ผ่านมาพบว่ามี

องคป์ระกอบของกรดไขมนั และคุณสมบตัเิบือ้งตน้ แสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 กรดไขมนัทีเ่ป็นองคป์ระกอบในน้ํามนัสบู่ดาํ [3] 
Fatty acid Composition ปริมาณ (%) 

Saturated components 21.7 

Plamitic acid ( 23216 OHC ) 14.7 

Stearic acid ( 23618 OHC ) 6.9 

Un Saturated components 78.4 

Oleic acid ( 23418 OHC ) 42.4 

Linoleic acid ( 23218 OHC ) 35.2 

 
ตารางที ่2 คุณสมบตัทิางเชือ้เพลงิของน้ํามนัสบูด่าํ [2] 

Property Method Unit Jatropha oil 
Specific gravity ASTM D4052 - 0.9186 
Flash point JIS-K-2265 oC 240 
Carbon residue JIS-K-2270 % 0.64 
Distillation JIS-K-2254 oC 295 
Kinematic viscosity JIS-K-2283 cSt 50.73 
Sulphur ASTM D3120 % 0.13 
Calorific value ASTM D240 Kcl/kg 9,470 

 
จากขอ้มูลดงักล่าวทางผูว้จิยัไดพ้บว่าค่าความหนืดและกรดทีสู่ง

ของน้ํามนัสบู่ดําซึ่งส่งผลต่อเสถยีรภาพการเก็บรกัษาน้ํามนัเชื้อเพลงิ 
จงึได้ทําการศึกษาและวเิคราะห์เก็บรกัษาน้ํามนัเชื้อเพลิง ที่สภาวะ
อุณหภูม ิ30°C ทาํการตรวจวดัค่าความหนืด (Kinamatic Viscosity) 
โดยใช้มาตรฐาน ASTM D445 และตรวจวดัความเป็นกรด (Acid 
Value) เป็นระยะเวลา 10 สปัดาห์ ตรวจวดัคุณสมบตัิทางเชื้อเพลงิที่
สาํคญั คา่ออกเทนนมัเบอร ์เพือ่เป็นพืน้ฐานในการคน้ควา้วจิยัต่อไป 

 

2.3 การเตรียมน้ํามนัทดสอบ 
เมื่อทําการทดสอบคุณสมบตัิของน้ํามนัเบื้องต้นด้วยวธิกีารทาง

เคมแีลว้ จงึนําน้ํามนัมาทาํการผสม (Blending) กบัน้ํามนัเบนซนิทีม่คี่า
ออกเทน 91 มาตรฐาน จากการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย (ปตท.)  
การผสมจะดําเนินการในห้องปฏิบตักิารโดยควบคุมอุณหภูมทิี่ 30°C  
จงึไดนํ้ามนัตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดสอบ 2 ตวัอยา่ง คอื 
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(1) น้ํามนัเบนซนิออกเทน 91 
(2) น้ํามนัผสมสบูด่าํ-เบนซนิ อตัราสว่น 5 เปอรเ์ซน็ต ์
 

2.4 เคร่ืองยนตท่ี์ใช้ในการทดสอบ 
เครื่องยนต์ทีใ่ชใ้นการทดสอบ จะใชร้ถจกัรยานยนต์ Honda รุ่น 

Wave R ความจุกระบอกสูบ 125 ซซี ีฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบ
คารบ์เูรเตอร ์จากโรงงานผูผ้ลติไมม่กีารปรบัแต่งเครือ่งยนตใ์ด ๆ ทัง้สิน้ 
ทําการทดสอบโดยการเปลี่ยนลูกสูบ น้ํามนัเครื่องและหวัเทียนใหม ่
ก่อนการทดสอบน้ํามันตัวอย่างแต่ละชนิด ทําการวิ่งปรับสภาพ
เครื่องยนต์ (Run-in) เป็นระยะทาง 1,000 กม. และทดสอบหา
สมรรถนะและมลพษิบนแทน่ทดสอบ Chassis Dynamometer  

 

ตารางที ่3 ขอ้มลูทางเทคนิคของเครือ่งยนตร์ถจกัรยานยนตท์ดสอบ 
รุ่นเครื่องยนต ์ Wave 125R 4 จงัหวะ OHC  

ระบายความรอ้นดว้ยอากาศ 
ปริมาตรกระบอกสบู 124.9 ซซี ี

ระบบจ่ายน้ํามนั คารบ์เูรเตอร ์

กระบอกสบู x ช่วงชกั 52.4 x 57.9 มม. 

อตัราส่วนแรงอดั 9.3 : 1 

ระบบจดุระเบิด CDI 

ความจเุช้ือเพลิง 4.0 ลติร 

ค่ามาตรฐานไอเสีย ผา่นคา่มาตรฐานไอเสยีระดบั 5 

 

 
 

รปูที ่2 รถจกัรยานยนตท์ีใ่ชส้าํหรบัการทดสอบ 
 

2.4 ขัน้ตอนการทดสอบ 
รูปแบบการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คอื การทดสอบ

โดยการขบัขีจ่รงิ และการทดสอบบนแท่นทดสอบ โดยวธิกีารทดสอบ
อา้งองิมาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมของ
ประเทศไทย เรื่อง รถจกัรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภยั สาร
มลพษิจากเครื่องยนต์ ระดบัที่ 5 มอก.2130-2545 และประยุกต์ใช้
มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์จาก IS:10000 Indian 
Standard Institution , JIS Japanese Industrial Standard และ
มาตรฐาน ECE R40 Vehicle Emissions Standards of Europe 

(1) การทดสอบการขบัขี ่ทําการขบัขีโ่ดยการวิง่เพื่อปรบัสภาพ
เครื่องยนต์ 1,000กม. และทําการวิ่งทดสอบการขบัขี่ไปพร้อมกัน
เน่ืองจากปรมิาณทีจ่าํกดัของเชือ้เพลงิทดสอบ ก่อนขึน้แทน่ทดสอบ  

( 2 )  การทดสอบโดยใช้ เครื่ อ งมือวัดสมรรถนะ  (Chassis 
Dynamometer) จากกรมควบคุมมลพษิ เพื่อใหข้อ้มลูทีไ่ดม้มีาตรฐาน
และถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ โดยมขี ัน้ตอนของการทดสอบโดยเริม่จาก
การนํารถขึน้วิง่บนแท่นทดสอบ (Chassis Dynamometer) และทาํการ
ทดสอบตามรปูแบบการขบัขีม่าตรฐาน (Driving Cycle) ซึง่การทดสอบ
ดงักล่าวเป็นการจําลองสภาพการวิง่ของรถยนต์ใหใ้กลเ้คยีงกบัการวิง่
บนถนนใหม้ากทีสุ่ด เพื่อใหส้มรรถนะทีท่ําการวดัใกลเ้คยีงจากการใช้
งานจรงิมากที่สุด ขณะทําการขบัขีร่ะบบการเก็บตวัอย่างไอเสยี 
(Constant Volume Sampling : CVS) จะทาํการเกบ็ตวัอย่างไอเสยี 
และเมื่อเสรจ็สิน้การขบัขี ่ ระบบวเิคราะห์มลพษิจะประมวลผลต่อไป 
โดยระบบประมวลผลจะประเมนิความเขม้ขน้ของมลพษิแต่ละชนิดใน
หน่วยของกรมัต่อกโิลเมตรต่อคนั 

การเกบ็ขอ้มลูจะเริม่เกบ็ขอ้มลูตัง้แต่การวิง่ปรบัสภาพเครื่องยนต ์
(Run-in) การทดสอบบนแท่นทดสอบไปจนกระทัง่ถงึระยะเสรจ็สิน้การ
ทดสอบที่ 1,000 กิโลเมตร โดยมแีผนการทดสอบโดยสรุปดงัน้ี โดย
เขยีนเป็นแผนผงัโดยสรปุได ้ดงัน้ี 

 

เตรยีมรถทดสอบ  
 

Run-in และทดสอบการขบัขีท่ ีร่ะยะ 1,000 กม. โดยตรวจเชค็อาการ 
ขบัขีท่ ัว่ไป ดา้นสมรรถนะอตัราเรง่ และสภาพของอุปกรณ์ 

ทีร่ะยะ 100 กม., 200 กม., 500 กม., 1,000 กม. 
 

ทดสอบหาสมรรถนะ อตัราสิน้เปลอืง และสารมลพษิของเครือ่งยนต ์
บนแทน่ทดสอบ Chassis Dynamometer 

 
สรปุผลและวเิคราะหผ์ลการทดสอบ 

 

 
 

รปูที ่3 แผนผงัการทดสอบสมรรถนะและมลพษิไอเสยี  
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รปูที ่4 รปูแบบวฏัจกัรจาํลองการขบัขีจ่รงิบนทอ้งถนน 
 
3. ผลการทดสอบ 
3.1 ผลการศึกษาคณุสมบติัน้ํามนัผสมเบนซิน-สบูด่าํ 

การศึกษาคุณสมบัติของน้ํามันผสม จะเน้นการวิเคราะห์ถึง
เสถียรภาพการรักษาคุณสมบัติของน้ํามัน เมื่อทําการวิเคราะห์
คุณสมบตัทิางเชือ้เพลงิทีส่าํคญั จะไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค์า่ความหนืดของน้ํามนัผสม (ASTM D445) 

Sample Period (s) Viscosity (cSt) 
น้ํามนัสบู่ดาํ 423.69 43.00 
น้ํามนัเบนซนิ 91 42.45 0.61 
น้ํามนัเบนซนิผสมสบู่ดาํ 95:5 47.01 0.68 

 
จากตารางที ่4 เมือ่วเิคราะหค์วามหนืดของน้ํามนัผสมทีอ่ตัราสว่น

ต่างๆ พบวา่คา่ความหนืดทีใ่กลเ้คยีงและมคีวามเป็นไปไดต้่อการใชง้าน
กบัเครือ่งยนต ์ไดแ้ก่ อตัราส่วนผสมเบนซนิต่อสบู่ดาํ 5% และเมือ่ทํา
การทดสอบการเกบ็รกัษาของน้ํามนัผสมเป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบว่า
น้ํามนัทีท่าํการผสมน้ํามนัสบูด่าํมคีา่อตัราการเปลีย่นแปลงความหนืดใน
เกณฑต์ํ่า โดยมแีนวโน้มปรากฏดงัรปูที ่5 
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รปูที ่5 อตัราการเปลีย่นแปลงความหนืดของน้ํามนัผสม 5% 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหค์า่ความเป็นกรดของน้ํามนัผสม 
Sample  Acid Value (%) 

น้ํามนัสบู่ดาํ 4.42 
น้ํามนัเบนซนิ 91 0.31 
น้ํามนัเบนซนิผสมสบู่ดาํ 95:5 0.42 

 

การวเิคราะห์ค่าความเป็นกรดของน้ํามนัผสม จากตารางที ่5 จะ
เหน็ได้ว่าเมื่อส่วนผสมของน้ํามนัสบู่ดําเพิม่ขึน้อตัราส่วนของค่าความ

เป็นกรด (Acid Value) จะเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนการผสม เมื่อทําการ
ทดสอบอัตราการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ํามันในเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป พบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเกณฑต์ํ่า หรอื
แทบไมป่รากฏการเปลีย่นแปลง ดงัแสดงในรปูที ่6 
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รปูที ่6 อตัราการเปลีย่นแปลงคา่ความเป็นกรดของน้ํามนัผสม 5% 
 

ตารางที ่6 การเปรยีบเทยีบคุณสมบตัทิางเชือ้เพลงิของน้ํามนัผสม 

Test Item 

Sample 

Method 
(ASTM) 

Unleaded 
Gasoline 91 

Gasoline – 
Jatropha Blended 

5% 

Acid Value -      0.31% 0.42% 
Viscosity D445 0.61 cSt 0.68 cSt 

Density vis(700) D4052 0.7429 0.7466 
API @60F D4052 58.9 56.82 

SG API @60F D4052 0.7432 0.7514 
Distillation 
 IBP 
 10% Evaporated 
 50% Evaporated 
 90% Evaporated 
 End Point 
 Residue 

D86 

 
35.9 ºC 
54.5 ºC 
95.9 ºC 
162.9 ºC 
195.6 ºC 
0.8 %Vol 

 
34.7 ºC 
55.5 ºC 
94.5 ºC 
170.0 ºC 
198.2 ºC 
5 %Vol 

Research Method 
(RON) 

D2699 91.6 90.6 

Motor Method 
(MON) 

D2700 83 82 

 
จากตารางที่ 6 จะพบว่า น้ํามันสบู่ดําที่ผสมนั ้นส่งผลทําให้

เปอรเ์ซน็ตก์รด (Acid Value) และความหนืด (Viscosity) เพิม่ขึน้จาก
น้ํามนัเบนซนิ 91 ค่าความหนาแน่นและความถ่วงจาํเพาะของเชือ้เพลงิ
ใกลเ้คยีงกนัในสว่นของค่าการกลัน่ (Distillation) จะเหน็ไดว้า่อุณหภูมิ
การกลัน่ใกล้เคยีงกนั ในขณะที่น้ํามนัผสมเบนซนิ-สบู่ดํา 5% มคี่า 
Distillation Residue มากกวา่น้ํามนัพืน้ฐาน เน่ืองจากน้ํามนัสบู่ดาํจุด
วาบไฟทีส่งูกวา่น้ํามนัเบนซนิมาก 

เมื่อทดสอบค่า Octain Number จะพบว่าน้ํามนัผสมมคี่า 
Research Method (RON) และ Motor Method (MON) ทีใ่กลเ้คยีงกบั
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คุณสมบตัิน้ํามนัเบนซินปิโตรเลียมออกเทน 91 และยงัอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทีก่รมธุรกจิพลงังานกําหนด (RON 90.6-94.6 และ MON 
79.6-83.6) 
 
3.2 ลกัษณะการขบัข่ีโดยรวมเมื่อใช้น้ํามนัผสมเบนซิน-สบูด่าํ 5% 

จากการสงัเกตลกัษณะการทํางานของเครื่องยนต์ เมื่อนําน้ํามนั
ผสมมาทําการทดสอบกบัรถจกัรยานยนต์ทดสอบรุ่น Honda wave 
ความจุกระบอกสูบ 125 ซซี ีระบบจ่ายเชื้อเพลงิแบบคารบ์ูเรเตอร ์ใน
การทดการทดสอบการใชง้านเบือ้งตน้ 1,000 กโิลเมตรพบวา่ 

1. เครื่องยนต์ทีใ่ชน้ํ้ามนัผสมเมื่อตดิเครื่องยนต์มอีาการเดนิเรยีบ 
ไมม่อีาการสะดุดของเครือ่งยนตแ์ต่อยา่งใดความรูส้กึและการตอบสนอง
ในการขบัขีใ่กลเ้คยีงการใชน้ํ้ามนัเบนซนิ โดยไมส่ามารถรูส้กึไดถ้งึกําลงั
ของเครือ่งยนตท์ีเ่ปลีย่นแปลง 

2. ลักษณะการขบัขี่ด้านอัตราเร่งทัง้ในช่วงรอบตํ่าและรอบสูง 
ราบเรยีบ ไมพ่บอาการสะดุดสาํลกั และอาการเครือ่งยนตอ์ดืแต่อยา่งใด 

3. ลกัษณะของควนัไอเสยีทีเ่กดิจากการใชง้านมกีลิน่ฉุน ลกัษณะ
คลา้ยการเผาไหมข้องน้ํามนัพชื  

4. ในการขบัขีเ่มื่อพน้ระยะ 200 กโิลเมตรพบว่าเครื่องยนต์มี
อาการสตาร์ทติดยากกว่าปกติ แต่ไม่พบปญัหารุนแรงใด ๆ โดย
สามารถทาํการทดสอบครบระยะทางทีก่าํหนด 1,000 กโิลเมตร  
 
3.3 ผลการทดสอบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต ์

เมื่อทําการทดสอบครบ 1,000 กโิลเมตร จงึนํารถทดสอบมาทํา
การทดสอบสมรรถนะ อตัราสิน้เปลอืง และคา่มลพษิไอเสยีทีเ่กดิขึน้ บน
แทน่ทดสอบ Chassis Dynamometer ไดผ้ลการทดสอบดงัน้ี 
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รปูที ่7 แสดงการเปรยีบเทยีบความสมัพนัธข์องแรงบดิระหวา่ง 
               น้ํามนัเบนซนิ 91 และน้ํามนัผสมเบนซนิสบู่ดาํ 5% 
 

กราฟแสดงความสมัพนัธ์จะเห็นได้ว่า แรงบิดของเครื่องยนต์
ขณะทีใ่ชน้ํ้ามนัเบนซนิ 91 ใหค้า่แรงบดิสงูสดุที ่8.82 นิวตนัเมตร ทีร่อบ
เครือ่งยนต์ 4,200 รอบต่อนาท ี และเมื่อใชน้ํ้ามนัสบู่ดําผสมกบัน้ํามนั
เบนซนิ ค่าแรงบดิของเครื่องยนต์จะมคี่า 8.60 นิวตนัเมตร ทีร่อบ
เครือ่งยนตเ์ทา่กนั โดยมคีวามแตกต่างที ่2.49 เปอรเ์ซน็ต ์ 

โดยเมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบกาํลงัของเครือ่งยนตพ์บวา่ เครือ่งยนต์
มกีําลงัใกลเ้คยีงกบัการใชน้ํ้ามนัเบนซนิพืน้ฐานเป็นเชือ้เพลงิ ลกัษณะ

การเพิม่ขึน้ของกําลงัเครื่องยนต์มคีวามราบเรยีบ ใกล้เคยีงกบัการใช้
น้ํามันเบนซิน โดยมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนในช่วงรอบ
เครื่องยนต์มากกว่า 6,000 รอบต่อนาทขีึน้ไป โดยพบว่าค่ากําลงัสงูสุด
ทีไ่ดแ้ตกต่างกนัประมาณ 5.35 เปอรเ์ซน็ต ์ดงัแสดงในรปูที ่8 
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รปูที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบความสมัพนัธข์องแรงมา้เบรกระหวา่ง 
            น้ํามนัเบนซนิ 91 และน้ํามนัผสมเบนซนิสบู่ดาํ 5% 
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รปูที ่8 แสดงการเปรยีบเทยีบอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 
                  จากการใชเ้ชือ้เพลงิทัง้สองประเภท 
 

จากผลการทดสอบอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ พบว่าน้ํามนัผสม
เบนซิน-สบู่ดํา มีอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.31 เปอร์เซ็นต ์
เน่ืองจากน้ํามนัสบู่ดํามคี่าความรอ้น (Specific Heat) ตํ่ากว่าน้ํามนั
เบนซิน ส่งผลให้ใช้พลงังานในการจุดตดิไฟสูงขึ้น จงึต้องใช้ปรมิาณ
เชือ้เพลงิทีม่ากขึน้จากเดมิ 
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รปูที ่9 แสดงการเปรยีบเทยีบสารมลพษิทางอากาศและเสยีงจากรถ 
            ทดสอบทัง้สองประเภทจากกรมขนสง่ทางบก 
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รปูที ่10 การเปรยีบเทยีบมลพษิทีเ่กดิขึน้จากการทดสอบการใชง้านจรงิ 
 

จากการทดสอบพบวา่การใชน้ํ้ามนัผสมเบนซนิ-สบู่ดํานัน้ มคีวาม
แตกต่างจากการใชน้ํ้ามนัเบนซนิ โดยพบว่าค่ามลพษิทีเ่กดิขึน้จากการ
ใชง้านผา่นเกณฑม์าตรฐาน และยงัมคี่า THC และ CO ลดลงจากเดมิ 
และยงัพบวา่ระดบัเสยีงทีเ่กดิจากการใชเ้ชือ้เพลงิมคีวามใกลเ้คยีงกนั 
 

4 การตรวจสอบการสึกหรอเบือ้งต้นของเครื่องยนต ์
จากการทดสอบที่สภาวะการใช้งานจริงเป็นระยะทาง 1,000 

กโิลเมตร และการทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารบนแท่นทดสอบ Chassis 
Dynamometer แล้วจงึทําการจรวจสอบความสกึหรอ โดยสงัเกต
ลกัษณะการเปลีย่นแปลง ซึง่ไดผ้ลจากการทดลองดงัน้ี  

 

 
 

รปูที ่11 ลกัษณะของหวัเทยีน หลงัการทดสอบ 
 
 

 

     
 

รปูที ่12 ลกัษณะของหอ้งลกูลอย หลงัการทดสอบ 
 

   
 

รปูที ่13 ลกัษณะของลกูสบู หลงัการทดสอบ 
จากผลการตรวจสภาพเครื่องยนต์ โดยการถอดแยกชิ้นส่วนของ

เครื่องยนต์ และสงัเกตลกัษณะภายนอกของชิ้นส่วนต่าง ๆ ผลที่ได้
พบว่ามคีราบเขม่าที่เกาะอยู่บนหวัลูกสูบ ฝาสูบด้านวาล์วไอดแีละไอ
เสยี หนากว่าการใชเ้บนซนิออกเทน 91 ดงัรปูที ่13 โดยมลีกัษณะเป็น
คราบเขม่าดําและเหนียว ทัง้น้ีเน่ืองจากในน้ํามนัสบู่ดํามปีรมิาณยาง
เหนียวปนอยู ่จงึเกดิการตกคา้งในหอ้งเผาไหมแ้ละจบัตวักนัเป็นเขมา่  

ในขณะทีเ่มื่อทําการตรวจสอบบรเิวณหอ้งลูกลอยและลิน้ปีกผเีสือ้
พบว่ามีคราบสแีดงของน้ํามนัเบนซินเกาะโดยน้ํามนัทัง้สองชนิดไม่
ต่างกนัมากนกั ดงัแสดงในรปูที ่12 

ในสว่นอื่นทีพ่บวา่มคีวามแตกต่างคอื คราบเขมา่ทีเ่กาะบรเิวณหวั
เทยีนซึง่มลีกัษณะเช่นเดยีวกบับรเิวณหวัลูกสบู และฝาสบู ซึง่เกดิจาก
คราบเขม่าและยางเหนียวจบัตวัเกาะบนหวัเทยีนส่งผลให้เครื่องยนต์
สตารท์ตดิยาก ดงัแสดงในรปูที ่11 
 

5. สรปุผลการทดลอง 
1. การประยุกต์ใชน้ํ้ามนัเบนซนิผสมสบู่ดําสามารถใชไ้ด ้โดยการ

ผสมทีอ่ตัราส่วนน้ํามนัเบนซนิต่อน้ํามนัสบู่ดํา 95:5 โดยพบว่าน้ํามนั
ผสมมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงน้ํามนัเบนซนิ มากทีส่ดุ 

2. จากการศกึษาพบว่าเมื่อทําการผสมน้ํามนัเบนซนิผสมกบั
น้ํามนัสบู่ดําในอตัราส่วน 95:5 ไม่ทําใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของกรด
และความหนืดของน้ํามนัเมือ่ทาํการเกบ็รกัษาไวเ้ป็นเวลานาน 

3. สมรรถนะที่เกิดจากการใช้งานเชื้อเพลิงผสม ไม่แตกต่างกนั
มากนกัเมือ่เทยีบกบัการใชน้ํ้ามนัเบนซนิปิโตรเลยีม 91 อตัราสิน้เปลอืง
ทีเ่กดิจากการใชง้านตํ่ากวา่เพยีง 6.31% และอยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้

4. มลภาวะที่เกดิจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิ มคี่ามลพษิน้อยกว่า
การใชเ้ชือ้เพลงิปิโตรเลยีม ชว่ยในการลดปรมิาณมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม
อกีทางหนึ่ง  

การทดสอบดงักล่าวเป็นการทดสอบในระยะทางที่ส ัน้ ในการใช้
งานจรงิระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อการเผาไหม ้และชิ้นส่วนต่าง ๆ 
ของเครือ่งยนต ์ซึง่กาํลงัอยูใ่นชว่งทีท่าํการศกึษาวจิยัต่อไป 
 

Gasoline 91 Jatropha blend 5% 

Jatropha blend 5% Gasoline 91 
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บทคดัย่อ 
จากวิกฤตพลังงานที่ส่งผลให้แนวโน้มราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่

สูงขึน้เรื่อยๆ ทําใหม้กีารหนัมาใชแ้หล่งพลงังานทดแทนมากขึน้ ซึ่งเอ
ทานอลจดัว่าเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่มกีารใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย 
เน่ืองมาจากเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซับซ้อนมาก โดยอาศัยฐาน
อุตสาหกรรมในการผลติแอลกอฮอลเ์ดมิ ตลอดจนนโยบายทีแ่น่ชดัของ
ภาครฐัในการส่งเสรมิให้มกีารใช้เอทานอล โดยเฉพาะในการผสมกบั
น้ํามนัเบนซนิในอตัราส่วนรอ้ยละ 10 และ 20 ในรปูแก๊สโซฮอล์ E10 
(ออกเทน 91/95) และแก๊สโซฮอล ์E20 เพือ่ทดแทนการใชน้ํ้ามนัเบนซนิ
ในภาคขนสง่ทีส่งูถงึ 20 ลา้นลติรต่อวนั โดยงานวจิยัน้ีไดท้าํการประเมนิ
ความเป็นไปไดใ้นการใชเ้อทานอลไรน้ํ้ากบัเครือ่งยนต ์Rotax 912S ที่
ใชส้าํหรบัอากาศยานขนาดเลก็ขนาด 2 ทีน่ัง่รุน่ STOL CH 701 ซึง่
เครือ่งยนต์ Rotax 912S น้ีสามารถใชไ้ดก้บัน้ํามนัเครื่องบนิ AVGAS 
100LL หรอืน้ํามนัเบนซนิออกเทน 95 ได ้งานวจิยัน้ีทําการทดสอบ
สมรรถนะของเครื่องยนต์ดว้ยการวดัแรงดงึเมื่อเครื่องยนต์ตดิกบัใบพดั
ของเครื่อง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และมลพิษที่เกิดขึ้น โดย
เชื้อเพลงิที่ทดสอบประกอบด้วย น้ํามนัเบนซนิ (ออกเทน 95) แก๊ส
โซฮอล ์E10 (ออกเทน 95) และ แก๊สโซฮอล ์E20 ตลอดจนน้ํามนัแก๊ส
โซฮอล์ทีผ่สมขึน้เองจากเอทานอลไรน้ํ้าทีอ่ตัราส่วนรอ้ยละ 60 และ 70 
(หรอืทีเ่รยีกว่า E60 และ E70 ตามลําดบั) ทัง้น้ีไดม้กีารปรบัเครื่อง
เพือ่ใหเ้หมาะกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ก่อนทีจ่ะทาํการทดสอบดว้ยเชือ้เพลงิ
ชนิดต่างๆ ผลปรากฏวา่เครือ่งยนต์ Rotax 912S น้ีสามารถใชไ้ดก้บั
แก๊สโซฮอล ์E10 (ออกเทน 95) และ แก๊สโซฮอล ์E20 ได ้โดยกําลงัไม่
ตก ถึงแม้ว่าแก๊สโซฮอล์จะมอีตัราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่มากกว่า
ในช่วงรอบสงู (> 5,000 รอบต่อนาท)ี และมลพษิทีเ่กดิขึน้จากแก๊ส
โซฮอล์ E20 จะต่างจากน้ํามนัเบนซนิ (ออกเทน 95) และแก๊สโซฮอล ์
E10 (ออกเทน 95) ในทางกลบักนั เชือ้เพลงิ E60 และ E70 นัน้ไม่
สามารถใชก้บัเครือ่งยนต ์Rotax 912S ไดเ้ลย ตอ้งมกีารปรบัจนูเครือ่ง

ก่อน เน่ืองจากไมส่ามารถเรง่เครือ่งไดถ้งึรอบสงูสดุที ่5,800 รอบต่อนาท ี  
 
Abstract 
 From the current energy crisis that has driven the price of 
fossil fuel around the world, there is a great interest to seek 
alternative fuel.  One of the attractive candidates is ethanol, 
which does not require complicated processing technology, and 
can use existing infrastructure from ethanol industry.  In 
particular, the strong and clear supporting governmental policy 
toward ethanol utilization as transportation fuel in the forms of 
E10 (octane 91 and 95) and E20 (octane 95) is set forth to 
reduce 20 million liters/day gasoline consumption.  The present 
study evaluates the feasibility to use anhydrous ethanol in Rotax 
912S engine for 2-seaters small aircraft STOL Ch 701.  This 
Rotax engine is certified to fuel with AVGAS 100LL or ULG95 
(unleaded gasoline with octane 95).  Engine performance is 
measured with the force sensor when the engine is attached to 
the propeller while the fuel consumption and emission are 
monitored for various fuels, comprising of ULG95, Gasohol E10 
(Octane 95), Gasohol E20, self-blend E60 and E70.  Since 
ULG95 is used as control set, the engine is tuned with ULG95 
prior to being tests with other fuels.  The results show that Rotax 
912S engine can be fueled with E10 and E20 of both Octane 95 
without statistically significant loss but higher fuel consumption at 
high speed (> 5,000 rpm).  The corresponding emission from E20 
is different from E10 or ULG95.  On the other hand, E60 and E70 
cannot be used n Rotax 912S engine since the engine cannot 
reach high speed of 5,800 rpm. 
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1. บทนํา 
 เอทานอลเกิดจากกระบวนการแปรรูปวตัถุดิบการเกษตร โดย
นําเอาวตัถุดบิมาหมกัเพื่อใหไ้ดเ้อทานอล จากนัน้จงึผ่านกระบวนการ
แปลงสภาพเพื่อให้ได้เอทานอลบริสุทธิ (95% โดยปริมาตร) และ
สามารถนําไปทาํใหบ้รสิุทธขิึน้ถงึ 99.5 % โดยปรมิาตร (หรอืทีเ่รยีกวา่
เอทานอลไรน้ํ้า) ซึง่เอทานอลไรน้ํ้านี้สามารถนําไปเป็นพลงังานทดแทน
ไดห้ลายทาง และยงัสามารถใชเ้ป็นสารเตมิแต่งเพื่อเพิม่ค่าออกเทน
แทนที ่MTBE (Methyl Tertiary Butyl Ether) ไดอ้กีดว้ย เน่ืองจากเอ
ทานอลมคีา่ออกเทนสงูถงึ 113 [1] 

บทความนี้จะนําเสนอผลการทดสอบเชื้อเพลงิทีม่เีอทานอลเป็น
สว่นผสมในอตัราสว่นต่างๆ คอื E10, E20, E60 และ E70 เปรยีบเทยีบ
กบัน้ํามนัเบนซนิ 95 โดยใชเ้ครือ่งยนตส์าํหรบัอากาศยานขนาดเลก็เป็น
เครื่องยนต์ทดสอบ ซึ่งในทีน้ี่คอืเครื่องยนต์แก๊สโซลนี 4 จงัหวะ 4 สูบ 
(แบบสบูนอน) ยีห่อ้ Rotax รุน่ 912S ระบายความรอ้นดว้ยอากาศและ
น้ําหล่อเยน็ โดยใชค้ารบ์เูรเตอร ์2 ตวัในการประจไุอด ีมรีะบบจุดระเบดิ
แบบอเิลค็ทรอนิกส ์สามารถผลติกําลงัขบัขนาด 100 แรงมา้ได ้ และมี
ความจกุระบอกสบูรวมประมาณ 1,352 ซซี ี[2] ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
รปูที ่1 เครือ่งยนต ์Rotax รุน่ 912S ขนาด 100 แรงมา้ 

 
2.การเตรียมแท่นทดสอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์สําหรบัการ
ทดสอบต่างๆ 

เน่ืองจากสภาวะการใช้งานของเครื่องยนต์สําหรบัอากาศยาน
ขนาดเลก็น้ีแตกต่างจากสภาวะการใชง้านของเครื่องยนต์สําหรบัยาน
ยนต ์ประกอบกบัความตอ้งการทีจ่ะวดัสมรรถนะของเครือ่งยนต ์Rotax 
ในสภาวะใกล้เคยีงการใช้งานจรงิ งานวจิยัน้ีจงึได้สร้างแท่นทดสอบ
เครือ่งยนตอ์ย่างงา่ยขึน้โดยไดร้บัความช่วยเหลอืทางเทคนิคจากมลูนิธิ
อนุรกัษ์และพฒันาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์  เครื่องยนต ์
Rotax 912S แบบ 2 คารบ์ูเรเตอรข์นาด 100 แรงมา้ไดถู้กตดิตัง้ทาง
ตอนหน้าของแท่นทดสอบและต่อกบัใบพดัเพื่อเป็นภาระ และมรีะบบ
ควบคุมพรอ้มทัง้มาตรวดัต่างๆ อยูท่างตอนทา้ยของแทน่ (รปูที ่2)  

อกีทัง้ยงัไดท้าํการตดิตัง้อุปกรณ์ทดสอบต่างๆ เขา้ไปซึง่ประกอบ
ไปด้วย ตาชัง่แรงดึงสําหรบัวดัแรงขบัของเครื่องยนต์มีหน่วยเป็น
กิโลกรมัและกระบอกตวงใช้สําหรบัวดัอัตราความสิ้นเปลืองน้ํามนั
เชื้อเพลงิมหีน่วยเป็นลติร (รูปที่ 3) ในส่วนของมลพษิได้ใช้เครื่อง
วเิคราะหแ์ก๊สไอเสยียีห่อ้ Star Gas รุน่ 898 วดัค่าของปรมิาณแก๊สพษิ

ต่างๆ ที่ปะปนออกมากบัไอเสยี พรอ้มทัง้วดัอตัราส่วนผสมไอดทีี่เขา้
เครือ่งยนต ์(ค่า Lambda) และเครือ่งวดัควนัดาํยีห่อ้ Techno Test รุน่ 
495/01 สาํหรบัวดัความหนาแน่นของควนัดาํทีป่ลายท่อไอเสยีดว้ย (รปู
ที ่4) 

 

 
 

รปูที ่2 ตาํแหน่งตดิตัง้เครือ่งยนต ์Rotax 912S และแผงควบคุม
เครือ่งยนตพ์รอ้มมาตรวดัต่างๆ 

 

 
 

รปูที ่3 กระบอกตวง และตาชัง่แรงดงึ  
 

ตาชัง่แรงดงึ 

กระบอกตวง 

แผงควบคุมเครือ่งยนต์
และมาตรวดัต่างๆ 

เครือ่งยนต ์Rotax 912S 
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รปูที ่4 เครือ่งวเิคราะหแ์ก๊สไอเสยี และเครือ่งวดัควนัดาํ 
 

3. การเตรียมน้ํามนัเช้ือเพลิงสาํหรบัการทดสอบ 
สําหรบัน้ํามนัเบนซิน 95 น้ํามนัแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ํามนัแก๊ส

โซฮอล์ E20 นัน้ ได้ทําการจดัซื้อจากสถานีบรกิารน้ํามนัของการ
ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย (ปตท.) สว่นน้ํามนัแก๊สโซฮอล ์E◌6ุ0 และ 
E70 นัน้ ได้ทําการผสมเองตามสดัส่วนทีก่ําหนด โดยนําเอาน้ํามนั
เบนซนิ 95 ทีไ่ดจ้ากการจดัซือ้มาทาํการผสมกบัเอทานอลแบบไรน้ํ้าซึง่
ไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย (วว.) ตามอตัราส่วนทีต่อ้งการโดยปรมิาตร สาํหรบัน้ํามนั
เบนซนิ 95 นัน้จะเทใส่ถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิหลกัขนาด 60 ลติร ซึง่ตดิตัง้
อยูใ่ตท้ีน่ัง่ผูค้วบคุมเครือ่งยนตด์งัแสดงในรปูที ่5 และถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิ
สํารองขนาด 15 ลิตรซึ่งติดตัง้อยู่ทางด้านข้างของแท่นทดสอบใช้
สาํหรบัใสน้ํ่ามนัแก๊สโซฮอลช์นิดต่างๆ (รปูที ่5) 
 

 
 

รปูที ่5 ตาํแหน่งตดิตัง้ถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิหลกัขนาดปรมิาตร 60 ลติร 
 

ในงานวจิยัน้ี ไม่สามารถใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นน้ํามนั
เชื้อเพลิงในการทดสอบโดยไม่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่ได ้
เน่ืองจากเครือ่งยนตเ์กดิอาการเดนิสะดุดตลอดทุกช่วงความเรว็รอบ ไม่
สามารถทําการเร่งรอบเครื่องยนต์ได้ตามต้องการ และเครื่องยนต์ไม่

สามารถเดนิเบาทีค่วามเรว็รอบตํ่ากวา่ 2,000 รอบ/นาท ีไดเ้ลย (หาก
ความเร็วรอบตํ่ากว่า 2,000 รอบ/นาที เครื่องยนต์จะดบัทนัที) 
เพราะฉะนัน้การทดสอบนี้จงึไม่มกีารแสดงผลการทดสอบเครื่องยนต ์
Rotax 912S เมือ่ใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอล ์E85 เป็นเชือ้เพลงิ 
 
4. วิธีการทดสอบ 

เติมน้ํามนัเบนซิน 95 ลงในถังน้ํามนัเชื้อเพลิงหลกั (ขนาด 60 
ลติร) เตมิน้ํามนัแก๊สโซฮอล์ทีต่้องการทดสอบลงในถงัน้ํามนัเชื้อเพลงิ
สาํรอง (ขนาด 15 ลติร) จากนัน้เปิดสวทิชใ์หป้มัน้ํามนัเชื้อเพลงิไฟฟ้า 
ทําการดูดน้ํามนัเบนซิน 95 จากถงัหลกัไปสู่ปมัน้ํามนัเชื้อเพลิงแบบ
กลไกซึง่ตดิตัง้มากบัเครื่องยนต์บรเิวณแกนใบพดั โดยตอ้งเปิดวาล์ว
ทางเดนิของน้ํามนัเชือ้เพลงิ (รปูที ่6) จากถงัน้ํามนัเชื้อเพลงิหลกัสู่ปมั
เชือ้เพลงิแบบกลไกใหถ้กูตอ้งดว้ย 

เมื่อปมัน้ํามันเชื้อเพลิงไฟฟ้าหยุดทํางาน (หยุดทํางานโดย
อตัโนมตัิเมื่อน้ํามนัเชื้อเพลิงเต็มระบบ) ปิดสวทิช์ปมัน้ํามนัเชื้อเพลิง
ไฟฟ้า แลว้ใหส้ตารท์เครือ่งยนตเ์พือ่ทาํการอุ่นเครือ่งยนตใ์หไ้ดอุ้ณหภูมิ
ทํางานก่อน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนัน้ให้ทําการ
ปรบัแต่งเครือ่งยนตท์ีค่ารบ์ูเรเตอรท์ัง้ 2 ตวั ซึง่ในทีน้ี่ไดป้รบัแต่งทีร่อบ
เดนิเบาทีส่กรนูมหนูอากาศ (ดําเนินการโดยทมีวศิวกรจากมลูนิธฯิ) ให้
ไดอ้ตัราสว่นผสมไอดทีีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยใชเ้ครือ่งวดัแก๊สไอเสยีเป็นตวั
วดัค่า Lambda เพือ่ตรวจสอบการปรบัแต่งดงักล่าว หลงัจากนัน้จงึทํา
การทดสอบแรงขบัเครื่องยนต์ อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชื้อเพลงิ ค่า
ปริมาณแก๊สไอเสียต่างๆ รวมทัง้ค่า Lambda ที่ความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ต่างๆ กนั ตัง้แต่ความเร็วรอบเดินเบา (ประมาณ 1,800 
รอบ/นาท)ี จนถงึความเรว็รอบสงูสุด (ประมาณ 5,800 รอบ/นาท)ี การ
ปรบัแต่งเครื่องยนต์นัน้ได้ทําการปรบัแต่งเครื่องยนต์ในขณะใชน้ํ้ามนั
เบนซิน 95 เป็นเชื้อเพลิงเท่านัน้ เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ํามนัแก๊สโซฮอล์
ชนิดต่างๆ มิได้ทําการปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่เพราะต้องการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงทัง้สอง
ประเภท การปรบัเปลีย่นการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิจากเบนซนิ 95 มาเป็น
แก๊สโซฮอล์เพื่อการทดสอบนัน้ ก็เพียงแต่ปิดวาล์วทางเดินน้ํามัน
เชื้อเพลงิจากถงัน้ํามนัหลกั (บรรจุเบนซนิ 95) ไปปมัน้ํามนัเชื้อเพลิง
แบบกลไก แล้วให้เปิดวาล์วทางเดนิน้ํามนัเชื้อเพลิงระหว่างถงัน้ํามนั
สาํรอง (บรรจุน้ํามนัแก๊สโซฮอล)์ กบัปมัน้ํามนัเชือ้เพลงิแบบกลไกแทน 
ในการทดสอบครัง้น้ีจําเป็นต้องสตาร์ทและดบัเครื่องยนต์ด้วยน้ํามนั
เบนซิน 95 เท่านัน้ ไม่ให้มีน้ํามนัแก๊สโซฮอล์หลงเหลืออยู่ในระบบ
เชือ้เพลงิเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิกบัวสัดุจาํพวกพลาสตกิ 
ยาง ฯลฯ ทีอ่ยูใ่นระบบดงักล่าว 

 

ถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิหลกั 
ขนาดปรมิาตร 60 ลติร 
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รปูที ่6 ตาํแหน่งตดิตัง้ถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํรองขนาดปรมิาตร 15 ลติร, 
ปมัน้ํามนัเชือ้เพลงิแบบกลไก และวาลว์ควบคุมทางเดนิน้ํามนัเชือ้เพลงิ 

 
5. ผลการทดสอบ 

5.1 ผลการทดสอบแรงขบัหรอืแรงฉุดลากของเครือ่งยนต ์ดงัรปูที ่
7 แรงฉุดลากของเครื่องยนต์จะมคี่ามากขึน้ตามความเรว็รอบของ
เครื่องยนต์ที่สูงขึ้น โดยมคี่าไม่แตกต่างกนัมากสําหรบัปรมิาณเอทา
นอลทีผ่สมอยู่ ทัง้น้ีเชือ้เพลงิ E60 และ E70 ไมส่ามารถใหค้่ารอบสงูสุด
ที ่5,800 รอบต่อนาทไีด ้ 
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รปูที ่7 ผลการทดสอบแรงขบัหรอืแรงฉุดลากของเครือ่งยนต ์
(หมายเหตุ: เชือ้เพลงิ E60 และ E70 ไมส่ามารถเดนิเครือ่งไดถ้งึ 5,800 

รอบ/นาท)ี 
 
5.2 ผลการทดสอบอตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิ ดงัรปูที ่8 

เมื่อทําการเร่งความเร็วรอบเครื่องยนต์ให้สูงขึ้นจะมีผลทําให้มีการ
สิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิมากขึน้ตามไปดว้ย โดยเชือ้เพลงิทีม่เีอทานอล
ผสมอยู่ในอัตราที่สูงกว่าจะมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่สูงกว่า
ในชว่งรอบสงูอยา่งเหน็ไดช้ดั 
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รปูที ่8 ผลการทดสอบอตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
 
5.3 ผลการทดสอบค่า Lambda ดงัรูปที่ 9 เมื่อเปลี่ยนมาใช้

น้ํามนัเชือ้เพลงิแก๊สโซฮอล์ จะทําใหเ้กดิส่วนผสมทีบ่างขึน้ในทุกช่วง
ความเรว็รอบเมื่อเปรยีบเทยีบกบัน้ํามนัเบนซนิ 95 ซึง่มสีว่นผสมไอดทีี่
ค่อนขา้งไปทางหนา (ค่า Lambda>1) โดยเฉพาะเชื้อเพลงิแก๊สโซฮอล ์
E70 นัน้ เกดิอตัราสว่นผสมทีบ่างมากอย่างเหน็ไดช้ดั ซึง่ค่า Lambda 
ทีไ่ดโ้ดยเฉลีย่อยูท่ ี ่2 สาํหรบัคา่ Lambda ของน้ํามนัแก๊สโซฮอล ์E20 มี
ค่าโดยเฉลีย่อยู่ที ่1 ซึง่อธบิายไดว้่าอตัราสว่นผสมไอดทีีเ่ขา้ไปเผาไหม้
ในห้อ ง เผา ไหม้นั ้นมีค่ า ที่ ใ กล้ เ คีย งกับอัต ร าส่ วนผสมไอดีที ่
Stoichiometric Level [3] 
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รปูที ่9 คา่ Lambda 
 

5.4 ผลการทดสอบปรมิาณแก๊สไอเสยี จากรปูที ่10 ถงึ 14 แสดง
ใหเ้หน็ว่าตัง้แต่ช่วงความเรว็รอบเดนิเบาถงึช่วงความเรว็รอบประมาณ 
2,500 รอบ/นาที นัน้จะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าใดนัก 
เน่ืองจากทคี่าของ CO ออกมามาก (CO2 ออกมาน้อย) หลงัจากช่วง
ความเรว็รอบประมาณ 2,500 รอบ/นาท ีเป็นต้นไป การเผาไหมเ้ริม่ดี
ขึน้เป็นลําดบั ซึง่สงัเกตไดจ้ากม ีCO2 ออกมาทีท่างท่อไอเสยีเพิม่มาก
ขึน้ นอกจากนี้รปูที ่10 ยงัแสดงใหเ้หน็วา่การเผาไหมจ้ะดขีึน้เมือ่น้ํามนั
เชือ้เพลงิมสีว่นผสมของเอทานอลมากขึน้ สามารถสงัเกตไดจ้ากค่าของ 
CO ที่ออกมากบัไอเสยีเครื่องยนต์นัน้ตํ่ามากๆ เมื่อเตมิน้ํามนัแก๊ส
โซฮอล ์E60 และ E70 เขา้ไป 

ปมัน้ํามนัเชือ้เพลงิ
แบบกลไก 

ถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิสาํรอง
ขนาดปรมิาตร 15 ลติร 

วาลว์ควบคุมทางเดนิ
น้ํามนัเชือ้เพลงิ 
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สาํหรบัค่า HC ทีว่ดัไดจ้ากเครือ่งวเิคราะหแ์ก๊สไอเสยีนัน้แสดงให้
เหน็วา่ ไมว่า่จะใชเ้ชือ้เพลงิประเภทใดกม็แีนวโน้มไปทางเดยีวกนัคอืจะ
มีค่าลดลงเมื่อเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น และ
เชื้อเพลงิที่มสี่วนผสมของเอทานอลก็จะมคี่าของ HC น้อยลง เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัค่า HC ทีว่ดัไดจ้ากเครือ่งยนตเ์มือ่ใชเ้บนซนิ 95 เป็น
เชือ้เพลงิ 
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รปูที ่10 ปรมิาณคารบ์อนมอนนอกไซด ์(CO) 
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รปูที ่11 ปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) 
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รปูที ่12 ปรมิาณก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC) 

 
ในสว่นของค่า O2 นัน้ ถา้ในช่วงความเรว็รอบของเครือ่งยนตใ์ดที่

เกดิสว่นผสมไอดบีาง กจ็ะมคี่าของ O2 ปะปนออกมากบัไอเสยีมากขึน้ 

นอกจากนี้ เชื้อเพลิงที่มีเอทานอลผสมอยู่มากก็จะมีปรมิาณของ O2 

หลงเหลอืออกมากบัไอเสยีมากเชน่กนั 
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รปูที ่13 ปรมิาณก๊าซออกซเิจน (O2) 
 

สาํหรบัแก๊ส NOX ทีว่ดัไดน้ัน้จะมคี่ามากสําหรบัเครื่องยนต์ทีใ่ช้
แก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิง แต่สําหรบัน้ํามนัเบนซิน 95 ที่ใช้ในการ
ทดสอบนัน้จะส่งผลใหม้ปีรมิาณของแก๊ส NOX ออกมากบัไอเสยีเพยีง
เลก็น้อยเทา่นัน้ซึง่คา่เฉลีย่ทีไ่ดค้อื 7.375 ppm เทา่นัน้ 
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รปูที ่14 ปรมิาณก๊าซ (NOx) 
 

5.5 ผลการทดสอบควนัดํา เป็นการแสดงค่าสมัประสทิธกิาร
ดูดกลนืแสงของเครื่องวดัควนัดํามหีน่วยเป็น m-1 ถา้มคี่ามาก จะทําให้
แสงจากตวักําเนิดแสงในเครื่องวดัควนัดําไปตกกระทบที่ตวัรบัแสงได้
น้อยแสดงวา่มคี่าความหนาแน่นของควนัดาํมาก จากรปูที ่ 15 แสดงให้
เหน็วา่มคีวนัดาํเกดิขึน้มากทีสุ่ดเมือ่เตมิเบนซนิ 95 เป็นน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
จากนัน้เมือ่น้ํามนัเชือ้เพลงิมสีว่นผสมของเอทานอลเพิม่เตมิกจ็ะสง่ผลให้
มคีวนัดาํออกมาน้อยลง 
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รปูที ่15 ผลการทดสอบควนัดาํ 
หมายเหตุ: โดยปกตหิน่วยวดัควนัดาํจะมคีา่เป็นเปอรเ์ซน็ต ์แต่

เครือ่งวดัควนัดาํทีใ่ชท้ดสอบนัน้อยูใ่นโหมด EEC (European 

Economic Community) ซึง่บอกเป็นหน่วย m-1  เทา่นัน้ 

 
6. สรปุ 

ผลการทดสอบทางดา้นแรงขบัหรอืแรงฉุดลากของเครือ่งยนตแ์ละ
อตัราการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงนัน้ จะมคี่ามากขึ้นเมื่อทําการเร่ง
ความเรว็รอบของเครื่องยนต์ใหสู้งขึน้ เพราะเชือ้เพลงิถูกนําไปใชม้าก
ขึน้เพื่อผลติแรงมา้ใหส้งูขึน้ และการเผาไหมก้เ็ป็นไปอย่างรุนแรงมาก
ขึน้ดว้ย เมื่อสงัเกตุการใชน้ํ้ามนัแก๊สโซฮอล์ E60 และ E70 เป็น
เชื้อเพลิงจะพบว่าแรงขบัเคลื่อนสูงสุดอยู่ที่ความเร็วรอบประมาณ 
5,550 และ 5,400 รอบ/นาท ีตามลําดบัเท่านัน้ (ไมถ่งึ 5,800 รอบ/นาท ี
ตามทีผู่ผ้ลติเครื่องยนต์ระบุไวส้ําหรบัการ take-off) เพราะไม่สามารถ
ทําการเร่งรอบเครื่องยนต์ให้ได้มากกว่าน้ี ทัง้น้ีเน่ืองจากเชื้อเพลงิที่มี
ปริมาณของเอทานอลสูงๆ จะมีค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (Fuel 
Heating Value) น้อยลง และตอ้งการอตัราส่วนผสมไอดทีีห่นาขึน้ 
(น้อยกว่า 14.7:1) ด้วยเหตุน้ีหากต้องการใช้น้ํามนัแก๊สโซฮอล์ที่มี
ปรมิาณเอทานอลผสมอยู่มากๆ ควรจะตอ้งทําการปรบัแต่งเครื่องยนต ์
(ปรบัการจา่ยน้ํามนัเชือ้เพลงิ ปรบัปรมิาณอากาศ และปรบัองศาการจุด
ระเบดิ พรอ้มทัง้ตรวจสอบคา่ Lambda อกีครัง้) ใหเ้หมาะสม 

สาํหรบัอตัราส่วนผสมไอดทีีป่ระจุเขา้เครือ่งยนต์นัน้ แสดงใหเ้หน็
วา่เมื่อใชเ้ชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณของเอทานอลผสมอยู่มาก กจ็ะทําใหเ้กดิ
ส่วนผสมบางตลอดทุกช่วงความเรว็รอบ (ค่า Lambda มากกว่า 1) 
ทัง้น้ีเน่ืองจากน้ํามนัแก๊สโซฮอลน์ัน้มปีรมิาณของออกซเิจนอยู่ในน้ํามนั
เชือ้เพลงิอยู่แลว้ [4] และเมื่อไมไ่ดป้รบัแต่งคารบ์ูเรเตอรใ์หจ้่ายน้ํามนั
มากขึน้จงึมผีลทําใหป้รมิาณของออกซเิจนสาํหรบัการเผาไหมน้ัน้มาก
เกนิความจาํเป็นจงึเกดิสว่นผสมบาง 

จากผลการทดสอบทางดา้นไอเสยีนัน้แสดงใหเ้หน็วา่เมือ่นําน้ํามนั
เชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณของเอทานอลผสมอยู่มากๆ อย่างเช่น น้ํามนัแก๊ส
โซฮอล ์E60 และ E70 เป็นตน้ ปรมิาณของแก๊สพษิอย่าง CO และ HC 
จะลดลงอย่างมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณของแก๊สพษิดงักล่าวเมื่อ
ใช้น้ํามนัเบนซนิ 95 เป็นเชื้อเพลิง แต่อย่างไรก็ตามปรมิาณของแก๊ส 
NOX กลบัเพิม่ปรมิาณมากขึน้ จงึขอแนะนําวา่หากตอ้งการลดปรมิาณ
ของแก๊ส  NOX ในไอ เสียก็ควรติดตั ้งชุ ดกรองไอเสีย  Catalytic 

Converter เป็นอุปกรณ์เพิม่เตมิ สาํหรบัคา่ของ CO2 นัน้แสดงใหเ้หน็วา่
เกดิการสนัดาปภายในอย่างสมบูรณ์หรอืไม่ และจะมผีลตรงขา้มกบัค่า
ของ CO เสมอกล่าวคอื ถา้มปีรมิาณของ CO2 ออกมากบัไอเสยีมาก
แสดงว่าเกดิการสนัดาปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งค่าของ CO จะต้องออกมา
น้อย แสดงให้เห็นว่าการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นัน้มกัจะเกิดขึ้นในช่วง
ความเรว็รอบสงูๆ คอืประมาณ 3,500 รอบ/นาท ีเป็นตน้ไป นอกจากนี้
ผลลพัธ์ที่ได้จากการวดัปรมิาณของ O2 ก็มคีวามสมัพนัธ์กบัค่า 
Lambda และคา่ CO2 เชน่กนักล่าวคอื เมือ่เกดิสว่นผสมบาง (มปีรมิาณ
อากาศมากกว่าทีต่อ้งการ) กจ็ะทําใหม้ ี O2 หลงเหลอือยู่ในไอเสยีมาก 
แต่เมือ่การสนัดาปในหอ้งเผาไหมเ้ป็นไปอย่างสมบรูณ์ (เกดิ CO2 มาก) 
กจ็ะสง่ผลใหค้า่ของ O2 ทีอ่อกมากบัไอเสยีนัน้ลดลง 

ในส่วนของค่าควนัดํานัน้ โดยปกติแล้วเครื่องยนต์ที่มีการจุด
ระเบดิดว้ยประกายไฟ (SI Engine) นัน้ จะมคี่าควนัดาํทีต่ํ่ามากอยู่แลว้ 
(เกดิเขม่าน้อย) ดงันัน้ค่าควนัดําทีว่ดัไดใ้นทีน้ี่จงึมคี่าทีต่ํ่ามากเช่นกนั 
โดยมคี่าเฉลี่ยประมาณ 0.19 m-1 เท่านัน้ และจากการทดสอบ
ภาคสนามนัน้ กไ็ม่สามารถสงัเกตเหน็ควนัดําทีป่ลายท่อไอเสยีไดด้ว้ย
ตาเปล่าเชน่กนั 

สําหรบัแผนงานในอนาคตนัน้ ควรจะมกีารปรบัแต่งเครื่องยนต์
ใหม่ให้เหมาะสมกบัการใช้เชื้อเพลิงที่มเีอทานอลผสมอยู่โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่แก๊สโซฮอล ์E10 หรอื E20 ทีห่าไดง้า่ยในขณะนี้ 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีไดส้รา้งเครือ่งตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติชนิดเสน้ลวด-แผน่

เรยีบสาํหรบัดกัเขมา่จากการเผาไหมไ้มฟื้นโดยมขีนาดความกวา้ง 0.5 × 

1 × 0.5 m มจีาํนวนแผน่เรยีบ 10 แผน่ จาํนวนเสน้ลวด 12 เสน้ต่อ 1 
แถว ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลางเสน้ลวด 1 mm ผลการทดลองเบื้องต้น
ปรากฏว่าเครื่องตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติชนิดเสน้ลวด-แผ่นเรยีบโดยให้
แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ 12 kV (DC) มปีระสทิธภิาพเฉลีย่ 58.43 % อย่างไรก็
ตามควรมกีารปรบัปรุงประสทิธิภาพให้สูงโดยศึกษาผลของตัวแปรที่
สาํคญัคอืระยะระหว่างแผ่นเรยีบและระยะระหว่างเสน้ลวด รวมทัง้ขนาด
ของอุปกรณ์ต่อประสทิธภิาพการดกัจบัดว้ย 
 
Abstract 
 A wire-plate electrostatic precipitators (ESP) was constructed 
to test an efficiency in collecting smoke particles from wood 
burning. A 0.5x1x0.5 m ESP contained 10 collecting plates and 12 
1-mm electrode wires per row between plates. Maximum input 
voltage was 12 kV (DC). Average collection efficiency was found to 
be 58.43 % which is still lower than expected. Therefore and 
improvement of collection efficiency is necessary. This can be 
achieved by adjusting the distance between plates, electrode wire 
and overall dimension of the device. 
 
1. บทนํา 

ปจัจบุนัเชือ้เพลงิชวีมวลมบีทบาทสาํคญัเน่ืองจากเป็นแหล่งพลงังาน
ทดแทนที่สําคญั การใช้ไม้ฟืนซึ่งเป็นชวีมวลที่สําคญัเพื่อให้ความร้อน 
ก่อให้เกิดมลภาวะในรูปเขม่าควนัซึ่งส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดย

เขม่าควันมีองค์ประกอบทางเคมีที่มีผลต่อสุขภาพเช่น Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons (PAHs) เป็นตน้ [1-3] ดงันัน้จงึมคีวามจาํเป็น
ในการหาวธิกีารควบคุมหรอืลดปรมิาณอนุภาคเขมา่ควนัใหอ้ยู่ในระดบัที่
ตํ่า จงึเกิดแนวคิดในการหาวิธีกําจดัหรอืลดปรมิาณอนุภาคเขม่าซึ่งง
สามารถทําได้หลายวธิกีาร เช่น ห้องตกตะกอนไซโคลน ห้องถุงกรอง 
เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต โดยทุกวิธีได้มีการนํามาใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะวธิกีารตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติเป็นวธิกีารทีนิ่ยม
ใชก้นัมาก 

จากการควบคุมหรอืลดปรมิาณอนุภาคเขม่าควนัไดม้กีลุ่มผูว้จิยัได้
ทําการศกึษาดงัน้ี นฤบดแีละคณะ [4] สรา้งเครื่องตกตะกอนเชงิไฟฟ้า
สถิตชนิดชัน้เดียวที่มีท่อสแตนเลสทําหน้าที่เป็นขัว้เก็บอนุภาคและมี
ลวดทองแดงที่อยู่กลางท่อทําหน้าที่เป็นขัว้โคโรนาถ่ายประจุให้กับ
อนุภาคสําหรบัดกัจบัอนุภาคเขม่าควนั ในการทดลองจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง 12.3 kV(DC) ใหก้บัเครือ่ง ทาํการตดิตัง้ปมัสุญญากาศ โดย
ตัง้อตัราการไหลที ่ 20 lpm เพือ่การเกบ็ตวัอย่างเขมา่ควนัทีท่างเขา้และ
ทางออกทุกๆ 30 นาท ีผลปรากฏวา่ 30 นาทแีรก มคี่าประสทิธภิาพ 
90%, 80% และ 75% ทีค่่าความต่างศกัย ์12.3 kV, 9.7 kV และ 8.6 kV 
ตามลําดบั โดยค่าความต่างศักย์ทัง้หมดในช่วงน้ีจะทําให้เครื่อง
ตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด และ Kocik และคณะ 
[5] ทําการทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพของการตกตะกอนในเครื่อง
ตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติชนิดเสน้ลวด-แผน่เรยีบทีม่เีสน้ลวด 7 เสน้ และ
ใช้ควนับุหรีเ่ป็นอนุภาคที่ไหลผ่าน โดยการวดัการกระจายของอนุภาค
ขนาด 0.5 ถึง 8 ไมครอน ที่ความเร็วลมเฉลี่ยที่ 0.2 และ 0.8 m/s 
หลงัจากการตกตะกอนลงบนขัว้เกบ็ประจุเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่ในการทดลอง
ทีค่วามเรว็ลมและความต่างศกัย์ต่างๆ นัน้จะทําการสลบัขัว้บวกและขัว้
ลบเข้ากบัเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้นลวด-แผ่นเรียบผล
ปรากฏวา่ ถา้ใชแ้รงดนัไฟฟ้าขัว้ลบเป็นตวัเหน่ียวนําทีค่วามต่างศกัย ์16 
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kV (DC) จะทาํใหป้ระสทิธภิาพทีส่งูกวา่การใชแ้รงดนัไฟฟ้าจากขัว้บวกที่
ความเรว็ลมเฉลี่ย 0.2 และ 0.8 m/s และความต่างศกัย์ 16 kV (DC) 
Tekasakul และคณะ [6] ไดท้าํการศกึษาประสทิธภิาพการดกัจบัอนุภาค
จากการเผาไหม้ไม้ยางพาราในโรงรมยาง โดยใช้เครื่องตกตะกอนเชงิ
ไฟฟ้าสถติชนิดทอ่-เสน้ลวด พบวา่มปีระสทิธภิาพเหมาะกบัการใชง้านแต่
รปูรา่งยงัไมเ่หมาะสมจงึตอ้งมกีารพฒันาต่อ 

 ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีไดส้รา้งเครือ่งตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติชนิดเสน้
ลวด-แผ่นเรียบสําหรบัดกัเขม่าจากการเผาไหม้ไม้ฟืนเน่ืองจากเป็น
อุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการกําจดัปริมาณอนุภาคเขม่าสูง มีรูปร่างที่
เหมาะสม มคีวามสญูเสยีความดนัทีต่ํ่า มปีระสทิธภิาพสงู และมคี่าใชจ้า่ย
ในการเดินเครื่องตํ่ากว่าเมื่อเทียบกับการควบคุมวิธีอื่น เพื่อทําการ
ทดลองและคาํนวณประสทิธภิาพ 

 
2. ทฤษฎี 
กระบวนการเกาะติดของอนุภาคบนขัว้เก็บประจุของเครื่อง
ตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิด เส้นลวด-แผน่เรียบ 
 สําหรบัความเข้าใจพื้นฐานของเครื่องตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถิตมี
ข ัน้ตอน 3 ขัน้ตอนคอื การใสป่ระจ ุการเกบ็อนุภาค และการกาํจดัอนุภาค
ทีเ่กบ็แลว้ 
 เริม่ต้นด้วยการเหนี่ยวนําให้เส้นลวดเป็นประจุลบและให้ข ัว้เก็บ
ประจุเป็นประจุบวก ดงัแสดงในรูปที่ 1 (ก) และที่เสน้ลวดจะสรา้ง
อเิลก็ตรอนอสิระเกดิขึน้มา ตวัอเิลก็ตรอนอสิระนี้จะเป็นตวัทําใหโ้มเลกุล
ของก๊าซทีไ่หลผา่นมาดงัแสดงในรปูที ่1 (ข) เปลีย่นเป็นไอออนบวกและ
ทําใหเ้กดิอเิลก็ตรอนอสิระเพิม่ขึน้มาอกีเรื่อย ๆ ดงัแสดงในรปูที ่1 (ค) 
เรยีกว่าเกดิปรากฎการณ์โคโรนาจะเกดิขึน้บรเิวณรอบๆ ขัว้ปล่อยประจ ุ
และอเิลก็ตรอนอสิระทีเ่กดิขึน้น้ีจะเขา้ไปรวมตวักบัอนุภาคทีไ่หลผ่านมา
ทาํใหต้วัอนุภาคมปีระจลุบเกนิมาดงันัน้จงึเคลื่อนตวัไปเกาะตดิบนขัว้เกบ็
ประจุดงัแสดงในรปูที ่1 (ง) ซึง่ทาํไหเ้กดิการเกาะตดิอยู่บนขัว้เกบ็ประจ ุ
[7] 
 
ประสิทธิภาพการตกตะกอนอนุภาคเขม่า (Collection Efficiency) 

การคาํนวณประสทิธภิาพของเครื่องตกตะกอนเชงิไฟฟ้า ( η ) สถติ
สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการของ Deutsch – Anderson [8] 

⎟
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เมื่อ η  คอื ประสทิธภิาพการเกบ็, cA คอื พืน้ทีผ่วิของขัว้เกบ็ (m2),   

Q  คอื ปรมิาณการไหลของก๊าซทีเ่ขา้เครือ่ง (m3/s), eu  คอื ความเรว็

ของการเคลื่อนยา้ยของอนุภาค (m/s) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
                     (ก)                                        (ข) 
 
 
 
 
 

 
 

                      (ค)                                         (ง) 
 

รปูที ่1 หลกัการทาํงานของเครือ่งตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติชนิดเสน้ลวด-
แผน่เรยีบ (ก) การเหน่ียวนําใหเ้กดิขัว้ไฟฟ้า (ข) อเิลก็ตรอนอสิระเกดิขึน้ 
(ค) อเิลก็ตรอนอสิระเกดิขึน้อยา่งทวคีณู (ง) การเคลื่อนของอนุภาคไป

เกาะตดิทีข่ ัว้เกบ็ประจุ 
  
ความเรว็ของเคลื่อนย้ายอนุภาค (The Electrical Drift Velocity of 
Particles) 

 ความเรว็ของการเคลื่อนยา้ยอนุภาค ( eu ) คาํนวณไดจ้าก [9] 

pd
cn(t)eEC

eu
πμ3

=                               (2) 

เมือ่ n(t)  คอื จาํนวนการประจุบนอนุภาค, e  คอื ประจุของอเิลก็ตรอน 
(คูลอมบ/์อเิลก็ตรอน) (1.6x10-19), E  คอื ความแรงของสนามไฟฟ้า 

(Volt/m), μ  คอื ความหนืดของก๊าซ (N.s/m2), cC คอื ตวัชดเชยของ

คนันิงแฮม 
 
ตวัชดเชยของคนันิงแฮม (The Cunningham Correction Factor)  

 ตวัชดเชยของคนันิงแฮม ( cC ) คาํนวณไดจ้าก [10] 
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โดยที ่ λ  คอืระยะทางอสิระเฉลีย่ของโมเลกุล (micron) 
 
ความแรงของสนามไฟฟ้า (The Electrical Field Strength In The 
Wire-Plate)  
 การคาํนวณความแรงสนามไฟฟ้า ( E ) คาํนวณไดจ้าก [9] 
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โดยที ่ wV  คอื แรงดนัไฟฟ้าทีใ่ส ่(V), pW   คอื ระยะห่างระหวา่งเสน้

ลวดกบัแผน่เรยีบ (m) 
 อนุภาคที่แขวนลอยในอากาศจะถูกอดัประจุด้วยสมัผสัและการ
เกาะติดของไอออนที่ถูกสร้างขึ้นโดยปรากฏการณ์โคโรนาดิสชาร์จที่
อเิล็กโทรด ไอออนจะถูกเคลื่อนย้ายโดยสนามไฟฟ้าหรอื การแพร่เชงิ
ความรอ้น (thermal diffusion) ดงันัน้การคาํนวณจาํนวนประจุบนอนุภาค
คาํนวณไดจ้ากการใชป้ระจุแบบแพร่เชงิความรอ้น ( (t)

d
n ) (diffusion 

charging) และหรอื จาํนวนประจุบนอนุภาคจากการใหป้ระจุสนามไฟฟ้า 
( (t)

f
n ) (field charging)  ซึง่สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี  

การแพร่เชิงความร้อน (Diffusion Charging)  
 การคํานวณจํานวนประจุบนอนุภาคคํานวณได้จากการใช้ประจุ
แบบแพรเ่ชงิความรอ้น ( (t)

d
n ) คาํนวณไดจ้าก [9] 
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เมือ่ pd  คอื ขนาดของอนุภาค (m), k  คอื ค่าคงทีข่องโบลตซม์านน์ 

(1.38 x 10-23 J/K), EK  คอื ค่าคงทีจ่ากสมการของคลูอมบ ์(9x109 

Nm2/C2), iC  คอืคอื ความเรว็อุณหภูมเิฉลีย่ของไอออน (240 m/s), 

iN คอื ค่าความเขม้ขน้ของไอออน, t  คอื เวลาทีเ่ริม่นับจากการใส่

ประจ ุ(sec), T  คอื อุณหภมูทิีส่ภาวะมาตรฐาน (K) 
 การคาํนวณคา่ความเขม้ขน้ของไอออน (Ni) คาํนวณไดจ้าก [9] 

cEAieZ

I
iN =                               (6) 

เมือ่ Ι  คอื กระแสไฟฟ้าทีจ่า่ย (A) 
 
การให้ประจแุบบสนาม (Field Charging)  
 การคํานวณจํานวนประจุบนอนุภาคจากการให้ประจุแบบสนาม 
( (t)

f
n )   คาํนวณไดจ้าก [9] 
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เมือ่ ε คอื คา่คงทีข่องการเป็นฉนวนของอนุภาค iZ คอื การเคลื่อนยา้ย

ไฟฟ้าของไอออน  
 ดงันัน้จาํนวนประจุโดยรวม ( n(t) ) คาํนวณไดจ้าก [9] 

 (t)
d

n(t)
f

nn(t) +=                                     (8) 

 
3. วสัดอุปุกรณ์และวิธีวิจยั 
เคร่ืองตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตชนิดเส้นลวด - แผน่เรียบ  

ขนาดของเครื่องทีอ่อกแบบเพื่อการทดสอบสามารถคํานวณขนาด
จากสมการ (1), (2) และ (4) โดยกําหนดใหป้ระสทิธไิม่ตํ่ากว่า 80 

เปอรเ์ซน็ต ์ในเชงิทฤษฏ ีซึง่ทาํใหไ้ดข้นาดความกวา้ง 0.5 × 1 × 0.5 m 
มจีาํนวนแผน่เรยีบ 10 แผน่ ดงัแสดงในรปูที ่2 จาํนวนเสน้ลวด 12 เสน้

ต่อ 1 แถว ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเสน้ลวด 0.001 m ระยะระหวา่งแผน่
ขัว้บวก 2.5 cm และระยะหา่งระหวา่งเสน้ลวดขัว้ลบ 8.3 เซนตเิมตร  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 เครือ่งตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติเสน้ลวด-แผน่เรยีบ 
 
3.2 ชดุวงจรสาํหรบัจ่ายกระแสไฟฟ้า 
 วงจรประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัคอื high voltage transformer  ทาํ
หน้าทีแ่ปลงแรงดนัไฟฟ้าจาก 220 V(AC) เป็น 15 kV(AC) ในเชงิทฤษฎ ี
โดยจา่ยกระแสไฟฟ้าขนาด 30 mA แบบ high voltage transformer และ
ใชไ้ดโอด สามารถทนแรงดนัไฟฟ้าได ้ 18kV  นํามาต่อเป็นวงจร bridge 
rectifier เพื่อแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัให้เป็นแรงดนัไฟฟ้า
กระแสตรง โดย diode แต่ละตวัแชอ่ยูใ่นน้ํามนัหมอ้แปลงเพือ่ป้องกนัการ
เกดิประกายไฟของ diode  แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัจะต่อเขา้กบัมุมของ
วงจร bridge rectifier และ output จะถูกนําออกทีส่องมุมทีเ่หลอืแสดงใน
ไดอะแกรมรปูที ่3 และผลจากการทดลองวงจรจา่ยกระแสไฟฟ้าแสดงใน
กราฟรปูที ่4 ซึง่แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุเทา่กบั 12 kV (DC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 ไดอะแกรมแสดงวงจรจา่ยกระแสไฟฟ้า 
 

4. วิธีการดาํเนินงานวิจยั 
 เตรยีมแผ่นกระดาษกรอง นํากระดาษกรองเกบ็ไวใ้นตู้ควบคุม
ความชืน้ (50% RH) เป็นเวลา 3 วนั เมือ่นํากระดาษกรองออกจากตูอ้บ
ความชื้นทําการชัง่น้ําหนักของกระดาษกรองและควรใหอุ้ณหภูมหิอ้งมี
อุณหภมูติํ่ากวา่ 25 °C และ ควรใหค้วามชืน้สมัพทัธป์ระมาณ 50 % RH 
 จากนัน้นํากระดาษกรองต่อเข้ากับตัวยึดเพื่อเก็บตัวอย่างของ
อนุภาคเขม่าที่ทางเขา้และทางออกของเครื่องตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติ
เพือ่ดดูเขมา่ควนัผา่นกระดาษกรองดงัแสดงในรปูที ่5 โดยทาํการทดลอง 
3 ครัง้ ครัง้ที ่1และ 2 อตัราการไหลของเขม่าผา่นกระดาษกรอง 94.7  
lpm เวลาในการดดูเขม่า 8 นาท ีครัง้ที ่3 อตัราการไหลของเขมา่ผ่าน
กระดาษกรอง 94.7 lpm เวลาในการดดูเขมา่ 5 นาท ีนํากระดาษกรองที่
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มตีวัอย่างของอนุภาคเขม่าเกาะตดิเกบ็ไวใ้นตูค้วบคุมความชื้นเป็นเวลา 
3 วนั เมือ่นํากระดาษ กรองออกจากตูอ้บความชืน้ทาํการชัง่น้ําหนกัของ
กระดาษกรองและควรใหอุ้ณหภูมหิอ้งมอุีณหภูมปิระมาณ 25 °C และ 
ความชืน้สมัพทัธต์ํ่ากวา่ 50 % RH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4 กราฟแสดงผลของวงจร Bridge Rectifier ระหวา่ง Input voltage 
(V (AC)) & Output voltage (kV (DC)) & Current (μ A) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
รปูที ่ 5 ไดอะแกรมแสดงการต่อชุดเกบ็ตวัอยา่งเขา้กบัเครือ่งตกตะกอน

เชงิไฟฟ้าสถติ  
 
 คํานวณหาประสทิธภิาพในการดกัเขม่าของเครื่องตกตะกอนเชงิ
ไฟฟ้าสถติ เมือ่ทราบมวลของกระดาษกรองก่อนการทดลองและมวลของ
กระดาษกรองหลงัการทดลองสามารถคํานวณหามวลของอนุภาคและ
ความเขม้ขน้ของอนุภาคเขมา่ทีจ่ดุนัน้ๆ โดยการคาํนวณดงัน้ี 
 การคาํนวณมวลของอนุภาคเขมา่ควนั คาํนวณไดจ้าก 

i-  Mf  M dustM =                            (9) 

เมือ่  dust M คอื มวลของอนุภาคเขมา่ควนั (mg), fM  คอื มวลของ

กระดาษกรองหลงัการทดลอง (mg),  i M คอื มวลของกระดาษกรอง

ก่อนการทดลอง (mg)  
 การคาํนวณความเขม้ขน้ของอนุภาคเขมา่ คาํนวณไดจ้าก 

V
dustM

dustC =                              (10) 

เมือ่ dust C คอื ความเขม้ขน้ของอนุภาคเขมา่ (mg/m3), V คอื 

ปรมิาตรทีไ่หลผา่นกระดาษกรอง (m3) 
 การคาํนวณอตัราการไหลทีผ่า่นกระดาษกรอง คาํนวณไดจ้าก 

                             Qt       V = (11) 
 เมือ่ Q  คอื อตัราการไหลทีผ่า่นกระดาษกรอง (m3/sec), t  คอื เวลาใน
การเกบ็ตวัอยา่ง (sec) 
 การคาํนวณประสทิธภิาพในการดกัเขมา่ของเครือ่งตกตะกอนเชงิ
ไฟฟ้าสถติ  คาํนวณไดจ้าก  

100η ×
−

=
iC

fCiC
                           (12) 

เมือ่ η คอื ประสทิธภิาพการดกัเขมา่ของเครือ่งตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติ, 

 iC คอื ความเขม้ขน้ของอนุภาคเขม่าทางเขา้ของเครื่องตกตะกอนเชงิ

ไฟฟ้าสถติ, fC  คอื ความเขม้ขน้ของอนุภาคเขม่าทางออกของเครือ่ง

ตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติ 
 
5. ผลการทอลอง 

ทําการทดลองโดยการเก็บตัวอย่างกระดาษกรองนํามาเปรียบ
น้ําหนักเขม่าจากชุดเก็บตัวอย่างที่ทางเข้าและที่ทางออกซึ่งผลการ
ทดลอง 3 ครัง้ มปีระสทิธิภาพที่แตกต่างกนัดงัน้ี ครัง้ที่ 1 และ 2
ประสทิธภิาพทีไ่ดใ้กลเ้คยีงกนัมากเน่ืองจากทดลองทีอ่ตัราการไหล 94.7 
lpm และใช้เวลาในการดูดเขม่า 8 นาทเีท่ากนั ซึ่งแตกต่างจากการ
ทดลองในครัง้ที ่3 อตัราการไหล 94.7 lpm แต่ใชเ้วลาในการดดูเขมา่ 5 
นาที ซึ่งความเข้มขน้ของอนุภาคเขม่าควนัเริม่เบาบางลง จงึทําให้ได้
ประสทิธภิาพในครัง้ที ่3 ตํ่าทีส่ดุ   ผลการทดลองดงัแสดงในตารางที ่1   

 
ตารางที ่1 แสดงผลการทดลอง 3 ครัง้ 

ครัง้
ที ่ 

น้ําหนกัอนุภาค
ก่อนเขา้ ESP 

(กรมั) 

น้ําหนกัอนุภาค
ออกจาก ESP 

(กรมั) 
ประสทิธภิาพ 

ESP (%) 

1 0.45231 0.15655 65.39 

2 0.37952 0.14549 61.66 

3 0.16389 0.08482 48.25 
  

จากผลการทดลองประสิทธิภาพที่ได้ยังไม่สูงนักดังนัน้จึงต้อง
ปรบัปรุงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยการศึกษาผลของตัวแปร
ต่างๆ เช่น แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  การจดัวางตําแหน่งของเสน้ลวด-
แผน่เรยีบและขนาดของของเครือ่งตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติชนิดเสน้ลวด
และแผน่เรยีบใหเ้หมาะสม การเพิม่พืน้ทีแ่ผน่เรยีบเพือ่ดกัจบัเขมา่ไดม้าก
ขึน้ 
 
 
 

ชุดเกบ็ตวัอยา่งทีท่างออก 

ชุดเกบ็
ตวัอยา่ง

ที่
ทางเขา้ 
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6. สรปุ 
 จากผลการทดลองทัง้ 3 ครัง้มปีระสทิธภิาพเฉลีย่ 58.43 เปอรเ์ซน็ต ์
ซึง่ประสทิธภิาพทีไ่ดน้ัน้ตํ่ากว่าค่าในเชงิทฤษฎ ี(80 %) เน่ืองจากความ
เขม้ขน้ของอนุภาคค่อนขา้งสูง ดงันัน้จงึควรมกีารศกึษาต่อไปเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพของเครื่องตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติใหสู้งขึน้เหมาะกบัการ
ดกัจบัเขมา่  
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Abstract 

The use of exhaust gas recirculation (EGR) has been widely recognized 
as an effective way to control NOx emissions in internal combustion engines.  
The current study examines the effects of EGR on diesel engine operations 
under two different steady-state conditions: a low-load operation at 2000 rpm 
and a medium-load operation at 2500 rpm.  All experiments were performed in 
a four-cylinder, turbocharged direct injection engine.   

Data emphasized that the use of EGR could reduce NOx emissions 
significantly.  A greater amount of EGR reduced the combustion temperatures, 
thus reducing the rate of NOx formation.  An excessive rate of EGR led to 
lower engine efficiency, considerably higher CO and slightly higher HC 
emissions.  Although regulating a high EGR rate can result in greater CO and 
HC emissions, the higher engine-out exhaust temperature under low-load 
operations is favorable for the conversion efficiency of the diesel oxidation 
catalyst operation.  The EGR amounts should be tuned for high thermal 
efficiency and acceptable emissions at different engine conditions.  The 
findings help facilitating further investigations into engine improvements and 
modifications.   
 
Keywords:  diesel, compression ignition, EGR, NOx, emissions, direct 
injection, internal combustion engines. 
 
1. Introduction 
 Increasingly stringent emission regulations, diminishing fossil energy 
supply and enhanced power requirements have provoked interest in promising 
powertrain technologies like hybrid cars and fuel cell vehicles.  However, they 
are still far from being completed and internal combustion (IC) engines will 
continue to remain as the most efficient and cheapest transportation system 
available for the foreseeable future.  A nature consequence of this would be to 
continue our efforts in making the readily available technologies in IC engines 
better.   
 Conventional compression-ignition or diesel engines are promising for a 
capability to achieve high thermal efficiency operations.  Diesel engines utilize 
high compression ratios, compared to those of spark-ignition (SI) engines.  
The load in diesel engines is controlled by regulating the amount of fuel which 
is directly injected into the cylinder.  As such, the engines operate on the 

excess of air.  Together with a higher compression-ratio operation, a diesel 
engine has a higher efficiency than an SI engine.  Under normal conditions, 
diesel engines emit less hydrocarbons (HC) and carbon monoxide (CO).   
 In contrast, diesel engines suffer from high soot and oxides of nitrogen 
(NOx) emissions.  With the diffusion-like combustion characteristics in diesel 
engines, soot is formed due to pyrolysis in the fuel-rich zones (core of the fuel 
spray) [1].  Although soot formation is an important issue in diesel engine 
operations, it is beyond the scope of the current study. 
 It is recognized that NOx are generated from high-temperature zones 
during the combustion [1-5].  One practical way to control NOx generation is by 
using exhaust gas recirculation (EGR).  From this aspect, the use of EGR was 
brought into our attention.  The focus of current work is then the effects of 
EGR on diesel-engine characteristics under different operating conditions.  The 
findings from this study will provide a better understanding of the nature of 
combustion characteristics and engine operating control.  This information will 
facilitate further investigations into engine improvements and modifications.   
 
2. Experimental Setup 
 All experiments were performed on the PTT engine dynamometer test 
bed.  The following sub-sections briefly describe the experimental preparation.  
 
2.1 Engine Test Cell 
 The engine was a four-cylinder, four-stroke, turbocharged diesel engine 
equipped with a commonrail direct injection system.  The engine specifications 
are shown in Table 1.  The engine was mounted to the engine dynamometer 
system for engine load control and measurements.  The engine parameters 
such as coolant temperature and oil temperature were measured and 
controlled.  In order to explore a range of engine operating conditions, the 
original engine controller was replaced by the PTT engine controller.  The 
open loop algorithm related to the engine crank angle position was used to 
control the injection timing.  The simple PID close loop algorithm was used for 
EGR and throttle position control.  Fig. 1 illustrates the schematic of the engine 
test cell setup. 
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Table 1.  Engine specifications. 
Number of cylinders: 4 (inline) 
Number of valves: 16 (DOHC) 
Manifold: Cross-flow with turbocharger 
Fuel system: Commonrail direct injection 
Displacement: 2,494 cc 
Bore: 92 mm 
Stroke: 93.8 mm 
Connecting rod: 158.5 mm 
Compression ratio: 18.5:1 
Max power: 75 kW at 3,600 rpm 

Max torque: 260 N⋅m at 1,600 – 2,400 rpm 
Valve timings: 
        IVO 
        IVC 
        EVO 
        EVC 

 
718° CA† 
211° CA 
510° CA 
    0° CA 

Firing order: 1-3-4-2 
†In this study, crank angle degrees during an engine cycle will be counted after 
the exhaust TDC (i.e. 0° – 719°CA). 
 

 
Figure 1:  Schematic of the engine test cell setup. 
 
2.2 Emission Measurement 
 AVL AMA1800 emission analyzer was installed to measure the 
concentrations of engine-out emissions at the location before the diesel 
catalytic converter.  Measured emission species included total hydrocarbons 
(THC), CH4, CO, CO2 and NOx.  The CO2 concentrations in the ambient and in 
the intake manifold were measured for the calculation of the EGR ratio.  
 
2.3 Combustion Measurement 
 The combustion process is normally analyzed from the in-cylinder 
pressure data.  As such, a Kistler pressure transducer was installed through 
the grow plug hole in the first cylinder, which was the closest cylinder to the 
EGR line.  The pressure data was recorded for 50 engine cycles by the data 
acquisition system with a resolution of 0.1 degree of crank angle.  Individual 
pressure data and their averages were filtered by using the Fourier series 
method.  Mass-averaged temperature was calculated from pressure data by 
using an ideal gas assumption from IVC to EVO.  The apparent energy 
release rates (AERR) were calculated by Eq. (1), where we considered the 
ideal gas system undergoing an isentropic process [1]: 

 
θγθγ

γ
θ d

dpV
d
dVp

d
dQnet

1
1

1
AERR

−
+

−
=≡   (1) 

where p is the in-cylinder pressure, V is a cylinder volume, γ is a specific heat 

ratio, and θ is a crank angle degree.  For all experimental data presented in 

this paper, we used γ = 1.33. 
 
3. EGR Calculations 
 The EGR line was connected from the exhaust runner of the first cylinder 
(upstream from the exhaust manifold) to the intake line (right after the throttle 
valve).  The EGR flow rate was controlled by adjusting the opening position 
(EGR set point) of the solenoid valve.  The EGR set point could be varied from 
0% (fully closed) to 100% (fully opened).  One popular technique to estimate 
the EGR amount is using CO2 concentrations.  It is the fact that CO2 is one of 
the major components in the exhaust that is stable and measurable.  The EGR 
ratio was calculated from measured CO2 concentrations in the intake manifold 
and in the exhaust line (before the turbine) by using Eq. (2) [6]: 

 100
]CO[
]CO[

%EGR
exh2

int2 ×=     (2) 

where [CO2]int is the measured CO2 concentration in the intake system, and 
[CO2]exh is the measured CO2 concentration in the exhaust system.   
 Notice that as the actual EGR flow rate approaches zero, %EGR 
calculated by Eq. (2) does not go to zero.  To adjust this offset for low EGR 
cases (say less than 20%), we use the following equation: 

 100
]CO[]CO[
]CO[]CO[

%EGR
ref2exh2

ref2int2 ×
−
−

=    (3) 

Where [CO2]ref is the measured CO2 concentration at the reference point, 
which is taken as the ambient CO2 concentration in the laboratory room. 
 Note that Eq. (2) and Eq. (3) are approximations and should be used 
with caution.  Theoretically, the EGR rate is defined by the ratio between the 
mass of the EGR and the total mass of the charge mixture entering the 
cylinder [1].  However, the mass flow rate of EGR was not measured.  Using 
Eq. (2) and Eq. (3) offered a simplified approach to estimate our EGR amount.  
To gain a better understanding into our EGR system characteristics, a relation 
between the EGR set point (%EGRSP) and the estimated EGR rate (%EGR) 
was monitored at two different engine conditions: a low-load operation at 2000 
rpm (Fig. 2) and a medium-load operation at 2500 rpm (Fig. 3).  The error bars 
on these figures indicate data variations calculated from the repeatability test 
conditions (to be discussed in the next section). 
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Figure 2:  Estimated EGR rates at different EGR set points at low-load (IMEP 
~ 3.3 bar) diesel operations at 2000 rpm. 
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Figure 3:  Estimated EGR rates at different EGR set points at medium-load 
(IMEP ~ 5.8 bar) diesel operations at 2500 rpm. 
 
4. Experimental Matrices 
 Experiments were designed to investigate the effects of EGR on diesel 
engine operations at 2000 rpm and 2500 rpm.  The low and medium loads 
were selected as their thermal efficiencies were lower than those of high-load 
operations.  Table 2 lists all controlled operating parameters for the two engine 
conditions. 
 

Table 2.  Controlled operating parameters for all engine conditions. 

Engine condition: 
Low-load 
2000 rpm 

Medium-load 
2500 rpm 

Coolant temperature: 80°C 80°C 
Oil temperature: 90°C 90°C 
Throttle position: Fully open Fully open 
EGR set point: vary vary 
Rail pressure: 355 bar 510 bar 
1st-pulse inj. signal 
   Start of injection: 
   Injection duration: 

 
343.8° 

4.2° CAD 

 
349.2° 

12.9° CAD 
2nd-pulse inj. signal 
   Start of injection: 
   Injection duration: 

 
358.0° 

9.55° CAD 

 
– 
– 

 
 The engine condition for repeatability test was the baseline diesel 
operation at 2000 rpm, where the EGR set point was at 82%.  For all 
experiments, we performed this engine condition as the first data point with 
combustion after the coolant and the oil reached their operating temperatures.  
As a routine check point, we recorded data under this condition during the day 
and at the last data point of the day.  Repeatability data under the baseline 
diesel operation at 2000 rpm and the properties of our diesel fuel are provided 
in the appendix. 
 
5. Results and Discussion 
 All experimental data were recorded at steady-state operations.  Results 
of engine performance and engine-out emissions are presented.  Then, the 
analysis on in-cylinder pressure data is discussed. 
 
5.1 Engine Performance Data 
 Data of brake power and net thermal efficiency under low-load operation 
at 2000 rpm are presented in Fig. 4.  Varying EGR rate did not significantly 
change the brake power and the efficiency of the engine under this operation.  

On the contrary, regulating high EGR rates under the medium-load operation 
at 2500 rpm caused the brake power and the efficiency to decrease (see Fig. 
5).   
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Figure 4:  Net thermal efficiency and brake power at different EGR rates under 
low-load at 2000 rpm. 
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Figure 5:  Net thermal efficiency and brake power at different EGR rates under 
medium-load at 2500 rpm. 
 
5.2 Engine-out Emission Data 
 As shown in Fig. 6, NOx were fairly decreased with a greater amount of 
EGR ratio at 2000-rpm operation.  As the EGR rate was increased, THC 
tended to increase gradually and CO was steadily increased.  At 2500 rpm 
(Fig. 7), NOx were rapidly dropped with increasing %EGR.  Meanwhile, THC 
was slightly increased and CO rapidly grew, especially at EGR more than 
30%. 
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Figure 6:  Engine-out emissions at different EGR rates under low-load at 2000 
rpm. 
 

0

100

200

300

400

0 10 20 30 40

EGR rate [%]

NO
x 

[p
pm

]

0

500

1000

1500

2000

CO
 o

r T
HC

 [p
pm

]

NOx [ppm]
CO [ppm]
THC [ppmC]

 
Figure 7:  Engine-out emissions at different EGR rates under medium-load at 
2500 rpm. 
 
 We hypothesized that the rapid reduction in NOx with a greater EGR rate 
at higher loads was due to the reduced amount of O2 concentration in the 
combustion chamber and a more significant decrease in the gas temperature 
during the combustion.  The rapid rise in CO at EGR more than 30% under 
the 2500-rpm operation is likely to be involved with two factors.  At higher 
loads, the O2 concentration becomes lower.  As the engine speed increases, 
there is less time (in milliseconds) available for the mixing process.  As such, 
these two factors suppress the rate of CO-CO2 oxidation. 
 
5.3 Analysis of In-cylinder Pressure Data 
 Fig. 8 and Fig. 9 show histories of pressure, AERR, and mass-averaged 
temperature at different EGR rates under the low-load, 2000-rpm operation 
and the medium-load, 2500-rpm operation, respectively.  It is obvious that 
increasing %EGR causes the pressure to decrease.  
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Figure 8:  Histories of pressure, apparent energy release rates, and mass-
averaged temperature at different EGR rates under low-load at 2000 rpm. 
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Figure 9:  Histories of pressure, apparent energy release rates, and mass-
averaged temperature at different EGR rates under medium-load at 2500 rpm. 
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Figure 10:  Measured temperatures at intake manifold and exhaust manifold, 
and calculated gas temperatures at 340°CA and at 510°CA (EVO) at different 
EGR rates under low-load at 2000 rpm. 
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Figure 11:  Measured temperatures at intake manifold and exhaust manifold, 
and calculated gas temperatures at 340°CA and at 510°CA (EVO) at different 
EGR rates under medium-load at 2500 rpm. 
The combustion phasing was retarded with higher %EGR.  At 2000 rpm under 

low-load operation, varying EGR from 0% to 37% caused the peak value of 
the mass-averaged temperature to reduce from 1608 K to 1505 K.  For 
medium-load at 2500 rpm, the peak temperature was reduced from 2208 K to 
1958 K by raising the EGR from zero to its maximum value.  A larger drop in 
the peak temperature at a higher load was in agreement with our hypothesis 
on the rapid reduction of NOx, as discussed above.  By looking at the energy 
release rates, the combustion phasing was retarded with higher EGR ratios.  A 
change in the combustion phasing leads to a change in engine operation, and 
its performance and emissions. 
 Regulating a greater EGR ratio raised the intake manifold temperature 
(see Fig. 10 and Fig. 11).  However, a greater amount of EGR caused the 
specific heat ratio of the mixture to reduce.  As a result, the gas temperature 
during the late compression (e.g. at 340°CA as shown in Fig. 10 and Fig. 11) 
was decreased.  The decrease in the compression temperature resulted in a 
delayed phasing of the combustion process.  As the start of combustion was 
retarded, the combustion duration became slightly longer (see AERR in Fig. 8 
and Fig. 9).  This resulted in hotter gas temperatures at EVO, as shown in Fig. 
10 and Fig. 11.  The exhaust manifold temperature was also increased, as a 
result of a higher gas temperature at EVO with a greater EGR amount. 
 The use of EGR should be tuned to achieve an optimum point for high 
engine efficiency and acceptable engine-out emissions.  In some operating 
conditions where the mass-averaged temperature during combustion is low 
(e.g. low-load operations), high %EGR helps increasing the exhaust 
temperature.  Conventional diesel oxidation catalytic converter systems require 
the exhaust gas temperatures to be sufficiently greater than the light-off 
temperatures.  This implies that different EGR rates should be applied at 
different engine conditions.  Further investigations can be examining the soot 
emission and performing experiments at different rail pressures.  A higher 
injection pressure will enhance the droplet break-up and atomization, thus 
improving the mixing process.  As such, CO and soot emissions can be 
reduced.   
 Results and findings from the current study provide a frame of reference 
on compression-ignition engine operations.  It is interesting to explore other 
alternative types of combustion such as the homogeneous charge 
compression ignition (HCCI) [2-5] and the dual fuel (natural gas and diesel 
fuel) operation [7] in this engine.  These two types of engine operations are 
attractive for a capability to achieve diesel-like efficiency together with nearly 
zero NOx and soot engine-out emissions. 
 
6. Conclusion 
 Data have been presented for diesel operations with a range of EGR 
rates in a four-cylinder, turbocharged direct injection engine.  Two engine 
conditions explored were the low-load operation at 2000 rpm and the medium-
load operation at 2500 rpm. 
 Results showed that the use of EGR helped reducing NOx emissions.  
An excessive rate of EGR resulted in a delayed combustion phasing, lower 
engine efficiency, slightly greater THC, and rapidly increased CO emissions.  
There appeared to be an optimum amount of EGR for a certain engine 
condition.  Compared to low-load operations, varying %EGR under operations 
at higher loads were likely to produce a greater impact on the combustion 
characteristics. 
 Under low load operations, high amounts of EGR should be regulated to 
raise the exhaust temperature at exhaust valve open.  The ability to achieve 
higher exhaust temperatures under low load operations is favorable for diesel 
oxidation catalysts. 
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Appendix 

Table A.1.  Repeatability data under baseline diesel operation (82% EGR set point) at 2000 rpm. 
Parameter Unit Average Max Min Std. Dev. 
%EGR % 35 44 31 3 
Diesel mass flow kg/h 2.68 2.74 2.62 0.03 

Lambda (λ) - 2.19 2.31 2.07 0.06 

Net thermal efficiency % 22.3 23.5 20.9 0.7 
Brake power kW 7.54 7.90 6.95 0.30 
Intake temperature1 °C 107 112 102 3 
Exhaust temperature2 °C 317 326 303 7 
IMEP bar 3.35 3.44 3.20 0.05 
COV of IMEP % 2.26 3.57 1.39 0.58 
CA10 (10% mass burn) °CA 362.58 370.60 360.10 2.24 
CA50 (50% mass burn) °CA 377.38 378.00 376.90 0.32 
B1090 (10% to 90% burn duration) °CAD 24.62 26.10 17.70 1.83 
Total energy release3 J 428.87 440.33 415.15 5.94 
Peak pressure bar 62.62 64.15 61.43 0.88 
Rate of pressure rise bar/°CA 1.95 2.00 1.89 0.03 
NOx ppm 73 90 56 9 
THC ppmC1 212 436 106 85 
CO ppm 434 576 338 59 

1 Measured at the intake manifold (after leave the compressor). 
2 Measured at the exhaust manifold (before enter the turbine). 
3 Total apparent energy release during the combustion calculated from in-cylinder pressure data. 
 

Table A.2.  Diesel fuel properties. 
Specific gravity at 15.6/15.6°C 0.827 
Calculated Cetane Index 57.8 
Viscosity at 40°C [cSt] 3.096 
Sulfur content [%wt.] 0.043 
Net heating value [J/g] 42,636 
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Abstract 
 Biodiesel, defined as the alkyl ester of fatty acid, is 
a renewable fuel used in diesel engines. It is made from 
the transesterification reaction of vegetable oil with 
alcohol. It was reported in the industry that when 
biodiesel conforming to national standard were stored for 
a long period, insoluble impurities appeared as white 
sediment at the bottom. This white sediment was 
examined via Gas Chromatography to show the presence 
of mono- and di-glyceride resulting from incomplete 
reaction and saturated methyl ester, which are considered 
the harmful components affecting fuel filters or systems. 
Furthermore, these glyceride compounds could 
deteriorate cloud point property of biodiesel.  
 
Keywords:  insoluble impurities, biodiesel, sediment 
 
1. Introduction 

Biodiesel, the alkyl ester of fatty acid, is made from 
transesterification of vegetable oil or animal fat with 
alcohol by using alkali catalyst, the reaction as shown in 
Figure 1. Mechanism of transesterification of triglyceride 
(TG) is shown in Figure 2. There are three stepwise 
reactions with intermediate formation of diglyceride 
(DG) and monoglyceride (MG) resulting in the 
production of methyl ester and glycerol. Biodiesel has 
many advantages included its usage as fuel effectively in 
diesel engine and non-pollution [1] 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 1. Transesterification reaction 
 
            TG + CH3OH        DG + R’CO2CH3 
            DG + CH3OH         MG + R’CO2CH3 

            MG +CH3OH        Glycerol + R’CO2CH3 
 

Figure 2. Mechanism of Transesterification 
 

The primary constituents in fats and oils are 
triglycerides but they also contain varying amounts of 
minor components such as monoglyceride and 
diglyceride etc., many of which significantly affect their 
chemical and physical properties. These substances 
dissolve in fatty acid and can be saponified by caustic 
treatment, often called the saponifiable matter. Besides, 
vegetable oil commonly contain 2% or more non-
glyceride substances; whereas, animal fats contain much 
smaller quantities, also referred to as the unsaponifiable 
matter, consisting of phospholipids, tocopherols, sterols, 
resin, carbohydrates, pesticides, proteins, trace metals and 
pigments. These substances frequently dissolve in fatty 
acids, which cannot be saponified by caustic treatment. 
Some but not all of the non-glyceride materials are 
undesirable [2].  

Characteristics of each biodiesel depend on fatty 
acid composition and organic compound that assemble in 
raw material. Palmitic acid and Stearic acid, which are 
saturate fatty acid, affect the cold flow properties [3] and 
sterol glucosides (SGs), which are organic compound or 
unsaponifiable matter as shown in Figure 3, have 
possibility to obstruct flow ability in biodiesel due to the 
high melting point of SGs (~240 degrees Celsius). The 
melting point is equivalent the pour point, which is the 
temperature for phase transition from solid to liquid or 
liquid to solid, vice versa. In addition, SGs can essentially 
be considered “dispersed fine solid particles” in biodiesel. 
These dispersed SG particles may also promote the 
crystallization of other compounds [4]. Therefore, the 
usage of biodiesel with these compounds poses high risk 
for clogging in engine system. 

It was reported in the industry that when biodiesel 
that meet national standard is stored for a long period, 
insoluble impurities could appear as white sediment at the 
bottom. Therefore, the present study aims to characterize 
this white sediment via Gas Chromatography with the 
discussion on its effect on engine performance. 
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Figure 3. Sterol glucosides structure 

. 
2. Experimental 
   
2.1 Materials 
 Biodiesel, Palm Stearin Methyl Ester (PSME), was 
received from commercial source as shown in Figure 4. 
Some physico-chemical properties of PSME were 
summarized in Table 1. 
 
2.2 Methodology 
 When keeping the PSME under ambient condition, 
the white sediment becomes self-separated as a solid 
phase at the bottom and was collected them for GC 
analysis as shown in Figure 5. The sediment was 
examined by Determination of Ester and Linolenic Acid 
Methyl Ester Content and Determination of Free and 
Total glycerol and mono-, di-, triglyceride Content based 
on EN 14103 [5] and EN14105 [6] standards, 
respectively. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4.  As-received palm stearin methyl ester  

 
2.3 Instrumentation 
 The sediment, as shown in Figure 5, was analyzed by 
GC-2010 gas chromatograph with FID detector, equipped 
with DB-WAX column (30 m x 0.25 mm I.D) and 
injector at 180 oC with split ratio 180. An oven starting 
temperature of 180 oC was programmed at 5oC/min up to 
230 oC and hold for 15 min. Detector temperature was 
250 oC, according to EN 14103. For EN14105, GC-2010 
gas chromatograph provided with DB-1HT column (15 m 
x 0.32 mm I.D) and injector at 370 oC with split ratio 5.0. 

Gradient temperature of oven was set as follow: 60 oC 
hold for 1 min, programmed at 15 oC/min up to 180 oC, 
programmed at 7 oC/min up to 230 oC, programmed at 10 
oC/min up to 370 oC, final temperature hold for 5 min. 
 

 
 

Figure 5. The white sediment was collected 
 
3. Results and discussion 
 PSME is produced from transesterification of palm 
stearin with methanol and using NaOCH3 as catalyst. 
Properties of PSME were presented in Table 1.  
 The results in Table 1 show properties of PSME 
which meet Thai Biodiesel Standard [7]. PSME sample 
has little amount of Diglyceride and Triglyceride, which 
cannot be detected with the resolution of the equipment. 
However, white sediment was found in PSME, which 
was stored for a long period. The white sediment can 
melt upon heating to a temperature of 40-50 oC but  
re-appear upon cooling under ambient condition as a 
solid phase at the bottom again.  

 
Table 1. Properties of Palm Stearin Methyl Ester (PSME) 

Properties Method Value 
Methyl Ester Content 
(%wt.) EN 14103 96.9 

Linolenic Methyl Ester 
Content (%wt.) EN 14103 0.02 

Monoglyceride (%wt.) EN 14105 0.13 

Diglyceride (%wt.) EN 14105 N/D* 

Triglyceride (%wt.) EN 14105 N/D* 

Free glycerine (%wt.) EN 14105 0.01 

Total glycerine (%wt.) EN 14105 0.04 

Density (g/cm3) ASTM D 4052 0.8739 
Kinematic viscosity  
@ 40 oC (mm2/s) ASTM D 445 4.60 

*Not detected 
 
 Comparisons between PSME and its white sediment 
are shown in Figures 6 and 7 as FAME compositon and 
glyceride compound compositions, respectively. Detailed 
chemical composition of white sediment is also presented 
in Table 2. 
  



72                                                                          รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 
 

 Methyl ester content of PSME presents high purity 
at 96.9 %wt, whereas sediment provides lower methyl 
ester content only at 47.68%wt which mainly contains 
palmitic acid methyl ester and oleic acid methyl ester. 
This result can be considered that PSME contains other 
chemical composition, which is not methyl ester, 
aggregating as sediment. When this composition is 
aggregated, it could induce methyl ester compositions to 
aggregate as well. This is consistent with the result in 
Figure 6 that relative composition of each methyl ester in 
both PSME and sediment are not significantly different.  
The sediment is hypothesized as glyceride compounds.  
Therefore, these samples were determined by GC to 
evaluate glyceride composition (Figure 7).  As expected, 
there are much greater fractions of both mono- and di-
glyceride in sediment than that in PSME.  This is implied 
that even the biodiesel conforming to the specification 
limit for monoglyceride (with high melting point at 74-76 

oC) could induce other methyl esters to co-precipitate as 
glyceride compounds. 
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Figure 6. Fatty acid methyl ester composition of PSME 
and Sediment 
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Figure 7. Free glycerine, Mono-, Di- and Tri-glycerine of  
PSME and Sediment 
 

Table 2. Chemical composition of white sediment 

Composition Found 
(%wt.) 

Melting point
 (oC)* 

Lauric acid methyl ester 0.26 4 -5 
Myristic acid methyl ester 1.07 18 
Palmitic acid methyl ester 59.74 30-35 
Stearic acid methyl ester 4.39 37-41 
Oleic acid methyl ester 26.57 -19.8 
Linoleic acid methyl ester 5.58 -35 
Linolenic acid methyl ester 0.20 - 
Arachidic acid methyl ester 0.10 45-48 
Behenic acid methyl ester 0.22  
Monoglyceride 1.17  
    Monopalmitin  74-76 
Diglyceride 0.21 - 
Triglyceride N/D - 
 Free glycerine 0.01 - 
* Source: www.sigmaaldrich.com  
  
 All results show that the white sediment is 
composed of methyl ester, mono-, diglyceride and 
glycerin about 49 %wt. Others may be unsaponifiable 
substances such as aliphatic alcohols, sterols, pigments 
and hydrocarbons. These substances frequently dissolve 
in fatty acids, which cannot be saponified by caustic 
treatment, but they are soluble in the normal fat solvents. 
These unsaponifiable matters affect high cloud point and 
pour point of biodiesel and it can aggregate for clog in 
engine system (e.g. fuel injector nozzle and fuel filter), 
which decrease flow ability in engine at low temperature 
[8].  

This problem can be solved by washing for removal 
the glycerol and glyceride from biodiesel, and 
unsaponifiable substances are eliminated via subjecting 
the biodiesel through a bed of diatomaceous earth [3]. 
However, if sediment has already appeared, it will be 
filtered before used.  The fuel filter then needs to be 
replaced earlier. In addition, the white sediment can be 
melted at temperature of 40-50 oC, which is less than the 
operating temperature, posting less detrimental threat to 
the engine performance. 
 
 4. Conclusion 
 The biodiesel industries find white sediment and any 
other forms of sediment that contaminates in biodiesel. 
The preliminary effect is appearance. The white sediment 
was characterized to contain mono- and di-glyceride, 
which result from incomplete reaction. In addition, such 
sediment may contains unsaponifiable matters that affect 
and limit biodiesel usage in diesel engine at low 
temperature.     
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บทคดัย่อ 

บทความนี้พจิารณาการวเิคราะห์การฉีดน้ําผสมไอเสยีความ
รอ้นสงูภายในกระบอกสบูของเครื่องยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกายไฟโดย
ใชแ้บบจาํลองคณิตศาสตรจ์าก Ferguson model และการดดัแปลงวธิี
สมดุลเคมขีอง Olikala-Borman ซึ่งใช้ในการประมาณ ความดนั 
อุณหภูม ิและประสทิธภิาพเชงิความรอ้นตามการเปลี่ยนแปลงสดัส่วน
มวลน้ําทีฉ่ีดต่อมวลเชือ้เพลงิ (Xv) ผนัแปรตามช่วงอตัราสว่นอดั (8-12) 
ช่วงอตัราส่วนสมมูล (0.8-1.2) และช่วงความเรว็รอบ (1000-2500 
RPM) ของเครือ่งยนต ์4  จงัหวะทีท่าํงานตามวฎัจกัรเชือ้เพลงิ-อากาศ 
การจาํลองใชแ้กส็โซลนีเป็นเชือ้เพลงิและม ีEngine geometry เดยีวกนั 
ทัง้น้ีเพือ่ใหง้่ายต่อการศกึษา ผลจากการจาํลองแสดงใหเ้หน็วา่เมือ่เพิม่
น้ําทีฉ่ีดเขา้ไปในกระบอกสูบ 0.02-0.27 เท่ามวลของน้ําทีฉ่ีดต่อมวล
เชื้อเพลิง ค่าความดันยังผลเฉลี่ยบ่งชี้ (imep) เพิ่มขึ้น ประมาณ 
30,000-50,000 Pa ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นเฉลีย่ ( )η  เพิม่ขึน้

ประมาณ 1% เทยีบกบัระบบปกต ิตามการเปลีย่นแปลงช่วงอตัราสว่น
อดั ชว่งอตัราสว่นสมมลู และชว่งความเรว็รอบ  
 
Abstract 

In this paper the analytically effects of water injection into 
height mixture of combustion products in a cylinder of spark 
ignition engine using Ferguson model and modified Olikala-
Borman method are discussed. A simulative model was 
developed to predict the pressures temperatures and 
performance parameters of different water to fuel ratios (Xv) by 
mass were used with variable compression ratio range (8-12) 
equivalence ratio range (0.8-1.2) and engine speed (1000-2500 
RPM) range of four stroke engine was considered trough the fuel-
air cycle. The simulation engine was used gasoline as fuel and 
engine geometry by the same condition for a simple studied. The 
results showed that as the water injection level increased for 
0.02-0.27 water to fuel mass ratio. The average indicated mean 

effective pressure (imep)  increased approximately 30,000-
50,000 Pa and the average increase in thermal efficiency ( )η  is 

approximately 1 %.  All the case over the use of normal engine 
alone for the compression ratio equivalence ratio and engine 
speed range studied. 

 
1. ความเป็นมา 

การฉีดน้ําเขา้ไปในเครื่องยนต์นัน้ไม่ใช่เรื่องใหม ่ซึง่มมีาพรอ้มกบั
การพฒันาเครื่องยนต์ในอดตี ต่อมาได้มกีารนําแนวคดิน้ีมาใช้กบั
เครือ่งบนิ โดยการออกแบบใหม้อีตัราสว่นอดัมากๆทาํใหเ้ครือ่งเพิม่การ
ชงิจุดระเบดิ (anti-knock) และมกีําลงัเพิม่ขึน้อกีดว้ย  ปจัจุบนัน้ําผสม
กบั methanol ยงัคงใชฉ้ีดเขา้ไปในเครื่องบนิเช่น c-123 เมื่อบรรทุก
น้ําหนักมากๆ และต้องการวิง่ขึ้นด้วยระยะทางสัน้ๆ ที่เรยีกว่า short 
take off ซึง่จะตอ้งเรง่เครือ่งไปทีร่อบสงูสุด และคงไวท้ีร่อบน้ีจนเครือ่ง
ไต่ถงึระดบัความสงูทีต่อ้งการจงึเลกิฉีดและปรบัเครื่องยนต์มาทีร่อบใช้
งานปกต ิ ระบบโดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื การผสมน้ํากบั
เชื้อเพลิงในระบบไอดีก่อนการฉีดเข้ากระบอกสูบและการฉีดน้ําเข้า
กระบอกสูบโดยตรง ซึ่งทัง้หมดให้ผลการทดสอบเป็นไปในทํานอง
เดยีวกนัคอื ทาํใหร้ะยะเวลาของการเผาไหมน้านขึน้ ช่วยใหเ้ครือ่งไมช่งิ
จุดระเบดิ สามารถลดอุณหภูมขิองการเผาไหม ้เพิม่ประสทิธภิาพเชงิ
ปรมิาตร (volumetric efficiency) และลดมลพษิ NOx ได ้ดงันัน้การ
เพิม่น้ําในกระบอกสบูจงึเป็นประโยชน์อย่างมากสาํหรบัเครื่องยนตท์ีไ่ด้
ออกแบบไวอ้ยา่งเหมาะสมได ้[1] 

จากการทดสอบเมื่อฉีดน้ําเข้าไปผสมกบัเชื้อเพลิงในอตัราส่วน 
0.25 เท่าต่อมวลของเชือ้เพลงิ สามารถลด NOx ไดม้ากกวา่ 90% และ
เพิม่ประสทิธภิาพเชงิปรมิาตรดว้ย [2] จากการทดลองดว้ยการใชว้ธิกีาร
ทางเทอรโ์มไดนามกิสแ์ละสมดุลทางเคม ีพบวา่ เมือ่มน้ํีาเขา้ไปผสมกบั
เชือ้เพลงิในอตัราสว่น 5-15% ต่อมวลของเชือ้เพลงิ สามารถเพิม่กําลงั
ของระบบได ้3.8-14 % และสมารถลดสามารถลด NOx ได ้[3]  

จากการศึกษาทางด้านการฉีดน้ําเข้าไปในกระบอกสูบของ
เครื่องยนต์นัน้มเีพยีงการฉีดน้ําก่อนการเผาไหมภ้ายในเท่านัน้ ซึ่งใน
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ทีน้ี่พจิารณาเฉพาะประเดน็ของการฉีดน้ําทีใ่ชก้บัเครื่องยนต์จุดระเบดิ
ด้วยประกายไฟหลงัจากกระบวนการเผาไหม้ เพราะเครื่องยนต์จุด
ระเบดิดว้ยประกายไฟแบบทัว่ไป ความดนัและอุณหภูมใินช่วงจงัหวะ
ขยายตวัหลงัจากสิ้นสุดกระบวนการเผาไหม้นัน้มคี่าสูงมาก ซึ่งมาก
พอที่จะเปลี่ยนน้ําเป็นไอดง เมื่อมีการฉีดน้ําเพิ่มเข้าไปในจังหวะ
ขยายตัวน้ี ความดันและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงใหม่น่าจะมีผลต่อ
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นและกําลงัของเครื่องยนต์ได ้เหมอืนกบัการ
ฉีดน้ําเข้าผสมกับเชื้อเพลิงในจงัหวะอัดก่อนการเผาไหม้ โดยการ
พจิารณาต้องสมมตแิยกออกไปด้วยว่าการฉีดน้ํานัน้เป็นการฉีดแบบ
สมบูรณ์ เกดิการผสมกนัระหว่างน้ํากบัแกส็ไอเสยีอย่างสมบูรณ์และใช้
วธิกีารสมดุลพลงังานในการแก้ปญัหาโดยมเีงื่อนไขดา้นสมดุลทางเคมี
และทางเทอรโ์มไดนามกิส ์มาประกอบสาํหรบัตวัแปรต่างๆ 
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพื่อศึกษาความดนั อุณหภูม ิและประสทิธภิาพของระบบ
เครื่องยนต์จุดระเบดิด้วยประกายไฟในวฎัจกัรเชื้อเพลงิ-อากาศเมื่อมี
การฉีดน้ําเขา้ในกระบอกสบูหลงัการเผาไหม ้
2.2 เพื่อให้ได้ผลการเปรียบเทียบของความดนั อุณหภูมิ และ
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นของระบบเครื่องยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกาย
ไฟในวฎัจกัรเชื้อเพลงิ-อากาศ เมื่อมกีารฉีดน้ําเขา้ในกระบอกสูบหลงั
การเผาไหม ้ โดยเปลี่ยนแปลงช่วงอตัราส่วนอดั อตัราส่วนสมมูลและ
ความเรว็รอบ 
 
3.  แบบจาํลองและวิธีวิเคราะหผ์ล 
 3.1 แบบจาํลองคณิตศาสตรเ์คร่ืองยนตจ์ดุระเบิดด้วยประกายไฟ
เมื่อมีการฉีดน้ําเข้ากระบอกสบู 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์น้ีเป็นวิธีการหนึ่ งที่ใช้พิจารณา
เครื่องยนต์จุดระเบดิดว้ยประกายไฟ เมื่อส่วนผสมอากาศ-เชือ้เพลงิถูก
ดูดเขา้ไปในกระบอกสบูผ่านทางท่อไอดแีละเกดิการผสมกนัรวมกบัน้ํา
ที่ฉีดเข้าไป จากกฎข้อที่หน่ึงทางเทอร์โมไดนามิกส์ของระบบเปิด
สามารถเขยีนสมการไดเ้ป็น [4] 

- - L WU Q W H HD = +                                                    (1)                                                                                                 
สมการที ่(1) สามารถพจิารณาไดว้่าการเปลีย่นแปลงพลงังานภายใน
เท่ากบัผลต่างระหว่างความรอ้นและงานทีเ่กดิขึน้ โดยสามารถเขยีนใน
รปูของสมการอนุพนัธข์องมมุขอ้เหวีย่ง( )q  ไดด้งัน้ี  

- -
ω ω

WL WL m hm hdu dm dQ dVm u P
d d d dq q q q

··

+ = +           (2)                         

โดยที ่ m คอื มวลของระบบ Lm
·

คอื มวลแกส็รัว่ผ่านแหวนลูกสบู Wm
·

คอื มวลของน้ําทีฉ่ีด Lh คอื เอนทลัปีของแกส็รัว่ผ่านแหวนลูกสูบ Wh
คอื เอนทลัปีของน้ํา u คอืพลงังานภายในQ คอืความรอ้นผา่นระบบ P
คอืความดนั V คอืปรมิาตรและω คอืความเรว็รอบของเครือ่งยนต ์
3.2 คณุสมบติัทางเทอรโ์มไดนามิกส ์
  จากสมการที ่(2) คุณสมบตัทิางเทอรโ์มไดนามกิสท์ีเ่ปลีย่นต่อมมุ
ขอ้เหวีย่ง ในขณะเดยีวกนักม็คีุณสมบตัทิางเทอรโ์มไดนามกิสท์ีเ่ปลีย่น
ต่ออุณหภมูแิละความดนัอกีดว้ย ดงัแสดงในตาราง 

ตารางท่ี 1 แสดงคุณสมบตัทิางเทอรโ์มไดนามกิสข์องตวัแปรในระบบ 

พลงังานภายจาํเพาะ ( , )u u T P=  
ปรมิาตรจาํเพาะ ( , )v v T P=  
เอนโทรปีจาํเพาะ ( , )s s T P=  
เอนทลัปีจาํเพาะ ( , )h h T P=  
 การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีถูกพิจารณาเฉพาะในช่วงการผสม
ระหว่างน้ําที่ฉีดและไอเสยีในระบบเปิดระหว่างกระบวนการขยายตวั
ภายในกระบอกสบู ค่าความรอ้นจาํเพาะพจิารณาจากการเปลีย่นแปลง
อนุพนัธ์เอนทลัปีต่ออุณหภูมซิึ่งสามารถหาไดจ้ากสมการโพลโีนเมยีล 
และหาพลงังานภายในได้  โดยสามารถเขยีนอยู่ในรูปอนุพนัธ์ของมุม
ขอ้เหวีย่งของความดนัและอุณหภมูไิดด้งัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงคุณสมบตัทิางเทอรโ์มไดนามกิสท์ีเ่ขยีนอยูใ่นรปู 
 อนุพนัธข์องมมุขอ้เหวีย่ง ความดนั อุณหภมู ิ[4] 
พลงังานภายในจาํเพาะ 

 
ปรมิาตรจาํเพาะ 

 
เอนโทรปีจาํเพาะ 

 
เอนทลัปีจาํเพาะ 

 
2 3 4
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 จากสมการที ่(2) และสมการอนุพนัธท์ัง้หมด พจิารณาไดว้า่ความ
ดันและอุณหภูมิถูกแสดงอยู่ในรูปฟงัก์ชันของมุมข้อเหวี่ยงและมี
คุณสมบตัิทางเทอร์โมไดนามกิส์ โดยพจิารณาแยกระหว่างความดนั 
อุณหภมู ิและมมุขอ้เหวีย่ง ไดด้งัน้ี 

1, ( , , )dP dT f P T
d d

q
q q

=                                                   (3)                      

จดัรูปสมการสมการอนุพนัธ์หาค่าอุณหภูมแิละความดนัที่
เปลีย่นไปตามฟงักช์นัอนุพนัธข์องมมุขอ้เหวีย่ง  ดงัน้ี  
dP A B
d Cq

+=                                                               (4) 

        (5) 
จากสมการที ่(4) กาํหนดคา่คงทีเ่ป็น 
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1 ( )
ω

dV VCA
m dq

= +                                                    (6)   

                     (7) 

                                       (8) 
 

3.2 สมดลุเคมีและสมดลุพลงังาน เมื่อมีการฉีดน้ําเข้ากระบอกสบู 

เริม่ทาํงานในจงัหวะงานคอื ก อนทีลู่กสบูจะเคลื่อนทีถ่งึ BDC หรอื
หลังจากการการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบอกสูบหมด ไอน้ําที่เกิด
หลงัจากการเผาไหมจ้ะผสมกบัไอน้ําที่ฉีดเขา้ไป ในกระบวนการนี้จะ
พจิารณาว่าเกดิการผสมกนัอย่างสมบูรณ์ สมการการผสมกนัภายใน
กระบอกสบู ตามทฤษฎภีายใตส้ภาวะสมดุลทางเคม ีดงัน้ี  

1 2 2 2

2 3 2 4 2 5

2 6 2 7 8 9

2 10 11

( )
0.21
0.79

V

C H O N CO X H O
O N O CO
N H H O OH

X H O NO v N

α β γ δεφ ν ν εφ
ν ν ν

ν ν ν ν
εφ ν

+ +
+ + + +

→
+ + + + +

+ + +

           (9) 

โดยที่ /V W fX N N=  คอื สดัสว่นโมลของไอน้ําต่อเชือ้เพลงิทีฉ่ีด  

ภายใตส้ภาวะสมดุลทางเคมใีนสมการที ่(9)   สามารถทีจ่ะจดัรปู
สมการหาสดัส่วนโมลทีส่ภาวะสมดุล สมมุตใิหม้โีมลของไอน้ําเพิม่ขึน้
เมือ่มกีารฉีดไอน้ําเขา้ผสมในกระบอกสบูเท่านัน้ จากการสมมุตวิา่ไอน้ํา
มกีารผสมกนัอย่างสมบรูณ์ไมเ่กดิการตวัแตกตวัเป็น H2O, O2 H2, H, 
O, OH และผลติภณัฑห์ลงัจากการเผาไหมเ้กดิการแตกตวัได ้ทัง้ 11 
ประกอบดว้ย CO2, H2O, N2, O2, CO, H2, H, O, OH, NO, N เหมอืน
ในช่วงจงัหวะเกดิการเผาไหมแ้ละจงัหวะขยายทัว่ไป ดงันัน้ได้เป็น 4 
สมการยอ่ยของแต่ละตอม  

1 5C ( ) N y yεφα = +                                                          (10)  

2 6 7 9H 2 (2 2 )NVX y y y yεφβ εφ+ = + + +                     (11)       

1 2 4 5

8 9 10

O 0.42 (2 2 )N
( )N

VX y y y y
y y y

φγ εφ+ + = + + +

+ + +
           (12) 

3 10 11N 1.58 (2 )Ny y yεφδ + = + +                                   (13) 
 

เมือ่ N คอืจาํนวนโมลทัง้หมดของผลติภณัฑแ์ละ y คอืสดัสว่นโมล ถา้
เขยีนในรปูสดัสว่นโมล จะไดส้ดัสว่นโมลรวมของผลติภณัฑจ์ากการเผา
ไหมเ้ป็นดงัน้ี 

11

1
1 0i Vi

y Xεφ
=

− − =∑                                                (14) 

การแตกตัวของแก็สจากการเผาไหม้สามารถกําหนดได้จากค่าคงที่
สมดุล ซึง่หาไดจ้ากตารางที ่3 ของ JANAF Table [11] ดงัน้ี 
ตารางท่ี 3 แสดงสมการสมดุลเคมขีองผลติภณัฑแ์กส็จากการเผาไหม ้

       

 
 จดัรปูสมการหลกัคอื สมการที ่(10) ถงึ (14) และใชค้วามสมัพนัธ์
จากค่าคงที่สมดุลของสมการในตารางที่ 3 สามารถลดได้เหลือ 4 
สมการหลกั ซึง่เป็นสมการไม่เชงิเสน้ของสดัสว่นโมล   ดงันัน้จงึตอ้งใช้
วธิ ีNewton method ในการแกส้มการหาสดัสว่นโมลทัง้ 4 สมการใน
สภาวะสมดุลโดยใช ้Matrix Algebra โดยค่าแรกจะเป็นค่าเริม่ตน้ในการ
แกส้มการในครัง้ต่อไปจนถงึเงือ่นไขความผดิพลาดสมบรูณ์ดงัน้ี    

[ ] [ ][ ]y inv A fΔ =                                (15) 
โดย [ ]yΔ คอืเมตรกิซข์องสดัสว่นโมลโดยกาํหนดให ้ [ ] 0yΔ ≈ [ ]A
คอืเมตรกิซข์องคา่คงทีม่าจากอนุพนัธส์ดัสว่นโมลตามสมการอนุพนัธ์
ของเทยเ์ลอร ์ [ ]f คอืเมตรกิซข์องสมการหลกั 4 สมการ  

  
4. ผลการจาํลองแบบและการวิเคราะห ์
 ผลการจาํลองทีไ่ดพ้รอ้มกบัการวเิคราะห ์ความดนั อุณหภูม ิและ
สมรรถนะตามแบบจําลองของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ
ในวฏัจกัรเชือ้เพลงิ-อากาศ เมือ่มกีารฉีดน้ําเขา้กระบอกสบู แยกอธบิาย
ผลการจําลองไดเ้ป็น 3 ส่วน โดยมกีารเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนสมมูล 

( )φ  การเปลีย่นแปลงอตัราสว่นอดั ( )r และการเปลีย่นแปลงความเรว็

รอบ ( )RPM และผนัแปรกบัการเปลีย่นแปลงสดัส่วนโมลของน้ําทีฉ่ีด

ซึ่ งห าได้จ าก ( )/V W fX N N=  โดยทั ้งหมดมีเ งื่ อนไขข้อมูล

เรขาคณิตของกระบอกสูบ ขอ้มูลเชื้อเพลิง-อากาศและค่าคงที่เริม่ต้น
เดยีวกนั ดงัแสดงในตารางที ่4 ดงัน้ี  

ตารางท่ี 4 แสดงคา่เริม่ตน้การในแบบจาํลอง 

Bore, b (m) 0.1 stroke(m) 0.08 
Stroke/2(rod Length) 0.25 Fuel Gasoline 
Air Gordon & McBride  
Compression ratio 8-12 Equivalence ratio 0.8-1.2 

Start of burning angle -35 
Burn duration angle 60 
Engine surface temperature (K) 420 
Start of temperature (K) 350 
Start of compress angle -180 
Start of volume Vbdc 
Start of pressure (Bar) 1 
RPM 1000-2500 

 
การคํานวณจะพิจารณาภายในกระบอกสูบ โดยเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลง ปรมิาตรระหว่างการทํางานของเครือ่งยนต์จะทําใหเ้กดิ
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การเปลี่ยนแปลงมุมข้อเหวี่ยง ( )θ  ดงันัน้ แบบจําลองจะแสดงการ

คํานวณหาความดนั ( )P  อุณหภูม ิ ( )T ในแต่ละมุมขอ้เหวีย่ง ซึ่ง

สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที ่4 และ 5 โดยจะพจิารณามุมขอ้เหวีย่ง
หลงัจากฉีดน้ําเสรจ็ ที ่41 80 และ 120 องศามุมขอ้เหวีย่งตามลําดบั
และแสดงสมรรถนะ ประกอบด้วย ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยบ่งชี ้
(imep) และประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ( )η สามารถเขยีนเป็นสมการ

ได ้ดงัน้ี [4]  

( )2
imep

/ 4 stroke
CVW

bπ
=              (16) 

0

[1 (1 )]
(1 )

CV s

s

w F f
F a f

φ
η

φ
+ −

=
−

    (17) 

โดยที ่ CVW คอื งานระบบทีเ่กดิจากแกส็ sF คอื อตัราสว่นโดยมวลของ
เชือ้เพลงิ-อากาศพอดี f คอื residual fraction และ 0a คอื available 
energy of fuel ระบบขอ้มลูของน้ําทีใ่ชใ้นแบบจาํลองเขา้ระบบแสดงได้
จากตารางที ่5 และ แผนภาพแสดงกระบวนการฉีดน้ําตามมุมขอ้เหวีย่ง
ทีใ่ชใ้นแบบจาํลอง ดงัภาพที ่1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5 แสดงขอ้มลูของน้ําทีใ่ชใ้นระบบ 

สดัสว่นโมลของน้ําทีฉ่ีดต่อโมลเชือ้เพลงิ /V W fX N N=  

/ 0.1 / 0.018V W f W fX N N m m= = =  

/ 0.5 / 0.091V W f W fX N N m m= = =  

/ 1.0 / 0.18V W f W fX N N m m= = =  

/ 1.5 / 0.272V W f W fX N N m m= = =  

โดย fm ขึน้อยูก่บัอตัราสว่นสมมลู ( )φ  

อุณหภมูขิองน้ําทีฉ่ีด ( )K   400 

อตัราสว่นความดนัทีใ่ชฉ้ีดน้ํา ( )/WP P  1.1 

ชว่งของมมุขอ้เหวีย่งทีม่กีารฉีดน้ํา ( )Wθ   10 

ชว่งของมมุขอ้เหวีย่งก่อนการฉีดน้ํา ( )pθ   5 

 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการฉีดน้ําตามมมุขอ้เหวีย่งทีใ่ชใ้นแบบจาํลอง 

  
4.1 ผลการจาํลอง ความดนั อณุหภมิู และสมรรถนะเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงสดัส่วนโมลของน้ําท่ีฉีด VX ต่ออตัราส่วนอดัท่ี

ต่างกนั ( )r  

แบบจาํลองจะใชค้่าคงทีข่องขอ้มลูเชงิเรขาคณิต เชือ้เพลงิ-อากาศ
และค่าเริม่ตน้ จากตารางที ่4 ขอ้มลูของน้ําทีใ่ชใ้นการฉีดเขา้ระบบจาก
ตารางที่ 5 อตัราส่วนสมมูลของเชื้อเพลงิ-อากาศ ( )φ   0.8 และ

ความเรว็รอบ ( )RPM  2000 รอบต่อนาท ีทีแ่ปรผนักบัอตัราสว่นอดั 

( )r  8, 9, 10, 11 และ12 ตามลําดบั โดยมคีวามดนั อุณหภูม ิและ

ประสทิธภิาพ ดงัน้ี 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 ความดนั อุณหภูม ิที ่41 80 120 องศามุมขอ้เหวีย่ง ความดนั
ประสทิธผิลเฉลีย่บง่ชี้ (imep) และประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ( )η  ต่อ  
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การเปลีย่นแปลงสดัสว่นโมลของน้ําทีฉ่ีด VX ทีอ่ตัราสว่นอดัต่างกนั 
 

4.2 ผลการจาํลอง ความดนั อณุหภมิู และสมรรถนะเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงสดัส่วนโมลของน้ําท่ีฉีด VX ต่ออตัราส่วน

สมมลูท่ีต่างกนั ( )φ  

แบบจาํลองจะใชค้่าคงทีข่องขอ้มลูเชงิเรขาคณิต เชือ้เพลงิ-อากาศ
และค่าเริม่ตน้ จากตารางที ่4 ขอ้มลูของน้ําทีใ่ชใ้นการฉีดเขา้ระบบจาก
ตารางที ่5 มอีตัราสว่นอดั ( )r  10 และความเรว็รอบที ่ ( )RPM  

2000 รอบต่อนาที ที่แปรผนักับอตัราส่วนสมมูลของเชื้อเพลิง-
อากาศ ( )φ  0.8 0.9 1.0 1.1และ1.2 ตามลําดบั โดยมคีวามดนั 

อุณหภมู ิและประสทิธภิาพ ดงัน้ี 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
ภาพท่ี 3 ความดนั อุณหภมู ิที ่41 80 120 องศามมุขอ้เหวีย่ง ความดนั
ประสทิธผิลเฉลีย่บง่ชี้ (imep) และประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ( )η ต่อ 

การเปลีย่นแปลงสดัสว่นโมลของน้ําทีฉ่ีด VX ทีอ่ตัราสว่นสมมลูต่างกนั 
 
4.3 ผลการจาํลอง ความดนั อณุหภมิู และสมรรถนะเมื่อมีการ

เปล่ียนแปลงสดัส่วนโมลของน้ําท่ีฉีด VX ต่อความเรว็รอบท่ี

ต่างกนั ( )RPM  

แบบจาํลองจะใชค้่าคงทีข่องขอ้มลูเชงิเรขาคณิต เชือ้เพลงิ-อากาศ
และค่าเริม่ตน้ จากตารางที ่ 4  ขอ้มลูของน้ําทีใ่ชใ้นการฉีดเขา้ระบบ
จากตารางที ่5  มอีตัราส่วนอดั ( )r  10 และอตัราส่วนสมมลูของ

เชือ้เพลงิ-อากาศ ( )φ  0.8 ทีแ่ปรผนักบัความเรว็รอบ ( )RPM  1000 

1500 2000 และ 2500 โดยมคีวามดนั อุณหภมู ิและประสทิธภิาพ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4 ความดนั อุณหภมู ิที ่41 80 120 องศามมุขอ้เหวีย่ง ความดนั
ประสทิธผิลเฉลีย่บง่ชี้ (imep) และประสทิธภิาพเชงิความรอ้น ( )η ต่อ

การเปลีย่นแปลงสดัสว่นโมลของน้ําทีฉ่ีด VX ทีค่วามเรว็รอบต่างกนั 
 
5. สรปุผลและวิเคราะหแ์บบจาํลอง 
 จากวิเคราะห์แบบจําลองเมื่อเพิ่มสดัส่วนโมลของน้ําที่ฉีด VX
ให้ผลของความดนัและอุณหภูมทิี่เหมอืนกนัทัง้ 3 ส่วน ตามการ
เปลีย่นแปลงอตัราสว่นอดั อตัราสว่นสมมลู และความเรว็รอบ คอื ทาํให้
ความดนัในกระบอกสบูเพิม่ขึน้ประมาณ 150,000-200,000 Pa และทาํ
ใหอุ้ณหภูมลิดลงประมาณ 10 K เมื่อทัง้หมดเทยีบกบัระบบปกต ิ
พจิารณาได้จากกราฟที ่41 องศามุมขอ้เหวีย่ง แต่เมื่อกระบอกสูบ
ขยายตวัไปอกีโดยไม่มกีารฉีดน้ําเพิม่ พจิารณาจากกราฟที ่80 และ 
120 องศามุมขอ้เหวีย่ง เกดิการเปลี่ยนแปลงความดนัเล็กน้อย ซึ่ง
ประมาณ 10,000-20,000 Pa เท่านัน้และเกดิการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิ
เพิม่ขึน้เลก็น้อย เมื่อทัง้หมดเทยีบกบัระบบปกตริะสทิธภิาพเชงิความ
รอ้นและความดนัประสทิธผิลเฉลีย่บง่ชี ้แบง่ไดเ้ป็น 3 สว่น คอื  

 5.1 ผลการจําลองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนโมลของน้ําที่
ฉีด VX ต่ออตัราสว่นอดัทีต่่างกนั ( )r  พบว่าใหค้วามดนัค่ายงัผลเฉลีย่

บ่งชี้ (imep) เพิม่ขึน้ประมาณ 30,000 Pa ประสทิธภิาพเชงิความ
รอ้นเฉลีย่ ( )η  เพิม่ขึน้ประมาณ 1% ระหวา่งระบบปกตเิทยีบกบัทีม่ ี

การฉีดน้ําและมคีา่เพิม่ขึน้เมือ่เพิม่สดัสว่นโมลของน้ําทีฉ่ีด 
 5.2 ผลการจําลองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนโมลของน้ําที่
ฉีด VX ต่ออตัราส่วนสมมูลทีต่่างกนั ( )φ  พบว่า ใหค้่าความดนัยงัผล

เฉลีย่บ่งชี ้ (imep) เพิม่ขึน้ประมาณ 50,000 Pa ประสทิธภิาพเชงิ
ความรอ้นเฉลีย่ ( )η เพิม่ขึน้ประมาณ 1% ระหวา่งระบบปกตเิทยีบกบั

ทีม่กีารฉีดน้ําแต่เมือ่เพิม่สดัสว่นโมลของน้ําทีฉ่ีด มคีา่เพิม่ขึน้ไมม่าก 
 5.3 ผลการจําลองเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงสดัส่วนโมลของน้ําที่
ฉีด VX ต่อความเรว็รอบทีต่่างกนั ( )RPM  พบว่า ใหค้่าความดนัยงั

ผลเฉลีย่บ่งชี ้ (imep) เพิม่ขึน้ประมาณ 40,000 Pa ประสทิธภิาพเชงิ
ความรอ้นเฉลีย่ ( )η  เพิม่ขึน้ประมาณ 1% ระหวา่งระบบปกตเิทยีบกบั

ทีม่กีารฉีดน้ําแต่เมือ่เพิม่สดัสว่นโมลของน้ําทีฉ่ีด มคีา่เพิม่ขึน้ไมม่าก 
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บทคดัย่อ 
  โครงการนี้ได้ทําการสร้างและทดสอบเครื่องยนต์
สเตอร์ลิงบรรจุอากาศชนิดอัลฟ่า มีปริมาตรกวาด 5.03 
มลิลลิติร โดยวดัค่าความเรว็และแรงบดิซึ่งแปรผนัอุณหภูมิ
ในชว่ง   540  องศาเซลเซยีส   ถงึ 560  องศาเซลเซยีส    ที่
ความดนับรรยากาศ  การทดลองนี้ต้องการหาค่าสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิแหล่งจ่ายความร้อนแตกต่างกัน 
พบวา่กาํลงังานสงูสดุวดัได ้   83  มลิลวิตัต ์ ทีอุ่ณหภูม ิ 560  
องศาเซลเซยีส 
 
คาํสาํคญั : เครือ่งยนตส์เตอรล์งิ, เครื่องยนตเ์ผาไหม้
ภายนอก, ชนิดอลัฟา่ 
 
Abstract 

  An air charged α-type Stirling engine, having 
5.03 mL swept volume, was manufactured and tested. 
Speed-torque  characteristics  of  the  engine were  
obtained  for  different  temperatures  at atmospheric 
pressure in the range of  540 oC  -  560 oC . The  
experiments   intended  to  determine  the  performance 
characteristics of  the engine at different  set  up values 
of hot  source  temperature.  Maximum output power 
was obtained at 560 oC as 83 mW.  

 
Keyword : Stirling engine, external combustion engine, 
alpha type 
 
1. บทนํา 
  เครื่ องยนต์ส เตอร์ลิง เ ป็นเครื่ องยนต์ เผาไหม้
ภายนอก โดยภายในเครื่องยนต์จะบรรจุอากาศหรอืก๊าซบาง
ชนิดเป็นก๊าซสาํหรบัทํางาน (working gas) เครื่องยนต์มี
ความยดืหยุน่ในการใชเ้ชือ้เพลงิทัง้ทีเ่ป็นสถานะของแขง็หรอื
ของเหลวก็ตาม สิ่งน้ีทําให้เครื่องยนต์ชนิดน้ีเป็นที่สนใจ
โดยเฉพาะในสภาวะที่โลกต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลน
พลงังานโดยเฉพาะน้ํามนัปิโตรเลยีมที่อยู่ในรูปของเหลวและ
มรีาคาแพงขึ้นตามลําดบั พลงังานทดแทนเช่นพลงังานชีว
มวลซึ่งมกัอยู่ในรูปของแขง็ สามารถใช้กบัเครื่องยนต์ชนิดน้ี
ไดด้ ี เครื่องยนต์สเตอรล์งิประดษิฐข์ึน้โดย Robert Stirling 
ชาวสก๊อตแลนด์เมื่อปี คศ.1816 เครื่องยนต์ใหก้ําลงัตํ่า ใช้
ทาํงานเป็นเครื่องยนต์สบูน้ําตัง้แต่กลางศตวรรษที ่19 จนถงึ
ประมาณปี คศ. 1920 กเ็สือ่มความนิยม เน่ืองจากการเขา้มา
แทนของเครื่องยนต์เผาไหมภ้ายในซึ่งให้กําลงังานที่สูงกว่า 
(เมือ่เทยีบน้ําหนกัของเครือ่งยนตท์ีเ่ทา่กนั) 
  ประมาณปี คศ.1937 ห้องปฏิบัติการวิจัยของฟิล
ลิปส์แห่งฮอลแลนด์ได้เริ่มพฒันาเครื่องยนต์สเตอร์ลิงขึ้นสู่
ระดบัเทคโนโลยีที่สูงขึ้น โดยในเบื้องต้นได้ทําการพฒันา
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เครื่องยนต์สเตอร์ลิงที่ใช้งานกับเครื่องป ัน่ไฟฟ้าสําหรับ
เครื่องรบัวทิยุทีใ่ชใ้นทอ้งถิน่กนัดาร [1], [2] นอกจากน้ีทมี
นักวิจัยของฟิลลิปส์ยังพัฒนาวัสดุที่ เหมาะสมสําหรับ
เครื่องยนตส์เตอรล์งิ จนถงึปี คศ. 1952 เครื่องยนตส์เตอรล์งิ 
“102 C”ไดร้บัการพฒันาขึน้จนมกีําลงังานสงู 30 เท่าของ
เครื่องยนต์สเตอรล์งิในสมยัแรกเริม่ [3] ปญัหาสิง่แวดล้อมที่
เกดิจากการเผาไหมใ้นเครือ่งยนตเ์ผาไหมภ้ายในกเ็ป็นปญัหา
สาํคญัสาํหรบัโลกยุคปจัจุบนั เครื่องยนตส์เตอรล์งิมขีอ้ดใีนแง่
ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเครือ่งยนตท์าํงานเงยีบมากและ
การควบคุมการเผาไหมท้ี่อยู่ภายนอกเครื่องยนต์สามารถทํา
ไดง้่ายกว่า ทําใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์จากการเผาไหมท้ี่สะอาดกว่า
เครื่องยนต์เผาไหมภ้ายใน ในดา้นพลงังานแสงอาทติย ์ระบบ
ทีนิ่ยมใชก้บัเครือ่งยนตส์เตอรล์งิคอืระบบเครื่องยนตส์เตอรล์งิ
ทํางานร่วมกบัจานรบัแสงอาทติย์ (Stirling-Dish Module) 
โดยแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้า ปจัจุบนัมีเครื่องยนต์
สเตอร์ลิงที่มีประสิทธิภาพสูงคือเครื่องยนต์ที่ผลิตจาก 
Cummins Motor Company ซึง่ใหป้ระสทิธภิาพถงึรอ้ยละ 32 
ในการแปลงพลงัแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า และเครื่องยนต์ที่
ผลติจาก Stirling Technology Company ซึง่ใหป้ระสทิธภิาพ
รอ้ยละ 30.7 ในการแปลงพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้า 
  งานวิจัยที่สนับสนุนโดย National Space 
Development Agency ของประเทศณี่ปุ่น [4] ไดพ้ฒันา
เครื่องยนตส์เตอรล์งิชนิด semi free piston ขึน้ เครื่องยนต์
สามารถแปลงพลัง งานแสง เ ป็นพลัง งานไฟฟ้าด้วย
ประสทิธภิาพรอ้ยละ 20 และมคี่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้น 
(Thermal efficiency) รอ้ยละ 33  สาํหรบัเครื่องยนตส์เตอร์
ลิงที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลก็มีการวิจัยพัฒนา
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงทํางานคู่กับเตาเผาชีวภาพ เพื่อผลิต
กระแสไฟสําหรบัใช้ในหมู่บ้านชนบท โดยก๊าซที่ใช้ทํางาน 
(working gas) ของเครื่องยนต์คอือากาศธรรมดามกีําลงัอดั 
33 บาร ์ ทีค่วามเรว็รอบเครื่องยนต ์600 รอบต่อนาท ี จะให้
กําลงัเพลา (shaft power) 3.2 กโิลวตัต ์ และประสทิธภิาพ
รวม (overall efficiency) รอ้ยละ 25 [5] 
  แมว้่าเครื่องยนต์สเตอรล์งิจะมขีอ้ดหีลายประการแต่
กม็ขีอ้ดอ้ยและอุปสรรคบางประการทีท่าํใหเ้ครื่องยนต์สเตอร์
ลงิยงัไม่สามารถขยายการใช้งานและแข่งขนัเชงิพาณิชย์กบั
เครื่องยนต์ชนิดอื่นในท้องตลาดได้ อุปสรรคที่สําคญัได้แก่
กาํลงัทีผ่ลติไดต่้อน้ําหนกัเครื่องทีต่ํ่า ทาํใหเ้ครื่องยนตม์ขีนาด
ใหญ่ โดยเฉพาะสําหรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วน

อุปสรรคอื่นๆ ที่รองลงมาได้แก่ราคาขายในขณะเริ่มต้นที่
ค่อนขา้งสงู เน่ืองจากยงัเป็นสนิค้าที่ผลติจํานวนน้อยชิ้น ซึ่ง
การแก้ปญัหาน้ีสามารถแก้โดยการเลือกใช้ชิ้นส่วนที่จะ
นํามาใช้สร้าง เครื่ องยนต์สเตอร์ลิงที่ เ ป็นชิ้นส่วนของ
เครือ่งจกัรอื่นทีม่กีารผลติทางอุตสาหกรรมทลีะมากๆ อยูแ่ลว้ 
ดังตัวอย่างเช่น  งานวิจัยพัฒนาเครื่ องยนต์สเตอร์ลิง
ชนิดอัลฟ่าที่ใช้ชิ้นส่วนของข้อเหวี่ยงจากเครื่องยนต์ของ
รถจกัรยานยนต ์[5] หรอืการพฒันาเครื่องยนตส์เตอรล์งิชนิด
แกมม่า ที่มกีําลงั 1 กิโลวตัต์ ขึ้นโดยใช้บางส่วนของ 
compressor  จากเครือ่งทาํความเยน็เป็นองคป์ระกอบ [6] 
  แต่อย่างไรประเทศไทยก็ยังมีการวิจัยทางด้าน
เครือ่งยนตส์เตอรล์งิน้อยอยู ่ดงันัน้จงึน่าจะมกีารวจิยัทางดา้น
น้ีขึ้นเพื่อใช้กับพลังงานทางเลือกอื่นนอกจากเชื้อเพลิง
ปิโตรเลยีม ซึ่งควรเริม่จากเครื่องยนต์ระดบัโมเดลไปจนถึง
ระดบักาํลงัสงูทีส่ามารถทาํงานไดจ้รงิต่อไป 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
การศึกษาและออกแบบเครื่ องยนต์สเตอร์ลิง

ชนิดอลัฟา่น้ีเป็นเครื่องยนตร์ะดบัโมเดล  มเีป้าหมายเบือ้งตน้
ใหเ้ครื่องยนต์สามารถทํางานไดแ้ละไมก่ําหนดกําลงัทีอ่อกมา 
เพื่อเป็นการศกึษาเบือ้งตน้ และเน้นประเดน็ทีส่ามารถพฒันา
ให้ได้กําลังสูงขึ้นได้ในอนาคต  เพื่อสามารถใช้ร่วมกับ
พลงังานแสงอาทติย์และเชื้อเพลงิชวีมวล ซึ่งประเทศไทยมี
ศกัยภาพสงูและเหมาะสมกบัการนํามาใชไ้ดต่้อไป  

 

 
รปูที ่1 แสดงสว่นประกอบของเครือ่งยนตส์เตอรลงิ 

                ชนิดอลัฟา่ 
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ซึ่งงานหลกัการของเครื่องยนต์สเตอรล์งิชนิดอลัฟ่า 
เครื่องยนต์มลีูกสูบและกระบอกสบู 2 ชุด ซึ่งถูกเชื่อมต่อกนั
ดงัรูปที่ 1 โดยลูกสบูและกระบอกสบูชุดแรกเป็นชุดรบัความ
รอ้น มปีลอกกระบอกสบูที่มพีื้นที่รบัความรอ้น (hot cap) 
โดยเฉพาะ สว่นลกูสบูและกระบอกสบูชุดทีส่องอยูด่า้นเยน็ มี
หน้าที่ระบายความร้อนจากอากาศที่เคลื่อนที่มาจากลูกสูบ
และกระบอกสูบชุดร้อน ทัง้น้ีการเคลื่อนที่ของลูกสูบทัง้สอง
ชุดจะมีรอบต่างกัน  90 องศาตามทฤษฎีของวัฏจักร
เครื่องยนต์สเตอรล์งิ งานวจิยัน้ีใชก้ระบอกสูบและลูกสูบ ซึ่ง
ทําขึ้นจากเข็ม ฉีดยาที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมสําหรับ
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงระดับโมเดลคือมีความเสียดทานตํ่า
สามารถหล่อลื่นไดโ้ดยตวัของมนัเอง (self lubricated) ไม่
ตอ้งใชน้ํ้ามนัหลอ่ลื่นและยงัมสีมบตักิารซลีทีด่ ีอากาศรัว่ไหล
ไดน้้อย  

  

 
.  

รปูที ่2 เครือ่งยนตส์เตอรล์งิชนิดอลัฟา่ทีส่รา้งเสรจ็แลว้ 
 

            ส่วนรบัความร้อน (hot cap) ใช้วสัดุที่เป็น
ทองเหลอืงเพราะเป็นวสัดุทีส่ามารถทนความรอ้นในย่านการ
ใช้งานในระดับเครื่องชนิดโมเดลและมีความทนทานสนิม 
ส่วนปลอกกระบอกสูบทําหน้าที่หุ้มกระบอกสูบเขม็ฉีดยาใช้
วสัดุทีเ่ป็นอลูมเินียม ซึง่มคีุณสมบตักิารระบายความรอ้นไดด้ ี
นอกจากนี้ตัวปลอกกระบอกสูบยงัมีครีบระบายความร้อน  

ช่วยในการระบายความร้อนด้วยอากาศ ส่วนก้านสูบทําขึ้น
จากอลูมิเนียมเพื่อให้มีน้ําหนักเบา ข้อเหวี่ยงทําจากโลหะ 
สเตนเลสขดัผวิส่วนล้อตุนกําลงัทําจากทองเหลอืง ส่วนของ
แท่นและฐานทําขึ้นจากโลหะอลูมิเ นียมประกอบเป็น
เครื่องยนต์สเตอร์ลิงชนิดอัลฟ่าตามรูปที่ 2 ข้อมูลของ
เครือ่งยนตแ์สดงดงัตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมลูจําเพาะของเคร่ืองยนต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การทดสอบเครื่องยนต ์
  เครื่องยนต์สเตอร์ลงิชนิดอลัฟ่าที่สรา้งขึน้ได้รบัการ
ทดสอบวดัคา่แรงบดิและความเรว็รอบทีอุ่ณหภูมต่ิางกนั โดย
เครื่องมอืวดัแรงบดิทีใ่ชค้อืเชอืกเบรก (rope brake)      การ
ตดิตัง้อุปกรณ์ดงัแผนภมูริปูที ่3  
 
 

รายการ ขนาด 

เสน้ผา่ศนูยก์ลางกระบอกสบู
(Cylinder  bore) 

20  mm 

ชว่งชกักระบอกสบู  
(Cylinder stroke) 

16 mm 

ปรมิาตรกวาด 
 (Swept  volume) 

5.03 cm3 

สถานะองศา (Phase  angle) 90 o 
กาํลงังานสงูสดุของเครือ่งยนต ์
(Max. engine power) 

83 mW  
ที ่300 RPM 

สารทาํงาน (Working gas) อากาศ 
อตัราสว่นการอดั  
(Compression  ratio) 

1.54:1 
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รปูที ่3 แสดงแผนภมูกิารทดสอบเครือ่งยนต ์
 

  ผลการทดสอบเครื่องยนตส์ามารถเคลื่อนทีไ่ดเ้มื่อให้

อุณหภูมเิริม่ตน้ที ่190  °C เครื่องยนตส์ามารถทาํงานได ้แต่

ผลการทดสอบใชอุ้ณหภูมทิดสอบในช่วง 540 °C – 560 °C 
ในการเก็บข้อมูลเน่ืองจากช่วงอุณหภูมิดงักล่าวให้ผลการ
ทดสอบทีเ่สถยีรและสามารถหากาํลงัสงูสดุของ 
เครื่องยนต์ได้ จากข้อมูลสามารถนําไปสร้างกราฟ
ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงบิดและความเร็วรอบตามรูปที่ 4 
และค่าความสมัพนัธร์ะหว่างกําลงัและความเรว็รอบตามรปูที่
5  ซึ่งจากกราฟตามรูปที่ 5 สามารถประมาณค่ากําลงัสูงสุด
ของเครือ่งยนตไ์ดเ้ทา่กบั 83 mW ที ่300 RPM อุณหภมู ิ 

560 °C  
 

 
 

 
รปูที ่4 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงบดิและความเรว็ 

           รอบของเครือ่งยนต ์
 

 
 

 
รปูที ่5 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งกาํลงัและความเรว็รอบ 
          ของเครือ่งยนต ์
 
4. สรปุผลการทดลอง 
  ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าเครื่องยนต์สเตอร์ลิง
ชนิดอัลฟ่าระดับโมเดลที่สร้างขึ้น สามารถทํางานได้ที่

อุณหภูมเิริม่ต้นที่ 190 °C ขึน้ไป และได้กําลงังานสูงสุด 83 

mW ทีค่วามเรว็รอบ 300 RPM อุณหภมูหิวัเผาที ่560 °C 
  ซึ่งผลการทดลองชี้ให้เหน็ว่าการใช้วสัดุทองเหลอืง
เป็นสว่นหวัรบัความรอ้น การใชเ้ขม็ฉีดยาเป็นชุดลกูสบูกําลงั 
และการใช้อลูมเินียมเป็นปลอกกระบอกสูบช่วยการระบาย
ความร้อน สามารถสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลงิชนิดอลัฟ่าใน
ระดับโมเดลได้ ซึ่งข้อมูลที่ได้น้ีน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะ
พจิารณาวสัดุในการสรา้งเครื่องยนต์สเตอรล์งิทีม่กีําลงัสงูขึน้
ต่อไป โดยตอ้งใหค้วามสาํคญัถงึความเบา ความแขง็แรงมาก
ขึน้ดว้ย 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเปรยีบเทยีบสมรรถนะของเครือ่งยนต์ทีใ่ช้
น้ํามนัเบนซนิ 91 กบัเครือ่งยนตท์ีใ่ชก๊้าซชวีภาพทีไ่ดจ้ากการหมกัขีช้า้ง 
โดยเปรียบเทียบไอเสยีและประสิทธิภาพทางไฟฟ้าที่ความเร็วรอบ
ต่างๆ 

 ในการศกึษาจะทาํการดดัแปลงเครือ่งยนตเ์ลก็ป ัน่ไฟ 4 จงัหวะ รุน่ 
GX 200T ขนาด 4 kW ใหส้ามารถใชก๊้าซชวีภาพ และน้ํามนัเบนซนิ 91 
เป็นเชือ้เพลงิ ต่อจากนัน้ทาํการศกึษา ปรมิาณไอเสยี และประสทิธภิาพ
ทางไฟฟ้า ทีร่อบการทาํงาน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 และ 
4,000 รอบต่อนาท ีผลการทดสอบของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชวีภาพ
สามารถผลติกระแสไฟฟ้าออกมาได ้9.8 A  มแีรงดนัไฟฟ้า 200 V ได้
กําลงังานทางไฟฟ้าที ่1,960 W ทีค่วามเรว็รอบทีใ่ชง้านคอื 4,000 รอบ
ต่อนาทโีดยมปีระสทิธภิาพทางไฟฟ้าเทา่กบั 13.25% สว่นคา่ปรมิาณไอ
เสยีของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชวีภาพจะมคี่าน้อยกว่าน้ํามนัเบนซนิ 91 
แต่มีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงกว่าเพราะก๊าซชีวภาพมีปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์มากอยู่แล้วและเมื่อมกีารเผาไหม้ค่าก็จะยิง่เพิม่
มากขึน้และค่าไนโตรเจนของก๊าซชวีภาพจะมคี่าสงูเช่นกนัเมือ่เทยีบค่า
ในตารางทดสอบ 

คาํสาํคญั: ก๊าซชวีภาพ มลูชา้ง เครือ่งยนตเ์ลก็ และเครือ่งผลติ
กระแสไฟฟ้า 

 
Abstract 

This study focuses on modified small generator that uses 
Bio-diesel instead of gasoline 91 in order to generate electricity. 
Researchers compare between capacity of gasoline 91 and Bio-
diesel generator that obtains from elephant excrement’s 
fermentation. Researchers also compare between quantity of 
pollution and electrical capacity at various speeds. 
 For this study, Researchers modify a small 4 phases 
generator GX 200 T of 4 kW to be able to use Bio-diesel and 

gasoline 91. Moreover, Researchers study quantity of exhaust 
and electrical capacity at working of 1,500 2,000 2,500 3,000 
3,500 and 4,000 revolution per minute. From this experiment, it 
can generate 9.8 A of electricity, with voltage of 200 V and 
obtains electrical energy at 1,960 W. The used speed is 4,000 
revolution per minute. It is practical with electrical capacity at 
13.25%. Although the Bio-diesel generator releases less exhaust 

than gasoline 91 generator, it releases higher carbon monoxide 
because Bio-diesel contains high carbon monoxide and the 
quantity increases at combustion. Moreover, Nitrogen in Bio-
diesel is also high because other exhaust’s quantity is less, 
hence Nitrogen is increasingly high. 

Keywords: Biogas, Elephant Dung, Small Engine, Generator 
 

1. คาํนํา 
ปจัจุบันมนุษย์เราเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการใช้พลังงาน

ทดแทนเพื่อเป็นการประหยดัพลงังานโดยการแสวงหาพลงังานต่างๆ 
อาทเิช่น การนําเอามลูชา้งมาหมกัเป็นก๊าซชวีภาพออกมาใชป้ระโยชน์ 
เกี่ยวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า  จุดตะเกยีงเจา้พายุ  ใชเ้ป็นพลงังานทําความ
รอ้นในเครือ่งทาํน้ําอุ่น ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า[1] 

สบืเน่ืองมาจากโรงเรยีนบา้นรวมมติร มโีครงการผลติก๊าชชวีภาพ
จากมลูชา้ง ซึง่ใหก๊้าซชวีภาพเป็นจาํนวนมาก เพือ่ใชใ้นการหุงตม้
อาหารกลางวนั และไดท้ดลองใชเ้ป็นพลงังานทดแทนกระแสไฟฟ้า โดย
ดดัแปลงเชือ่มต่อเขา้กบัตะเกยีงเจา้พายุ และเครือ่งทาํน้ําอุ่น แต่จาก
การสาํรวจสภาพปญัหาและความตอ้งการของโรงเรยีนปจัจบุนั พบวา่
โรงเรยีนมภีาระคา่ใชจ้า่ยดา้นกระแสไฟฟ้า โดยเฉลีย่ประมาณเดอืนละ 
2,500 บาท หรอืปีละ 30,000 บาท ซึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีส่งู ประกอบกบั
ปจัจบุนั สภาวะราคาน้ํามนัมรีาคาแพง และรฐับาลมนีโยบายใหค้นไทย
ประหยดัพลงังาน รวมทัง้โรงเรยีน ใหม้มีาตรการ การประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้า จากปญัหาความตอ้งการดงักล่าวจงึไดม้กีารต่อยอดโครงการ นํา
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พลงังานชวีภาพ ไปใชท้ดแทนน้ํามนัเชือ้เพลงิในการเดนิเครือ่งยนต ์ ใน
เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า  เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้า และสามารถนํากระแสไฟฟ้า
ทีผ่ลติไปใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งหลากหลาย เชน่ หลอดไฟฟ้า พดัลม 
โทรทศัน์ หมอ้หุงเขา้ และอุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอื่น 
 
2. วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ใหไ้ดเ้ครือ่งยนตท์ีส่ามารถผลติกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ 
2.เพื่อเปรยีบเทยีบสมรรถนะของเครื่องยนต์ทีใ่ชน้ํ้ามนัเบนซนิกบั

ก๊าซชวีภาพเป็นเชื้อเพลงิและเปรยีบเทยีบผลด้านอื่นๆเช่น อุณหภูมิ
ของเครือ่งยนต ์ปรมิาณไอเสยี และลกัษณะการทาํงาน 

3.เพื่อให้สามารถนําเอากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้งานได้จริง
ในทางปฏบิตั ิ

 
3. วสัดแุละอปุกรณ์ 
บอ่หมกัขีช้า้งเพือ่การผลติก๊าซชวีภาพ ดงัแสดงในรปูที ่1 

ระบบผลติไฟฟ้า 
ประกอบดว้ยเครือ่งยนตซ์ึง่เป็นเครือ่งยนตเ์บนซนิขนาด 6.5 แรงมา้

ผลติกาํลงังานได ้4 kW  ดงัแสดงในรปูที ่1 
เครือ่งมอืวดัความเรว็รอบ (Digital Tachometer) รุน่ DT6236B 
เครือ่งมอืวเิคราะหก๊์าซไอเสยี(Exhaust  gas  Analysis.) 
มลัตมิเิตอร ์
หลอดไฟขนาด 500 วตัต ์จาํนวน 8 หลอด 
 
 

 
 
 
 
 
รปูที ่ 1 บอ่หมกัขีช้า้งเพือ่การผลติก๊าซชวีภาพ และเครือ่งยนตเ์บนซนิ
ขนาด 6.5 แรงมา้ 
 
4. วิธีการ 

การดดัแปลงคาร์บูเรเตอร์สําหรบัเครื่องยนต์สนัดาปภายในที่ใช้
เชือ้เพลงิทีเ่ป็นของเหลวหรอืก๊าซ[2] ซึง่การทาํงานของคารบ์เูรเตอรน์ัน้
ได้นําอากาศและเชื้อเพลิงผ่านคอคอด  ดังนั ้นจึงทําการเจาะรูที่
คารบ์เูรเตอรเ์พิม่ 2 ร ูเพือ่ทีจ่ะไดท้าํงานไดท้ัง้ระบบน้ํามนัเชือ้เพลงิและ
ระบบก๊าซชีวภาพ ท่อแรกเจาะเป็นที่ทางเข้าก๊าซและอีกท่อคือท่อ
น้ํามนัหล่อลื่นหรอืน้ํามนั2T เพื่อที่จะไปช่วยหล่อลื่นบ่าวาล์วและหวั
ลูกสบูเพราะก๊าซชวีภาพเผาไหมท้ีส่มบรูณ์สงู ความรอ้นสงูดงันัน้ตอ้งมี
การช่วยหล่อลื่นใหก้บัลูกสูบ เพื่อความเหมาะสมกบัขนาดความจุและ
ความเร็วรอบในการทํางานของเครื่องยนต์และใช้บอลวาล์วในการ
ควบคุมปรมิาณก๊าซชวีภาพโดยมชี่วงในการหมุนปรบั 12.5%ของระยะ
การเปิดวาลว์ทัง้หมด  ซึง่ช่วงการหมุนปรบัน้ีถอืวา่แคบมาก   ส่งผลให้
การปรบัส่วนผสมอากาศกับก๊าซชีวภาพเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่

สมบูรณ์และทําให้เครื่องยนต์มปีระสทิธภิาพสูงสุดทําไดย้าก    อกีทัง้
ลกัษณะของบอลวาลว์มคีวามฝืดมากในขณะทาํการหมนุปรบั 

ดว้ยเหตุน้ีจงึตอ้งทาํการปรบัปรงุคารบ์เูรเตอรโ์ดยการเจาะรทูางเขา้
ก๊าซใหใ้หญ่ขึน้เพือ่เพิม่ปรมิาณก๊าซ    ใหเ้หมาะสมกบัขนาดความจแุละ
ความเรว็รอบทาํงานของเครือ่งยนต ์ 

ทดสอบการก่อกําลงัเพลาตรงเขา้กบัมอเตอร์เหน่ียวนําเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า   และทดสอบเพือ่เปรยีบเทยีบหาสภาวการณ์ทาํงานของ
เชื้อเพลิงที่เป็นน้ํามนัเบนซิน 91 กับก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลช้างที่
ความเรว็รอบต่างๆ 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 และ 4,000 รอบ
ต่อนาท ีจากนัน้ทําการเก็บผลของค่าจากเครื่องวเิคราะห์ก๊าซ และค่า
ความรอ้นจาํแพะของก๊าซไอเสยี และวดัแรงดนั กบักระแสไฟฟ้าทีผ่ลติ
ไดจ้ากการต่อโหลดทีเ่ป็นหลอดไฟฟ้าเขา้ไป 8 หลอด 

 
5. ผลการวิจยั 

การวิจ ัยน้ีได้เปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องยนต์ระหว่าง
เครือ่งยนต์ทีใ่ช ้น้ํามนัเบนซนิ(91) และเครื่องยนตท์ีใ่ชก๊้าซชวีภาพจาก
มลูชา้ง และ เปรยีบเทยีบไอเสยี และกระแสไฟฟ้าแรงดนั พลงังาน ที่
ผลติไดร้ะหวา่งน้ํามนัเบนซนิกบัก๊าซชวีภาพ 

Exhaust gas Analysis 
การทดสอบปรมิาณก๊าซไอเสยีทีอ่อกจากเครือ่งยนตร์ะหว่างน้ํามนั

เบนซินและก๊าซชีวภาพจากมูลช้างเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง
เครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามนัเบนซิน91กบัก๊าซชีวภาพจากมูลช้างได้ผลดงั
แสดงในตารางที ่1 และค่าการเปรยีบเทยีบของ ปรมิาณคารบ์อนมอน
นอกไซด ์(CO) ก๊าซคารบ์อนไดออ็กไซด(์CO2) และก๊าซไฮโดรคารบ์อน 
(HC) ทีค่วามเรว็รอบต่างๆ แสดงในรปูที ่2, 3 และ 4 

 
ตารางที ่1 ผลการทดสอบปรมิาณก๊าซไอเสยี ระหวา่งน้ํามนัเบนซนิ 

91 และก๊าซชวีภาพจากมลูชา้ง  
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รปูที ่2 กราฟแสดงปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด ์(CO) ทีค่วามเรว็
รอบต่างๆ 
 

 
รปูที ่ 3 กราฟแสดงปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออ็กไซด(์CO2) ทีค่วามเรว็
รอบต่างๆ 
 

 
รปูที ่ 4 กราฟแสดงปรมิาณก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC) ทีค่วามเรว็รอบ
ต่างๆ 
 

การคาํนวณคา่ความรอ้นของก๊าซชวีภาพ [3]  
คา่ความรอ้นของก๊าซชวีภาพ (HuUbiogas) สามารถหาไดจ้ากสมการ  
   

4uCH4biogas4 HCHQinbiogasCH% ×ρ×=biogasHu  

ค่าเฉลีย่ของก๊าซ CO2 ในก๊าซชวีภาพเท่ากบั 29.7% โดยปรมิาตร 
ดงันัน้สดัสว่นก๊าซ CH4 เทา่กบั   

%CH4 in biogas = 100% - %CO2 in biogas 
 %CH4 in biogas = 100% - 29% = 70.3% 

ค่าความดันของก๊าซชีวภาพในบ่อหมกัก๊าซมีค่าเท่ากับ 1,050 
mbar และค่าแกค้วามดนัมคี่าเท่ากบั 60 mbar ดงันัน้ความดนัทีแ่ทจ้รงิ
ของก๊าซชวีภาพมคีา่เทา่กบั 

Pact = Pt – P’ = 1,050 – 60 = 990 mbar 
จากนัน้หาอตัราการไหลของก๊าซชวีภาพจากบ่อหมกัทีไ่หลเขา้หอ้ง

เผาไหม้ความเรว็รอบต่างๆโดยการคํานวณย้อนกลบัหาค่าอตัราการ
ไหล ดงัแสดงในตารางที ่2 และรปูที ่5 

 
ตารางที ่2 อตัราการไหลของก๊าซชวีภาพทีค่วามเรว็รอบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่ 5 กราฟแสดงอตัราการไหลของก๊าซชวีภาพทีค่วามเรว็รอบ

ตา่งๆ 
 
จากความหนาแน่นของก๊าซมเีทนในภาวะมาตรฐาน (273.15 K, 

1.01325 bar) คอื 0.7174 kg/m3 [4] และวดัอุณหภูมขิองก๊าซชวีภาพที่

แทจ้รงิได ้35 °C (308.15 K) ดงันัน้ ความหนาแน่นทีแ่ทจ้รงิของก๊าซ

มเีทนมคีา่เทา่กบั 
= (0.7174 x 985 x 273.15) / (1013.25 x 308.15)  
= 0.618 kg/m3  
ค่าความรอ้นของก๊าซมเีทน (HuCH4) คอื 50,000 kJ/kg [5] ดงันัน้

ค่าความรอ้นทีไ่ดร้บัจากก๊าซชวีภาพทีจ่่ายเขา้สู่เครื่องยนต์ทีค่วามเรว็
รอบต่างมคีา่ดงัแสดงในตารางที ่3 และรปูที ่6 

rpm 
อตัราการไหลของก๊าซ 

(m3/hr) 

1,500 9 

2,000 12 

2,500 15 

3,000 18 

3,500 21 

4,000 24 
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ตารางที ่ 3 ตารางแสดงคา่ความรอ้นจากก๊าซชวีภาพจา่ยเขา้สู่
เครือ่งยนต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 กราฟแสดงพลงังานความรอ้นทีไ่ดจ้ากก๊าซชวีภาพ 
 
พลงังานทีไ่ดจ้ากการเครือ่งป ัน้ไฟ  จเีอก็ซ ์200 ท ีโดยใชเ้ชือ้เพลงิ

เป็น น้ํามนัเบนซนิ 91 กบั ก๊าซชวีภาพทีผ่ลติไดจ้ากมลูชา้ง ทีค่วามเรว็
รอบต่างๆ โดยการต่อโหลดเป็นหลอดไฟ จาํนวน 8 หลอด ขนานกนั 
ซึง่ พลงังานทีห่ลอดตอ้งการในแต่ละหลอดนัน้อยู่ที ่500 วตัต ์ จะไดค้่า
ของกระแส แรงดนั และพลงังาน ที่ความเร็วรอบต่างๆ ดงัแสดงใน
ตารางที ่4 และรปูที ่7, 8 และ 9 

 
ตารางที ่4 คา่พลงังานทีไ่ดจ้ากเครือ่งปนัไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 กราฟแสดงปรมิาณกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดท้ีค่วามเรว็รอบต่างๆ 
 

 
รปูที ่8 กราฟแสดงแรงดนัไฟฟ้าทีค่วามเรว็รอบต่างๆ 

 

คา่พลงังานที่ไดจ้ากเครือ่งปันไฟ
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รปูที ่9 กราฟแสดงพลงังานไฟฟ้าทีค่วามเรว็รอบต่างๆ 

 

ประสทิธภิาพ (η) ของระบบไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ และจากน้ํามนั
เบนซนิ 91 ทีค่วามเรว็รอบต่างๆ ดงัแสดงตารางที ่5 และในรปูที ่10 

η = พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได ้/ ความรอ้นที่ไดร้บัจากก๊าซชวีภาพ 
(หรอืน้ํามนัเบนซนิ 91) 

 
 
 

rpm 
พลงังานความรอ้นทีไ่ดร้บัจากก๊าซชวีภาพ 

(Hubiogas), kW 

1,500 54.3232 

2,000 72.4309 

2,500 90.5387 

3,000 108.6464 

3,500 126.7541 

4,000 144.8619 

Fuel used rpm กระแสไฟ (i)A แรงดนั (v)V 
พลงังานPw 

(วตัต)์ 
เบนซนิ 91 1,500 0.30 1.00 0.30 

 2,000 0.40 1.50 0.60 
 2,500 0.50 1.80 0.90 
 3,000 9.10 148.00 1,346.80 
 3,500 10.30 183.00 1,884.90 
 4,000 10.40 220.00 2,288.00 

Elephant gas 1,500 0.40 0.90 0.36 
 2,000 0.50 1.70 0.85 
 2,500 0.50 1.70 0.85 
 3,000 0.60 154.00 92.40 
 3,500 7.90 184.00 1,453.60 
 4,000 9.80 200.00 1,960.00 
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ตารางที ่5 ประสทิธภิาพน้ํามนัเบนซนิและก๊าซชวีภาพจากมลูชา้ง 
 

rpm ηbg ηเบนซนิ 

1,500 0.000265 0.000266 

2,000 0.000387 0.000431 

2,500 0.000469 0.000497 

3,000 0.051028 11.28052 

3,500 9.059617 15.31664 

4,000 13.25953 16.42613 

 

 
รปูที ่10 กราฟแสดงประสทิธภิาพของน้ํามนัเบนซนิและก๊าซ 
           ชวีภาพจากมลูชา้ง 

 
6. การวิจารณ์ผล 
 ก๊าซคารบ์อนมอนน็อกไซด ์(CO) จากการทดสอบยิง่เครือ่งยนต์มี
ความเรว็รอบมากขึน้ค่าของก๊าซคารบ์อนมอนน็อกไซด ์(CO) กจ็ะมคี่า
ลดลงเรือ่ยๆ จากการเปรยีบเทยีบกบัน้ํามนัเบนซนิ 91 คา่ก๊าซคารบ์อน
มอนน็อกไซด์ทีไ่ดจ้ากก๊าซชวีภาพมปีรมิาณน้อยกว่าค่าก๊าซคารบ์อน
มอนน็อกไซดข์องน้ํามนัเบนซนิ 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการทดสอบโดยใช้ก๊าซ
ชี ว ภ าพจ ากมู ล ช้ า ง  ยิ่ ง ค ว า ม เ ร็ ว ร อบสู ง ป ริม าณ ก๊ าซขอ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ที่ออกมาก็ยิ่งมากขึ้นเช่นกันเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัน้ํามนัเบนซนิ 91 ค่าก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีอ่อกมา
มปีระมาณมากกวา่ ปรมิาณทีอ่อกจากน้ํามนัเบนซนิ91 เพราะการหมกั
มูลสตัว์ แล้วทําให้เกิดก๊าซชวีภาพออกมาซึ่งก๊าซที่ได้นัน้มสี่วนผสม
ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์ยู่แลว้เมือ่นําก๊าซมาเป็นเชือ้เพลงในการ
เผาไหมท้าํใหค้า่ ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีไ่ดม้คี่ามากขึน้จงึทาํให้
ค่า (CO2) ของก๊าซชีวภาพมากกว่าค่า (CO2) ของน้ํามันเบนซิน
 ไฮโดรคาร์บอน (HC)  จากการทดสอบโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ชวีภาพจากมลูชา้งยิง่เครื่องยนต์มคีวามรอ้นสงูมากเท่าไหร่ กจ็ะทําให้
ค่าไฮโดรคารบ์อนมคี่าลดลงยิง่ขึน้ เมื่อเปรยีบเที่ยบกบัน้ํามนัเบนซนิ 

91 ที่ความเร็วรอบสูงๆค่าไฮโดรคาร์บอน (HC) จะมีค่าน้อยกว่า
ไฮโดรคารบ์อนทีไ่ดจ้ากน้ํามนัเบนซนิ เพราะยิง่ความเรว็รอบสงูขึน้การ
เผาไหมก้ย็ิง่สมบูรณ์ขึน้อาจเป็นเพราะทีค่วามเรว็รอบสูงๆเราสามารถ
ปรบัปรมิาณก๊าซทีจ่ะเขา้หอ้งเผาไหมไ้ดง้า่ยขึน้และดขีึน้ 
 อตัราการไหลของก๊าซชีวภาพเมื่อใช้ความเร็วรอบที่ใช้งานคือ 
4,000 รอบต่อนาท ีมอีตัราการไหลที ่0.075 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง 
และจะมอีตัราการไหลทีส่งูสดุ 
 ความหนาแน่นของก๊าซมเีทนคอื 0.622 กโิลกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร 
คา่ความรอ้นของก๊าซชวีภาพคอื 0.459 กโิลวตัต ์เมือ่ความเรว็รอบเพิม่
ค่าพลงังานความรอ้นก็เพิม่ตามถ้าความเรว็รอบลดค่าพลงังานความ
รอ้นกจ็ะลดตาม 
 พลงังานทางไฟฟ้าทีค่วามเรว็รอบ 4,000 rpm ซึง่ทาํการทดสอบ
โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพจากมูลช้างและน้ํามนัเบนซิน จากการ
ทดสอบโดยใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซชวีภาพไดค้่ากระแสไฟฟ้า 9.8 A แรงดนั 
200 V ไดพ้ลงังาน 1,960 W ซึง่คา่ทีไ่ดต้ํ่ากวา่คา่ทีไ่ดจ้ากน้ํามนัเบนซนิ
เพราะก๊าซชวีภาพทีค่วามเรว็รอบ 4,000 rpm เป็นความเรว็รอบก่อนที่
เครื่องจะไดร้บัโหลดเมื่อใส่โหลดเขา้ไปทําใหก้ําลงัเครื่องตกมากแสดง
ว่าพลงังานที่ได้จรงิมคี่าไม่ถึง 4,000 วตัต์ตามขอ้มูลทางเทคนิคของ
เครือ่งผลติกระแสไฟฟ้าและพลงังานทีไ่ดจ้ากน้ํามนัเบนซนิกไ็มส่ามารถ
ผลติพลงังานไฟฟ้าไดถ้งึ 4,000 วตัต์เช่นกนั โดยผลติไดเ้พยีง 2,288 
วตัตเ์ทา่นัน้  
 ประสทิธภิาพทางไฟฟ้าของระบบผลติไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพยงัมี
ประสทิธภิาพทีต่ํ่าอยูม่ากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบผลติไฟฟ้าอื่นๆ เช่น 
ระบบผลติไฟฟ้าจากน้ํามนัเบนซนิ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากอุณหภูมขิองก๊าซ
ชวีภาพจากบ่อหมกัมอุีณหภูมทิี่ตํ่าจงึทําใหค้่าความรอ้นทีไ่ดจ้ากก๊าซ
ชวีภาพตํ่าจงึมผีลต่อประสทิธภิาพทางไฟฟ้า  
 การทดสอบการทาํงานของระบบผลติกระแสไฟฟ้าจากเครือ่งยนต์
โดยอาศยัก๊าซชวีภาพจากบ่อหมกัในการปฏบิตัจิรงิแล้วไม่สามารถจะ
ทดสอบการทํางานได้ต่อเน่ืองแบบวนัต่อวนั จงึทําให้ระยะเวลาการ
ทดสอบยืดยาวออกไปทัง้ น้ีเน่ืองจากปริมาณของก๊าซชีวภาพไม่
เพยีงพอต่อการทดสอบอย่างต่อเน่ืองแบบวนัต่อวนัรวมไปถงึเครือ่งมอื
ในการวดัคา่หรอืทดสอบคอ่นขา้งหาไดย้ากและไมใ่ชง้านไดไ้มเ่ตม็ที ่ 

นานๆเพราะก๊าซชภีาพทีจ่ากการหมกัแลว้นํามาใชไ้ดเ้ลยจงึทาํใหม้ี
การกระตุกเลก็เลก็น้อยเวลาเดนิเครือ่ง ณ ความเรว็ทีส่งูๆเวลานานๆ 

ประสทิธิภาพของระบบไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากการทสอบใน
ความเรว็รอบทีใ่ชง้านจรงิค่าของน้ํามนัเบนชนิ 91 จะมคี่าสงูกว่าเพยีง
เล็กน้อยเพราะน้ํามันเบนชิน  91 ได้ผ่านกรรมวิธีการเดิมเพิ่ม
ประสทิธภิาพมาแลว้ก่อนทีเ่ราจะนํามาใชก้นั 

  
7. สรปุ 

จากผลการทดลองโดยใชเ้ครื่องยนต์ 4 จงัหวะ รุ่น GX 200T 
สามารถผลติพลงังานสงูสุด 4 KW ผลการทดสอบทีไ่ดค้อื ก๊าซชวีภาพ
สามารถผลติกระแสไฟฟ้าออกมาได ้9.8 A มแีรงดนัไฟฟ้า 200 V ซึง่จะ
ได้กําลังงานทางไฟฟ้าที่ 1960วตัต์ และมีประสิทธิภาพทางไฟฟ้า 
13.3% ทีค่วามเรว็รอบทีใ่ชง้านคอื 4,000 รอบต่อนาท ีซึง่สามารถ
นํามาใชง้านไดจ้รงิ ส่วนค่าปรมิาณไอเสยีของก๊าซชวีภาพจะมคี่าน้อย
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กว่าน้ํามนัเบนซนิ 91 แต่มคี่าคารบ์อนไดออกไซดท์ีส่งูกวา่เพราะก๊าซ
ชวีภาพทีข่ณะอยู่ในบ่อหมกัจะมคี่าคารบ์อนไดออกไซดท์ีส่งูอยู่แลว้และ
เมื่อมีการเผาไหม้ค่าก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและค่าไนโตรเจนของก๊าซ
ชวีภาพจะมคี่าสงูเช่นกนัเพราะค่าปรมิาณของไอเสยีค่าอื่นๆน้อยจะทํา
ใหค้า่ไนโตรเจนของการก๊าซชวีภาพยิง่มคีา่มาก 
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บทคดัย่อ 
บทความนีเป็นการนําเอาเครื่องยนต์ดีเซลมาดดัแปลงให้เป็น

เครือ่งยนตจ์ดุระเบดิดว้ยประกายไฟ และใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิ 
หลงัจากนันจงึทําการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ดว้ยไดนาโมมเิตอร์
ชนิดใชนํ้าปรบัการจ่ายโหลด โดยมวีตัถุประสงคใ์นการทดสอบคอื เพื่อ
ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงองศาการจุดระเบดิต่อสมรรถนะ และ
อุณหภูมไิอเสยีของเครื่องยนต์ดดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิ 
เพื่อหาตําแหน่งองศาการจุดระเบดิที่เหมาะสมที่ทําใหเ้ครื่องยนต์มคี่า
ทอร์กเบรกสูงสุด และอุณหภูมไิอเสยีไม่สูงเกนิไปจนเครื่องยนต์ไดร้บั
ความเสยีหายทุกรอบการทาํงาน และเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการทดสอบ
เครื่องยนตด์ดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิใหก้บัผูป้ระกอบการ
เชงิพานิชย์ และผูท้ีส่นใจ โดยทดสอบการทํางานเมื่อลนิเร่งเปิดเตม็ที ่
อตัราส่วนอากาศ/เชอืเพลงิสมัพทัธเ์ท่ากบั 0.85 ทีอ่ตัราเรว็เครื่องยนต ์
1400 ถงึ 2900 รอบต่อนาท ีก๊าซธรรมชาตทิีท่ดสอบไดจ้ากอ่าวไทยฝ ัง่
ตะวนัออกมสี่วนประกอบโดยส่วนใหญ่เป็นมเีทนรอ้ยละ 74.10-77.52 
โดยโมล ผลการทดสอบพบวา่ การปรบัองศาการจุดระเบดิทีล่่วงหน้า
มากเกนิไปมผีลทาํใหค้่าทอรก์เบรกลดลงและอุณหภูมไิอเสยีมแีนวโน้ม
ลดลงทุกรอบการทาํงาน การปรบัองศาการจุดระเบดิทีล่่าชา้เกนิไปมผีล
ทําใหค้่าทอรก์เบรกลดลง และอุณหภูมไิอเสยีมแีนวโน้มสูงขนึทุกรอบ
การทํางาน การปรบัองศาการจุดระเบิดที่เหมาะสมมผีลทําให้ได้ค่า
ทอรก์เบรกสงูสุด และอุณหภูมไิอเสยีไมส่งูจนเกนิไปทุกรอบการทาํงาน 
และวธิกีารทดสอบนีสามารถใช้เป็นแนวทางการทดสอบเครื่องยนต์
ดดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิก่อนทีจ่ะนําเครือ่งยนตไ์ปใชง้าน
ใหก้บัผูป้ระกอบการเชงิพานิชยไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี 

 
Abstract 

This paper present the using diesel engine converted for the 
use with the natural gas fuel. Thereafter, testing the performance 
of the engine by engine dynamometer. The present work 
therefore aims to change ignition timing on performance and 

exhaust gas temperature of a diesel engine converted for use 
with the natural gas fuel. It was found that the ignition timing was 
able to predict the maximum engine torques and the exhaust gas 
temperature at every engine speeds. Testing the diesel engine 
converted for use with the natural gas fuel for transportation 
enterprise and interested. At engine speeds 1400 to 2900 rpm 
have relative air/fuel ratio equal to 0.85. The natural gas fuels at 
east coast of Thailand have methane equal to 74.10 to 77.52 % 
by mole.  
 The result was found that, the effect of ignition timing 
on performance and exhaust gas temperature of a diesel engine 
converted for use with the natural gas fuel will be the important 
information that will help for effectively applies these fuels as an 
efficient alternative fuels in an engine.   
  

1. ความเป็นมา 
ปจัจุบนัภาคคมนาคมขนส่งในประเทศไทยกําลงัประสบปญัหา

ค่าใชจ้่ายดา้นเชอืเพลงิเป็นอย่างมาก  สาเหตุเน่ืองมาจากราคานํามนั
เชอืเพลงิในตลาดโลกปรบัตวัสงูขนึ  และมแีนวโน้มสงูขนึเรือ่ยๆ  ดงันนั
ผูป้ระกอบการจํานวนมากจงึหนัมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชอืเพลงิกบั
รถยนตเ์ชงิพานิชย ์ดว้ยการดดัแปลงเครือ่งยนตด์เีซลใหเ้ป็นเครือ่งยนต์
ก๊าซธรรมชาต ิซึง่ทําใหล้ดการใชนํ้ามนัดเีซลไดม้าก  และประเทศชาติ
สามารถลดการนําเขา้นํามนัเชอืเพลงิจากต่างประเทศได ้

การดดัแปลงเครือ่งยนตด์เีซลใหเ้ป็นเครือ่งยนตก๊์าซธรรมชาตเิป็น
การเปลีย่นแปลงวธิกีารจุดระเบดิกล่าวคอืเปลีย่นจากการจุดระเบดิดว้ย
การอดัเป็นการจุดระเบดิดว้ยประกายไฟ [1] ดว้ยการลดอตัราสว่นการ
อดั เปลี่ยนวธิกีารผสมเชอืเพลงิกบัอากาศ ตดิตงัระบบจุดระเบดิ และ
การเปลี่ยนขนาดหม้อนําให้ใหญ่ขึน เมื่อทําการดัดแปลงเสร็จแล้ว
จะต้องมกีารทดสอบเครื่องยนต์บนไดนาโมมิเตอร์ เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมสาํหรบัการใชง้านกล่าวคอื ตอ้งพยายามปรบัแต่งเครื่องยนต์
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ใหม้สีมรรถนะสงูสดุโดยทีอุ่ณหภมูไิอเสยีไมส่งูจนเกนิไป เพราะจะทาํให้
ชินส่วนต่างๆของเครื่องยนต์เช่น ลูกสูบ วาล์วไอเสีย เป็นต้นได้รบั
ความเสยีหาย และยงัทาํใหเ้ครือ่งยนตม์คีวามรอ้นสงูเน่ืองจากนําระบาย
ความรอ้นไมท่นั สง่ผลใหเ้ครือ่งยนตม์กีารสกึหรอมากขนึ 

องศาการจุดระเบดิเป็นปจัจยัหน่ึงที่มอีทิธพิลต่อสมรรถนะ  และ
อุณหภูมไิอเสยีของเครื่องยนต์จุดระเบดิด้วยประกายไฟ [2] ดงันันจงึ
ตอ้งมกีารปรบัแต่งองศาการจุดระเบดิทีเ่หมาะสมแต่ละรอบการทํางาน 
เพือ่ใหเ้ครือ่งยนตม์สีมรรถนะสงูสดุ และอุณหภมูไิอเสยีไมส่งูจนเกนิไป 
 

2. วตัถปุระสงค ์
บทความนีมีว ัตถุประสงค์ในการหาค่าองศาการจุดระเบิดที่

เหมาะสมแต่ละรอบการทํางานของเครื่องยนต์ดเีซลดดัแปลงใช้ก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิ เพื่อใหเ้เต่ละรอบการทํางานมสีมรรถนะสูงสุด 
และอุณหภูมิไอเสียไม่สูงจนเกินไป นอกจากนียังสามารถใช้เป็น
แนวทางในการทดสอบเครื่องยนต์ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชอืเพลงิใหก้บัผูป้ระกอบการเชงิพานิชย ์เพื่อใหส้ามารถใชเ้ครื่องยนต์
ไดอ้ย่างมสีมรรถนะสูงสุดทุกรอบการทํางานโดยทีเ่ครื่องยนต์ไม่ไดร้บั
ความเสยีหายอนัเน่ืองมาจากอุณหภมูไิอเสยีสงูจนเกนิไป 

 

3. วสัดแุละอปุกรณ์ 
เครื่องยนต์ดีเซลก่อนการดดัแปลงเป็นเครื่องยนต์ มติซูบิช ิรุ่น

6D16-0A จาํนวน 6 สบู จดุระเบดิดว้ยการอดั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี 
 

ตารางที ่1 รายละเอยีดของเครือ่งยนตด์เีซลก่อนดดัแปลง 
เครือ่งยนตม์ติซบูชิริุน่ 6D16-0A 

อตัราสว่นการอดั 17.5:1 

ปรมิาตรกระบอกสบู 7,545 CC. 

ขนาดกระบอกสบู×ระยะชกั 118×115  mm. 

กาํลงัมา้สงูสดุ 177/2,900  hp/rpm 

แรงบดิสงูสดุ 49/1,400 kg.m/rpm 

การระบายความรอ้น ใชนํ้าระบายความรอ้น 

จาํนวนลกูสบู 6 สบูวางเรยีงแถวเดยีว 

เทอรโ์บชารท์ ไมม่ ี

ลาํดบัการจดุระเบดิ 1-5-3-6-2-4 

 
การดดัแปลงเครื่องยนต์ให้เป็นเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วย

ประกายไฟมวีธิกีารครา่วๆคอื ลดอตัราสว่นการอดัเป็น 11.5:1 ดว้ยการ
ควา้นหวัลกูสบู เปลีย่นวธิกีารผสมเชอืเพลงิกบัอากาศดว้ยการตดิลนิเรง่ 
และมกิเซอร์ทีท่างเขา้ท่อร่วมไอด ีเปลี่ยนวธิกีารจุดระเบดิเป็นการจุด
ระเบดิดว้ยประกายไฟ ดว้ยการตดิตงัหวัเทยีนแทนตําแหน่งหวัฉีด และ
ตดิตงัลอ้ไทมิง่แทนปมันํามนัดเีซล และเปลีย่นขนาดหมอ้นําใหม้ขีนาด
ใหญ่ขนึกวา่เดมิรอ้ยละ 30  

 

 
 

รปูที ่1 แผนผงัแสดงการตดิตงัอุปกรณ์การทดลอง 
 

รปูที ่1 แสดงการตดิตงัอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการทดสอบประกอบ
ไปดว้ยชุดอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาตริะบบดูดแบบโอเพ่นลูป(Open Loop) 
ชุดควบคุมการจุดระเบดิชนิดปรบัองศาการจุดระเบดิได ้ไดนาโมมเิตอร์
ชนิดใชนํ้าในการปรบัการจ่ายโหลด [3] เซนเซอรว์ดัอุณหภูมไิอเสยี 
และเครื่องมือวัดไอเสียชนิดวิเคราะห์ด้วยแสงอินฟราเรดแบบไม่
กระจาย (Nondispersive Infrared Analyzer, NDIR) [4] จากรปูก๊าซ
ธรรมชาตทิีถู่กอดัในถงัความดนั 200 บาร ์ถูกเปิดออกมาผา่นท่อก๊าซ
แรงดนัสงูเขา้ไปยงัอุปกรณ์ลดความดนั (Reducer) ซึง่จะทําหน้าทีล่ด
ความดนัก๊าซจาก 200 บาร ์ใหเ้หลอื 0 บาร ์เมือ่เครือ่งยนตท์าํงานใน
จงัหวะดดู ก๊าซความดนั 0 บาร ์จะถูกเครือ่งยนตด์ดูผา่นท่อก๊าซความ
ดนัตํ่าเขา้ไปยงัมกิเซอรซ์ึ่งทําหน้าทีผ่สมก๊าซกบัอากาศใหม้อีตัราส่วน
พอดทีีจ่ะทาํใหเ้กดิการเผาไหมไ้ด ้ หลงัจากนนัก๊าซกบัอากาศทีผ่สมกนั
กจ็ะไหลผา่นลนิเรง่ไปยงัท่อไอด ี และเขา้ไปยงัหอ้งเผาไหม ้ในจงัหวะ
อดัก่อนทีลู่กสบูจะถงึศูนยต์ายบนระหวา่ง 10 ถงึ 40 องศาขอ้เหวีย่ง 
ฟนัของลอ้ไทมิง่(Toothed Wheel) จะวิง่ผา่น Cam Sensor เกดิเป็น
สญัญาณพลัส(์Electrical Pulse) ส่งไปยงักล่อง ECU จากนันกล่อง 
ECU จะสง่สญัญาณไฟฟ้าไปยงัคอยลจ์ุดระเบดิ (Ignition Coil) ซึง่ทาํ
หน้าที่สรา้งไฟฟ้าแรงดนัสูงไปยงัหวัเทยีนเกดิเป็นประกายไฟบรเิวณ
เขยีวหวัเทยีน ทําใหเ้กดิกระบวนการเผาไหมเ้กดิขนึ ในจงัหวะคาย ไอ
เสยีจะถูกปล่อยออกมาทางท่อไอเสยี เซนเซอรว์ดัอุณหภูมไิอเสยีจะทํา
การวดัและแสดงค่าทีจ่อมอนิเตอร ์นอกจากนีไอเสยีทีอ่อกจากปลายท่อ
ไอเสยีจะถูกเครือ่งมอืวดัไอเสยีแบบ NDIR วดัค่ามลพษิทีเ่กดิขนึ และ

ยงัแสดงคา่อตัราสว่นอากาศ/เชอืเพลงิสมัพทัธ(์Lamda) ไดอ้กีดว้ย 
 

4. วิธีการ 
ก๊าซธรรมชาตทิีนํ่ามาใชใ้นการทดสอบครงันีเป็นก๊าซธรรมชาตทิี่

ไดจ้ากอ่าวไทยฝ ัง่ตะวนัออกมสี่วนประกอบรอ้ยละโดยโมลดงันี  มเีทน 
74.10-77.52 อเีทน 5.35-6.01 โพรเพน 1.55-2.41 บวิเทน 0.59-0.90 
เพนเทน 0.10-0.15 คารบ์อนไดออกไซด ์12.67-14.37 และไนโตรเจน 
2.01-2.21 [5] 

การทดสอบครงันีจะเป็นการทดสอบหาค่าทอรก์เบรก กําลงัเบรก
สงูสุด และอุณหภูมไิอเสยีเมื่อลนิเร่งเปิดเตม็ที ่(Full Load) และตงัค่า
อตัราสว่นอากาศ/เชอืเพลงิสมัพทัธเ์ท่ากบั 0.85 ทีอ่ตัราเรว็ 1400 1600 
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1800 2000 2200 2400 2600 2800 และ2900 รอบต่อนาทดีว้ยการ
ทดลองเปลี่ยนองศาการจุดระเบดิล่วงหน้าที่แตกต่างกนั เน่ืองจากชุด
ควบคุมองศาการจุดระเบดิสามารถตงัองศาการจุดระเบดิล่วงหน้าให้
เพิม่ขนึตามอตัราเรว็รอบได ้ดงันันในการทดลองจงึใช้วธิกีารตงัองศา
การจดุระเบดิล่วงหน้าทีร่อบเดนิเบา 800 รอบต่อนาทเีป็นเกณฑ ์

รายละเอยีดวธิกีารทดสอบมดีงันี 
1. ตงัองศาการจุดระเบดิล่วงหน้าทีร่อบเดนิเบาใหไ้ด ้9 องศาก่อน

ศนูยต์ายบน โดยการขยบัลอ้ไทมิง่ และใชไ้ทมิง่ไลท ์(Timing Light) วดั
องศาการจดุระเบดิล่วงหน้าขณะทีเ่ครือ่งยนตท์าํงานในรอบเดนิเบา 

2. ค่อยๆเปิดลนิเร่งใหเ้ปิดกวา้งมากขนึพรอ้มกบัปรบัปรมิาณนํา
ไหลเขา้ไดนาโมมเิตอร์ให้มากขนึตามจนลินเร่งเปิดเต็มที่ จากนันจงึ
ปรบัปรมิาณนําไหลเข้า และไหลออกให้เครื่องยนต์มอีตัราเรว็ 1400 
รอบต่อนาที ใช้ไทมิ่งไลท์ว ัด และจดบันทึกค่าองศาการจุดระเบิด
ล่วงหน้าทีล่อ้ไฟลว์ลิ พรอ้มกบัจดบนัทกึค่าทอรก์เบรกทีไ่ดนาโมมเิตอร ์
และคา่อุณหภมูไิอเสยีทีจ่อมอนิเตอร ์ 

3. เพิม่ปรมิาณนําไหลออกจนเครื่องยนต์มอีตัราเรว็เพิม่ขนึเป็น 
1600 รอบต่อนาท ีทาํการจดบนัทกึคา่ต่างๆเชน่เดยีวกบัคา่ในขอ้ 2.  

4. ทําการทดสอบในลกัษณะเช่นเดยีวกบัขอ้ 3. โดยทดสอบที่
อตัราเรว็ 1800 2000 2200 2400 2600 2800 และ2900 รอบต่อนาที
ตามลาํดบั  

3. ทําการทดสอบในลกัษณะเดยีวกนักบัขอ้ 1. ถงึขอ้ 4. แต่
เปลีย่นองศาการจุดระเบดิล่วงหน้าทีร่อบเดนิเบาเป็น 12 15 และ18 
องศาก่อนศนูยต์ายบนตามลาํดบั 

4. นําผลที่ได้มาพล๊อตกราฟเพื่อหาค่าองศาการจุดระเบิดที่
เหมาะสม อุณหภูมไิอเสยี ค่าทอรก์เบรกสงูสุด และค่ากําลงัเบรกสงูสุด
ทีอ่ตัราเรว็ 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 และ2900 
รอบต่อนาทตีามลาํดบั 

ค่าทอรก์เบรกทีอ่่านไดบ้นไดนาโมมเิตอรย์งัมคีวามคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจรงิ ดงันันจะต้องนําค่าทีอ่่านไดนี้คูณกบัค่าแก้ โดยการ
ต่อแขนเหล็กเขา้กบัไดนาโมมเิตอร์ และใช้ลูกนําหนักมาถ่วงบรเิวณ
ปลายสุดของแขนเหลก็ จากนนัจงึอ่านค่าทอรก์เบรกบนไดนาโมมเิตอร์
นํามาเปรยีบเทียบกบัค่าที่ได้จากการคํานวณเพื่อหาค่าแก้ จากการ
ทดลองครงันีจะไดส้มการของคา่ทอรก์เบรกดงัแสดงในสมการ (1)  

 
1.95640.9608yT +=  

      (1) 
โดยที ่T คอืทอรก์เบรกมหีน่วยเป็น N.m และ y คอืค่าทีอ่่านได้

บนไดนาโมมเิตอร์มหีน่วยเป็น N.m สําหรบัค่ากําลงัเบรกคํานวณได้
จากสมการ (2) 

 
 

TN2Pb π=  
      (2) 
โดยที ่ bP  คอืกําลงัเบรกมหีน่วยเป็น Watt π  คอืค่าคงทีเ่ท่ากบั 

3.41 และ N  คอือตัราเรว็รอบเครือ่งยนตม์หีน่วยเป็นรอบต่อวนิาท ี
 

5. ผลการทดสอบ และการวิจารณ์ผล 
ผลการทดสอบพบวา่การเปลีย่นองศาการจุดระเบดิล่วงหน้า (เมื่อ

เทียบกับจังหวะลูกสูบถึงศูนย์ตายบน) มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สมรรถนะของเครื่องยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกายไฟเป็นอย่างมาก ในรปู
ที ่2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างองศาการจุดระเบดิล่วงหน้ากบัทอรก์
เบรกของเครื่องยนต์ Misubishi 6D16-0A ดดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาติ
เป็นเชอืเพลงิ ทํางานเมื่อลนิเร่งเปิดเตม็ที ่อตัราส่วนอากาศ/เชอืเพลงิ
สมัพทัธเ์ท่ากบั 0.85 ทีอ่ตัราเรว็เครื่องยนต์ 1400 ถงึ 2900 รอบต่อ
นาท ีจากรปูจะเหน็ไดว้่า ทุกอตัราเรว็จะมอีงศาการจุดระเบดิจงัหวะ
หน่ึงที่ให้ค่าทอร์กเบรกสูงสุด และองศาการจุดระเบดิที่ล่วงหน้าหรอื
ล่าช้ามากกว่าจงัหวะนีมแีนวโน้มให้ค่าทอร์กเบรกลดลงทงัสองกรณ ี
สาเหตุน่าจะเกิดมาจากองศาการจุดระเบดิที่ล่วงหน้ามากเกินไปเป็น
จงัหวะที่การเริม่ต้นของกระบวนการเผาไหมเ้กดิขนึก่อนศูนย์ตายบน
มากเกนิไป ซึง่จะเกดิความดนัสงูเกนิตอ้งการตงัแต่ลูกสบูยงัไม่ถงึศูนย์
ตายบน  ทําให้สูญเสยีงานส่วนหน่ึงในจงัหวะอดั ทอร์กเบรกจงึลดลง 
ส่วนองศาการจุดระเบิดที่ล่าช้าเกินไปเป็นจังหวะที่การสินสุดของ
กระบวนการเผาไหมล้่าชา้ออกไป ความดนักระบอกสบูสงูสดุกจ็ะเกดิชา้
ออกไปในจงัหวะขยายตวั ทําใหค้่าความดนัสูงสุดลดลง งานในจงัหวะ
ขยายตวัลดลง และทําให้ทอรก์เบรกลดลง องศาการจุดระเบดิทีใ่หค้่า
ทอรก์เบรกสูงสุดเป็นองศาการจุดระเบดิที่เหมาะสม ซึ่งจะเกดิขนึเมื่อ
ความดนัสูงสุดในกระบอกสูบเกิดขนึในจงัหวะที่เหมาะสม (หลงัศูนย์
ตายบนเล็กน้อย) งานของจงัหวะอัดที่เพิ่มขึน และงานของจงัหวะ
ขยายตวัทีล่ดลงจงึหกัลา้งกนัพอด ีโดยทีอ่ตัราเรว็ 1400 รอบต่อนาท ี
จะให้ค่าทอร์กเบรกสูงสุด และองศาการจุดระเบิดที่เหมาะสมคือ 19 
องศาก่อนศนูยต์ายบน 

นอกจากนีองศาการจดุระเบดิทีเ่หมาะสมยงัขนึอยู่กบัอตัราเรว็ของ
เครื่องยนต์อกีดว้ย ในรปูที ่3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราเรว็ของ
เครื่องยนต์กบัองศาการจุดระเบดิทีเ่หมาะสมโดยมเีงื่อนไขการทดสอบ
เช่นเดยีวกบัการทดสอบในรูปที ่1 จากรูปจะเหน็ได้ว่าเมื่ออตัราเรว็
เพิม่ขนึ องศาการจุดระเบดิทีเ่หมาะสมมแีนวโน้มเพิม่ล่วงหน้ามากขนึ 
สาเหตุน่าจะเกิดมาจากช่วงของกระบวนการเผาไหม้เป็นองศามุมขอ้
เหวีย่งเพิม่ขนึเมือ่อตัราเรว็ของเครือ่งยนตเ์พิม่ขนึ แต่ตําแหน่งการลาม
ของเปลวไฟทีท่ําใหท้อรก์เบรกสงูสุดยงัคงอยู่ในตําแหน่งเดมิ ดงันนัจงึ
ตอ้งเพิม่องศาการจดุระเบดิทีเ่หมาะสมใหเ้พิม่ล่วงหน้ามากขนึเพือ่รกัษา
ตําแหน่งการลามของเปลวไฟนีเอาไว้ โดยองศาการจุดระเบิดที่
เหมาะสมในช่วงอตัราเรว็ 1400 ถงึ 2900 รอบต่อนาท ีคอื 19 ถงึ 29 
องศาก่อนศนูยต์ายบน 
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สําหรับผลขององศาการจุดระเบิดต่ออุณหภูมิไอเสียของ
เครื่องยนต์แสดงในรูปที ่4 จากรูปจะเหน็ไดว้่าองศาการจุดระเบดิที่
ล่าช้ากว่าจงัหวะทอร์กเบรกสูงสุด อุณหภูมิไอเสียมีแนวโน้มสูงขึน 
สาเหตุน่าจะเกดิมาจากช่วงทีเ่กดิเปลวไฟ (ซึง่มอุีณหภูมสิงูมาก) ล่าชา้
ออกไปจนถงึจงัหวะขยายตวั ทาํใหอุ้ณหภมูขิองก๊าซทีอ่อกมาทางวาลว์ 
ไอเสยีสงูขนึ ในทางกลบักนัองศาการจดุระเบดิทีล่่วงหน้ามากกวา่
จงัหวะทอรก์เบรกสงูสดุ อุณหภมูไิอเสยีมแีนวโน้มลดลง สาเหตุน่าจะ 
เกดิมาจากชว่งทีเ่กดิเปลวไฟ(ซึง่มอุีณหภมูสิงูมาก) เรว็เกนิไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การสนิสุดของเปลวไฟจงึเรว็ขนึ อุณหภูมใินหอ้งเผาไหมจ้งึลดลง

เรว็ขนึ ทําใหอุ้ณหภูมขิองก๊าซทีอ่อกมาทางวาล์วไอเสยีลดลง โดยใน
การทดสอบแต่ละครงัจะรกัษาอุณหภูมไิอเสยีไมใ่หส้งูเกนิ 700 ๐C เพือ่
ป้องกนัไม่ใหเ้ครื่องยนต์มอุีณหภูมสิูงเกนิไปจนทําใหเ้ครื่องยนต์ไดร้บั
ความเสยีหาย 

นอกจากนีอตัราเรว็เครื่องยนต์ยงัมผีลต่ออุณหภูมไิอเสยีอกีด้วย 
ในรปูที ่5 เป็นการแสดงคา่ของอุณหภมูไิอเสยีเมือ่เครือ่งยนตม์อีตัราเรว็
เพิม่ขนึ จากรปูจะเหน็ไดว้า่เมือ่อตัราเรว็เครือ่งยนตเ์พิม่ขนึ อุณหภูมไิอ
เสยีมแีนวโน้มสูงขนึ น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีเ่ครื่องยนต์มอีตัราเรว็
สงูขนึ ความเรว็ของการสนัดาปจะเพิม่ขนึตาม เวลาจรงิของการสนัดาป
และเวลาจรงิต่อวฏัจกัรการทาํงานของเครือ่งยนตจ์งึสนัลง ทาํใหค้วาม 

รปูที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งทอรก์เบรกกบัองศาการจดุระเบดิของเครือ่งยนต ์Misubishi 6D16-0A ดดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาตเิป็น
เชอืเพลงิ ทาํงานเมือ่ลนิเรง่เปิดเตม็ที ่อตัราสว่นอากาศ/เชอืเพลงิสมัพทัธเ์ทา่กบั 0.85 ทีอ่ตัราเรว็เครือ่งยนต ์1400 ถงึ 2900 รอบต่อนาท ี
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       รปูที ่3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งอตัราเรว็ของเครือ่งยนตก์บัองศาการจดุระเบดิทีเ่หมาะสมของเครือ่งยนต ์Misubishi 
6D16-0A ดดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิ ทาํงานเมือ่ลนิเรง่เปิดเตม็ที ่อตัราสว่นอากาศ/เชอืเพลงิสมัพทัธเ์ทา่กบั 0.85 ที่

อตัราเรว็ 1400 ถงึ 2900 รอบต่อนาท ี
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รอ้นทีเ่กดิจากการสนัดาปมชี่วงเวลาการถ่ายเทความรอ้นออกจากหอ้ง
เผาไหมล้ดลง ความรอ้นจงึถูกปล่อยออกไปทางวาล์วไอเสยีในจงัหวะ
คายไอเสยีมากขนึ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ค่ากําลงัสงูสุด ทอรก์เบรกสงูสุด และอุณหภูมไิอเสยี ณ ตําแหน่ง

องศาการจุดระเบดิทีเ่หมาะสม ทีอ่ตัราเรว็ 1400 ถงึ 2900 รอบต่อนาที
แสดงในรูปที่ 6 จากรูปจะเห็นได้ว่ากําลังสูงสุดของเครื่องยนต์มีค่า

เท่ากบั 165 hp ที ่2900 รอบต่อนาท ีค่าทอรก์เบรกสูงสุดของ
เครือ่งยนตเ์ท่ากบั 443.9 N.m  ที ่1400 รอบต่อนาท ีและอุณหภูมไิอ
เสยีอยูร่ะหวา่ง 611 ถงึ 679 ๐C 
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รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งองศาการจดุระเบดิล่วงหน้ากบัอุณหภมูไิอเสยีของเครือ่งยนต ์Misubishi 6D16-0A ดดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาติ
เป็นเชอืเพลงิ ทาํงานเมือ่ลนิเรง่เปิดเตม็ที ่อตัราสว่นอากาศ/เชอืเพลงิสมัพทัธเ์ทา่กบั 0.85 ทีอ่ตัราเรว็ 1400 ถงึ 2900 รอบต่อนาท ี
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รปูที ่5 อุณหภมูไิอเสยี ณ ตาํแหน่งองศาการจดุระเบดิทีเ่หมาะสมของเครือ่งยนต ์Misubishi 6D16-0A ดดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาติ
เป็นเชอืเพลงิ ทาํงานเมือ่ลนิเรง่เปิดเตม็ที ่อตัราสว่นอากาศ/เชอืเพลงิสมัพทัธเ์ทา่กบั 0.85 ทีอ่ตัราเรว็ 1400 ถงึ 2900 รอบต่อนาท ี
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6. สรปุ และข้อเสนอแนะ 

ในการทดสอบเครื่องยนต์ดดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิ 
เป็นการทดสอบหาผลของการเปลี่ยนแปลงองศาการจุดระเบิดต่อ
สมรรถนะ และอุณหภมูไิอเสยี จากการทดสอบสามารถสรปุผลไดด้งันี 

1. การปรบัองศาการจดุระเบดิทีล่่วงหน้ามากเกนิไปมผีลทาํใหค้า่
ทอรก์เบรกลดลงทุกรอบการทาํงาน  

2. การปรบัองศาการจดุระเบดิทีล่่าชา้มากเกนิไปมผีลทาํใหค้า่
ทอรก์เบรกลดลงทุกรอบการทาํงาน  

3. การปรบัองศาการจดุระเบดิทีเ่หมาะสมมผีลทาํใหไ้ดค้า่ทอรก์
เบรกสงูสดุทุกรอบการทาํงาน 

4 .จงัหวะการจุดระเบิดที่ล่าช้ากว่าจงัหวะทอร์กเบรกสูงสุด 
อุณหภมูไิอเสยีมแีนวโน้มสงูขนึทุกรอบการทาํงาน  

5. จงัหวะการจดุระเบดิทีล่่วงหน้ามากกวา่จงัหวะทอรก์เบรกสงูสดุ 
อุณหภมูไิอเสยีมแีนวโน้มลดลงทุกรอบการทาํงาน 

6. การทดสอบสมรรถนะเครือ่งยนตจ์ุดระเบดิดว้ยประกายไฟดว้ย
วธิกีารปรบัแต่งค่าองศาการจุดระเบดิใหเ้หมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนว
ทางการทดสอบเครื่องยนต์ดดัแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิง
ก่อนทีจ่ะนําเครือ่งยนตไ์ปใชง้านใหก้บัผูป้ระกอบการเชงิพานิชยไ์ดเ้ป็น
อย่างด ีซึง่จะทาํใหเ้ครื่องยนตม์สีมรรถนะสงูสุดทุกรอบการทาํงาน และ
เครื่องยนต์ไม่ได้รบัความเสยีหายอันเน่ืองมาจากอุณหภูมไิอเสยีสูง
จนเกนิไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

ในการทดสอบครงันียงัไมไ่ดม้กีารทดสอบสมรรถนะของ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เครื่องยนต์ดีเซล  จึงไม่สามารถเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่าง
เครื่องยนต์ดเีซล กบัเครือ่งยนตด์ดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิ
ได ้และการทดสอบเครื่องยนต์ดดัแปลงใชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิ
ทดสอบที่ค่าอัตราส่วนอากาศ/เชือเพลิงสมัพทัธ์เพียงค่าเดียว และ
สภาวะการทาํงานสภาวะเดยีว ดงันนัในการทดสอบครงัต่อไปคาดวา่จะ
มีการทดสอบเครื่องยนต์ดีเซลก่อนการดัดแปลงเครื่องยนต์ และ
หลงัจากดดัแปลงเป็นเครือ่งยนตใ์ชก๊้าซธรรมชาตเิป็นเชอืเพลงิแลว้ จะ
มกีารทดสอบผลของอตัราส่วนอากาศ/เชอืเพลงิสมัพทัธ์ ต่อสมรรถนะ 
และอุณหภมูไิอเสยี ทีส่ภาวะการทาํงานต่างกนั 
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สมรรถนะและการปลดปล่อยไอเสียของการใช้น้ํามนัปาลม์ชนิดลดกมัและลดกรด 
ผสมกบัดีเซลในเครือ่งยนตย์านพาหนะแบบ IDI 
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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัคอื เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะ
สมรรถนะเครือ่งยนตแ์ละการปลดปล่อยไอเสยีเมือ่เดนิเครื่องยนตด์เีซล
สาํหรบัยานพาหนะแบบ IDI ดว้ยน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนั
ปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลทีส่ดัส่วน 20%, 30%, และ 40% 
โดยปรมิาตร เครือ่งยนตท์ดสอบเป็นเครือ่งยนต ์4 สบู ยีห่อ้ TOYOTA 
รุ่น 2L-Turbo มอืสองปรบัสภาพใหม่ให้ใช้งานได้ด ีทําการทดสอบ
สมรรถนะเครือ่งยนตร์ะยะสัน้ดว้ยน้ํามนัทดสอบแต่ละชนิดตามลําดบับน
แท่นไดนาโมมเิตอรย์ีห่อ้ ESSOM รุ่น MT504 ดว้ยวธิคีวามเรว็รอบ
เปลีย่นแปลง (2,000-3,600 rpm ทีทุ่กๆ 200 rpm) ผลการทดสอบ
พบว่า เมื่อเทียบกับการเดินเครื่องยนต์ด้วยน้ํามันดีเซลการเดิน
เครื่องยนต์ด้วยน้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดผสมในน้ํามนัดเีซลที่ 20%, 
30%, และ 40% โดยปรมิาตร มอีตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเบรค
จาํเพาะโดยเฉลีย่ทุกความเรว็รอบสงูกว่าประมาณ 3.9%, 6.8%, และ 
14.2% ตามลําดบั และมคี่าประสทิธภิาพเชงิความรอ้นโดยเฉลี่ยทุก
ความเรว็รอบตํ่ากวา่ประมาณ 4.6%, 4.7%, และ 10.6% ตามลําดบั ผล
การปลดปล่อยไอเสยีพบวา่สาํหรบัน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิด ปรมิาณไอ
เสยีมคี่าเปลี่ยนแปลงตามความเรว็รอบของเครื่องยนต์ เมื่อความเรว็
รอบของเครือ่งยนตเ์พิม่ขึน้ปรมิาณควนัดาํ, NOx, และ CO2 มคี่าลดลง 
แต่ปรมิาณ O2 มคี่าเพิม่ขึน้ สาํหรบัปรมิาณ CO ไมส่ามารถสงัเกตเหน็
ความแตกต่างที่ช ัดเจนตลอดช่วงความเร็วรอบที่ทดสอบได้ เมื่อ
เปรยีบเทยีบทีค่วามเรว็รอบใดๆ พบวา่น้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิด มกีาร
ปลดปล่อยไอเสียในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ตลอดช่วงความเร็วรอบ
ทดสอบปรมิาณไอเสยีที่วดัได้ของน้ํามนัทัง้ 4 ชนิดมคี่าในช่วง
ดงัต่อไปน้ี: ควนัดาํ 0.4-0.9 BSU, NOx 288-363 ppm, CO2 6.10-
8.42%, O2 6.10-10.24%, และ CO 32-143 ppm 
 
Abstract 

The objective of this research was to comparatively study 
the characteristics of engine performance and exhaust gas 
emissions when a vehicle diesel engine (indirect injection: IDI) 

was fuelled with diesel and blends of degummed-deacidified palm 
oil in diesel at proportions of 20%, 30%, and 40% by volume. The 
test engine was a second-hand TOYOTA model 2L-turbo (4 
cylinders) that had been overhauled. The short-term engine test 
was run for each fuel blends considered on the ESSOM 
dynamometer model MT504 by the variable speed test method 
(2,000-3,600 rpm at every 200 rpm). The test results revealed 
that, as compared to diesel, running engine by the blends of 
degummed-deacidified palm oil in diesel at proportions of 20%, 
30%, and 40% by volume had higher brake specific fuel 
consumptions (average for all speed) of about 3.9%, 6.8%, and 
14.2% respectively; and had lower thermal efficiencies (average 
for all speed) of about 4.6%, 4.7%, and 10.6% respectively. The 
analysis of exhaust gas emission results indicated that, for all 
kinds of tested fuel, exhaust gas emission varied with engine 
speed. When the engine speed increased; black smoke, NOx, 
and CO2 decreased but O2 increased. For CO analysis, there 
was no significant difference among all tested speeds. At any 
engine speed, the exhaust gas emissions were quite similar for 
all kinds of tested fuel. The measured exhaust gas emissions for 
all kinds of test fuels over the tested speeds were as followings: 
black smoke 0.4-0.9 BSU, NOx 288-363 ppm, CO2 6.10-8.42%, 
O2 6.10-10.24%, and CO 32-143 ppm.  

 
1. คาํนํา 
 จากภาวะปญัหาความต้องการใช้น้ํามนัดเีซลทัว่โลกมสีูงขึน้บน
พืน้ฐานของแหล่งสาํรองน้ํามนัดบิทีม่อียูจ่าํกดั สง่ผลใหร้าคาน้ํามนัดเีซล
ปรบัตวัสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง จงึทําให้หลายประเทศทัว่โลกหนัมาสนใจ
พฒันาน้ํามนัพชื และไขสตัวเ์ป็นแหล่งพลงังานทดแทนน้ํามนัดเีซลมาก
ขึน้ สําหรบัประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและนําเขา้น้ํามนั
ดเีซลนัน้ การใช้น้ํามนัพชืโดยเฉพาะน้ํามนัปาล์มเพื่อทดแทนน้ํามนั
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ดเีซล จะสง่ผลดตี่อการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื โดยมขีอ้ดทีัง้ต่อการ
เพิม่ความมัน่คงดา้นพลงังานและสง่ผลดตี่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ
ดว้ย นอกจากนี้เน่ืองจากน้ํามนัพชืเป็นแหล่งพลงังานหมุนเวยีน การใช้
น้ํามนัพชืทดแทนน้ํามนัดีเซลที่ผลิตจากน้ํามนัดิบ ยงัส่งผลดีต่อ
สิง่แวดล้อมดว้ยโดยเฉพาะป้องกนัการเพิม่ขึน้ของก๊าซ CO2 ในชัน้
บรรยากาศซึง่เป็นการป้องกนัภาวะเรอืนกระจกอกีดว้ย [1] 
 การนําน้ํามนัพชืมาใชท้ดแทนน้ํามนัดเีซลนัน้ สามารถทาํไดห้ลาย
วธิ ีเช่น การนําใชโ้ดยตรง การนํามาผสมกบัน้ํามนัดเีซล และการนํามา
ผา่นกระบวนการปรบัปรงุคุณภาพ ดว้ยกระบวนการทางความรอ้น เช่น
กระบวนการไพโรไลซิส หรอืกระบวนทางเคมเีช่นกระบวนการทราน
เอสเตอรฟิิเคชนั [2] อย่างไรกต็ามต้นทุนของการนําน้ํามนัพชืมาใช้
ทดแทนน้ํามนัดเีซล กจ็ะมคีา่เพิม่ขึน้ดว้ยตามขัน้ตอนการผลติทีเ่พิม่ขึน้ 
 Shahid and Jamal [3] ไดท้บทวนเอกสารการทดสอบเครือ่งยนต์
ดเีซลสําหรบัยานพาหนะโดยใช้น้ํามนัพชืทัง้ที่เป็นน้ํามนัพชืดบิ และ
น้ํามนัที่ผ่านกระบวนการปรบัปรบัปรุงคุณภาพแล้วที่ตพีมิพร์ะหว่างปี
ค.ศ. 1900-2005 จาํนวนกวา่ 50 ฉบบั น้ํามนัทดสอบในงานวจิยัสว่น 
มากผลติจากเมลด็ทานตะวนั, ฝ้าย, เรปซดี, ถัว่เหลอืง, และถัว่ลสิง 
สาํหรบัการทดสอบเครือ่งยนต์โดยใชน้ํ้ามนัจากปาลม์ Sapaun et al. 
[4] และ EI-Awad and Yusaf [5] ไดเ้ดนิเครือ่งยนตร์ะยะสัน้ดว้ยน้ํามนั
ปาลม์, น้ํามนัปาลม์ผสมกบัน้ํามนัดเีซล, น้ํามนัปาลม์ดบิ, และน้ํามนั
ปาล์มดบิผสมกบัน้ํามนัดเีซล สําหรบัทีภ่าควชิาวศิวกรรม เครื่องกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ทีผ่่านมากม็วีจิยั
เพือ่นําน้ํามนัปาลม์ชนิดต่างๆมาใชใ้นเครือ่งยนตด์เีซล Prateepchaikul 
and Apichato [6] และ สวทิชาต ิ[7] ไดท้ดสอบเปรยีบเทยีบการเดนิ
เครื่องยนต์การเกษตรระยะยาวด้วยน้ํามนัปาล์มรไีฟน์, น้ํามนัปาล์ม
ลดกมั-ลดกรด, เมทลิเอสเตอรจ์ากน้ํามนัปาลม์, และน้ํามนัดเีซล กําพล 
และ ธรีะยุทธ [8,9] ไดท้ําการทดสอบเดนิเครื่องยนต์การเกษตรระยะ
ยาวดว้ยน้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรดผสมกบัน้ํามนัดเีซล จากการทบทวน
เอกสารขอ้สรุปทีส่าํคญัพบว่า ถงึแมก้ารใชน้ํ้ามนัพชืดบิในเครื่องยนต์
ระยะสัน้ จะใหผ้ลการทดสอบเป็นทีน่่าพอใจ แต่สาํหรบัการใชง้านระยะ
ยาวแลว้นัน้มผีลทาํใหช้ิน้ส่วนเครือ่งยนต์เกดิการสกึหรอสงูมาก ซึง่การ
ใชน้ํ้ามนัพชืทีผ่่านกระบวนการกลัน่หรอืกระบวนการทางเคม ีและการ
ใชน้ํ้ามนัพชืทีผ่า่นการลดกมัผสมกบัน้ํามนัดเีซล สามารถช่วยยดือายุ

การใชง้านของเครือ่งยนตไ์ดอ้ยา่งมนียัสาํคญั  
 อย่างไรกต็าม เน่ืองจากขอ้มูลจําเพาะของการทดสอบเดนิเครื่อง 
ยนตด์เีซลสาํหรบัยานพาหนะระบบหวัฉีดแบบ Indirect Injection (IDI) 
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวดว้ยน้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรดผสมกบัน้ํามนัด-ี
เซลยงัไมเ่คยมกีารศกึษาและรายงานเอาไว ้ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลู
ที่มปีระโยชน์ต่อทศิทางการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศไทย 
ดงันัน้ภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจากมลูนิธชิยัพฒันา ขณะน้ีกําลงั
มกีารวจิยัเพื่อเกบ็ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ดงักล่าวอยู่ทีภ่าควชิาศวกรรม
เครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วตัถุประสงค์ของบทความนี้ คือ เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าผลการ
ทดสอบเปรยีบเทียบขัน้ต้น ด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ และการปลด 
ปล่อยไอเสยี เมื่อทดสอบเดนิเครื่องยนต์ดเีซลสาํหรบัยานพาหนะแบบ 
IDI ระยะสัน้ ดว้ยน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนัปาล์มลดกมั-ลด
กรดในน้ํามนัดเีซลทีส่ดัสว่น 20%, 30%, และ 40% โดยปรมิาตร 
 
2. วสัดแุละวิธีการทดสอบ 

งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบของการเดนิเครื่องยนต์
ทดสอบดว้ยน้ํามนัทดสอบ 4 ชนิดคอื น้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของ
น้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลทีส่ดัส่วน 20%, 30%, และ 
40% โดยปรมิาตรตามลําดบั คุณสมบตัทิีส่ําคญัของน้ํามนัดเีซลและ
น้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรดทีใ่ชใ้นการทดสอบแสดงดงัตารางที ่1 [6,7] 

เครื่องยนต์ทีใ่ชใ้นการทดสอบ เป็นเครือ่งยนต์ดเีซลสาํหรบัยาน-
พาหนะระบบหวัฉีดแบบ Indirect Injection (IDI) 4 สบู ยีห่อ้ TOYOTA 
รุน่ 2L-Turbo มอืสองทีท่าํการปรบัสภาพใหมใ่หอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านได้
ด ีรายละเอยีดเพิม่เตมิของเครือ่งยนตเ์ป็นดงัน้ี: ขนาดกระบอกสบู 92 
mm, ช่วงชกั 92 mm, ปรมิาตรช่วงชกั 2,446 cm3, อตัราสว่นการอดั 
21:1, กําลงัเครือ่งยนตส์งูสุด 69 kW ที ่4,000 rpm, แรงบดิสงูสุด 215 
N.m ที ่2,400 rpm ระบายความรอ้นดว้ยหมอ้น้ํา 

ขัน้ตอนทัว่ไปของการทดสอบเป็นดงัต่อไปน้ี หลงัจากปรบัปรุง
สภาพเครื่องยนต์เรยีบรอ้ยแล้ว เครื่องยนต์ถูกเดนิโดยไม่มภีาระดว้ย
น้ํามนัดเีซล (รนัอนิ) เป็นระยะเวลา 10 ชม. จากนัน้จงึนําเครือ่งยนตไ์ป 

 

ตารางที ่1 คุณสมบตัทิีส่าํคญัของน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรด 
คุณสมบตัน้ํิามนั วธิกีารทดสอบ ขอ้กาํหนดประเทศไทยa น้ํามนัดเีซลb,c น้ํามนัปาลม์ลดกมัลดกรดc 
ซเีทนนมัเบอร ์ ASTM D613 ≥47 - - 
ความถ่วงจาํเพาะที ่15.6 °C ASTM D1298 0.81-0.87 0.84 0.93 
ความหนืดที ่40 °C (cSt) ASTM D445 1.8-4.1 3.1 >45 
จดุวาบไฟ (°C) ASTM D93 ≥52 69 247 
น้ําและตะกอน (%wt) ASTM D2709 ≤0.05 - - 
กากถ่าน (%wt) ASTM D4530 ≤0.05 <0.001 - 
เถา้ (%wt) ASTM D482 ≤0.01 - - 
อุณหภมูกิลัน่ตวัที ่90% (°C) ASTM D86 ≤357 - - 
คา่ความรอ้นสงู (MJ/kg) ASTM D240 - 44.3 41.7 

aสาํหรบัดีเซลหมุนเรว็ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2541); bอ้างอิง[6]; cอ้างอิง[7] 
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ทดสอบระยะสัน้บนแทน่ไดนาโมมเิตอรย์ีห่อ้ ESSOM รุน่ MT504 ดงัใน 
รปูที ่1 โดยใชว้ธิกีารทดสอบแบบความเรว็รอบเปลีย่นแปลง ซึง่เครือ่ง-
ยนตถ์กูเปิดคนัเรง่เตม็ทีแ่ละคอ่ยๆเพิม่ภาระ (แรงบดิ) ใหก้บัเครือ่งยนต ์
เมือ่เพิม่ภาระใหก้บัเครือ่งยนตค์วามเรว็รอบของเครือ่งยนตจ์ะมคีา่ลดลง 
เมือ่ไดค้วามเรว็รอบทีต่อ้งการจะทาํการบนัทกึการทดลองเป็นระยะเวลา 
5 นาท ีโดยบนัทกึผลทุกๆ 10 วนิาท ีชว่งความเรว็รอบทีท่าํการทดสอบ
คอื 2,000-3,600 rpm ทีทุ่กๆ 200 rpm ขอ้มลูสาํคญัทีบ่นัทกึไดแ้ก่ 
สมรรถนะของเครื่องยนต์ (อตัราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะและ
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน) และปริมาณการปลดปล่อยไอเสียของ
เครือ่งยนต ์(ควนัดาํ, CO, NOx, CO2, O2, และอุณหภูมไิอเสยี) โดย
ปรมิาณควนัดาํวดัดว้ยเครือ่งวดัควนัดาํยีห่อ้ Bosch รุน่ ETD 020 (ช่วง
การวดั 0.0-10.0 Bosch Smoke Unit: BSU, ความละเอยีดการวดั 0.1 
BSU) ปรมิาณก๊าซไอเสยีและอุณหภูมก๊ิาซไอเสยีวดัโดยเครื่องวดัก๊าซ
ไอเสยียีห่อ้ Testo รุน่ 350 M/XL โดยช่วงการวดัของเครือ่งมอืสาํหรบั
ก๊าซแต่ละชนิดเป็นดงัน้ี: O2 = 0-25%, CO = 0-10,000 ppm, CO2 = 
Calculated %, NO = 0-3,000 ppm, NO2 = 0-500 ppm) 

สาํหรบัลําดบัการทดสอบ เริม่การทดสอบโดยการเดนิเครื่องยนต์
ดว้ยน้ํามนัดเีซล เมือ่ทดสอบเสรจ็จงึเปลีย่นไปเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยน้ํามนั
ผสมของน้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที่อตัราส่วน 20:80, 
30:70, และ 40:60 โดยปรมิาตรตามลําดบั สาํหรบัการทดสอบของ
น้ํามนัแต่ละชนิดทาํการทดลองซํ้าจาํนวน 3 ครัง้ (ซึง่ในทีน้ี่รายงานเป็น
ค่าเฉลี่ย) และเมื่อมีการเปลี่ยนชนิดน้ํามันทดสอบต้องมีการอุ่น
เครื่องยนต์ดว้ยน้ํามนัทดสอบชนิดใหม่เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนจะเริม่
บนัทกึผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 การเดนิเครือ่งยนตบ์นแทน่ทดสอบสมรรถนะ 
 
3. ผลและวิจารณ์ 

การทดสอบเดนิเครื่องยนต์ดเีซลสําหรบัยานพาหนะ (ระบบ IDI 
มอืสองปรบัสภาพใหม่) ระยะสัน้ดว้ยน้ํามนัทดสอบ 4 ชนิด คอื น้ํามนั
ดเีซล และน้ํามนัผสมของน้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที่
สดัสว่น 20%, 30%, และ 40% โดยปรมิาตร ดว้ยวธิกีารความเรว็รอบ
เปลี่ยนแปลงโดยเปิดลิ้นเร่งเต็มที่ ในช่วงความเร็วรอบการทดสอบ 
2,000-3,600 rpm ผลการทดสอบดา้นสมรรถนะเครื่องยนต์และการ
ปลดปล่อยไอเสยีทีส่าํคญัเป็นดงัต่อไปน้ี 

3.1 สมรรถนะเครื่องยนต ์
3.1.1 อตัราการสนิเปลอืงเชอืเพลงิเบรคจาํเพาะ 

กราฟแสดงผลการทดสอบของอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเบรค
จาํเพาะ (brake specific fuel consumption: bsfc) ของน้ํามนัทดสอบ
ทัง้ 4 ชนิด ทีค่วามเรว็รอบใดๆแสดงดงัรปูที ่2 ตลอดช่วงความเรว็รอบ
เครื่องยนต์ทีท่ําการทดสอบค่า bsfc ของเครื่องยนต์ทีเ่ดนิดว้ยน้ํามนั
ดีเซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดีเซลที ่
20%, 30% และ 40% โดยปรมิาตร มคี่าอยู่ในช่วง 223.7-276.1, 
235.4-288.1, 227.9-302.2, และ 256.5-322.1 g/kW-hr ตามลําดบั 
โดยทีส่าํหรบัน้ํามนัทดสอบแต่ละชนิดจะเหน็วา่แนวโน้มค่า bsfc จะมคี่า
สูงขึน้เมื่อความเรว็รอบเครื่องยนต์มคี่าสูงขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบผลของ
การผสมน้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลทีม่ตี่อค่า bsfc จะ
พบว่าที่ความเร็วรอบใดๆ ค่า bsfc ของเครื่องยนต์ที่เดินด้วยน้ํามนั
ดีเซลจะมีค่าตํ่าสุดและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามสดัส่วนการผสมของ
น้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลทีเ่พิม่ขึน้ เมือ่ใชค้่า bsfc ของ
เครือ่งยนต์ทีเ่ดนิดว้ยน้ํามนัดเีซลเป็นขอ้มลูฐานพบว่าค่า bsfc จะมคี่า
เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ทีทุ่กความเรว็รอบประมาณ 3.9%, 6.8% และ 14.2% 
สําหรบัการเดนิเครื่องยนต์ด้วยน้ํามนัผสมของน้ํามนัปาล์มลดกมั-ลด
กรดในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30% และ 40% โดยปรมิาตรตามลาํดบั 
 
3.1.2 ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น 

กราฟแสดงผลการทดสอบของค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
(thermal efficiency: ηth) ของน้ํามนัทัง้ 4 ชนิด ทีค่วามเรว็รอบใดๆ
แสดงดงัรปูที ่3 ตลอดช่วงความเรว็รอบเครือ่งยนตท์ีท่ําการทดสอบค่า 
ηth ของเครื่องยนต์ที่เดนิดว้ยน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนั
ปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30% และ 40% โดย
ปรมิาตร มคี่าอยู่ในช่วง 31.4-38.7%, 30.4-37.2%, 29.1-38.6%, และ 
27.4-34.4% ตามลาํดบั โดยทีส่าํหรบัน้ํามนัทดสอบแต่ละชนิดจะเหน็วา่
แนวโน้มค่า ηth มคี่าตํ่าลงเมื่อความเรว็รอบเครื่องยนต์มคี่าสูงขึน้ เมื่อ
เปรยีบเทยีบผลของการผสมน้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที่
มตี่อคา่ ηth พบวา่ทีค่วามเรว็รอบใดๆ เครือ่งยนตท์ีเ่ดนิดว้ยน้ํามนัดเีซล
จะมคี่า ηth สงูสุดและมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อยตามสดัส่วนการผสมของ
น้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที่เพิม่ขึน้ เมื่อใชค้่า ηth ของ
เครือ่งยนตท์ีเ่ดนิดว้ยน้ํามนัดเีซลเป็นขอ้มลูฐานพบว่าค่า ηth ลดลงโดย
เฉลีย่ทีทุ่กความเรว็รอบประมาณ 4.6%, 4.7% และ 10.6% สาํหรบัการ
ผสมน้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30% และ 40% 
โดยปรมิาตรตามลาํดบั 
 
3.2 การปลดปล่อยไอเสีย 
3.2.1 ปรมิาณควนัดาํ 

กราฟแสดงผลการทดสอบปรมิาณควนัดาํในไอเสยีของเครือ่งยนต์
ที่เดนิด้วยน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิดที่ความเรว็รอบใดๆแสดงดงัรูปที ่
4(a) ตลอดชว่งความเรว็รอบเครือ่งยนตท์ีท่าํการทดสอบปรมิาณควนัดาํ
ของเครื่องยนต์ที่เดนิด้วยน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนัปาล์ม
ลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30% และ 40% โดยปรมิาตร มคี่า
อยู่ในช่วง 0.4-0.9, 0.4-0.9, 0.5-0.9, และ 0.4-0.8 BSU ตามลําดบั



 

102                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเบรคจาํเพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 ประสทิธภิาพเชงิความรอ้น 
 
โดยทีป่รมิาณควนัดํามแีนวโน้มลดลงเมื่อความเรว็รอบของเครื่องยนต์
เพิม่ขึน้ สําหรบัน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิด เมื่อเครื่องยนต์ทํางานที่
ความเรว็รอบในช่วง 2,000–2,200 rpm ปรมิาณควนัดําทีอ่่านไดม้คี่า
ในช่วง 0.7–0.9 BSU และแต่เมื่อเครื่องยนต์ทํางานทีค่วามเรว็รอบ
ในช่วง 2,800–3,600 rpm ปรมิาณควนัดาํทีว่ดัไดม้คี่าในช่วง 0.4–0.5 
BSU เมื่อเปรยีบเทยีบผลของปรมิาณการผสมของน้ํามนัปาล์มลดกมั-
ลดกรดในน้ํามนัดเีซลต่อปรมิาณควนัดาํในไอเสยีพบวา่ ทีค่วามเรว็รอบ
เครือ่งยนตใ์ดๆ การผสมน้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรดในดเีซลไมเ่กนิ 30% 
โดยปรมิาตร จะมคีา่ปรมิาณควนัดาํใกลเ้คยีงกบัการเดนิเครือ่งยนตโ์ดย
น้ํามนัดเีซลเพยีงอย่างเดยีว อย่างไรก็ตามเมื่อมกีารผสมน้ํามนัปาล์ม
ลดกมั-ลดกรดในดเีซลที ่40% โดยปรมิาตร พบวา่แนวโน้มปรมิาณควนั
ดาํจะมคี่าตํ่ากวา่การเดนิเครือ่งยนตโ์ดยน้ํามนัดเีซลเพยีงอย่างเดยีวอยู่
เลก็น้อย 
 
3.2.2 ปรมิาณ CO ในไอเสยี 

กราฟแสดงผลการทดสอบปรมิาณ CO ในไอเสยีของเครือ่งยนตท์ี่
เดนิดว้ยน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิดทีค่วามเรว็รอบใดๆแสดงดงัรปูที ่4(b) 
ตลอดช่วงความเรว็รอบเครื่องยนตท์ีท่าํการทดสอบปรมิาณ CO ของ

เครือ่งยนตท์ีเ่ดนิดว้ยน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนัปาลม์ลดกมั-
ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30% และ 40% โดยปรมิาตร มคี่าอยู่
ในช่วง 33-107, 55-138, 57-143, และ 79-136 ppm ตามลาํดบั จาก
การพล๊อตกราฟเพือ่ดผูลของความเรว็รอบเครือ่งยนตท์ีม่ตี่อปรมิาณการ
ปลดปล่อย CO (ไม่ไดแ้สดงกราฟในทีน้ี่) พบว่าทีช่่วงความเรว็รอบ
เครือ่งยนต ์2,400-2,800 rpm มปีรมิาณการปลดปล่อย CO ตํ่าสุด โดย
มคีา่ปรมิาณ CO ในไอเสยีเฉลีย่ของน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิดเท่ากบั 69 
ppm ส่วนช่วงความเรว็รอบเครื่องยนต์ทีม่ปีรมิาณการปลดปล่อย CO 
ไดแ้ก่ช่วงความเรว็รอบสงูๆ (3,400-3,600 rpm) ซึง่ค่าปรมิาณ CO ใน
ไอเสยีเฉลีย่ของน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิดเท่ากบั 128 ppm จากรปูที ่
4(b) เมือ่เปรยีบเทยีบผลของปรมิาณการผสมของน้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลด
กรดในน้ํามนัดเีซลต่อปรมิาณ CO ในไอเสยี จะเหน็ภาพสรุปโดยรวมวา่
ค่าปรมิาณ CO ในไอเสยีมคี่าเพิม่ขึน้ตามสดัสว่นการผสมทีเ่พิม่ขึน้ของ
น้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซล 
 
3.2.3 ปรมิาณ NOx ในไอเสยี 

กราฟแสดงผลการทดสอบปรมิาณ NOx ในไอเสยีของเครื่องยนต์
ที่เดนิด้วยน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิดที่ความเรว็รอบใดๆแสดงดงัรูปที ่
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4(c) ตลอดช่วงความเรว็รอบเครื่องยนต์ทีท่ําการทดสอบปรมิาณ NOx 
ในไอเสยีของเครือ่งยนตท์ีเ่ดนิดว้ยน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนั
ปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30% และ 40% โดย
ปรมิาตร มคี่าอยู่ในช่วง 319-360, 294-359, 288-357, และ 288-363 
ppm ตามลําดบั โดยทีป่รมิาณ NOx ในไอเสยีมแีนวโน้มลดลงเลก็น้อย
เมื่อความเรว็รอบของเครื่องยนต์เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบผลของ
ปริมาณการผสมของน้ํามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในน้ํามันดีเซลต่อ
ปรมิาณ NOx ในไอเสยีพบวา่ ทีค่วามเรว็รอบเครือ่งยนตใ์ดๆ การผสม
น้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดในดเีซลในช่วงทีม่กีารทดสอบ (ไม่เกนิ 40% 
โดยปรมิาตร) จะมคี่าปรมิาณ NOx ในไอเสยีใกล้เคยีงกบัการเดนิ
เครือ่งยนตโ์ดยน้ํามนัดเีซลเพยีงอยา่งเดยีว 
 
3.2.4 ปรมิาณ CO2 ในไอเสยี 

กราฟแสดงผลการทดสอบปรมิาณ CO2 ในไอเสยีของเครื่องยนต์
ที่เดนิด้วยน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิดที่ความเรว็รอบใดๆแสดงดงัรูปที ่
4(d) ตลอดช่วงความเรว็รอบเครื่องยนต์ทีท่ําการทดสอบปรมิาณ CO2 
ในไอเสยีของเครือ่งยนตท์ีเ่ดนิดว้ยน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนั
ปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30% และ 40% โดย
ปรมิาตร มคี่าอยู่ในช่วง 6.30-8.24%, 6.10-7.93%, 6.19-8.29%, และ 
6.15-8.42% ตามลําดบั โดยที่ปรมิาณ CO2 ในไอเสยีมแีนวโน้มลดลง
เมื่อความเรว็รอบของเครื่องยนต์เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบผลของ
ปริมาณการผสมของน้ํามันปาล์มลดกัม-ลดกรดในน้ํามันดีเซลต่อ
ปรมิาณ CO2 ในไอเสยีพบวา่ ทีค่วามเรว็รอบเครือ่งยนตใ์ดๆ การผสม
น้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรดในดเีซล 20% โดยปรมิาตร จะมคี่าปรมิาณ 
CO2 ในไอเสยีตํ่ากว่าการเดินเครื่องยนต์โดยน้ํามนัดีเซลเพยีงอย่าง
เดยีวเล็กน้อย และเมื่อสดัส่วนการผสมน้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดใน
ดเีซลเพิม่ขึน้เป็น 30% และ 40% โดยปรมิาตร ปรมิาณ CO2 ในไอเสยี
มคีา่ใกลเ้คยีงกบัการเดนิเครือ่งยนตโ์ดยน้ํามนัดเีซลเพยีงอยา่งเดยีว 
 
3.2.5 ปรมิาณ O2 ในไอเสยี 

กราฟแสดงผลการทดสอบปรมิาณ O2 ในไอเสยีของเครื่องยนต์ที่
เดนิดว้ยน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิดทีค่วามเรว็รอบใดๆแสดงดงัรปูที ่4(e) 
ตลอดช่วงความเรว็รอบเครื่องยนต์ทีท่าํการทดสอบปรมิาณ O2 ในไอ
เสียของเครื่องยนต์ที่เดินด้วยน้ํามนัดีเซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนั
ปาล์มลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30% และ 40% โดย
ปรมิาตร มคี่าอยู่ในช่วง 6.46-9.89%, 7.01-10.24%, 6.37-10.07%, 
และ 6.15-10.15% ตามลําดบั โดยทีป่รมิาณ O2 ในไอเสยีมแีนวโน้ม
เพิม่ขึน้เมื่อความเรว็รอบของเครื่องยนต์เพิม่ขึน้ จะเหน็ไดว้่าค่าของ
ปรมิาณการปล่อย O2 มคี่าค่อนขา้งทีจ่ะคงทีใ่นแตละความเรว็รอบของ
เครื่องยนต์ เมื่อเปรยีบเทยีบผลของปรมิาณการผสมของน้ํามนัปาล์ม
ลดกมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลต่อปรมิาณ O2 ในไอเสยีพบวา่ ทีค่วามเรว็
รอบเครื่องยนต์ใดๆ การผสมน้ํามนัปาล์มลดกมั-ลดกรดในดเีซล 20% 
โดยปรมิาตร จะมคีา่ปรมิาณ O2 ในไอเสยีสงูกวา่การเดนิเครือ่งยนตโ์ดย
น้ํามนัดีเซลเพยีงอย่างเดียวเล็กน้อย และเมื่อสดัส่วนการผสมน้ํามนั
ปาลม์ลดกมั-ลดกรดในดเีซลเพิม่ขึน้เป็น 30% และ 40% โดยปรมิาตร 

ปรมิาณ O2 ในไอเสยีมคี่าใกล้เคยีงกบัการเดนิเครื่องยนต์โดยน้ํามนั
ดเีซลเพยีงอยา่งเดยีว 
 
3.2.6 อุณหภมูก๊ิาซไอเสยี 

กราฟแสดงผลการทดสอบอุณหภูมก๊ิาซไอเสยีของเครื่องยนต์ที่
เดนิดว้ยน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิดทีค่วามเรว็รอบใดๆแสดงดงัรปูที ่4(f) 
ตลอดช่วงความเรว็รอบเครือ่งยนตท์ีท่ําการทดสอบอุณหภูมก๊ิาซไอเสยี
ของเครือ่งยนตท์ีเ่ดนิดว้ยน้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนัปาลม์ลด 
กมั-ลดกรดในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30% และ 40% โดยปรมิาตร มคี่าอยู่
ในช่วง 367-416 °C, 419-428 °C, 403-424 °C, และ 425-454 °C 
ตามลําดบั เมือ่เปรยีบเทยีบผลของการผสมน้ํามนัปาลม์ลดกมั-ลดกรด
ในน้ํามนัดีเซลที่มีต่ออุณหภูมก๊ิาซไอเสยีของเครื่องยนต์ จะพบว่าที่
ความ เรว็รอบใดๆ อุณหภูมก๊ิาซไอเสยีของเครื่องยนตท์ีเ่ดนิดว้ยน้ํามนั
ดเีซลจะมคี่าตํ่าสุด และมแีนวโน้มที่เพิม่ขึ้นตามสดัส่วนการผสมของ
น้ํามันปาล์มลดกัม -ลดกรดในน้ํามันดีเซลที่เพิ่มขึ้น สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากการที่มเีชื้อเพลิงเผาไหม้ยงัไม่หมดสมบูรณ์ จงึมกีารเผา
ไหมอ้ย่างต่อเน่ืองในช่วงการเผาไหมล้่าช้าของเครื่องยนต์ดเีซล (เผา
ไหมข้ณะลกูสบูขยายตวั) 

 
4. สรปุ 

ขอ้สรุปของการทดสอบเดนิเครื่องยนต์ดเีซลสําหรบัยานพาหนะ 
ระบบหวัฉีด IDI โดยใชเ้ครือ่งยนตท์ดสอบ 4 สบู ยีห่อ้ TOYOTA รุ่น 
2L-Turbo มอืสองปรบัสภาพใหม่ เดนิเครื่องยนต์ระยะสัน้ดว้ยน้ํามนั
ทดสอบ 4 ชนิด คอื น้ํามนัดเีซลและน้ํามนัผสมของน้ํามนัปาลม์ลดกมั-
ลดกรดในน้ํามนัดเีซลทีส่ดัสว่น 20%, 30%, และ 40% โดยปรมิาตร 
ด้วยวธิกีารทดสอบแบบความเรว็รอบเปลี่ยนแปลงที่ลิ้นเร่งเปิดเต็มที่
ในช่วงความเรว็ทีท่าํการทดสอบ 2,000-3,600 rpm พบวา่เมือ่เทยีบกบั
การเดนิเครื่องยนต์ดว้ยน้ํามนัดเีซลการเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยน้ํามนัปาล์ม
ลดกมั-ลดกรดผสมในน้ํามนัดเีซลที ่20%, 30%, และ 40% โดยปรมิาตร 
มอีตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเบรกจําเพาะโดยเฉลีย่ทุกความเรว็รอบ
สงูกว่าประมาณ 3.9%, 6.8%, และ 14.2% ตามลําดบั และมคี่า
ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นโดยเฉลี่ยทุกความเรว็รอบตํ่ากว่าประมาณ 
4.6%, 4.7%, และ 10.6% ตามลําดบั ผลการทดสอบด้านการ
ปลดปล่อยไอเสยีพบวา่สาํหรบัน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิด ปรมิาณไอเสยี
มคี่าเปลีย่นแปลงตามความเรว็รอบของเครือ่งยนต์ โดยทีเ่มื่อความเรว็
รอบของเครือ่งยนตเ์พิม่ขึน้ปรมิาณควนัดาํ, NOx, และ CO2 มคี่าลดลง 
แต่ปรมิาณ O2 มคี่าเพิม่ขึน้ สาํหรบัปรมิาณ CO ไมส่ามารถสงัเกตเหน็
ความแตกต่างที่ชดัเจนตลอดช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ทําการ
ทดสอบ เมือ่เปรยีบเทยีบทีค่วามเรว็รอบใดๆ พบวา่น้ํามนัทดสอบทัง้ 4 
ชนิดมกีารปลดปล่อยไอเสยีในปรมิาณทีใ่กล้เคยีงกนั ปรมิาณไอเสยีที่
วดัไดข้องน้ํามนัทดสอบทัง้ 4 ชนิดตลอดช่วงความเรว็รอบเครือ่งยนตท์ี่
ทาํการทดสอบมคี่าอยู่ในช่วงดงัต่อไปน้ี: ควนัดาํ 0.4-0.9 BSU, NOx 
288-363 ppm, CO2 6.10-8.42%, O2 6.10-10.24%, และ CO 32-143 
ppm 
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รปูที ่4 การปลดปล่อยไอเสยี: (a) ปรมิาณควนัดาํ, (b) ปรมิาณ CO, (c) ปรมิาณ NOx, (d) ปรมิาณ CO2, (e) ปรมิาณ O2, (f) อุณหภมูก๊ิาซไอเสยี 
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เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่ ใช้ในการพาณิชย์และมี
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ดีเซลนัน้เท่ากับเกือบครึ่งหน่ึงของปริมาณพลังงานที่ใช้ในประเทศ 
เครือ่งยนตด์เีซลทาํงานดว้ยการจุดระเบดิดว้ยการอดัทีส่ามารถเผาไหม้
โดยไม่ขึ้นกับอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลิง ได้ทําให้
เครือ่งยนตม์แีรงบดิสงูและประสทิธภิาพดกีวา่เครือ่งยนตส์นัดาปภายใน
ประเภทอื่นๆ อกีทัง้ยงัมคีวามสามารถในการใชเ้ชื้อเพลงิทดแทนทีไ่ด้
จากผลติผลทางการเกษตรประเภทต่างๆไดเ้ป็นอย่างด ีอย่างไรกต็าม
เครื่องยนต์ดเีซลไดถู้กออกแบบมาให้ทํางานเหมาะสมกบัน้ํามนัดเีซล
จากปิโตรเลยีม  

ในกรณขีองประเทศไทยทีม่นีโยบายใหใ้ชน้ํ้ามนัดเีซลชวีภาพทีผ่ลติ
จากไขมนัปาล์มเป็นหลกั พบว่าไม่มขีอ้มูลเกี่ยวกบัอตัราส่วนระหว่าง
อากาศต่อเชือ้เพลงิทีเ่หมาะสมในการเผาไหม ้(Stoichiometric Air to 
Fuel Ratio) มาก่อน อกีทัง้ยงัพบว่ามเีพยีง 3 ประเทศในโลก(ไดแ้ก่ 
ไทย, มาเลเซยี และ อนิโดนิเซยี) ทีใ่ชป้าล์มเป็นวตัถุดบิในการผลติ 
จากการวเิคราะห์โครงสรา้งทางเคมขีองตวัอย่างน้ํามนัดเีซลชวีภาพที่
ผลิตจากปาล์มพบว่าอัตราส่วนระหว่างอากาศต่อเชื้อเพลิงเท่ากับ 
12.48 จากวเิคราะหเ์พื่อชดเชยอตัราส่วนผสมพบว่าการปรบัแต่งป ัม้
จ่ายเชื้อเพลงิแรงดนัสูงใหจ้่ายเชื้อเพลงิสูงขึน้ได้อกีรอ้ยละ 13 โดย
ปรมิาตรจะทําให้มพีลงังานที่ได้จากการเผาไหม้น้ํามนัดีเซลชีวภาพ
สงูขึน้กวา่น้ํามนัดเีซลปิโตรเลยีมรอ้ยละ 3 

 
4B4B4BAbstract 

Nowadays, the oil price becomes a major concern in 
transportation sector. In Thailand, around 50 million liters of 
diesel fuel is consumed each day that is approximately 50% of 
petroleum product. The compression ignition engine or diesel 
engine plays a important role in Thailand's economy. Also, it has 
ability to consume variety of alternative fuel without modification. 
This engine is designed to combust the fuel independently from 

stoichiometry air-to-fuel ratio. 
In Thailand, the bio-diesel is designated to be produced from 

palm. There is no information about AFRsto (stoichiometric air-to-
fuel ratio) for combustion. Also, only 3 countries (which are 
Thailand, Malaysia and Indonesia) use palm oil as raw material 
for bio-diesel. From chemical formulation analysis, the AFRsto 
palm methyl ester was 12.48. Furthermore, this AFRsto could be 
used for engine modified recommendation that 13 percent of fuel 
volume could be increased to operate at same AFR, and 
stoichiometric combustion energy of palm methyl ester was 3 
percent higher energy than diesel fuel. 

 
5B5B5B1. บทนํา 

เครือ่งยนตด์เีซล (Diesel Engine)มคีวามสาํคญัต่อระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศโดยเป็นกําลงัหลกัในภาคขนส่งโดยมกีารใชน้ํ้ามนัดเีซลใน
เครื่องยนต์แบบจุดระเบดิแบบการอดั (Compression Ignition, CI) 
เกอืบครึง่หน่ึงของปรมิาณน้ํามนัที่ใช้ในประเทศซึ่งเป็นการพึง่พาการ
นําเขา้น้ํามนัจากต่างประเทศเป็นหลกั[1] สง่ผลต่อเสถยีรภาพทางดา้น
ราคาและต้นทุนการดําเนินการ แม้ว่าจะมีการส่งเสริมให้ใช้ก๊าซ
ธรรมชาตอิดั (Compressed Natural Gas, CNG) ในรถยนตเ์พือ่การ
พาณิชย์ขนาดใหญ่โดยการดดัแปลงเครื่องยนต์ให้ทํางานในระบบจุด
ระเบดิดว้ยประกายไฟฟ้า (Spark Ignition, SI) กลบัพบขอ้จาํกดัในการ
พงึพาพลงังานฟอสซลิจากแหล่งเดยีว, ประสทิธภิาพเครือ่งยนตท์ีล่ดลง
และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
เครือ่งยนตด์เีซล[2]  

 
เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ชนิดสนัดาปภายในที่ใช้การจุด

ระเบดิด้วยการอดัตวัของอากาศในห้องเผาไหม้จนถึงอุณหภูมติิดไฟ
ของเชือ้เพลงิซึง่ถกูฉีดเขา้มาดว้ยความดนัในจงัหวะทีเ่หมาะสม ผลทีไ่ด้
คอืเชื้อเพลงิสามารถเผาไหมไ้ด้ในอตัราส่วนผสมกบัอากาศที่แปรผนั
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ตามภาระของเครื่องยนต์ได้ ทําให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพและ
สมรรถนะทีด่กีว่าเครื่องยนต์แบบจุดระเบดิดว้ยประกายไฟทีต่อ้งความ
คุมอตัราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศให้คงที่ตลอดย่านการ
ทาํงานเพื่อใหเ้กดิการเผาไหม ้การทีเ่ครื่องยนต์แบบจุดระเบดิดว้ยการ
อดัสามารถทํางานกบัอตัราส่วนการเผาไหมท้ีไ่ม่ขึน้กบัอตัราส่วนผสม
ระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ ในทางปฎิบัติแล้วแทบไม่พบความ
แตกต่างในการทํางานของเครื่องยนต์เมื่อประยุกต์ใชเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ 
ไดน้ับเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบต่อการใชเ้ชือ้เพลงิทดแทนทีม่คี่าอตัราส่วนทาง
ทฤษฎกีารเผาไหมท้ีเ่ปลีย่นไปจากปิโตรเลยีมดเีซล 

สําหรบัในประเทศไทยซึ่งนโยบายในการใช้ประโยชน์จากน้ํามนั
ดเีซลชวีภาพทีผ่ลติจากน้ํามนัปาลม์เป็นหลกั[3] อย่างไรกด็ยีงัไมเ่คยมี
รายงานเกีย่วกบัองคป์ระกอบดเีซลชวีภาพทีผ่ลติจากปาล์มซึง่สง่ผลต่อ
อตัราสว่นของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหม ้ซึง่สามารถนํามาใชป้ระโยชน์
ในการเปรยีบเทยีบสมรรถนะเครื่องยนต์และเป็นขอ้มลูในการปรบัแต่ง
ระบบจดัการเชือ้เพลงิของเครื่องยนต์ไดอ้ย่างเหมาะสม ในการศกึษานี้
จะได้ทําการนําเสนอวธิกีารประเมนิอตัราส่วนระหว่างเชื้อเพลิงและ
อากาศเพือ่การเผาไหมท้ีส่มบรูณ์(Stoichiometric Air to Fuel Ratio) 
ของดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม อีกทัง้การนําไปประยุกต์เพื่อใช้
ปรบัแต่งเครือ่งยนตใ์หเ้หมาะสมกบัเชือ้เพลงิ 

 
6B6B6B2. สมดลุการเผาไหม้ 

โดยทวัไปแลว้เครือ่งยนตด์เีซลใชห้ลกัการเผาไหมเ้ชน่เดยีวกบัการ
เผาไหมอ้ื่นๆ ตามทีแ่สดงในสมการที ่ (1) ทีเ่ป็นการเผาไหมน้ํ้ามนัดเีซล 
(C13.2H24.4) กบัอากาศ[4] เพือ่ใหเ้กดิการเผาไหมส้มบรูณ์น้ํามนัดเีซล 1 
โมเลกุลตอ้งใชอ้ากาศจาํนวน 19.3 โมเลกุลทีป่ระกอบดว้ยออกซเิจน 1 
สว่นและไนโตรเจน 3.76 สว่น ดงันัน้ทีก่ารเผาไหมท้ีส่มบรูณ์น้ํามนั
ดเีซล 1 โมล(ทีม่มวล 182.8 ก) ใชอ้ากาศจาํนวน 19.3 โมล(ทีม่มีวล 
2649.50 ก.) ซึง่เทา่กบัอตัราสว่นโดยมวลของอากาศตอ่เชือ้เพลงิ (A/F) 
เทา่กบั 14.5 หรอือาจจะเรยีกคา่นี้ไดว้า่คา่ทางทฤษฎ ี (Stoichiometric 
Combustion) 

 
[ ] 2222224.413.2 72.612.2H13.2CO3.76N19.3 N+O++O+HC ⇒  (1) 

 
อ น่ึง โดยทัว่ ไปแล้วการวัดอัตราการ เผาไหม้จะ ใช้วิธีการ

เปรยีบเทยีบซึง่จะไดค้่าเชงิสมัพนัธใ์นเชือ้เพลงิแต่ละชนิดตามสมการที ่
(2) ซึ่งค่าที่ได้สามารถประเมนิได้โดยง่ายคอื ส่วนผสมทางทฤษฎ ี

(λ≈1), กรณีทีเ่ชือ้เพลงิมากกวา่อากาศ (λ>1) และ กรณีทีเ่ชือ้เพลงิ

น้อยกวา่อากาศ (λ<1) 

sto

act

FA
FA=λ

/
/

     (2) 
act = actual 
sto = stoichiometric 

 
อยา่งไรกด็เีครือ่งยนตด์เีซลสามารถทาํการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิไดโ้ดย

ทีไ่มต่อ้งมกีารควบคุมอตัราสว่นผสมระหวา่งเชือ้เพลงิและอากาศให ้

คงทีแ่ละในทางปฏบิตัเิครือ่งยนตด์เีซลจะทาํงานระหวา่ง 1.6<λ<4.0 

ซึง่คา่ λ ทีต่ํ่ากวา่ 1.6 อาจสง่ผลต่อปรมิาณควนัดาํจากการเผาไหมท้ี่
สงูขึน้ สาํหรบัในการเผาไหมข้องเครือ่งยนตด์เีซลสามารถเขยีนออกมา
เป็นสมการไดใ้น (3) 
 

[ ]⇒++ 224.242.13 76.33.19 NOHC λ  

2222 6.72)3.193.19(2.122.13 NOOHCO λλ +−++  
        (3) 

สําหรบัเครื่องยนต์ดเีซลแล้วจะเหน็ไดว้่าการปรบัเปลี่ยนโครงการ
ทางเคมขีองเชื้อเพลงิจะไม่ส่งผลต่อการทํางานในเชงิการเผาไหมม้าก
เท่าเครื่องยนต์แกโซลีน ที่ต้องทํางานด้วยอัตราส่วนผสมระหว่าง
เชือ้เพลงิและอากาศใหค้งที ่

  
7B7B7B3. องคป์ระกอบของดีเซลชีวภาพท่ีผลิตจากปาลม์ (PME: Palm 
Methyl Ester) 

น้ํามนัดเีซลชวีภาพที่ผลติจากปาล์มจะเป็นส่วนประกอบของกรด
ไขมนั (Fatty acid) รวมตวัเขา้กบัเมทานอลไดเ้ป็น เมทลิเอสเตอรซ์ึง่
องค์ประกอบทางเคมกี็ขึน้อยู่กบัสภาวะและพนัธุ์ปาล์มแต่ละชนิด แต่
เพือ่ใหส้ามารถทาํการประเมนิอตัราสว่นเชือ้เพลงิต่ออากาศทีเ่หมาะสม
จาํในการศกึษานี้ไดนํ้าตวัอย่างน้ํามนัดเีซลชวีภาพทีผ่ลติจากปาล์มใน
ระดบัอุตสาหกรรมทีใ่ชส้่งใหก้บัผูค้า้น้ํามนัตามมาตรา 7 จากผลการ
ทดสอบดว้ยวธิกีารก๊าซโครมาโทกราฟี (ภาคผนวก) จะไดอ้งคป์ระกอบ
ตามตารางที ่1 ไดค้่าเฉลีย่ของโครงสรา้งทางเคมซีึง่จะใชเ้ป็นตวัแทน
ของน้ํามนัดเีซลชวีภาพคอื C17.45H34.2O1.98 และจากตวัแทนโครงสรา้ง
ทางเคมน้ีีสามารถนําประเมนิปรมิาณอากาศที่ใช้เผาไหมโ้ดยสมบูรณ์
ตามสมการที ่(3) 

 
[ ]⇒++ 2298.12.3445.17 76.301.25 NOOHC  

222 06.941.1745.17 NOHCO ++            (4) 
 
จากสมการที ่(4) จะเหน็ไดว้า่ตวัแทนน้ํามนัดเีซลชวีภาพจากปาลม์

จาํนวน 1 โมล ตอ้งใชอ้ากาศจาํนวน 25.01 โมลเพือ่ใหเ้กดิการเผาไหม้
ทีส่มบูรณ์หรอือตัราส่วนระหว่างอากาศและเชือ้เพลงิ (A/Fsto) เท่ากบั 
12.48 โดยมวล อาจสามารถกล่าวไดว้า่เครือ่งยนตท์ีใ่ชด้เีซลชวีภาพนี้
ใชอ้ากาศในการเผาไหมน้้อยกวา่กรณทีีใ่ชด้เีซลจากปิโตรเลยีม 

 
8B8B8B4. การประยกุตใ์ช้ 
4.1 การประเมินอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 

ในเบื้องต้นจากสมการสมดุลการเผาไหมไ้ด้แสดงให้เหน็ถงึความ
แตกต่างของการใชน้ํ้ามนัดเีซลชวีภาพที่ผลติจากน้ํามนัปาล์ม (PME) 
ซึ่งแตกต่างจากดีเซลปิโตรเลียม ในการทดสอบเครื่องยนต์อัตรา
สิน้เปลอืงสามารถประเมนิไดส้มดุลของคารบ์อนทีม่ใีนไอเสยีทีส่ามารถ
ยอ้นไปถงึปรมิาณเชื้อเพลงิที่ถูกเผาไหม ้การใช้ปรมิาณคารบ์อนของ
ดเีซลปิโตรเลียมในการประเมนิอตัราสิ้นเปลืองในการทดสอบน้ํามนั
ดเีซลชภีาพจะสง่ผลใหเ้กดิความผดิพลาดโดยสิน้เชงิ 
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ตารางที ่1 สว่นประกอบทางเคมขีองน้ํามนัดเีซลชวีภาพทีผ่ลติจากปาลม์ 

 

 
4.2 การชดเชยพลงังานของดีเซลชีวภาพ 

ทัง้น้ีไดใ้ชคุ้ณสมบตัอิื่นๆของตวัเชือ้เพลงิทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบจาก
ตารางที ่2 โดยใชเ้ครือ่งมอืทีแ่สดงในภาคผนวก [5] เมือ่นําค่าทีไ่ดม้า
ทาํการเปรยีบเทยีบในลกัษณะคา่สมมลูของเชือ้เพลงิทัง้สองชนิดในรปูที ่
1 พบว่าน้ํามนัดเีซลชวีภาพมปีรมิาณพลงังานต่อมวลน้อยกว่าน้ํามนั
ดเีซลปิโตรเลยีมรอ้ยละ 11 ในขณะเดยีวกนัน้ํามนัดเีซลชวีภาพตอ้งการ
อากาศเพือ่ทาํการเผาไหมน้้อยกวา่รอ้ยละ 14 

 
ตารางที ่2 คุณสมบตัขิองเชือ้เพลงิทีใ่ชป้ระเมนิในการชดเชยพลงังาน 

น้ํามนั HV (kJ/kg) A/Fsto sp. Weight 

Diesel [4] 43,000 14.50 0.83 

PME 38,200 12.48 0.85 

 
 
 

 
ในการเผาไหมข้องเครือ่งยนตด์เีซลนัน้ถูกกําหนดปรมิาณเชือ้เพลงิ

จากป ัม้จ่ายเชือ้เพลงิแรงดนัสูงซึง่จะกําหนดขอบเขตมใิหจ้่ายเชือ้เพลงิ

มากเกนิกว่าจุดหน่ึง (เช่น λ>1.6) โดยทีเ่ป็นการกําหนดปรมิาณการ
จ่ายเชื้อเพลงิ ดงันัน้เมื่อนําน้ํามนัดเีซลชวีภาพมาประยุกต์ใชโ้ดยทีไ่ม่
ทําการดดัแปลงเครื่องยนต์ปรมิาตรการจ่ายเชื้อเพลงิสูงสุดกย็งัคงเดมิ
ซึง่ไดแ้สดงรายละเอยีดในตารางที ่4 ซึง่เปรยีบเทยีบเมือ่เชือ้เพลงิเผา
ไหมก้บัอากาศจาํนวน 1 กก. 

 
อย่างไรกต็ามความหนาแน่นของน้ํามนัดเีซลชวีภาพกส็งูกวา่สง่ผล

ใหป้รมิาณเชือ้เพลงิในหน่วยของมวลเพิม่ขึน้เลก็น้อยทีป่รมิาตรการจา่ย
เทา่กนั  
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รปูที ่1 คา่สมมลูของเชือ้เพลงิดเีซลชวีภาพเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเชือ้เพลงิดเีซลปิโตรเลยีม 
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จากการวเิคราะห์ด้วยการเปรยีบเทียบด้วยค่าสมมูลในส่วนของ
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเผาไหม้ต่อหน่วยของอากาศในรูปที่ 2 
พบว่าเมื่อไม่ได้ทําการดดัแปลงป ัม้จ่ายเชื้อเพลิงแรงดนัสูงมวลของ
น้ํามนัดเีซลชวีภาพทีถู่กส่งเขา้สูห่อ้งเผาไหมส้งูขึน้รอ้ยละ 2 ในขณะที่
การปรบัแต่งใหไ้ดค้่าทางทฤษฏกีารเผาไหมเ้ทยีบเท่ากบัเมื่อใชน้ํ้ามนั
ดเีซลปิโตรเลยีมนัน้ตอ้งทาํการเพิม่เชือ้เพลงิดเีซลชวีภาพอกีรอ้ยละ 16 
โดยมวล หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13 โดยปรมิาตร  

 
เมื่อพิจารณาถึงพลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่อ

อากาศหนึ่งหน่วยตามทีแ่สดงในรปูที ่3 พบวา่ค่าสมมลูในดา้นพลงังาน
ที่ได้จากเชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพที่ไม่ได้ทําการปรบัปมัจ่ายเชื้อเพลิง
แรงดนัสงูจะใหพ้ลงังานน้อยกวา่กรณีทีใ่ชน้ํ้ามนัดเีซลปิโตรเลยีมรอ้ยละ 
9 ในขณะทีก่ารปรบัแต่งปมัจา่ยเชือ้เพลงิจะใหพ้ลงังานทีไ่ดจ้ากการเผา
ไหมน้้อยสงูกวา่รอ้ยละ 3 

 
จากการวเิคราะหโ์ครงสรา้งของน้ํามนัดเีซลชวีภาพแสดงใหเ้หน็ว่า

การทีเ่ครื่องยนต์ทีใ่ชน้ํ้ามนัน้ีมสีมรรถนะลดลงมไิดเ้กดิจากตวัเชือ้เพลงิ
เองแต่เกิดจากการที่เครื่องยนต์ไม่ได้รบัการปรบัแต่งให้เหมาะสมกบั

เชื้อเพลิงชวีภาพ ซึ่งเมื่อใช้น้ํามนัดเีซลชวีภาพเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
สามารถปรบัเพิ่มการจ่ายเชื้อเพลิงให้สูงขึ้นได้อีก ซึ่งจะส่งผลให้ค่า
พลังงานที่ได้จากการเผาไหม้ใกล้เคียงกับการเผาไหม้น้ํามนัดีเซล
ปิโตรเลยีม แต่จะสง่ผลถงึอตัราสิน้เปลอืงทีส่งูขึน้ 

 
ตารางที ่4 พลงังานงานทีไ่ดจ้ากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิกบัอากาศ

จาํนวน 1 กก. 

Case AFR 
(WOT) 

Mass of 
Fuel (g.) 

Volume of 
Fuel (cc) 

Combustion  
Energy (kJ) 

Diesel 

λ=1.6 

23.2 43.10  52 1,853  

PME w/o 
modification 

22.7 

(λ=1.67) 

44.14  52 1,668 

PME w  

λ=1.6 

20.0 
 

50.10  59 1,914 
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รปูที ่2 คา่สมมลูของการจา่ยเชือ้เพลงิเขา้สูห่อ้งเผาไหม ้

 
9B9B9B
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รปูที ่3 การเปรยีบเทยีบพลงังานจากการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิกบัอากาศ10B10B1 

 
5. สรปุ 

น้ํามนัดเีซลชวีภาพกเ็ป็นทางเลอืกทีส่ามารถนํามาประยุกตใ์ชไ้ด้
เป็นอย่างด ีสําหรบัประเทศไทยน้ํามนัดเีซลชวีภาพนัน้ผลติมาจาก
ไขมนัปาลม์เป็นหลกั ซึง่มเีพยีงประเทศในเขตเอเซยีตะวนัออกเฉียง
ใตเ้ท่านัน้ทีใ่ชเ้ป็นวถุัดบิเพือ่ผลติเป็น PME (Palm Methyl Ester) 
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมขีองน้ํามนัดีเซลชีวภาพทําให้
สามารถวิเคราะห์อัตราส่วนที่เหมาะสมในการเผาไหม้กบัอากาศ 
(A/Fsto) ซึ่งเท่ากบั 12.48 ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบัการ
ทดสอบอตัราสิน้เปลอืงดว้ยวธิกีารสมดุลคารบ์อน อกีทัง้ชีใ้หเ้หน็ถงึ
ประเดน็ทีส่ามารถนํามาปรบัแต่งระบบปมัจ่ายเชื้อเพลงิโดยใหจ้่าย
เชื้อเพลงิสูงขึน้อีกรอ้ยละ 13 โดยปรมิาตรซึ่งจะไม่ทําให้มลพษิ
เพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัทําใหม้สีมรรถนะใกลเ้คยีงกบัเครือ่งยนต์ทีใ่ชน้ํ้ามนั
ดเีซลจากปิโตรเลยีมยิง่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 

จากงานวิจยัก่อนหน้านี้ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้
น้ํามนัดีเซลชีวภาพในเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ระบบปมัจ่ายเชื้อเพลิง
แรงดนัสูงเป็นอุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้ชี้ให้เห็นถึง
สาเหตุของปญัหาการปลดปล่อย NOx ทีส่งูขึน้เมือ่ใชด้เีซลชวีภาพเป็น
เชือ้เพลงิเน่ืองมาจากจงัหวะการฉีดน้ํามนัเชือ้เพลงิเขา้สู่หอ้งเผาไหมท้ี่
ไดร้บัผลกระทบจากความหนาแน่นทีส่งูขึน้ของน้ํามนัดเีซลชวีภาพ 

ทัง้น้ีในปจัจุบนัเครื่องยนต์ดเีซลได้มกีารพฒันาจนเป็นระบบจ่าย
เชือ้เพลงิทีค่วบคุมดว้ยสมองกลโดยสมบูรณ์ อาท ิเช่น ระบบคอมมอน
เรล หรอื ระบบ unit injector ซึง่ยงัไม่มรีายงานถงึผลกระทบเมื่อนํา
น้ํามนัดเีซลชวีภาพมาใช ้จากการทดสอบจงัหวะการฉีดเชือ้เพลงิเขา้สู่
ห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบคอมมอนเรลที่สภาวะการ
ทาํงานต่างๆบนไดนาโมมเิตอร ์พบวา่จงัหวะเรืม่จา่ยของเชือ้เพลงิเขา้สู่
หอ้งเผาไหมเ้มื่อใชน้ํ้ามนัดเีซลชวีภาพเป็นเชื้อเพลงินัน้ไม่แตกต่างกบั
กรณีที่ใช้น้ํามนัดเีซลจากปิโตรเลยีมอนัส่งผลต่อสมรรถนะการทํางาน
ของเครือ่งยนต ์

 
Abstract 

 In previous research, the bio-diesel was tested in 
compression ignition engine (mechanically operated fuel injection 
system) which the result showed that this type of engine was the 
cause of significantly increase emission in nitrogen oxide due to 
the fuel injection timing while using bio-diesel.  

 In this paper, the compression ignition engine equipped 
with common-rail fuel injection type was investigated in 
comparison between petroleum-diesel and bio-diesel. The 
injection timing, start of fuel delivery was evaluated in various 
operating conditions. The comparison results indicated that there 
was no difference in start of fuel delivery in bio-diesel as 
alternative fuel. 

1. บทนํา 
เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ชนิดสนัดาปภายในที่ใช้การจุด

ระเบดิด้วยการอดัตวัของอากาศในห้องเผาไหม้จนถึงอุณหภูมติิดไฟ
ของเชือ้เพลงิซึง่ถกูฉีดเขา้มาดว้ยความดนัในจงัหวะทีเ่หมาะสม ผลทีไ่ด้
คอืเชื้อเพลงิสามารถเผาไหมไ้ด้ในอตัราส่วนผสมกบัอากาศที่แปรผนั
ตามภาระของเครื่องยนต์ได้ ทําให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพและ
สมรรถนะที่ดีกว่าเครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ต้อง
ควบคุมอตัราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศให้คงที่ตลอดย่าน
การทํางานเพื่อใหเ้กดิการเผาไหม ้การทีเ่ครื่องยนต์แบบจุดระเบดิดว้ย
การอัดสามารถทํางานกับอัตราส่วนการเผาไหม้ที่ไม่ขึ้นกับอัตรา
ส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศ ในทางปฎิบตัิแล้วแทบไม่พบ
ความแตกต่างในการทํางานของเครื่องยนต์เมื่อประยุกต์ใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพ ได้นับเป็นข้อได้เปรียบต่อการใช้เชื้อเพลิงทดแทนที่มีค่า
อตัราสว่นทางทฤษฎกีารเผาไหมท้ีเ่ปลีย่นไปจากปิโตรเลยีมดเีซล 

Carraretto [1] ไดนํ้าเสนอการใชน้ํ้ามนัดเีซลชวีภาพลงังานงาน
ทางเลอืกเพือ่ใชท้ดแทนปิโตรเลยีมดเีซลและไดท้ําการทดสอบกบัหมอ้
ผลติไอน้ําและเครือ่งยนตด์เีซล ในสว่นของการทดสอบเครือ่งยนตข์นาด
กลาง (Medium-Duty Engine) ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า
เครือ่งยนตส์ญูเสยีกาํลงัและแรงบดิไปรอ้ยละ 3 จากกําลงัสงูสุดและรอ้ย
ละ 5 จากแรงบิดสูงสุดตามลําดบัเมื่อใช้น้ํามนัดีเซลชีวภาพทดแทน
ปิโตรเลยีมดเีซลในเครือ่งยนตท์ีไ่มไ่ดร้บัการปรบัแต่ง การทดสอบยงัได้
รวมการปรบัแต่งมุมการเริ่มจ่ายน้ํามนัเข้าสู่ห้องเผาไหม้ (injection 
advance) ซึง่พบวา่มผีลต่อกําลงั, แรงบดิ และ อตัราการสิน้เปลอืงเมือ่
ใชด้เีซลชวีภาพเป็นเชื้อเพลงิ ทีมุ่มเริม่จ่ายเชื้อเพลงิปกตพิบว่าน้ํามนั
ดีเซลชีวภาพมีอัตราสิ้นเปลืองสูงกว่าปิโตรเลียมดีเซลร้อยละ 16 
เน่ืองจากค่าความรอ้นทีต่ํ่ากว่าและความหนาแน่นทีสู่งกว่า อย่างไรก็
ตามการปรบัลดมุมเริม่จ่ายเชื้อเพลิงเขา้สู่ห้องเผาไหมเ้พื่อให้การเผา
ไหม้สมบูรณ์สามารถปรบัปรุงสมรรถนะโดยเฉพาะที่รอบการทํางาน
ในช่วงตํ่าถงึปานกลาง เมื่อเปรยีบเทยีบการมุมการจ่ายเชื้อเพลงิทีป่มั
จา่ยเชือ้เพลงิปกต ิ(24° BTDC) การปรบัลดมุมการเริม่จา่ยเชือ้เพลงิปมั
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จ่ายเชื้อเพลงิ (21° BTDC) สามารถเพิม่กําลงัและแรงบดิของ
เครื่องยนต์ทีใ่ชด้เีซลชวีภาพใหใ้กล้เคยีงกบัการใชปิ้โตรเลยีมดเีซลอกี
ทัง้ยงัลดอตัราการสิน้เปลอืง (Specific Fuel Consumptio, SFC) ลงอกี
ดว้ย การทดสอบยงัไดก้ล่าวถงึการปลดปล่อยมลสารประเภท CO และ 
NOx ในการทดสอบพบวา่การปรบัลดมุมการเริม่จา่ยเชือ้เพลงิในน้ํามนั
ดเีซลชวีภาพสามารถลดการปลดปล่อย NOx ไดท้ัง้ย่านการทาํงานของ
เครื่องยนต ์แต่สาํหรบั CO แลว้การปรบัลดสามารถลดการปลดปล่อย
ได้ในช่วงรอบการทํางานตํ่าถึงปานกลางเท่านัน้ ในท้ายที่สุดทาง
คณะผูว้จิยัไดแ้สดงความกงัวลเกีย่วกบัราคาของดเีซลชวีภาพเนื่องจาก
ค่าความรอ้นทีน้่อยกว่าทําใหอ้ตัราสิน้เปลอืงในเชงิมวลทีส่งูกว่าการใช้
ปิโตรเลียมดีเซลทําให้ต้นทุนการทํางานเชื้อเพลิงชีวภาพสูงกว่า
ปิโตรเลยีมดเีซลรอ้ยละ 9.8 เมื่อพจิารณาทีร่าคาเชื้อเพลงิทัง้สองชนิด
เท่ากนั อกีทัง้ยงัไดแ้สดงความกงัวลต่อความเขา้กนัไดข้องวสัดุทีส่มัผสั
กบัน้ํามนัดเีซลชวีภาพเนื่องจากมคีุณสมบตักิารชะล้างที่ดกีว่าอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อวสัดุที่เป็นพลาสตกิและพอลเิมอรซ์ึ่งวสัดุที่ทนต่อการ
กดักรอ่นประเภท Viton และ Teflon ไดถ้กูนําเสนอใหใ้ชท้ดแทน 

ในการศึกษาโดยละเอียดของกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ดเีซลชวีภาพเปรยีบเทยีบกบัปิโตรเลยีมดเีซล [2] ในการศกึษานี้ไดท้ํา
การทดสอบเปรียบเทียบระหว่างน้ํามันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจาก
น้ํามนัเรพ (Rapeseed Methly Ester, RME) กบัปิโตรเลยีมดเีซลใน
เครือ่งยนตข์นาดเลก็ (light-duty C.I. Engine) ทีใ่ชร้ะบบจา่ยเชือ้เพลงิ
ชนิดปมัแรงดันสูง อีกทัง้ยังได้นําเสนอวิธีการวิเคราะห์ภาระของ

เครือ่งยนตโ์ดยใชค้่า φ (relative equivalent ratio) ในการเปรยีบเทยีบ
สมรรถนะแทนทีก่ารเปรยีบเทยีบแบบเดมิ จากการวเิคราะหน้ี์แสดงให้
เห็นว่าการใช้ RME เป็นเชื้อเพลิงทดแทนปิโตรเลียมดเีซลนัน้มี
สมรรถนะเทียบเท่ากับปิโตรเลียมดีเซลทัง้ น้ีเป็นผลมาจากอัตรา
ส่วนผสมระหว่างอากาศต่อเชื้อเพลงิทีเ่ปลี่ยนไปของเชื้อเพลงิทดแทน 
อน่ึงเมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการสิ้นเปลื้องเชื้อเพลิง (Specific Fuel 
Consumptions) พบกว่าการใช ้RME มอีตัราสิ้นเปลอืงทีสู่งกว่า
ปิโตรเลยีมดเีซล อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาในรูปของอตัราสิน้เปลอืง
พลงังาน (Specific Heat Consumption) กลบัพบกวา่ RME สิน้เปลอืง
พลงังานงานตํ่ากว่าปิโตรเลยีมดเีซลเลก็น้อยซึง่เป็นผลมาจากค่าความ
รอ้น (Heating Value) ของ RME ทีต่ํ่ากวา่ปิโตรเลยีมดเีซล ในสว่นของ
การปลดปล่อยมลสารจากการทดสอบซึ่งเป็นไปในทางเดียวกบัการ
ทดสอบอื่นๆ คอื พบการปลดปล่อยคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) และ
เขมา่ควนัดาํ (Particulate Matter, PM) ลดลงในขณะทีอ่อกไซดข์อง
ไนโตรเจน (NOx) กลบัเพิม่ขึน้ ในการศกึษานี้ยงัไดท้ําการวเิคราะห์
เพิม่เตมิถงึอตัราการเผาไหม(้Heat Release Rate)ในกระบอกสบูโดย
การวดัความดนัในห้องเผาไหม้โดยสิง่ที่วเิคราะห์ได้จากการทดสอบ
แสดงให้เห็นว่าอตัราการเผาไหม้ของ RME นัน้เพิม่ขึ้นเร็วกว่า
ปิ โตร เลียมดีเซลประมาณ  3 °  ถึง  5 °  ของวัฏจักรการทํางาน 
นอกเหนือจากนี้คา่อุณหภมูเิฉลีย่ในหอ้งเผาไหมท้ีไ่ดจ้ากการประเมนิยงั
พบว่า RME ส่งผลใหอุ้ณหภูมเิฉลีย่ในหอ้งเผาไหมส้งูกว่าปิโตรเลยีม
ดเีซล จากอุณหภูมหิอ้งเผาไหมท้ีส่งูขึน้น้ีสอดคลอ้งกบัปรมิาณ NOx ที่
สงูขึน้ ในการทดสอบเพิม่เตมิในสว่นของป ัม้จา่ยเชือ้เพลงิและหวัฉีดพบ
กว่า RME ถูกจา่ยเขา้สู่หอ้งเผาไหมเ้รว็กว่าปิโตรเลยีมดเีซลเน่ืองจาก

ความหนาแน่นทีม่ากกว่าส่งผลใหลู้กป ัม้เพิม่แรงดนัไดเ้รว็กว่า ในทา้ย
ของการศกึษานี้ยงัไดแ้นะนําถงึการปรบัแต่งจงัหวะการจ่ายน้ํามนัเขา้สู่
หอ้งเผาไหมใ้หเ้หมาะสม 

ทัง้น้ีในปจัจุบนัเครื่องยนต์ดเีซลได้มกีารพฒันาจนเป็นระบบจ่าย
เชือ้เพลงิทีค่วบคุมดว้ยสมองกลโดยสมบูรณ์ อาท ิเช่น ระบบคอมมอน
เรล หรอื ระบบ unit injector ซึง่ยงัไม่มรีายงานถงึผลกระทบเมื่อนํา
น้ํามนัดเีซลชวีภาพมาใช้ ในการศกึษานี้จะทําการทดสอบจงัหวะการ
จา่ยน้ํามนัเชือ้เพลงิเขา้สูห่อ้งเผาไหมข้องเครือ่งยนตด์เีซลชนิดคอมมอน
เรลเปรียบเทียบระหว่างน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพและดีเซล
ปิโตรเลยีมทีส่ภาวะการทาํงานต่างๆ 

 
2. ระเบียบวิธีการวิจยั 
2.1 เคร่ืองมือและอปุกรณ์วดั 

ในการศึกษานี้ ใช้เครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอลเรลโดยมี
รายละเอยีดเชงิเทคนิคตามตารางที ่1 ทาํการทดสอบดว้ยแท่นทดสอบ
สมรรถนะเครื่องยนต์ (Chassis Dynamometer) เพือ่ใชว้ดัแรงบดิใน
หน่วย Nm ตามทีแ่สดงในรปูที ่1 และ อุปกรณ์ตรวจจบัมุมจุดระเบดิ 
(Strobe timing light) และ อุปกรณ์แปลงสญัญาณการไหลของเชือ้เพลงิ 
(Diesel Pulse Adapter) ในรปูที ่2 โดยอุปกรณ์ไดท้าํการเทยีบเวลาจุด
ระเบดิกบัจดุศนูยต์ายบนและใหค้า่ออกมาเป็นมมุองศาก่อนศนูยต์ายบน 

 

 
รปูที ่1 แทน่ทดสอบสมรรถนะ 

 
รปูที ่2 ชุดอุปกรณ์วดัมมุการจา่ยเชือ้เพลงิ 
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ตารางที ่1 รายละเอยีดทางเทคนิคของเครือ่งยนต ์

รุน่ 4JK1-TC 

แบบ DOCH, 4 Cyl. Inline 16 Valves, 
Water-cooled Commonrail 
Direct Injection Diesel Turbo-
Intercooler 

ความจกุระบอกสบู (cc) 2,499 

ความกวา้งกระบอกสบู x ชว่งชกั 
(mm) 

95.4 x 87.4 

อตัราสว่นกาํลงัอดั (ต่อ 1) 18.3 

กาํลงัสงูสดุ (kW/rpm) 85/3600 

แรงบดิสงูสดุ (N.m/rpm) 280/1,800-2,200 

 
3. ผลการทดสอบ 
3.1 สมรรถนะเมื่อใช้น้ํามนัดีเซลชีวภาพ 

การทดสอบนี้ไม่ได้ทําการปรบัแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใดและทํา
การทดสอบทีมุ่มคนัเร่งสงูสุด (WOT) เปรยีบเทยีบการทาํงานระหวา่ง
น้ํามนัดเีซลปิโตรเลียมและน้ํามนัดเีซลชวีภาพ จากรูปที่ 3 แสดงถึง
แรงบดิทีท่ดสอบไดจ้ากแท่นไดนาโมมเิตอร ์(Chassis Dynamometer) 
เปรยีบเทยีบระหวา่งน้ํามนัดเีซลปิโตรเลยีมและน้ํามนัดเีซลชวีภาพ ผล
การทดสอบมแีรงบดิสงูสดุที ่247 Nm เมือ่ใชน้ํ้ามนัดเีซลทีค่วามเรว็รอบ 

ตารางที ่2 คุณสมบตัขิองเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

คุณสมบตั ิ ดเีซลชวีภาพจาก
น้ํามนัปาลม์[3] 

ดเีซลปิโตรเลยีม[2] 

คา่ความรอัน 
(LHV, MJ/kg) 

32,800 48,000 

ความถ่วงจาํเพาะ 0.85 0.83 

ความหนืด (cSt) 4.52 3.3 

คา่สมมลูของพลงังาน
จากการเผาไหม ้

0.91 1.00 

 
 
ประมาณ 2000 รอบต่อนาทีซึ่งสอดคล้องกบัข้อมูลจําเพาะของ

เครื่องยนต์ทีม่แีรงบดิสูงสุดที ่280 Nm ที ่1,800-2,200 รอบต่อนาท ี
ในขณะที่แรงบดิของเครื่องยนต์เมื่อใช้น้ํามนัดเีซลชวีภาพมคี่าสูงสุดที ่
223 Nm อน่ึงผลการทดสอบนี้ยงัแสดงใหเ้หน็วา่น้ํามนัดเีซลชวีภาพให้
แรงบดิน้อยกว่าในทุกๆสภาวะการทํางาน โดยที่รอบการทํางานตํ่ามี
แนวโน้มทีม่คีวามแตกต่างกนัมากกว่ารอบการทาํงานทีส่งูกว่า ในรปูที ่
4 แสดงถงึกําลงัเครื่องยนต์เปรยีบเทยีบระหว่างเชือ้เพลงิทางสองชนิด
ซึง่เชือ้เพลงิชวีภาพใหก้าํลงัตํ่ากวา่เชือ้เพลงิจากปิโตรเลยีมทุกอตัราเรว็
รอบการทาํงานของเครือ่งยนต ์
 

 
รปูที ่3 แรงบดิทีมุ่มคนัเรง่สงูสดุ 
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รปูที ่4 กาํลงัเครือ่งยนตท์ีม่มุคนัเรง่สงูสดุ 

 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบกําลงัของเครื่องยนต์ในรูปแบบของค่าสมมูลกบั
กําลงัเครื่องยนต์เมื่อใชเ้ชื้อเพลงิดเีซลปิโตรเลยีมในรูปที ่5 พบว่าที่
อตัราเรว็รอบการทํางานของเครื่องยนต์มากกว่า 2,000 รอบต่อนาที
เชือ้เพลงิชวีภาพใหก้ําลงัน้อยกว่าเพยีงรอ้ยละ 6 ถงึ 10 .ในขณะที่
อตัราเรว็รอบ 1,000 รอบต่อนาทเีชือ้เพลงิชวีภาพมกีําลงัน้อยกว่าถงึ
รอ้ยละ 31 ซึง่คาดว่าเกดิจากการทํางานของระบบอดัอากาศทีย่งัมไิด้
เริม่ทํางานในช่วงน้ีจงึส่งผลถงึการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิชวีภาพ อตัราส่วน
กําลงัทีล่ดลงน้ีสอดคลอ้งกบัค่าพลงังานทีล่ดลงของน้ํามนัดเีซลชวีภาพ
[3] ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากค่าความรอ้นและโครงสรา้งของเชื้อเพลงิ
ชวีภาพทัง้น้ีระบบจ่ายเชื้อเพลงิของเครื่องยนต์เองยงัไม่ไดท้ําการปรบั
เพิม่อตัราการจา่ยเชือ้เพลงิทีเ่หมาะสมต่อเชือ้เพลงิดเีซลชวีภาพ 
3.2 มมุการจ่ายเช้ือเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม ้

จากรูปที่ 6 แสดงถึงมุมการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้
เปรยีบเทยีบระหว่างเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมและเชื้อเพลงิชวีภาพจากการ
ทดสอบและวดัดว้ยอุปกรณ์พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัเมื่อเครื่องยนต์
ทํางานด้วยเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงชวีภาพ ทัง้น้ีเน่ืองจาก
จงัหวะการจา่ยเชือ้เพลงิของเครือ่งยนตถ์ูกกําหนดดว้ยสมองกลควบคุม
ซึ่งทําการประมวลผลจากมุมการทํางานของเครื่องยนต์ ในขณะที่
เครื่องยนต์ระบบปมัจ่ายเชื้อเพลงิแรงดนัสูงอาศยัแรงดนัของเชื้อเพลงิ
ซึง่ถกูอดัจากปมัจา่ยเชือ้เพลงิเมือ่ความหนาแน่นของเชือ้เพลงิชวีภาพที่
สูงกว่าจงึส่งผลกระทบต่อจงัหวะการจ่ายเชื้อเพลิงเขา้สู่ห้องเผาไหม ้
อย่างไรกต็ามเครือ่งยนตท์ีใ่ชร้ะบบคอมมอนเรลซึง่ไดร้บัการทดสอบใน

การศกึษานี้ไม่ไดร้บัผลกระทบจากคุณสมบตัเิชงิกายภาพทีเ่ปลี่ยนไป
ของน้ํามนัดเีซลชวีภาพเครือ่งยนต ์ทัง้น้ีอาจกล่าวไดว้า่เครือ่งยนตร์ะบบ
คอมมอนเรลมีความเหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ
มากกวา่เครือ่งยนตร์ะบบปมัจา่ยเชือ้เพลงิแรงดนัสงู 

 
4. สรปุ 

เครื่องยนต์ดีเซลสามารถประยุกต์ใช้เชื้อเพลิงทางเลือกได้
หลากหลายชนิดโดยทีม่ติ้องทําการปรบัแต่งน้ํามนัดเีซลชวีภาพกเ็ป็น
ทางเลอืกหน่ึงสาํหรบัประเทศไทย อยา่งไรกต็ามคุณสมบตัทิางกายภาพ
ของเชือ้เพลงิทางเลอืกอาจสง่ผลกระทบต่อการทาํงานของระบบจดัการ
เครื่องยนตซ์ึง่การจดัการทีเ่หมาะสมย่อมส่งผลต่อการใชเ้ชือ้เพลงิอย่าง
มปีระสทิธภิาพ เครือ่งยนต์ดเีซลสมยัใหม่นัน้ใชร้ะบบจดัการแบบสมอง
กลหรอืเรยีกว่าคอมมอนเรล ผลการทดสอบไดเ้ผยใหเ้หน็วา่เครือ่งยนต์
ระบบคอมมอนเรลนี้ไดร้บัผลกระทบเมื่อใชเ้ชื้อเพลงิดเีซลชวีภาพน้อย
กว่าเครื่องยนต์ระบบปมัแรงดนัสงู ทาํใหย้งัคงประสทิธภิาพการทํางาน
ไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ี
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บทคดัย่อ
ไดนาโมมเิตอรเ์ป็นอุปกรณ์ทีใ่ชจ้าํลองภาระของเครื่องยนต์และมี

ความสําคญัต่อการปรบัแต่งเครื่องยนต์สนัดาปภายในเพื่อใช้พลงังาน
ทดแทนน้ํามนัปิโตรเลียม อย่างไรก็ตามไดนาโมมเิตอร์ที่นําเข้าจาก
ต่างประเทศนัน้เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางและมีราคาสูงจนผู้ปรบัแต่ง
เครือ่งยนตไ์มส่ามารถจดัหามาใชไ้ดโ้ดยทัว่ไป ในบทความนี้ไดนํ้าเสนอ
วธิกีารจดัสรา้งระบบไดนาโมมเิตอร์ราคาประหยดัโดยใช้อุปกรณ์เชงิ
พาณชิยท์ีม่จีาํหน่ายในประเทศอนัไดแ้ก่ เครือ่งสบูไฮดรอลคิแบบบบีอดั
เป็นตวัรบัพลงังานจากเครื่องยนต์ โดยการเปลี่ยนแปลงพลงังานจลน์
จากเครือ่งยนตเ์ป็นพลงังานศกัดใินน้ํามนัไฮดรอลคิ ทัง้น้ีอุปกรณ์ชนิดน้ี
มใีชท้ัว่ไปอยา่งแพรห่ลายในโรงงานอุตสาหกรรม นอกเหนือจากน้ีระบบ
น้ียงัมคี่าความเฉื่อยตํ่า ซึง่ใหก้ารตอบสนองทีด่กีวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ระบบอื่นๆที่มใีนท้องตลาด ในบทความนําเสนอระบบไดนาโมมเิตอร์
ชนิดอุทกสถติยข์นาด 18 kW โดยใชชุ้ดวาลว์ระบายความดนัในการ
ควบคุมปริมาณภาระและวาล์วจํากัดอัตราการไหลในการควบคุม
อตัราเรว็รอบของเครื่องยนต์ ผลการทดสอบชีใ้หเ้หน็ว่าการใชอุ้ปกรณ์
ควบคุมขา้งตน้สามารถควบคุมการทาํงานไดเ้ป็นอย่างดแีละยงัสามารถ
ใช้ค่าความดนัขาออกจากเครื่องสูบเป็นตวับ่งชี้ปรมิาณภาระ(แรงบดิ) 
แทนการใชเ้ซน็เซอรว์ดัแรงบดิทีม่รีาคาแพง 

 
Abstract 

Dynamometer plays essential role in internal combustion 
engine R&D ,especially, in alternative fuels modification. In 
Thailand, dynamometer needs to be imported, and it is a specific 
equipments which not commercially sale. In addition, the cost of 
dynamometer is relatively expensive which general mechanics 
cannot effort it. In this paper, the hydrostatic dynamometer was 
proposed as low-cost dynamometer for Thailand. This type of 
dynamometer equipped with commercial hydraulic part that wildly 

used in industrial process. The hydraulic positive displacement 
pump was applied as dynamometer. In this paper, the pressure 
relief valve and flow regulator were used as controlling 
equipments for constant load and constant revolution 
respectively. As a results, these controlled valves could 
excellently operate hydrostatic system as dynamometer. 
Furthermore, the pressure output from positive displacement 
pump could be applied as load (torque) indicator instead of 
expensive torque tansducer. 

 
1. บทนํา 

ไดนาโมมเิตอร์เป็นอุปกรณ์วดักําลงัของเครื่องจกัรต้นกําลงัที่มี
ความสําคญัต่อการวจิยัพฒันาในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการ
วิจ ัยพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของ
เครื่องยนตห์รอืดดัแปลงใหส้ามารถใชเ้ชือ้เพลงิทางเลอืกประเภทต่างๆ
จาํเป็นตอ้งใชไ้ดนาโมมเิตอร ์(Dynamometer) เพื่อทาํการจาํลองภาระ
ให้กบัเครื่องยนต์ระหว่างการปรบัแต่ง ไดนาโมมเิตอร์อาศยัหลกัการ
ของการดดูกลนืพลงังาน (Energy Absorption) จากเครือ่งจกัรตน้กําลงั
ในขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการว ัดปริมาณของแรงบิด 
(Torque) และความเรว็เชงิมุม (Rotational Speed) ของเครือ่งจกัรตน้
กําลงันัน้ๆ โดยทัว่ไปสามารถแบ่งออกไดห้ลายชนิดตามวธิกีารดดูกลนื
พลงังาน อนัได้แก่ การใช้ระบบชลศาสตร์ (Hydraulic), ระบบอุทก
สถติย ์(Hydrostatic) และ ระบบไฟฟ้า (Electric) ซึง่แต่ล่ะระบบมขีอ้ดี
และขอ้เสยีแตกต่างกนัออกไป [1]  

อย่างไรกต็ามไดนาโมมเิตอรน์ัน้มไิดเ้ป็นอุปกรณ์ทีม่ใีชอ้ย่างทัว่ไป
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศไทยซึง่จะมใีชเ้ฉพาะในมหาวทิยาลยัหรอื
สถาบนัวจิยัข ัน้สงูเท่านัน้ ซึง่ในแบบ (1) ไดนาโมมเิตอรแ์บบไฮดรอลกิ 
และ (2) ไดนาโมมเิตอรแ์บบไฟฟ้า ตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศโดยตรง
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อกีทัง้ประสบปญัหาดา้นการตดิตัง้และบรกิารหลงัการขายเนื่องจากไมม่ี
ตวัแทนอยูใ่นประเทศ 

ในส่วนของไดนาโมมิเตอร์แบบอุทกสถิตย์นัน้ แม้ว่าจะไม่ได้มี
จําหน่ายโดยตรงแต่อุปกรณ์หลกัที่ใช้ในไดนาโมมเิตอร์ชนิดน้ีได้แก่ 
เครื่องสูบไฮดรอลิกแบบบีบอัดและชุดวาล์วควบคุมนัน้ มีใช้อย่าง
แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมและมีการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อ
จาํหน่าย จงึมเีอกชนทีม่สีนิคา้ในคลงัและบุคลากรในการซ่อมบํารุงอยู่
มากจงึมคีวามเหมาะสมที่จะใช้ไดนาโมมเิตอร์ชนิดน้ีเป็นระบบราคา
ประหยดัสาํหรบัประเทศไทย ใบบทความนี้จะไดนํ้าเสนอวธิกีารจดัสรา้ง
และการทดสอบวเิคราะหก์ารทาํงานระบบไดนาโมมเิตอรช์นิดน้ี 

 
2. ไดนาโมมิเตอรแ์บบอทุกสถิตย ์

Lahti และ Moskwa [3] ไดนํ้าเสนอการใชไ้ดมาโมมเิตอรแ์บบ
ความดนัสถิตย์ด้วยการใช้เครื่องสูบไฮดรอลิกกบัเครื่องยนต์ทดสอบ
ชนิดสูบเดยีว เน่ืองจากการวจิยัพฒันาเครื่องยนต์สนัดาปภายในนิยม
กระทํากบัเครื่องยนต์สูบเดยีวโดยทัว่ไปแล้วชุดทดสอบเครื่องยนต์จะ
เป็นไดนาโมมเิตอรช์นิดกระแสเอ๊ดดี ้ทีพ่บปญัหาของระบบกระแสเอ๊ดดี้
ไม่สามารถทําการทดสอบเครื่องยนต์สูบเดียวในรอบตํ่าได้เน่ืองจาก
ระบบนี้มมีวลเชงิมุม (Polar Moment of Inertia) สงู เมื่อทดสอบ
เครื่องยนต์สูบเดยีวพบว่าความไม่ต่อเน่ืองของกําลงัเครื่องยนต์ส่งผล
กระทบต่อการวดักําลงัทีค่วามเรว็รอบตํ่า ซึง่ปญัหานี้สามารถแก้ไขได้
โดยการถ่วงลอ้ชว่ยแรงเพิม่แต่กก็่อใหเ้กดิปญัหาต่อเน่ืองในการทดสอบ
ในภาวะทีไ่มค่งตวั ไดม้กีารเสนอใหใ้ชเ้ครือ่งสบูไฮดรอลคิแบบบบีอดัมา
ใชเ้ป็นไดนาโมมเิตอรช์นิดความดนัสถติยซ์ึง่มมีวลเชงิมุมตํ่าซึง่สามารถ
ใช้ทดสองเครื่องยนต์ชนิดสูบเดียวที่รอบการทํางานตํ่าได้ดีและยัง
สามารถควบคุมแรงบดิไดเ้ป็นอย่างดใีนช่วงความเรว็รอบตํ่า เพื่อทีจ่ะ
จาํลองสภาวะของการเผาไหมใ้นเครือ่งยนตห์ลายสบูทีส่ามารถทาํงานที่
อัตราเร็วรอบตํ่ าได้ อีกทัง้ได้ทําการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟแวร์ควบคุมเพื่อจําลองการทํางานของเครื่องยนต์หลายสูบ 
(Hardware in the loop, HIL) [2-5] โดยใชค้วามสามารถของระบบไฮ
ดรอลกิทีส่ามารถเป็นไดท้างภาระ(เครื่องสูบ)และต้นกําลงั(มอเตอร)์ได ้
ในการทดสอบการเผาไหมจ้รงิเพยีงสบูเดยีวเพือ่ใหไ้ดผ้ลการทดสอบใน
หอ้งเผาไหมท้ีใ่กลเ้คยีงกบัเครือ่งยนตห์ลายสบูมากทีส่ดุ 

ในงานก่อนหน้านี้[6] ไดท้ําการเปรยีบเทยีบต้นทุนของไดนาโม
มเิตอร์ชนิดชลศาสตร์ (Hydraulic) และ ระบบเบรกเอ็ดดี้ (Eddy-
Current) พบว่าอุปกรณ์อุทกสถติยท์ีม่จีาํหน่ายในประเทศมตีน้ทุนตํ่า
กวา่ไดนาโมมเิตอรจ์ากต่างประเทศ 2 และ 10 เทา่ ตามลาํดบั 

ทัง้น้ียงัได้มกีารจําลองสภาวะการทํางานดว้ยโปรแกรมสําเรจ็รูป 
[7] โดยการใชว้าวล์ไฮดรอลคิในการควบคุมสภาวะการทาํงานของระบบ
ไดนาโมมเิตอรซ์ึง่ประกอบดว้ย 2 กรณีไดแ้ก่ (1) การควบคุมภาระคงที่
ดว้ยวาล์วระบายความดนัและ (2) การควบคุมความเรว็รอบคงที่ด้วย
วาลว์จาํกดัอตัราการไหล ผลการศกึษาชีใ้หเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ค่าความดนัในระบบและแรงบดิทีร่ะบบไดนาโมมเิตอรส์รา้งขึน้แต่กย็งั
พบว่าอตัราเรว็รอบของระบบก็เป็นสิง่ที่ต้องนํามาพจิารณา อย่างไรก็
ตามระบบอุทกสถติยก์ม็กีารตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงการทํางาน
ไดด้ ี

3. ข้อกาํหนดการออกแบบ 
ขอ้กําหนดการออกแบบจะขึ้นอยู่กบัขนาดไดนาโมมเิตอร์ขนาด

เล็ก น้ีต้องสามารถรองรับ เครื่ อ งยนต์ขนาดเล็กที่ ใช้ ในเครื่ อ ง
จกัรยานยนต์ทีม่ขีนาดไม่เกนิ 150 ลบ.ซม. รวมถงึเครื่องยนต์ดเีซล
เอนกประสงคข์นาดไม่เกนิ 709 ลบ.ซม. โดยมรีายละเอยีดตามตาม
ตารางที ่1 ในกรณีของเครือ่งยนตจ์กัรยานยนต์นัน้ตอ้งทาํการใชเ้กยีร์
ในเครือ่งยนตท์าํการลดรอบการทาํงานซึง่จะทาํใหแ้รงบดิสงูสดูเพิม่เป็น 
44 N-m และรอบการทาํงานสงูสดุเป็น 2,500 rpm 

 
ตารางที ่1 สมรรถนะของเครือ่งยนตเ์ป้าหมาย 

เครือ่งยนต ์ Yamaha 
RX135i 

Corrected Yanmar 
RT140 

กาํลงัสงูสดุ 8.5 kW 8.5 kW 11 kW 

แรงบดิสงูสดุ 12 N-m 44 N-m 42 N-m 

รอบเครือ่งยนต ์ 9,000 rpm 2,500 rpm 2,400 rpm 

อตัราทดเกยีร ์ 3.60 - - 

 
4. ระบบทดสอบสมรรถนะ 

โ ด ยทั ว่ ไ ป แท่ น ทดสอบสม ร ร ถน ะ เ ค รื่ อ ง ย นต์  (Engine 
Dynamometer) ทีใ่ชใ้นการวจิยัพฒันานัน้ตอ้งสามารถควบคุมไดใ้น 2 
กรณี คอื ภาระคงที่ (Constant Load) และ ความเรว็รอบคงที ่
(Constant Speed) โดยการควบคุมในสองกรณน้ีีสามารถใชก้ารควบคุม
เชิงอุทกได้แก่การควบคุมแรงดันและการควบคุมอัตราการไหล
ตามลําดับ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้วาล์วระบายความดัน (Pressure 
Relief) และวาลว์จาํกดัอตัราการไหล (Flow Regulator) ทีใ่ชค้วบคุมใน
ระบบไฮดรอลิคมาใช้ได้เพื่อให้เครื่องสูบทํางานเป็นระบบทดสอบ
สมรรถนะจาํเป็นตอ้งมอุีปกรณ์ต่อพว่งอื่นๆใหเ้ป็นระบบการทาํงานตาม
รปูที ่1  

 
รปูที ่1 แผนภาพของระบบไดนาโมมเิตอรอุ์ทกสถติย ์

 
โดยอุปกรณ์ต่อพว่งไดแ้ก่ วาลว์ระบายความดนั, วาลว์จาํกดัอตัรา

การไหล, ถงัพกัน้ํามนั, ไสก้รองน้ํามนั, เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น 
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และ  วาล์วกันไหลย้อน  ในส่วนของ เครื่ อ งมือ เพื่ อ ใช้ทดสอบ
ประสทิธภิาพของระบบนัน้ประกอบดว้ยตวัแปลงสญัญาณความดนัและ
ความเรว็รอบ ซึง่จากการศกึษาก่อนหน้านี้ [7] ไดท้าํการประเมนิขนาด
อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมโดยทีเ่ครือ่งสบูตอ้งมขีนาดไมน้่อยกวา่ 13 ลบ.ซม./
รอบ 
 
5. ต้นแบบไดนาโมมิเตอรช์นิดอทุกสถิตย ์

จากรูปที ่2 แสดงถงึระบบตน้แบบของไดนาโมมเิตอรช์นิดอุทก
สถติย์สําหรบัเครื่องยนต์ขนาดเลก็ โดยใชอุ้ปกรณ์ทีม่รีายละเอยีดตาม
ตารางที ่3 ซึง่ประกอบดว้ยเครือ่งยนตแ์กโซลนีขนาด 9 แรงมา้, เครือ่ง
สบูของเหลวแบบบบีอดัชนิดเฟืองภายนอกขนาด 14.5 ลบ.ซม/รอบ, 
วาล์วควบคุมระบายความดนัชนิดปรบัได ้(0-250 bar), วาล์วจาํกดั
อตัราการไหลขนาด 30 ลติรต่อนาท ีและ อุปกรณ์วดัแรงบดิ (Torque 
Transducer) ขนาด 50 N.m เพื่อทําการวดัค่าของระบบการทํางาน 
โดยระบบใชน้ํ้ามนัไฮดรอลคิชนิด SAE 20W 

 
รปูที ่2 ระบบไดนาโมมเิตอรช์นิดอุกทกสถติ 

 
ตารางที ่3 รายละเอยีดของอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

 
 
6. ผลการทดสอบการใช้วาลว์ระบายความดนัเพ่ือควบคมุปริมาณ
ภาระ 

ในการทดสอบนี้ใช้การปรบัความดนัขาออกจากเครื่องสูบด้วย
วาลว์ระบายความดนั (Pressure Relief Valve, รปูที ่3) ซึง่ทาํหน้าที่
รกัษาความดนัให้คงที่ตามการปรบัตัง้ โดยการตัง้ความดนัเพื่อปรบั
ปรมิาณภาระและทําการปรบัลิ้นเร่งของเครื่องยนต์เพื่อทําการรกัษา
อตัราเรว็รอบการทาํงานของเครือ่งยนต ์ซึง่ผลทดสอบไดแ้สดงในรปูที ่4 
โดยระบบนี้สามารถสรา้งแรงบดิเพือ่ใชเ้ป็นภาระไดต้ัง้แต่ 8 ถงึ 18 N.m 
ทัง้น้ีเป็นข้อจํากดัของขนาดเครื่องยนต์ความดนัในระบบยงัสูงไม่ถึง

ครึง่หน่ึงของความดนัทาํงานสงูสุดที ่250 BAR ทัง้น้ีผลการทดสอบได้
แสดงถงึความสมัพนัธ์ของความดนัขาออกของเครื่องสูบและแรงบดิมี
ลักษณะเป็นเชิงเส้นตรง อย่างไรก็ตามที่อัตราเร็วรอบที่สูงขึ้นก็มี
แนวโน้มต่อปริมาณภาระ(แรงบิด)ที่สูงขึ้นที่ความดันเดียวกันซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผบการจาํลองในการศกึษาก่อนหน้านี้ [7] 
 

 
รปูที ่3 วาลว์ระบายความดนัทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

 

 
รปูที ่4 การใชว้าลว์ระบายความดนัความคุมภาระ 

 
7. ผลการทดสอบการใช้วาลว์จาํกดัอตัราการไหลในการควบคมุ
อตัราเรว็รอบ 

 อีกลักษณะการทํางานของระบบไดนาโมมิเตอร์คือการ
ควบคุมอตัราเรว็รอบ ในระบบอุทกสถติยน์ัน้การควบคุมอตัราการไหล
ของน้ํามนัไฮดรอลิคสมัพนัธ์กับอัตราเร็วรอบของเครื่องสูบ ในการ
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ทดสอบนี้ไดใ้ชว้าลว์จาํกดัอตัราการไหล (Flow Regulator) ทีม่ใีชอ้ยู่ใน
ระบบไฮดรอลคิตามทีแ่สดงในรปูที ่5 อกีทัง้วาลว์รุ่นทีใ่ชน้ี้ยงัสามารถ
ปรบัตวัเขา้การความดนัและอุณหภูมขิองน้ํามนัทีเ่ปลีย่นไป (Pressure 
and Temperature Compensate) ซึง่จะรกัษาระดบัอตัราการไหลได้
คงที ่การทดสอบไดท้าํการปรบัตัง้วาลว์จาํกดัอตัราการไหลใหค้งทีใ่นรปู
ที ่6 พบว่าเมื่อทําการปรบัลิ้นเร่งใหภ้าระสูงขึน้ระบบไดนาโมมเิตอร์
ยงัคงรกัษาความเร็วรอบไว้ได้โดยมีความเปลี่ยนแปลงในย่านที่ใช้
ทดสอบไม่เกนิรอ้ยละ 10 ซึ่งกส็อดคล้องกบัการจําลองในการศกึษา
ก่อนหน้านี้ ทีเ่ป็นผลมาจากประสทิธภิาพเชงิปรมิาตรของเครือ่งสบู 
 

 
รปูที ่5 วาลว์จาํกดัอตัราการไหลทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

 

 
รปูที ่6 การใชว้าลว์จาํกดัอตัราการไหลควบคุมอตัราเรว็รอบ 

 
ทัง้น้ีในทางปฎิบัติเมื่อระหว่างทําการปรับแต่งเครื่องยนต์บน

ไดนาโมมเิตอรท์ีส่ภาวะหนึ่งอาจะมกีาํลงัเพิม่ขึน้หรอืลดลงเพยีงเลก็น้อย 
ซึง่ผลการทดสอบนี้แสดงใหเ้หน็ว่าสามารถใชว้าล์วจาํกดัอตัราการไหล
ในการควบคุมอตัราเรว็รอบของไดนาโมมเิตอรไ์ด ้ 

ในรูปที ่7แสดงถงึความสมัพนัธ์ของภาระของไดนาโมมเิตอรแ์ละ
ความดนัในระบบจะเหน็ถงึแนวโน้มในลกัษณะแปรผนัตรงแต่เมื่อดูใน
รายละเอียดแล้วพบว่าจะมีความไม่แน่นอนอยู่ ทัง้น้ีเน่ืองจากการ
ตอบสนองทีร่วดเรว็ของวาลว์จาํกดัอตัราการไหลในการรกัษาค่าทีต่ ัง้ไว้
ในขณะทีก่ารทํางานของเครื่องยนต์สบูเดยีวชนิด 4 จงัหวะทีม่จีงัหวะ

กําลงัและจงัหวะอดัเป็นวฎัจกัรส่งผลให้ความดนัในระบบและแรงบดิ
เปลีย่นแปลงขึน้ลงตามวฎัจกัรการทาํงานและยากต่อการอ่านคา่ 
 

 
รปูที ่7 ความสมัพนัธข์องแรงบดิและความดนัเมือ่ใชว้าลว์จาํกดัอตัรา

การไหลควบคุม 
 
8. การใช้ระบบอทุกสถิตยเ์ป็นไดนาโมมิเตอรต้์นทุนตํา่ 

จากผลการทดสอบขา้งตน้ไดช้ีใ้หเ้หน็วา่การใชว้าลว์ควบคุมไฮดรอ
ลคิใชค้วบคุมการทาํงานของระบบอุทกถติยไ์ดใ้นกรณีการควบคุมภาระ
และการควบคุมอตัราเรว็รอบ อย่างไรกต็ามการใชว้าลว์จาํกดัอตัราการ
ไหลในการควบคุมอตัราเรว็รอบนัน้ทีใ่นการทดสอบนี้ทีเ่ป็นเครื่องยนต์
ชนิดสูบเดยีวก่อให้เกดิปญัหาในการอ่านค่าภาระซึ่งสามารถแก้ไขได้
โดยการใชร้ะบบจดัเกบ็ขอ้มลูชนิดความถีส่งู (High-Bandwidth Data 
Acquisition) ซึง่มรีาคาสงูและผดิวตัถุประสงคข์องการศกึษานี้ ในสว่น
ของการควบคุมภาระด้วยวาล์วระบายความดนันัน้ระบบอุทกสถิตย์
สามารถตอบสนองไดด้สีามารถทําการปรบัภาระไดต้ามความต้องการ
ในการทดสอบและอ่านค่าภาระ(แรงบดิ)และความดนัโดยที่ไม่มคีวาม
จาํเป็นตอ้งใชร้ะบบจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่รีาคาสงู จากรปูที ่8 แสดงถงึการ
ทดสอบทีม่มุลิน้เรง่สงูสดุของเครือ่งยนตท์ดสอบ 
 

อน่ึงจากผลการทดสอบวาล์วระบายความดันสามารถนํามา
ประยุกต์ใชใ้นการควบคุมภาระของไดนาโมมเิตอรไ์ดอ้กีทัง้ยงัสามารถ
ใช้ประโยชน์จากความสมัพนัธ์ระหว่างความดนัของระบบและแรงบดิ
เพือ่ใชป้ระเมนิปรมิาณภาระได ้โดยความสมัพนัธส์ามารถเขยีนออกมา
เป็นสมการของ แรงบดิ (T), ความดนั (P) และ อตัราเรว็รอบ (RPM) 
ซึง่ไดแ้สดงในสมการที ่(1) โดยที ่แรงบดิมหีน่วยเป็น N.m, ความดนัมี
หน่วยเป็น BARg, อตัราเรว็รอบมหีน่วยเป็นรอบต่อนาท ีและมคี่า r2 = 
0.99999  

 

P+RPM+=T ×× 770.2505678626650.0010685942.97853858  
       (1) 
 

จากการวเิคราะหน้ี์สามารถกล่าวไดว้่าระบบอุทกสถติยส์ามารถใช้
ประโยชน์จากความดนัในระบบเป็นตวับ่งชี้ปรมิาณภาระได้ โดยที่ไม่
จําเป็นต้องตดิตัง้อุปกรณ์เซน็เซอรว์ดัแรงบดิที่มรีาคาสูงไวต้ลอดเวลา 
แต่ใชเ้พยีงเพือ่การปรบัเทยีบคา่เทา่นัน้ 
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รปูที ่8 การทดสอบมมุลิน้เรง่สงูสดุของเครือ่งยนต ์

9. สรปุ 
ไดนาโมมิเตอร์เ ป็นอุปกรณ์ที่สําคัญต่อการวิจ ัยและพัฒนา

เครื่องยนต์พลังงานทดแทน ซึ่งที่ต้นทุนที่สูงเน่ืองจากเป็นอุปกรณ์
เฉพาะทางที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ในบทความนี้ได้นําเสนอ
แนวคดิในการสรา้งไดนาโมมเิตอรท์ีเ่หมาะสมกบัประเทศไทยโดยการ
ใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิคเชิงพาณิชย์ที่จ ัดหาได้ง่ายและมีราคาไม่สูง
จนเกนิไป ผลการทดสอบระบบอุทกสถติยช์ี้ใหเ้หน็ว่าสามารถใชว้าล์ว
ระบายความดนัเป็นควบคุมปรมิาณภาระไดเ้ป็นอย่างด ีสําหรบัการใช้
วาล์วจํากดัอตัราการไหลนัน้สามารถควบคุมอตัราเร็วรอบได้แต่พบ
ปญัหาในการวดัแรงบดิทีม่กีารเปลีย่นแปลงตามวฎัจกัรการทํางานของ
เครื่องยนต์สูบเดยีวทีใ่ชใ้นการทดสอบนี้ ทัง้น้ียงัพบว่าความเป็นไปได้
ในการใช้ค่าความดนัของระบบเป็นตวับ่งชี้ภาระแทนการใช้เครื่องวดั
แรงบดิทีม่รีาคาสงูและมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

• สาํหรบัระบบตน้ทุนตํ่าทีใ่ชท้ดสอบเครือ่งยนตส์บูเดยีวควรใช้
วาลว์ระบายความดนัเป็นอุปกรณ์ควบคุมไดนาโมมเิตอรเ์พือ่
ความสะดวกในการวดัภาระ 

• ทาํการทดสอบเพิม่เตมิในการใชว้าลว์จาํกดัอตัราการไหลกบั
เครือ่งยนตห์ลายสบู 

• พฒันาวธิกีารวดัแรงบดิทีม่ตีน้ทุนตํ่าและความน่าเชือ่ถอืที่
ยอมรบัไดเ้พือ่ใชป้รบัเทยีบระบบหรอืทดแทนเซนเซอรว์ดั
แรงบดิทีม่รีาคาสงูและตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศ 
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บทคดัย่อ 
จากสภาวะราคาน้ํามนัทีเ่พิม่ขึน้ ไดส้ง่ใหค้า่ครองชพีของประชาชน

ทัว่ไปสูงขึน้ตาม เพื่อบรรเทาผลกระทบดงักล่าว รฐับาลจงึมมีาตรการ
ส่งเสรมิการใช้เชื้อเพลงิทดแทนที่มสี่วนผสมเอทานอลรอ้ยละ20 โดย
ปรมิาตรกบัน้ํามนัแกสโซลนี หรอืทีใ่ชช้ื่อทางการคา้วา่อ2ี0 เพือ่ใหก้าร
ส่งเสรมิของภาครฐับาลบรรลุจุดมุ่งหมาย การศึกษาการใช้เชื้อเพลิง
ชนิดน้ีอย่างรอบด้านจงึมคีวามจําเป็น หน่ึงในความสนใจดงักล่าวคอื
ผลกระทบของอี20ต่อชิ้นส่วนยานยนต์ในระบบส่งจ่ายเชื้อเพลิงของ
จกัรยานยนต์รุ่นเก่า โดยการคดัสรรชิ้นส่วนของรถจกัรยานยนต์รุ่นปี 
2005 มาทดสอบ Materials Compatibility โดยใชว้ธิกีารแช่ในระบบปิด 
ทีอุ่ณหภูม ิ70 ± 2 องศาเซลเซยีส  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1000 ชัว่โมง 
ซึง่การทดสอบดงักล่าวไดถู้กออกแบบใหเ้ป็นไปตามมาตราฐาน SAE 
และ ASTM  เพือ่จาํลองสภาวะการใชง้านจรงิ  โดยทีร่ะหว่าง รวมถงึ
หลงัจากสิน้สุดการทดสอบ ค่าขอ้มูลต่างๆ (ขนาด น้ําหนัก ความแขง็ 
รวมถึงภาพถ่าย) จะถูกบนัทึก เพื่อการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก
ชิ้นส่วนทีแ่ช่ในเชื้อเพลงิเบนซนิ 91 กบัขอ้มูลที่ได้จากชิ้นส่วนที่แช่ใน
เชือ้เพลงิอ2ี0 ผลการวเิคราะหท์ัง้ในเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ พบว่า
ลกัษณะภายนอก ของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ได้แก่ ก้านลูกลอย  และ
แผงวงจรของมเิตอร์วดัระดบัน้ํามนั ที่ผ่านการแช่ในน้ํามนัอี20 มี
ลกัษณะสทีีห่มองกวา่ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 แต่ไมส่ามารถสงัเกตเหน็
การผกุรอ่นหรอืการกดักรอ่นของเน้ือโลหะ รวมถงึสารแขวนลอยโลหะอ๊
อกไซดท์ีเ่กดิขึน้ตกตะกอนในน้ํามนัเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการทดสอบ สาํหรบั
วสัดุที่เป็นโพลิเมอร์พบว่ามกีารเปลี่ยนสขีองกรองเชื้อเพลงิในชุดป ัม้
น้ํามนัเชือ้เพลงิ แต่การเปลีย่นแปลงสขีองชิน้สว่นทีเ่ป็นโพลเิมอรอ์าจไม่
มผีลกระทบใดๆต่อการใชง้านของปมัเชือ้เพลงิ 

 
 
 
 

คาํสาํคญั:  การทดสอบวสัดุ, เชือ้เพลงิเบนซนิผสมเอทานอลรอ้ยละ 20 

Abstract 
As the soaring gasoline price, the study of using alternative 

gasoline blends with other oxygenate additives such as Ethanol, 
Methanol, etc., to automotives becomes necessary. In Thailand, 
gasoline mixtures with 20% Ethanol by volume so called E20 
recently available with guaranteed lower selling price are 
expected to replace the former types of gasoline. The looming 
change leads to certain concerns on material compatibility with 
E20 for automobiles deliberately not designed to run by the 
blends. Parts in fuel supply systems of pre-determined motorcycle 
of years 2005, believed to represent most used motorcycle in 
Thailand, were selected. Fluid immersion tests complying with 
SAE and ASTM were performed to those parts. Contained in 
closed containers, the metallic and polymeric parts were 
submersed in test fluids inside an oven in which temperature had 
been maintained at 70 ± 2˚C for at least 1000 hours. Weekly 
collected data, i.e. physical appearances and physical properties, 
were statistical evaluated for parts’ compatibility to E20 by 
comparing the data to those collected derived from the other 
parts submersed in E0 test fluid. A significant level of differences 
indicates non-compatibility of a part with an assumption that the 
part is already compatible with E0.   
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Compatibility test, E20 
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1. คาํนํา 
เน่ืองจากราคาน้ํามนัเบนซนิในตลาดโลกมแีนวโน้มสงูขึน้ต่อเน่ือง

จนส่งผลกระทบต่อค่าครองชพีของประชาชนในประเทศเป็นอย่างมาก 
การส่งเสรมิใหม้กีารใชเ้ชื้อเพลงิทดแทนจงึมคีวามจําเป็น ประกอบกบั
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีม่กีําลงัผลติเอทานอลในปรมิาณ
ทีเ่พยีงพอเพื่อการส่งออก จากวตัถุดบิที่ไดจ้ากอ้อยและมนัสําปะหลงั 
การใชเ้ชือ้เพลงิทดแทนทีม่สีว่นผสมของเอทานอล จงึเหมาะสมอย่างยิง่
สําหรบัประเทศไทย ทัง้ในแง่เศรฐศาสตร์และความมัน่คงทางด้าน
พลงังาน ที่ประเทศไทยจะสามารถลดการเพิง่พาน้ํามนัเชื้อเพลิงจาก
การนําเขา้ พร้อมทัง้เพิม่เสถียรภาพทางด้านพลงังานให้กบัประเทศ 
นอกจากนี้แลว้ยงัเป็นการกระจายรายไดสู้เ่กษตรกรผูป้ลูกมนัสาํปะหลงั
และออ้ย  

ดงันัน้รฐับาลจงึมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิการใชเ้ชื้อเพลงิทดแทนทีม่ ี
ส่วนผสมของเอทานอล โดยเริม่ต้นทีอ่ตัราส่วนการผสมของเอทานอล
รอ้ยละ 20 โดยปรมิาตรในน้ํามนัแกสโซลนี ซึง่อาจมมีากถงึรอ้ยละ 85 
โดยปรมิาตรในอนาคต โดยใชม้าตรการทางดา้นภาษเีพือ่สรา้งแรงจงูใจ 
ให้กับผู้ผลิตยานยนต์ ประกอบกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สถาบนัทางการศกึษาทีเ่ป็นอสิระในการวจิยัและศกึษาผลกระทบของ
น้ํามันอี20 เพื่ อ เพิ่มความมัน่ ใจ ต่อประชาชนทัว่ ไป  กล่ าวคือ
รถจกัรยานยนต์รุ่นก่อนปี 2006 ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้กบั
น้ํามนัอ2ี0 สองยีห่อ้ ทีถู่กคดัเลอืกจากความนิยมในประเทศไทย ซึง่จะ
ขอกล่าวชื่อย่อ เป็นยีห่อ้ A และยีห่อ้ B มาทาํการทดสอบชิน้สว่นทีอ่ยู่
ในทางเดนิน้ํามนัเชือ้เพลงิจากถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิไปจนถงึหอ้งเผาไหม ้
โดยวธิกีารแช่ เพือ่เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากชิน้ทีแ่ช่ในเชือ้เพลงิอ2ี0 กบั
ชิน้ทีแ่ช่ในเชือ้เพลงิเบนซนิ 91 ของแต่ละยีห่อ้ ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้
จะเป็นตวับ่งชี้ผลกระทบของเชื้อเพลงิอ2ี0ต่อชิน้ส่วนทีท่ําการทดสอบ  
และเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจของผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์ที่จะใช้
เชื้อเพลงิอ2ี0 เป็นเชื้อเพลงิทดแทน นอกจากนี้ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัยงั
เป็นขอ้มูลที่สําคญัในการดดัแปรงชิ้นส่วนยานยนต์ให้สามารถรองรบั
การใชง้านกบัเชือ้เพลงิผสมเอทานอลรอ้ยละ 20 โดยปรมิาตร รวมทัง้ยงั
เป็นแนวทางสําหรับการศึกษาและการวิจ ัยการใช้งานของน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่มสี่วนผสมเอทานอลมากกว่าร้อยละ 20 โดยปรมิาตร ใน
อนาคตอกีดว้ย 
 
2.ทฤษฎีและการคาํนวณ 

ในการวจิยัน้ี วธิกีารศกึษาผลกระทบของน้ํามนั อ2ี0 ของชิน้ส่วน
รถจกัรยานยนตไ์ดจ้ากการดดัแปลงมาตราฐาน SAE 1681 [1] สาํหรบั
มาตรฐานน้ํามนัเชือ้เพลงิทีช่ใันกานทดสอบ, SAE J1747 [2] สาํหรบั
การทดสอบวสัดุทีเ่ป็นโลหะ และSAE J1748 [3] สาํหรบัการทดสอบ
วสัดุทีเ่ป็นโพลเีมอร ์ซึง่คา่ตวัแปรต่างๆในการวจิยัไดส้รปุไวด้งัน้ี  
2.1 Apparent percent weight increase (WI) เป็นค่าบ่งชีก้ารแทรก
ซมึของน้ํามนัเชื้อเพลิงในชิ้นส่วนที่เป็น polymer โดยค่าดงักล่าว
สามารถหาไดจ้ากสมการที ่1  

 
 

โดยที ่Original weight คอืน้ําหนักของชิน้ส่วนก่อนการทดสอบ และ 
Wet weight คอืน้ําหนกัของชิน้สว่นหลงัจากการแช่และเป่าดว้ยลมเพือ่
กาํจดัหยดน้ํามนัเชือ้เพลงิทีผ่วิภายนอกของชิน้สว่น 
2.2 Apparent percent weight lost (WL) เป็นค่าบงชีก้ารสญูเสยีของ
วสัดุทีท่ําจากโพลเิมอรเ์ขา้ไปในน้ํามนัเชือ้เพลงิทีช่ ิน้สว่นนัน้แช่อยู่ โดย
คา่ดงักล่าวสามารถหาไดจ้ากสมการที ่2 

 
 

โดยที ่Dried weight คอืน้ําหนกัของชิน้สว่นทีไ่ดจ้ากการชัง่ชิน้สว่นเมือ่
สิน้สุดการทดสอบ หลงัจากถูกอบใหแ้หง้ในภาชนะเปิด ทีอุ่ณหภูม ิ70 
±2 ºC เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
2.3 Percent Hardness change (HD) เป็นค่าบ่งชีก้ารเปลีย่นแปลง
คุณสมบตัิทางกล ของวสัดุที่เป็นโพลิเมอร์เน่ืองจากผลกระทบของ
น้ํามนัเบนซนิอ2ี0 เปรยีบเทยีบกบัผลกระทบจากน้ํามนัเบนซนิ 91 โดย
คา่ดงักล่าวสามารถหาไดจ้ากสมการที ่3 
 
 
2.4 Percent Dimension Change (DC) เป็นค่าบ่งชี้ถงึความ
เปลีย่นแปลงความหนาของท่อเน่ืองการแทรกซมึของน้ํามนัเบนซนิอ2ี0 
เปรียบเทียบกบัการแทรกซึมของน้ํามนัเบนซิน 91 โดยค่าดงักล่าว
สามารถหาไดจ้ากสมการที ่4 
 
 
 

ค่าทีไ่ดจ้ากสมการทัง้ 4 จะนํามาเฉลีย่ค่าในทางสถติเิพื่อใหเ้หน็ถงึ
ความแตกต่างของปริมาณดงักล่าว ที่เกิดจากผลกระทบของน้ํามนั
เบนซนิอ2ี0 เปรยีบเทยีบกบัผลกระทบทีเ่กดิจากน้ํามนัเบนซนิ 91  

 
3. อปุกรณ์การทดลองและวิธีการทดลอง 
3.1 การเลือกช้ินส่วนในการทดสอบ 

ชิ้นส่วนที่นํามาทดสอบจะเป็นชิ้นส่วนของรถจกัรยานยนต์รุ่นปี 
2005 ทีอ่ยู่ในเสน้ทางเดนิน้ํามนัทีอ่าจเกดิความเสยีหายจากการสมัผสั
น้ํามนั หรอืไอน้ํามนัได ้โดยรายการชิน้สว่นต่างๆทีถู่กเลอืกของ ยีห่อ้ A
และยีห่อ้ B และไดส้รปุไวใ้นตารางที ่2 และ 3 ตามลาํดบั     
3.2 น้ํามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการทดสอบ (Test Fluids) 

เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการทดสอบนี้ คอืน้ํามนัเบนซนิอ2ี0 ทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน ที่ผลิตโดยบริษัทบางจาก จํากัด 
(มหาชน) และ น้ํามนัเบนซนิ 91 ทีถู่กนํามาเป็นน้ํามนัเชือ้เพลงิเพือ่การ
เ ป รีย บ เ ทีย บผลก ร ะทบขอ ง น้ํ า มัน เ บนซิน อี20 ต่ อ ชิ้ น ส่ ว น
รถจกัรยานยนต ์
3.3 อณุหภมิู และเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ (Test Condition)  

อุณหภูม ิและเวลาทีใ่ชใ้นการทดสอบ Materials Compatibility 
ของวตัถุดบิและชิน้สว่นยานยนตจ์ะมคี่าแตกต่างกนัไปตามประเภทของ
วสัดุ, มาตราฐานที่ใช้ในการทดสอบ, และผูท้ดสอบ ดงัที่ได้สรุปไวใ้น
ตารางที1่ ซึง่การทดสอบทีอุ่ณหภูมทิีส่งูขึน้ ระยะเวลาในการทดสอบจะ
ลดลง ซึง่การทดสอบทีอุ่ณหภมู ิ100ºC เป็นเวลา 720 ชัว่โมงของวสัดุที่

2) (Eq.         100
 weightoriginal

 weightoriginal - weight dried lost ight Percent we ×=

1) (Eq.   100
 weightoriginal

 weightoriginal - wet weight  increaseight percent weApparent ×=

3) (Eq.     100
E0 hardness

E0 hardness - E20 hardness
  change  hardnessPercent  ×=

4) (Eq.  100
E0dimension 

E0dimension  - E20dimension   changedimension Percent  ×=



 

รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        123 
 

 

เป็นโลหะอาจเทยีบเท่ากบัการใชง้านจรงิของวสัดุดงักล่าวถงึ 15 ปี [4] 
ดงันัน้เพื่อทีจ่ะสามารถทดสอบวสัดุทีเ่ป็นทัง้โลหะ และโพลเิมอร์ไดใ้น
เวลาเดยีวกนั และสามารถประเมนิผลความคงทนของวสัดุต่อน้ํามนั
เบนซนิอ2ี0 ไดใ้นชว่งเวลาของการวจิยัน้ื การทดสอบชิน้สว่นรถยนตท์ัง้
ทีท่าํจากโลหะ และโพลเิมอรจ์งึดาํเนินการทีอุ่ณหภูม ิ70 ºC เป็นเวลา
อยา่งน้อย 1000 ชัว่โมง 

 

ตารางที ่1 ตารางสรปุวธิกีารทดสอบ Fluid immersion test ของวสัดุชนิด
ต่างๆ 

 
3.4 ขัน้ตอนการทดสอบ (Test Procedure) 

การทดสอบจะเริม่จากการนําชิน้สว่นยานยนตท์ีเ่ลอืกไวม้าทดสอบ 
Materials Compatibility โดยวธิ ีFluid Immersion Test ตามมาตรฐาน 
SAE J1747 [2] และ SAEJ1748 [3] ทีท่าํการแช่ชิน้สว่นดงักล่าว ใน
เชือ้เพลงิทดสอบ นัน่คอืน้ํามนัเบนซนิ91 และเบนซนิอ ี20  

การทดสอบจะกระทําทัง้ที่ เ ป็นชิ้นส่วนที่ ไม่สามารถแยก
ส่วนประกอบทีเ่ป็นโลหะจากชิ้นส่วนทีเ่ป็นโพลเิมอร์ได ้และชิ้นส่วนที่
สามารถแยกออกเป็นส่วนประกอบที่ทําจากโลหะ และโพลิเมอร์ออก
จากกันได้ เช่น โอริงและ ซีลต่างๆ โดยการนําชิ้นส่วนนัน้มาแช่ใน
เชือ้เพลงิทดสอบทีใ่สใ่นบกีเกอรแ์กว้ทนความรอ้นทีม่คีวามจขุนาด 250, 
600, และ 1000 มล. โดยทีบ่กีเกอรแ์กว้จะถกูใสไ่วใ้นภาชนะสแตนเลสส
ตลีอกีชัน้ (รปูที ่1) เพือ่ป้องกนัไมใ่หไ้อเชือ้เพลงิทดสอบระเหยออกจาก
ภาชนะได ้

 

 
 

รปูที ่1 บกีเกอรแ์กว้ทนความรอ้น ขนาด 250, 600, 1000 มล. พรอ้ม

ดว้ย ภาชนะสแตนเลสสตลี ทีเ่ป็นแบบ Airtight ตามขนาดของบกีเกอร ์
 
ขอ้มลูต่างๆ ไดแ้ก่ น้ําหนัก, ขนาด, และ ลกัษณะทางกายภาพใน

ระดบั Macroscopic และ Microscopic จะถูกบนัทกึ ก่อนทีจ่ะนํา
ชิ้นส่วนยานยนต์มาแช่ภายใต้น้ํามนัเชื้อเพลิงที่บรรจุในบกีเกอร์แก้ว 
โดยมกีารเผื่อน้ํามนัทีอ่าจจะระเหยไวป้ระมาณ 1 – 3 ซม.จากส่วน

บนสุดของชิ้นส่วนนัน้ [1] เพื่อทําการอบในตู้อบ (รูปที่ 2) ที่ควบคุม
อุณหภมูไิวท้ี ่70 ±2 ºC  

 

 
 

รปูที ่2 ตูอ้บขนาด 1060 x 1300 x 700 มม. ทีส่ามารถควบคุมอุณหภูมิ
ที ่70 ±2 ºC 
 

ทุกๆ สปัดาห์ ชิน้ส่วนจะถูกนําออกมาแช่ในน้ํามนัเชื้อเพลงิแต่ละ
ชนิดทีอุ่ณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 1 ชัว่โมง เพื่อมาทําความสะอาดตาม
กรรมวธิมีาตรฐานของแต่ละประเภทของวสัดุ [1,2,3] ก่อนทีจ่ะชัง่
น้ําหนักด้วยตาชัง่ที่มคีวามละเอียดอย่างน้อย 0.0001 กรมั (รูปที่ 3 
ซา้ย) และวดัขนาดโดยใชก้ลอ้ง Stereoscope Model Leica MS5 (รปูที ่
4 ซา้ย) ในสภาพเปียก (Wet Condition)  พรอ้มทัง้เปลีย่นน้ํามนัทีใ่ชใ้น
การทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 เครือ่งชงันําหนกั (ซา้ย) ยีห่อ้ ScienTech 210D,  เครือ่งวดั 
Durometer Type A ดว้ยนําหนกักด 1 kg (ขวา) 
 

ค่าน้ําหนกัทีไ่ดจ้ะใชใ้นการคาํนวณค่า Apparent Percent Weight 
Increase เพื่อคน้หาจุดอิม่ตวัของการเกดิการบวมก่อนทีจ่ะทําการวดั 
Percent Weight Loss ของวสัดุโพลเิมอรน์ัน้ในสภาพแหง้ (Dried 
Condition)  เช่น เดียวกับวัสดุที่ เ ป็ นโลหะ  รูปภาพทั ้ง ในระดับ 
Macroscopic จากกลอ้ง Stereoscope (รปูที ่4 ซา้ย) และ Microscopic
จากกล้องจุลทรรศ์ (รูปที่ 4 ขวา) จะถูกบนัทกึไว้ รวมถึงการเปลี่ยน
น้ํามนัเชือ้เพลงิทีแ่ช่ชิน้ส่วนนัน้ เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการวเิคราะห์
ผลกระทบของน้ํามนัเชือ้เพลงิอ2ี0 ต่อชิน้สว่นยานยนตด์งักล่าว 

เมือ่สิน้สดุการทดสอบ ชิน้สว่นทีเ่ป็นโพลเิมอรจ์ะถกูอบใหแ้หง้ที่
อุณหภมูทิี ่70 ±2 ºC เป็นเวลา 48 ชัว่โมง เพือ่หาคา่ Percent weight 
lost ในลกัษณะ Dried condition ก่อนทีจ่ะหาคา่ Hardness ของทอ่โพลิ
เมอร ์โดยการเฉลีย่จากการวดั 5 จดุต่อชิน้งาน ดว้ย Durometer scale 

มาตราฐาน ประเภทวสัดุ อุณหภมู ิ(ºC) เวลา (ชัว่โมง) 
SAE J1747 [1] โลหะ 45±2 2,000 
SAE J1748 [1] โพลเิมอร ์ 55 ±2 2,000 
SAE 3710 [2] Aluminum 100 720 

Orbital [5] โลหะและโพลเิมอร ์ 55 ±2 2,000 
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shore A ทีใ่ชน้ํ้าหนกักดที ่ 1 kg (รปูที ่ 3 ขวา) การวเิคราะหผ์ลการ
ทดสอบจะใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ไมว่า่จะเป็นน้ําหนกัและขนาด 
ในเชงิปรมิาณ และทางกายภาพในระดบั Macroscopic และ 
Microscopic ในเชงิคุณภาพโดยรปูถ่าย ระหวา่งชิน้สว่นยานยนตท์ีแ่ช่
ในน้ํามนัเบนซนิ 91 กบัชิน้สว่นยานยนตท์ีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิอ ี20 โดย
สมมตุฐิานทีว่า่ชิน้สว่นยานยนตท์ีนํ่ามานัน้สามารถใชง้านไดก้บัน้ํามนั
เบนซนิ91 ดงันัน้คา่ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ระหวา่งชิน้งานทีแ่ชใ่นน้ํามนั
เบนซนิ 91 และเบนซนิอ2ี0 จงึสามารถนํามาใชใ้นการวเิคราะห ์
Materials compatibility ของชิน้สว่นนัน้ได ้

 

 
 

รปูที ่4 กลอ้ง Stereoscope Model Leica MS5(ซา้ย) พรอ้มดว้ย 
Digital Camera Model Leica EC3 และ กลอ้ง Microscope Model 
Leica DM4000(ขวา) ที่ตดิตัง้อยู่ด้านบน กล้องทัง้สองได้รบัความ
อนุเคราะหจ์าก บรษิทั เอม็เอม็ท ีเอน็จเินียริง่ จาํกดั 
 
4. ผลการประเมินช้ินส่วนรถจกัรยานยนตใ์นห้องปฎิบติัการ 
4.1 ผลการทดสอบช้ินส่วนของรถจกัรยานยนต ์A 

จากการตรวจสอบลกัษณะภายนอกของชิน้สว่นต่างๆของรถจกัร- 
ยานยนต ์ A ดว้ยตาเปล่าและผา่นกลอ้งจลุทรรศน์ พบวา่ไมม่กีารสกึ
กรอ่นในลกัษณะของรอยโหวข่องชิน้สว่นทีเ่ป็นโลหะ พบแต่เพยีงสทีีเ่ป
ลยีนไปของแผงวงจรวดัระดบัน้ํามนั (รปูที ่5ก), กา้นลกูลอยวดัระดบัน้ํา
มนั(รปูที ่ 5ข), ชิน้สว่นทีม่สีว่นผสมของทองแดงในชุดคารบ์เูรเตอร ์ (รปู
ที ่ 5ง และ 6ก) ทีน้ํ่ามนัอ2ี0 มผีลทาํใหพ้ืน้ผวิโลหะมลีกัษณะคลํ้ากวา่ที่
แชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 อยา่งเหน็ไดช้ดั แต่มผีลกระทบน้อยกบัDrain 
Screw(รปูที ่6ง) 

สว่นชิน้สว่นโพลเิมอรท์ีท่าํจากพลาสตกิ ไดแ้ก่ Fuel Filter (รปูที ่6
ค) ในชุดคารบ์เูรเตอร ์ ทีแ่ชใ่นน้ํามนัอ2ี0 มสีทีีเ่ปลีย่นจากสขีาวเป็นสี
น้ําตาลเขม้กวา่ชิน้สว่นทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 แต่กลบัมผีลตรงกนั
ขา้มกบัลกูลอยในชุดคารบ์เูรเตอรท์ีแ่ชใ่นน้ํามนัอ0ี(รปูที ่ 6ข) ทีม่สีเีขม้
กวา่ ถงึอยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงสขีองชิน้สว่นทีเ่ป็นโพลเิมอร ์
ดงักล่าวอาจไมม่ผีลต่อการทาํงานของชิน้สว่นนัน้ [7] ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัการ
เปลีย่นแปลงคุณสมบตัทิางกายภาพดว้ย นอกจากนี้แลว้ พบวา่ชิน้สว่น 
อลีาสโตเมอร ์ ไดแ้ก่ Seal ของ Fuel meter มลีกัษณะทีด่า้นกวา่ 
หลงัจากทาํการแชใ่นน้ํามนัอ2ี0 (รปูที ่ 5ค)  และยาง Diaphragm(รปูที ่
6จ) ทีผ่ลกระทบของน้ํามนัทัง้สองชนิดใกลเ้คยีงกนั 

จากผลการหา Apparent percent weight increase ของชิน้สว่น
โพลเิมอรใ์นลกัษณะเปียก พบวา่วสัดุทีเ่ป็นอลีาสโตเมอร ์ และพลาสตกิ   

ไดแ้ก่ Fuel Tube ในชุดคารบ์เูรเตอร,์ Fuel Filter Cap, Seal of Fuel 
meter, และ Fuel Tube มคีวามแตกต่างของน้ําหนกัทีเ่กดิจากการ
แทรกซมึของน้ํามนัอ2ี0 สงูกวา่น้ํามนัอ0ี อยา่งเหน็ไดช้ดัวธิกีาร
วเิคราะหข์องแปรปรวนของชว่งขอ้มลู [6] แต่ชิน้สว่นโอรงิในชุด
คารบ์เูรเตอรน์ัน้ไมส่ามารถสรปุถงึความแตกต่างไดเ้น่ืองจากการ
กระจายตวัของขอ้มลู สว่นผลการวดัการเปลีย่นแปลงของขนาดความ
หนาของชิน้สว่นทีเ่ป็นทอ่ พบวา่ความแตกต่างของขนาดมไีมม่ากนกั  
 
    
         
         ข) 
         
            

ก)                                          ค) 

ง)  
รปูที ่ 5ก-ง แสดงความแตกต่างกนัของชิน้สว่นต่างๆ โดยทีช่ิน้สว่นทีแ่ช่
ในน้ํามนัเบนซนิ 91 (รปูซา้ย) เทยีบกบั ชิน้สว่นทีแ่ช่ในน้ํามนัอ0ี (รปู
ขวา) ก)แผงวงจรมเิตอรว์ดัระดบัน้ํามนั ข)กา้นลกูลอยวดัระดบัน้ํามนั ค) 
Seal ของ Fuel meter ง) Over Flow Port ในชุด Carburetor 
 

ก)   ข)  

ค)    ง)   

จ)  
รปูที ่ 6ก-จ) แสดงความแตกต่างกนัของชิน้สว่นต่างๆ โดยทีช่ิน้สว่นที่
แชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 (รปูซา้ย) เทยีบกบั ชิน้สว่นทีแ่ชใ่นน้ํามนัอ0ี (รปู
ขวา) ก)เขม็เดนิเบา, ข)ลกูลอยน้ํามนัเชือ้เพลงิ, ค)กรองน้ํามนัเชือ้เพลงิ,  
ง)Drain screw, และ จ)Diaphragm  
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  ซึง่คา่ความแตกต่างของคา่ Mean ของปรมิาณต่างๆ เมือ่เฉลีย่คา่ 
Apparent percent weight increase และ percent dimension change 
ในการนําชิน้สว่นออกมาวดัหา้ครัง้หลงัสดุ รวมถงึ คา่ Percent weight 
lost และคา่ Percent difference in mean ของคา่Hardness ใน Scale 
Shore type A (1 kg load) เทยีบกบัคา่ Hardness ทีไ่ดจ้ากชิน้สว่นที่
แชใ่นน้ํามนั อ0ี ไดแ้สดงไวใ้นกราฟภมูแิทง่ (รปูที ่ 7) ทีแ่สดงถงึชว่ง
เปอรเ์ซนตค์วามมัน่ใจ 95% ทีค่วามแตกต่างของคา่ Mean ของปรมิาณ
ต่างๆ จะอยูใ่นชว่งของกราฟแทง่ จากคา่ตํ่าสดุถงึคา่สงูสดุ ซึง่ผลการ
ประเมนิชิน้สว่นรถจกัรยานยนตA์ ไดส้รปุไวใ้นตาราง 2 
 

 
รปูที ่ 7 กราฟแผนภมูแิทง่แสดงคา่ Difference in mean ของปรมิาณ
ต่างๆ ไดแ้ก่ Apparent percent weight increase (WI), Percent 
weight lost (WL), Hardness (HD), และ Percent dimension change 
(DC) ในชว่งเปอรเ์ซน็ตค์วามมัน่ใจ 95%  

 
ตารางที ่2 ผลการประเมนิชิน้สว่นรถจกัรยานยนต ์A 

ชือ่ชิน้สว่น การเปลีย่นแปลง WI WL HD DC 
Carburetor Case ทองเหลอืง ใน E20 

เปลีย่นเป็นสดีาํ 
-- -- -- -- 

Idle needle E20 สไีหมก้วา่ E0 -- -- -- -- 
Float rod ปกต ิ -- -- -- -- 

Diaphragm E20 เสยีรปู -- -- -- -- 
Float E0 สคีลํ้ากวา่ -- -- -- -- 
Filter E20 สคีลํ้ากวา่ -- -- -- -- 

Drain screw E20 สซีดีกวา่ -- -- -- -- 
Float needle ปกต ิ -- -- -- -- 

เขม็เรง่ ปกต ิ -- -- -- -- 
O-ring ปกต ิ Θ Δ -- -- 

Fuel tube ปกต ิ Θ ? Δ ☺ 
กรองน้ํามนั E0 สคีลํ้ากวา่ Θ Δ -- -- 
ฝาถงัน้ํามนั ปกต ิ -- -- -- -- 
Fuel meter E20 เปลีย่นส ี -- -- -- -- 

Float E20 เปลีย่นส ี -- -- -- -- 
ปะเกน็ Fuel meter ปกต ิ  Δ -- -- 

Fuel tube ปกต ิ Δ ? Δ ☺ 

โดยทีส่ญัลกัษณ์ตา่งๆมคีวามหมายดงัต่อไปน้ี  
☺: มคีวามแตกต่างจากชิน้ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 น้อย  

 Θ: มคีวามแตกต่างจากชิน้ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 คอ่นขา้งน้อย 

 Δ : มคีวามแตกต่างจากชิน้ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 คอ่นขา้งมาก 

  : มคีวามแตกต่างจากชิน้ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 มาก 
 ? : ยงัมคีวามไมแ่น่ใจบางประการ 
4.2 ผลการทดสอบช้ินส่วนของรถจกัรยานยนต ์B 

เชน่เดีย่วกบัการทดสอบชิน้สว่นจกัรยานยนตA์ ลกัษณะภายนอก
ของชิน้สว่นรถจกัรยานยนตB์ ถกูตรวจสอบดว้ยตาเปล่า และกลอ้ง
จลุทรรศน์ พบวา่ชิน้สว่นทีเ่ป็นโลหะ ไมม่กีารสกึกรอ่นในลกัษณะของ
รอยโหว ่ เวน้แต่แผงวงจร (รปูที ่ 8ก), กา้นลกูลอยวดัระดบัน้ํามนั (รปูที ่

8ข), และสว่นทีเ่ป็นทองเหลอีงในชุด Manifold (รปูที ่ 8จ) ทีน้ํ่ามนัอ2ี0 

มผีลทาํใหพ้ืน้ผวิโลหะมลีกัษณะคลํ้ากวา่ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 อยา่ง
เหน็ไดช้ดั   

ก)   ข)  

ค)    ง)  

จ)  
รปูที ่8ก-จ แสดงความแตกต่างกนัของชิน้สว่นต่างๆ โดยทีช่ิน้สว่นทีแ่ช่
ในน้ํามนัเบนซนิ 91 (รปูซา้ย) เทยีบกบั ชิน้สว่นทีแ่ช่ในน้ํามนัอ0ี (รปู
ขวา) ก)แผงวงจรมเิตอรว์ดัระดบัน้ํามนัเชือ้เพลงิ ข) กา้นลกูลอยวดั
ระดบัน้ํามนัเชือ้เพลงิ ค)กรองน้ํามนัเชือ้เพลงิ ง) ลกูลอยวดัระดบัน้ํามนั
เชือ้เพลงิในคารบ์เูรเตอร ์ จ)ลกัษณะภายนอกของ Manifold (สงัเกตสี
ของสว่นทีเ่ป็นทองเหลอืง) 

 
สาํหรบัชิน้สว่นทีเ่ป็นโพลเิมอร ์ไดแ้ก่ Fuel Filter (รปูที ่8ค) ในชุด

คารบ์เูรเตอร ์ทีแ่ชใ่นน้ํามนัอ2ี0 มสีน้ํีาตาลเขม้กวา่ชิน้สว่นทีแ่ชใ่นน้ํามนั
เบนซนิ 91แต่กลบัมผีลตรงกนัขา้มกบัชิน้สว่นลกูลอย (รปูที ่ 8ง) ในชุด
คารบ์เูรเตอร ์ ทีก่ารแชใ่นน้ํามนัอ0ีทาํใหช้ิน้สว่นมสีเีขม้กวา่ ซึง่ผล
ดงักล่าวสอดคลอ้งกนักบัผลทีไ่ดจ้ากการแชข่องชิน้สว่นรถจกัรยานยนต ์
A  
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จากผลการหา Apparent percent weight increase ของชิน้สว่น
โพลเิมอร ์ และการเปลีย่นแปลงของความหนาของชิน้สว่นทีเ่ป็นทอ่ใน
ลกัษณะเปียก พบวา่ชิน้สว่นทีเ่ป็น อลีาสโตเมอร ์ และพลาสตกิ ไดแ้ก่ 
ยางรองฝาถงั และ Gasket of fuel sending unit มคีวามแตกต่างของ
น้ําหนกัทีเ่กดิจากการซมึแทรกของน้ํามนัอ2ี0 สงูกวา่น้ํามนัอ0ี อยา่ง
เหน็ไดช้ดั วธิกีารวเิคราะหข์องแปรปรวนของชว่งขอ้มลู [6] แต่ Fuel 
pipe การเปลีย่นแปลงของน้ําหนกั และขนาดมคีา่คอ่นขา้งน้อย  ซึง่คา่
ความแตกต่างของคา่ Mean ของปรมิาณดงักลา่ว เมือ่เฉลีย่คา่ 
Apparent percent weight increase และ percent dimension change 
จากการวดัหา้ครัง้หลงัสดุ รวมถงึคา่ Percent weight lost และคา่ 
Percent difference in mean ของคา่ Hardness ไดแ้สดงไวใ้นกราฟภมูิ
แทง่ (รปูที ่ 9) โดยชว่งกวา้งแสดงถงึ เปอรเ์ซนตค์วามมัน่ใจ 95% ที่
ความแตกต่างของคา่ Mean จะอยูใ่นชว่งของกราฟแทง่จากคา่ตํ่าสดุถงึ
คา่สงูสดุ และผลการประเมนิชิน้สว่นรถจกัรยานยนตB์ ไดส้รปุไวใ้น
ตาราง 3  

 
รปูที ่ 9 กราฟภมูแิทง่แสดงคา่ Difference in mean ของปรมิาณต่างๆ 
ไดแ้ก่ WI (Apparent percent weight increase), WL (Percent weight 
lost), HD (Hardness), และ DC (Percent dimension change) ในชว่ง
เปอรเ์ซน็ตค์วามมัน่ใจ 95%  
 

ตารางที ่3 ผลการประเมนิชิน้สว่นรถจกัรยานยนตB์ (โดยทีส่ญัลกัษณ์
ต่างๆมคีวามหมายเชน่เดยีวกนักบัการประเมนิของรถจกัรยานยนตA์) 

ชือ่ชิน้สว่น การเปลีย่นแปลง WI WL HD DC 
Manifold ทองเหลอืงเปลีย่นส ี -- -- -- -- 

Pipe, Fuel ปกต ิ Δ ? Θ -- 

Fuel meter ทองเหลอืงเปลีย่นส ี -- -- -- -- 
Float E20 กา้นวดัเปลีย่นส ี -- -- -- -- 
Cap ปกต ิ Δ ? -- -- 

Filter E20 เปลีย่นส ี -- -- -- -- 
Gasket, Sender 

Unit 
ปกต ิ Δ ? -- -- 

Floating valve ปกต ิ -- -- -- -- 
Float E0 สคีลํ้ากวา่ -- -- -- -- 

Diaphragm ปกต ิ -- -- -- -- 
Diaphragm case ปกต ิ -- -- -- -- 

Diaphragm Plastic ปกต ิ -- -- -- -- 
 
 
 
 
 

5.สรปุผลการทดลอง                                                                                                    
 จากผลการวจิยัดงัที่กล่าวไว้เบื้องต้น พบว่าชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ
ผสมไมม่กีารสกึกรอ่นในลกัษณะของรอยโหว ่ เวน้แต่โลหะทีม่สีว่นผสม
ของทองแดง ทีม่กีารเปลีย่นสอียา่งเหน็ไดช้ดั  

สาํหรบัชิน้สว่นทีเ่ป็นพลาสตกิ การเปลีย่นแปลงของสทีีเ่ป็นสเีขม้ 
เมือ่ชิน้สว่นดงักล่าวถกูแชใ่นเชือ้เพลงิอ0ี ตามสขีองน้ํามนัซึง่มสีแีดงนัน้ 
อาจเกดิจากการแทรกซมึของน้ํามนัเชือ้เพลงิอ0ีเขา้ไปในชิน้สว่นนัน้ 
ผลกระทบจากสทีีเ่ปลีย่นไปไมใ่ชป่จัจยัหลกัทีเ่ป็นตวับง่ชีข้องความไม่
ทนทานของชิน้สว่นนัน้กบัน้ํามนัอ2ี0 แต่ขึน้กบัปจัจยัอื่นๆดว้ยไดแ้ก่ 
การเสือ่มสภาพของความสามารถในการรบัภาระแรง เน่ืองจากการ
แทรกซมึของน้ํามนัเชือ้เพลงิ 

ชิน้สว่นทีเ่ป็นอลีาสโตเมอร ์ ไดแ้ก่ ท่อลําเลยีงน้ํามนัเชือ้เพลงิ การ
เปลี่ยนแปลงขนาดเป็นปจัจยัที่สําคญั แต่ผลของขนาดที่เปลี่ยนแปลง
เน่ืองจากน้ํามนัอ2ี0 เปรยีบเทยีบกบัผลกระทบจากน้ํามนัเบนซนิ 91 อยู่
ในระดบัตํ่า ยกเวน้ท่อลําเลยีงไอน้ํามนัของรถยนต์ทีอ่าจมกีระทบของ
น้ํามนัเบนซนิ 91 สงูกวา่กระทบของน้ํามนัเชือ้เพลงิอ0ี 
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บทคดัย่อ 
จากสภาวะราคาน้ํามนัในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ต่อเน่ืองไดส้ง่ผลกระทบ

ต่อประชาชนทัว่ไปทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยรวมแล้วค่าครองชพี
ของประชาชนกจ็ะสงูขึน้ตาม เพื่อบรรเทาผลกระทบทีเ่กดิขึน้รฐับาลจงึ
ไดพ้ยายามส่งเสรมิการใชเ้ชือ้เพลงิทดแทนทีม่สี่วนผสมเอทานอลรอ้ย
ละ20 โดยปรมิาตรกบัน้ํามนัเบนซนิ หรอืทีใ่ชช้ื่อทางการค้าว่า อ2ี0 
(E20) เพื่อใหก้ารส่งเสรมิของภาครฐับาลบรรลุจุดมุง่หมาย การศกึษา
การใช้เชื้อเพลิงชนิดน้ีอย่างรอบด้านจงึมคีวามจําเป็น หน่ึงในความ
สนใจดงักล่าวคอืผลกระทบของอ2ี0ต่อชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบส่งจ่าย
เชื้อเพลงิของรถยนต์รุ่นเก่า ดงันัน้งานวจิยัน้ีจงึได้มุ่งความสนใจไปที่
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล โดยที่ชิ้นส่วนของรถยนต์รุ่นปี 2005 ได้ถูก
คดัเลอืกเพือ่นํามาทดสอบความทนในการกดักรอ่นของเชือ้เพลงิ โดย
วธิกีารแช่ในภาชนะระบบปิด ทีอุ่ณหภูม ิ70 ± 2 องศาเซลเซยีส  เป็น
เวลาไมน้่อยกวา่ 1000 ชัว่โมง ซึง่การทดสอบดงักล่าวไดถ้กูออกแบบให้
เป็นไปตามมาตราฐาน SAE และ ASTM  เพือ่จาํลองสภาวะการใชง้าน
จรงิ  ทัง้ระหว่างการทดสอบรวมไปถงึหลงัสิน้สุดการทดสอบ ไดม้กีาร
บนัทกึค่าขอ้มูล ไดแ้ก่ขนาด น้ําหนัก ความแขง็ รวมถงึภาพถ่าย ของ
ชิ้นส่วนทีแ่ช่ในเชื้อเพลงิอ2ี0 เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลที่ได้จากชิ้นส่วนที่
แช่ในเชื้อเพลิงเบนซิน 91 เพื่อการวเิคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิง
ปรมิาณ จากผลการทดสอบพบว่าลกัษณะภายนอก ของชิน้ส่วนทีเ่ป็น
โลหะ ได้แก่ ก้านลูกลอย  และแผงวงจรของมเิตอร์วดัระดบัน้ํามนั ที่
ผา่นการแช่ในน้ํามนัอ2ี0 มลีกัษณะสทีีห่มองกว่าทีแ่ช่ในน้ํามนัเบนซนิ 
91 ถงึอย่างไรกต็าม ไม่สามารถสงัเกตถงึการผุกร่อนหรอืการกดักร่อน
ของเน้ือโลหะ รวมถึงสารแขวนลอยโลหะอ๊อกไซด์ที่เกิดขึ้นในน้ํามนั
เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ สําหรบัวสัดุที่เป็นโพลิเมอร์พบว่ามกีาร
เปลี่ยนสีของกรองเชื้อเพลิงในชุดป ัม้น้ํามนัเชื้อเพลิง แต่การ
เปลีย่นแปลงสขีองวสัดุทีเ่ป็นโพลเิมอรอ์าจไมม่ผีลกระทบใดๆต่อการใช้
งานของป ัม้น้ํามนัเชือ้เพลงิ 

 
คาํสาํคญั:  การทดสอบวสัดุ, เชือ้เพลงิเบนซนิผสมเอทานอลรอ้ยละ 20 

Abstract 
As the soaring gasoline price, the study of using alternative 

gasoline blends with other oxygenate additives such as Ethanol, 
Methanol, etc., to automotives becomes necessary and 
considerably vital. In Thailand, gasoline mixtures with 20% 
Ethanol by volume so called E20 recently available with 
guaranteed lower selling price are expected to replace former 
types of gasoline. The looming change leads to certain concerns 
on material compatibility with E20 for automobiles deliberately not 
designed to run by such blends. Parts in fuel supply systems of 
pre-determined automobiles of years 2005, believed to represent 
most used passenger vehicles in Thailand, were selected. Fluid 
immersion tests complying with SAE and ASTM were performed 
to those parts. Contained in closed containers, the metallic and 
polymeric parts were submersed in test fluids inside an oven in 
which temperature was maintained at 70 ± 2˚C for at least 1000 
hours. Weekly collected data, i.e. physical appearances and 
physical properties, were statistical evaluated for parts’ 
compatibility to E20 by comparing the data to those collected 
from the other parts submersed in E0 test fluid. A significant level 
of differences indicates non-compatibility of a part with an 
assumption that the part is already compatible with E0.   
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Compatibility test, E20 
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1. คาํนํา 
เน่ืองจากราคาน้ํามนัเบนซนิในตลาดโลกมแีนวโน้มสงูขึน้ต่อเน่ือง

จนส่งผลกระทบต่อค่าครองชพีของประชาชนในประเทศเป็นอย่างมาก 
การส่งเสรมิให้มีการใช้เชื้อเพลิงทดแทนจึงมคีวามจําเป็น เพื่อช่วย
บรรเทาผลกระทบดงักล่าวจากราคาน้ํามนัเบนซนิ ประกอบกบัประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีกําลังผลิตเอทานอลในปริมาณที่มีเพียงพอที่
สามารถส่งออกไปในตลาดโลกจากวัตถุดิบที่ได้จากอ้อยและมัน
สําปะหลงั ด้วยเหตุน้ีเชื้อเพลิงทดแทนที่มสี่วนผสมของเอทานอลใน
น้ํามนัเบนซนิ จงึเลอืกเป็นเชื้อเพลงิทดแทนที่ความเหมาะสมอย่างยิง่
สําหรบัประเทศไทย ประกอบกบัเหตุผลทัง้ด้านเศรษฐกิจและความ
มัน่คงทางดา้นพลงังาน ทีต่อ้งการลดการพึง่พาน้ํามนัเชือ้เพลงิจากการ
นําเขา้ และเพิม่เสถยีรภาพทางดา้นพลงังานใหก้บัประเทศไทยแลว้ ยงั
ทาํใหเ้กษตรกร ผูป้ลกูมนัสาํปะหลงัและออ้ยมรีายไดท้ีด่ขี ึน้ตามไปดว้ย  

ดงันัน้รฐับาลจงึมนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิการใชเ้ชื้อเพลงิทดแทนทีม่ ี
ส่วนผสมของเอทานอล โดยเริม่ต้นทีอ่ตัราส่วนการผสมของเอทานอล
ร้อยละ 20 โดยปรมิาตรในน้ํามนัเบนซิน ซึ่งอาจมมีากถึงร้อยละ 85 
โดยปรมิาตรในอนาคตอนัใกลน้ี้ โดยวธิกีารสรา้งแรงจงูใจทางดา้นภาษ ี
ต่อผู้ผลิตรถยนต์ ประกอบกบัการมสี่วนร่วมของสถาบนัศึกษาที่เป็น
อิสระในการวิจ ัยเพื่อเพิ่มความมัน่ใจต่อประชาชนทัว่ไป หน่ึงใน
มาตรการการส่งเสรมิการใช้เชื้อเพลิงอี20 ดงักล่าวคอืการศึกษา
ผลกระทบของน้ํามนัอ2ี0 ต่อรถยนตร์ุน่ก่อนปี 2006 ทีไ่มไ่ดอ้อกแบบมา
เพื่อใชง้านไดก้บัน้ํามนัอ2ี0 โดยเฉพาะชิน้ส่วนทีอ่ยู่ในทางเดนิน้ํามนั
เชื้อเพลงิจากถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิไปจนถงึหอ้งเผาไหม ้ดงันัน้งานวจิยัน้ี
จงึมแีนวคดิทีจ่ะศกึษาผลกระทบดงักล่าวต่อรถยนตร์ุน่ก่อนปี 2006 โดย
การเลอืกชิน้ส่วนทีส่มัผสัน้ํามนัและไอระเหยน้ํามนัของรถยนต์ ปี 2005 
สองยีห่อ้ ซึง่เป็นรุ่นทีไ่ดร้บัความนิยมในประเทศไทย ซึง่จะขอกล่าวชื่อ
ย่อ เป็นยี่ห้อ A และยี่ห้อ B มาทําการทดสอบชิ้นส่วน เพื่อที่จะ
เปรยีบเทยีบผลกระทบระหว่างชิ้นทีแ่ช่ในเชื้อเพลงิอ2ี0 กบัชิ้นทีแ่ช่ใน
เชื้อ เพลิงเบนซิน  91 ของแต่ละยี่ห้อ  โดยผลที่ได้จะเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้ขบัขี่รถยนต์ที่จะใช้เชื้อเพลิงอี20 เป็น
เชื้อเพลิงทดแทน และเป็นข้อมูลในการปรบัปรุงชิ้นส่วนยานยนต์ให้
สามารถรองรบัเชือ้เพลงิผสมเอทานอลรอ้ยละ 20 โดยปรมิาตร และยิง่
ไปกว่านัน้เพื่อเป็นแนวทางสําหรบัการศกึษาการใช้งานของเชื้อเพลงิ
ผสมเอทานอลรอ้ยละรอ้ยละ 85 โดยปรมิาตร ในอนาคตต่อไป  

 
2.ทฤษฎีและการคาํนวณ 

ในการวจิยัน้ี วธิกีารศกึษาผลกระทบของน้ํามนั อ2ี0 ของชิน้ส่วน
รถยนตไ์ดจ้ากการดดัแปลงมาตรฐาน SAE 1681[1], SAE J1747 [2] 
สาํหรบัวสัดุทีเ่ป็นโลหะ และ SAE J1748 [3] สาํหรบัวสัดุทีเ่ป็นโพลี
เมอร ์ซึง่คา่ตวัแปรต่างๆในการวจิยัไดส้รปุไวด้งัน้ี  
2.1 Apparent percent weight increase (WI) เป็นค่าบ่งชีถ้งึการเพิม่
น้ําหนกัชิน้สว่นเน่ืองจากแทรกซมึของน้ํามนัเชือ้เพลงิเขา้ไปในชิน้สว่นที่
เป็นโพลเิมอรโ์ดยคา่ดงักล่าวสามารถหาไดจ้ากสมการที ่1  

 
 

โดยที ่การชัง่น้ําหนักของชิน้ส่วนขณะเปียก ไดจ้ากการชัง่ชิ้นส่วนที่
ปราศจากหยดน้ํามนัโดยการเปา่ดว้ยลม 
2.2 Apparent percent weight lost (WL) เป็นค่าบงชีน้ํ้าหนกัทีล่ดลง
ของวสัดุทีท่ําจากโพลเิมอรเ์ขา้ไปในน้ํามนัเชื้อเพลงิทีช่ ิน้ส่วนนัน้แช่อยู ่
โดยคา่ดงักลา่วสามารถหาไดจ้ากสมการที ่2 

 
 

โดยที ่Dried weight คอื น้ําหนักของชิน้ส่วนไดจ้ากการชัง่เมื่อสิน้สุด
การทดสอบ หลงัจากถูกอบใหแ้หง้ในภาชนะเปิด ทีอุ่ณหภูม ิ70 ±2 ºC 
เป็นเวลา 48 ชัว่โมง 
2.3 Percent Hardness change (HN) เป็นคา่บ่งชีถ้งึการเปลีย่นแปลง
คุณสมบตัิทางกล ของวสัดุที่เป็นโพลิเมอร์เน่ืองจากผลกระทบของ
น้ํามนัเบนซนิอ2ี0 เปรยีบเทยีบกบัผลกระทบจากน้ํามนัเบนซนิ 91 โดย
คา่ดงักล่าวสามารถหาไดจ้ากสมการที ่3 
 
 
2.4Percent Dimension Change (DC) เป็นค่าบ่งชี้ถงึความ
เปลี่ยนแปลงความหนาของท่อเน่ืองการแทรกซมึของน้ํามนัเบนซนิ อ ี
20 เปรยีบเทยีบกบัผลกระทบจากน้ํามนัเบนซิน 91 โดยค่าดงักล่าว
สามารถหาไดจ้ากสมการที ่4 
 
 
 

ค่าทีไ่ดจ้ากสมการทัง้ 4 จะนํามาเฉลีย่ค่าในทางสถติเิพื่อใหเ้หน็ถงึ
ความแตกต่างของปริมาณดงักล่าว ที่เกิดจากผลกระทบของน้ํามนั
เบนซนิอ2ี0 เปรยีบเทยีบกบัผลกระทบทีเ่กดิจากน้ํามนัเบนซนิ 91  

 
3. อปุกรณ์การทดลองและวิธีการทดลอง 
3.1 การเลือกช้ินส่วนในการทดสอบวสัด ุ

ชิน้สว่นทีนํ่ามาทดสอบจะเป็นชิน้ส่วนของรถยนต์รุน่ปี 2005 ทีอ่ยู่
ในเสน้ทางเดนิน้ํามนัทีอ่าจเกดิความเสยีหายจากการสมัผสัน้ํามนั หรอื
ไอน้ํามนัได ้โดยรายการชิน้สว่นต่างๆทีถู่กเลอืกของ ยีห่อ้ A และยีห่อ้ 
B และไดส้รปุไวใ้นตารางที ่2 และ 3 ตามลาํดบั     
3.2 น้ํามนัเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการทดสอบ (Test Fluids) 

เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการทดสอบนี้ คอืน้ํามนัเบนซนิอ2ี0 ทีเ่ป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงาน ที่ผลิตโดยบริษัทบางจาก จํากัด 
(มหาชน) และ น้ํามนัเบนซนิ 91 ที่ถูกนํามาเป็นเชื้อเพลงิเพื่อการ
เปรยีบเทยีบผลกระทบของน้ํามนัเบนซนิอ2ี0 ต่อชิน้สว่นรถยนต ์
3.3 อณุหภมิู และเวลาท่ีใช้ในการทดสอบ (Test Condition)  

อุณหภูม ิและเวลาที่ใช้ในการทดสอบ ความทนต่อการกดักร่อน
ของเชือ้เพลงิ ของวตัถุดบิและชิน้สว่นรถยนตจ์ะมคี่าแตกต่างกนัไปตาม
ประเภทของวสัดุมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ และผู้ทดสอบ ดงัที่ได้
สรปุไวใ้นตารางที1่ จะเหน็ไดว้า่การใชอุ้ณหภูมทิีส่งูขึน้ระยะเวลาในการ
ทดสอบจะลดลง ซึง่การทดสอบทีอุ่ณหภมู ิ100ºC เป็นเวลา 720 ชัว่โมง
ของโลหะอาจเทยีบเท่ากบัการใชง้านจรงิของวสัดุดงักล่าวถงึ 15 ปี [4] 
ดงันัน้เพื่อทีจ่ะสามารถทดสอบวสัดุทีเ่ป็นทัง้โลหะ และโพลเิมอร์ไดใ้น

2) (                100
 weightoriginal

 weightoriginal - weight dried lost ight Percent we ×=

(1)        100
 weightoriginal

 weightoriginal - wet weight  increaseight percent weApparent ×=

3) (         100
E0 hardness

E0 hardness - E20 hardness  change hardnessPercent  ×=

4) (     100
E0dimension 

E0dimension  - E20dimension   change dimension Percent ×=
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เวลาเดยีวกนั และสามารถประเมนิผลความคงทนของวสัดุต่อน้ํามนั
เบนซนิอ2ี0 การทดสอบในงานวจิยัน้ีจงึดําเนินการทีอุ่ณหภูม ิ70 ºC 
เป็นเวลาอย่างน้อย 1000 ชัว่โมง ในการทดสอบชิน้สว่นรถยนตท์ัง้ทีท่าํ
จากโลหะ และโพลเิมอร ์
 
ตารางที ่1 ตารางสรปุวธิกีารทดสอบแชข่องวสัดุชนิดตา่งๆ 

 
3.4 ขัน้ตอนการทดสอบ (Test Procedure) 

การทดสอบจะเริม่จากการนําชิน้สว่นยานยนตท์ีเ่ลอืกไวม้าทดสอบ 
ความทนต่อการกัดกร่อนของเชื้อเพลิงโดยวิธี การแช่ชิ้นส่วนตาม
มาตรฐาน SAE J1747 [2] และ SAEJ1748 [3] ทีท่าํการแช่ชิน้สว่น
ดงักล่าว ในเชือ้เพลงิทดสอบ นัน่คอืน้ํามนัเบนซนิ91 และเบนซนิอ ี20  

การทดสอบจะกระทําทัง้ที่ เ ป็นชิ้นส่วนที่ ไม่สามารถแยก
ส่วนประกอบทีเ่ป็นโลหะจากชิ้นส่วนทีเ่ป็นโพลเิมอร์ได ้และชิ้นส่วนที่
สามารถแยกออกเป็นส่วนประกอบที่ทําจากโลหะ และโพลิเมอร์ออก
จากกนัได ้เชน่ โอรงิและ ซลีต่างๆ โดยการนําชิน้สว่นนัน้มาแชใ่นน้ํามนั
ทีใ่สใ่นบกีเกอรแ์กว้ทนความรอ้นทีม่คีวามจุขนาด 250 ml, 600 ml, 
และ 1000 ml โดยทีบ่กีเกอรแ์กว้จะถูกใสไ่วใ้นภาชนะสแตนเลสสตลีอกี
ชัน้ (รูปที่ 1) เพื่อป้องกันไม่ให้ไอเชื้อเพลิงทดสอบระเหยออกจาก
ภาชนะได ้

 

 
 

รปูที ่1 บกีเกอรแ์กว้ทนความรอ้น ขนาด 250 ml, 600 ml 1,000 ml 
พรอ้มดว้ยภาชนะสแตนเลสสตลี ทีเ่ป็นแบบภาชนะทีปิ่ดแน่นตามขนาด
ของบกีเกอร ์

 
ขอ้มลูต่างๆ ไดแ้ก่ น้ําหนัก, ขนาด, และ ลกัษณะทางกายภาพใน

ระดบั ทีม่องเหน็ดว้ยตาเปล่า และ ทีไ่ม่สามารถมองเหน็ดว้ยตาเปล่า 
จะถกูบนัทกึ ก่อนทีจ่ะนําชิน้สว่นยานยนตม์าแชภ่ายใตน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิที่
บรรจุในบกีเกอร์แก้ว โดยมกีารเผื่อน้ํามนัที่อาจจะระเหยไวป้ระมาณ    
1 – 3 ซม.จากสว่นบนสุดของชิน้สว่นนัน้ [1] เพือ่ทาํการอบในตูอ้บ (รปู

ที่ 2) ที่ควบคุมอุณหภูมไิว้ที่ 70 ±2 ºC เป็นเวลาอย่างน้อย 1000 
ชัว่โมง  

 

 
 

รปูที ่2 ตูอ้บขนาด 1060 x 1300 x 700 mm (กวา้ง x ยาว x ลกึ) ที่
สามารถควบคุมอุณหภมูทิี ่70 ±2 ºC 
 

ทุกๆ สปัดาห์ จะนําชิ้นส่วนออกมาทําความสะอาดตามกรรมวธิี
มาตรฐานของแต่ละประเภทของวสัดุ พรอ้มกบัเปลีย่นน้ํามนัทีใ่ชใ้นการ
แช่ในบีกเกอร์ การทําความสะอาดจะปฏิบัติตามที่ได้แนะนําไว้ใน
มาตรฐาน SAE [1] ,[2] ,[3] โดยทีทุ่กสปัดาห ์ชิน้สว่นจะถูกนําออกมา
แช่ในน้ํามนัเชื้อเพลงิแต่ละชนิดที่อุณหภูมหิ้องเป็นเวลา 1 ชัว่โมง 
ก่อนที่จะซับให้แห้งด้วยผ้าหรือเป่าหยดน้ํามนัออกลม ก่อนที่จะชัง่
น้ําหนักด้วยตาชัง่ที่มคีวามละเอียดอย่างน้อย 0.0001 กรมั (รูปที่ 3 
ซา้ย) และวดัขนาดโดยใชก้ลอ้ง Stereoscope Model Leica MS5 ทีม่ ี
กลอ้งดจิติอล Model EC3 ตดิตัง้อยู ่(รปูที ่4 ซา้ย) ในสภาพเปียก (Wet 
Condition)   

 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่3 เครือ่งชงัน้ําหนกั (ซา้ย) ยีห่อ้ ScienTech 210D,  เครือ่งวดั 
Durometer Type A ดว้ยน้ําหนกักด 1 kg (ขวา) 

 

มาตราฐาน ประเภทวสัดุ อุณหภมู ิ(ºC) เวลา (ชัว่โมง) 
SAE J1747 [1] โลหะ 45±2 2,000 
SAE J1748 [1] โพลเิมอร ์ 55 ±2 2,000 
SAE 3710 [2] อลมูเินียม 100 720 

Orbital [5] โลหะและโพลเิมอร ์ 55 ±2 2,000 

รปูที ่4 กลอ้ง Stereoscope Model Leica MS5(ซา้ย) พรอ้มดว้ย 
Digital Camera Model Leica EC3 และ กลอ้ง Microscope Model 
Leica DM4000(ขวา) ทีต่ดิตัง้อยู่ด้านบน กล้องทัง้สองไดร้บัความ
อนุเคราะหจ์าก บรษิทั เอม็เอม็ท ีเอน็จเินียริง่ จาํกดั 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        131 

 

ค่าน้ําหนกัทีไ่ดจ้ะใชใ้นการคาํนวณค่า Apparent Percent Weight 
Increase เพื่อคน้หาจุดอิม่ตวัของการเกดิการบวมก่อนทีจ่ะทําการวดั 
Percent Weight Loss ของวสัดุโพลเิมอรน์ัน้ในสภาพแหง้ เช่นเดยีวกบั
วสัดุทีเ่ป็นโลหะ รปูภาพทัง้ในระดบั ทีม่องเหน็ดว้ยตาเปล่า จากกลอ้ง 
Stereoscope (รปูที ่4 ซา้ย) และ ทีม่องไม่เหน็ดว้ยตาเปล่าจากกลอ้ง
จุลทรรศ์ (รปูที ่4 ขวา) จะถูกบนัทกึไวทุ้กๆ สปัดาห ์รวมถงึการเปลีย่น
น้ํามนัเชือ้เพลงิทีแ่ช่ชิน้ส่วนนัน้ เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการวเิคราะห์
ผลกระทบของน้ํามนัเชือ้เพลงิอ2ี0 ต่อชิน้สว่นรถยนตด์งักล่าว 

เมื่อสิ้นสุดการทดสอบชิ้นส่วนที่เป็นโพลิเมอร์จะถูกอบให้แห้งที่
อุณหภูมทิี ่70 ±2 ºC เป็นเวลา 48 ชัว่โมง เพือ่หาค่า Percent weight 
lost ในลกัษณะชิน้ส่วนทีแ่หง้ก่อนทีจ่ะหาค่า ความแขง็ (Hardness) 
ของท่อ โพลเิมอร ์ โดยการเฉลีย่จากการวดั 5 จุดต่อชิน้งาน ใน Scale 
Shore A ทีใ่ชน้ํ้าหนกักดที ่1 kg (รปูที ่3 ขวา) การวเิคราะหผ์ลการ
ทดสอบจะใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ไม่วา่จะเป็นน้ําหนกัและขนาด 
ในเชงิปรมิาณ และทางกายภาพในระดบั ทีม่องเหน็ดว้ยตาเปล่า และ ที่
มองไมเ่หน็ดว้ยตาเปล่า ในเชงิคุณภาพโดยรปูถ่าย ระหวา่งชิน้สว่นยาน
ยนตท์ีแ่ช่ในน้ํามนัเบนซนิ 91 กบัชิน้สว่นยานยนตท์ีแ่ช่ในน้ํามนัเบนซนิ
อ ี20 โดยสมมุตฐิานทีว่า่ชิน้สว่นยานยนตท์ีนํ่ามานัน้สามารถใชง้านได้
กบัน้ํามนัเบนซนิ91 ดงันัน้ค่าความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ระหว่างชิน้งานที่
แช่ในน้ํามนัเบนซนิ 91 และเบนซนิอ2ี0 จงึสามารถนํามาใชใ้นการ
วเิคราะห ์ความทนต่อการกดักร่อนของชิน้ส่วนนัน้กบัน้ํามนัเชือ้เพลงิอี
20 ได ้ 
  
4. ผลทดสอบ 
 หลังจากสิ้นสุดการทดสอบผลกระทบของน้ํามนัเชื้อเพลิงด้วย
วธิีการแช่ชิ้นส่วนยานยนต์ในน้ํามนัเชื้อเพลิงทัง้สองชนิด เป็นเวลา 
1,512 ชัว่โมง ชิ้นส่วนต่างๆถูกนํามาสงัเกตดูด้วยตาเปล่าภายใต้
กําลงัขยายจากกลอ้งจุลทรรศน์ รวมถงึค่าทีไ่ดจ้ากสมการ 1-4 ซึง่ผลที่
ไดม้ดีงัน้ี 
4.1 ผลการทดสอบของรถยนตย่ี์ห้อ A 

จากการตรวจสอบลกัษณะภายนอกโดยกลอ้งจุลทรรศน์ไมพ่บการ 
ผุกร่อนหรอืการกดักร่อนของชิ้นส่วนทีเ่ป็นทองแดง ซึง่ไดแ้ก่บรเิวณที่
เป็นสายวงจร, สปรงิของมเิตอรว์ดัน้ํามนั เวน้แต่น้ํามนัเชือ้เพลงิอ2ี0 ทาํ
ให้บรเิวณพื้นผวิโลหะทองแดงมลีกัษณะคลํ้ากว่าที่ชิ้นที่แช่ในน้ํามนั 
เบนซนิ 91 ทีน่่าสงัเกตอกีประการคอืชุดท่อไอระเหยน้ํามนัเชือ้เพลงิ ที่
ทาํจากโพลเิมอร ์มกีารแยกชัน้ของทอ่ดงัแสดงในรปูที5่  

รปูที ่5 ชุดทอ่ไอระเหยน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
 

สว่นผลกระทบของเชือ้เพลงิอ2ี0 ต่อชิน้สว่นอื่นๆ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัเบนซนิ 91 มดีงัน้ี แผน่ปริน้ของวงจรมเิตอรว์ดัระดบัน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
ทีน้ํ่ามนัเชือ้เพลงิอ2ี0 ใหผ้ลการกดักรอ่นทีส่งูกวา่ (รปูที ่6ก) ตลอดจนสี
ของก้านวดัระดบัน้ํามนัเชื้อเพลิง (รูปที่ 6ข) ที่สามารถเห็นความ
แตกต่างของสีได้ด้วยตาเปล่า นอกจากนื้แล้วผลกระทบของน้ํามนั
เชื้อเพลงิอ2ี0 ยงัทําให้การเกดิรอยตามดบนอาร์เมเจอรข์องป ัม้น้ํามนั
เชื้อเพลงิ (รปูที ่6ค) และการเปลี่ยนสขีองกรองเชื้อเพลงิในถงัน้ํามนั
เชือ้เพลงิ (รปูที ่6ง)  

รปูที ่6 (ก-ง) แสดงถงึการเปรยีบเทยีบลกัษณะภายนอกของ (ก) มเิตอร์
วดัระดบัเชือ้เพลงิในถงัเชือ้เพลงิ (ข) ลูกลอยวดัระดบัน้ํามนัเชือ้เพลงิใน
ถงัเชื้อเพลงิ (ค) อาร์เมเจอรข์องป ัม้น้ํามนัเชื้อเพลงิ (ง) กรองน้ํามนั
เชือ้เพลงิในถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิ   
 

ชิ้นส่วนที่เป็นอีลาสโตเมอร์ หรอืพลาสติก ได้แก่ Insulator 
Injection Fuel Filter Case, ท่อไอระเหยน้ํามนัเชือ้เพลงิ,กรองน้ํามนั
เชือ้เพลงิในถงั, Tube S/A Fuel No. 1, Socket, Fuel T. Pipe Gasket, 
Black และ Brown O-Ring มคีวามแตกต่างของน้ําหนกัทีเ่กดิจากการ
ซมึแทรกของน้ํามนัอ2ี0 สงูกว่าน้ํามนัเบนซนิ 91 อย่างเหน็ไดช้ดัดว้ย
วธิกีารวเิคราะหข์องแปรปรวนของช่วงขอ้มลู [6] แต่ Tube Sub-Assy 
Fuel, Fuel Suction Gasket และ Fuel Tube ไมส่ามารถสรุปถงึความ
แตกต่างได้เน่ืองจากการกระจายตัวของข้อมูล สําหรบัผลการ
เปลี่ยนแปลงของขนาดความหนาของชิ้นส่วนที่เป็นท่อน้ํามนั พบว่ามี
ความแตกต่างของขนาดแต่ไมม่ากนกั  

คา่ความแตกต่างของค่า Apparent percent weight increase และ 
percent dimension change ทีไ่ดจ้ากการเฉลีย่ค่าดงักล่าว หา้ครัง้หลงั 
รวมถงึค่า เปอรเ์ซนตน้ํ์าหนักทีเ่พิม่ขึน้ และค่าเปอรเ์ซน็ความแตกต่าง
โดยเฉลีย่ของค่าความแขง็ใน Scale Shore type A ของชิน้สว่นทีแ่ช่ใน
น้ํามนัเชือ้เพลงิอ2ี0 เทยีบกบัค่า 8 ค่าความแขง็ทีไ่ดจ้ากชิน้สว่นทีแ่ช่ใน
น้ํามนัเบนซนิ 91 ไดแ้สดงไวใ้นรปูที ่7 โดยช่วงกวา้งจากจุดตํ่าสุดจนถงึ
จุดสูงสุดของแต่ละกราฟภูมแิท่ง จะแสดงช่วงเปอร์เซนต์ความมัน่ใจ 
95% ทีค่า่ ค่าเปอรเ์ซน็ความแตกต่างโดยเฉลีย่จะอยู่ในชว่งดงักล่าว [6]  

91  E20 

ก. 91  E20 ข. 91  E20 

ค. 91  E20 ง. 91  E20 
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โดยทีผ่ลการประเมนิชิน้สว่นรถยนตย์ีห่อ้ A จากขอ้มลูดงักล่าว ไดส้รุป
ไวใ้นตารางที ่2 
 

 
รปูที ่7 กราฟภูมแิท่งแสดงค่า ค่าเปอรเ์ซน็ความแตกต่างโดยเฉลีย่ของ
ปรมิาณต่างๆ ไดแ้ก่ WI, WL, HD และ DC ของรถยนตย์ีห่อ้ A ในช่วง
เปอรเ์ซน็ตค์วามมัน่ใจ 95%  
 
ตารางที ่2 ผลการประเมนิชิน้สว่นรถยนตย์ีห่อ้ A  

 
โดยทีส่ญัญลกัษณ์มคีวามหมายดงัน้ี  
☺: มคีวามแตกต่างจากชิน้ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 น้อย  

Θ : มคีวามแตกต่างจากชิน้ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 คอ่นขา้งน้อย 

Δ : มคีวามแตกต่างจากชิน้ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 คอ่นขา้งมาก 

 : มคีวามแตกต่างจากชิน้ทีแ่ชใ่นน้ํามนัเบนซนิ 91 มาก 
 ? : ยงัมคีวามไมแ่น่ใจบางประการ 
- - : ไมอ่ยูใ่นขอบเขตของการพจิารณา 

4.2 ผลการทดสอบของรถยนตย่ี์ห้อ B 
 จากการตรวจสอบลักษณะภายนอก พบว่าชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ 

ไดแ้ก่ ก้านลูกลอย (รูปที ่8ก) และแผงวงจรของมเิตอร์วดัระดบัน้ํามนั
เชือ้เพลงิ (รปูที ่8ข) ทีผ่า่นการแช่ในน้ํามนัอ2ี0 จะมลีกัษณะสทีีห่มอง
กว่าที่แช่ในน้ํามนัเบนซิน 91 แต่ไม่มีการสึกกร่อนในลกัษณะของผุ
กร่อนและการกดักร่อนของชิน้ส่วน แต่ชิน้ส่วนทีเ่ป็นโพลเิมอร ์พบว่ามี
การเปลีย่นสขีองกรองน้ํามนัเชือ้เพลงิในถงัน้ํามนั (รปูที ่8ค) ถงึอย่างไร
กต็ามการเปลีย่นแปลงสดีงักล่าวอาจไม่มผีลต่อการทํางานของชิน้ส่วน
นัน้ [7] ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงคุณสมบตัทิางกายภาพอื่นๆดว้ย 
เชน่  ค่าความแขง็ การยดืตวัและความเคน้ดงึ นอกจากนี้แล้วจากการ
สงัเกตดว้ยกลอ้ง Stereoscope พบวา่ทอ่ไอระเหยน้ํามนัเชือ้เพลงิ (รปูที ่
9) มจีุดของยางเหนียวเกาะบรเิวณผวิดา้นตดัขวางของท่อ ซึง่อาจเกดิ
จากการละลายของโพลเิมอรน์ัน้ในน้ํามนัอ ี20 แลว้ซมึออกมาทีผ่วิดา้น
ตดัขวาง แต่การใช้งานจรงิของชิ้นส่วนดงักล่าวกลบัสมัผสัเฉพาะไอ
น้ํามนัเทา่นัน้ 

 
 

 

 
 
 

รูปที่8 แสดงถงึการเปรยีบเทยีบลกัษณะภายนอกของชิ้นส่วนในถงั
น้ํามนัเชือ้เพลงิ (ก) มเิตอรว์ดัระดบัน้ํามนัเชือ้เพลงิ (ข) ลูกลอยวดัระดบั
น้ํามนัเชือ้เพลงิ (ค) กรองน้ํามนัเชือ้เพลงิ   
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่9 ชุดทอ่ไอระเหยน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
 

เช่นเดยีวกบัผลการทดสอบของรถยนต์ยีห่อ้A ค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ Apparent percent weight increase, percent dimension 
change, Percent weight lost, และค่าความแขง็ Scale Shore type A 
ของชิ้นส่วนทีแ่ช่ในน้ํามนัเชื้อเพลงิอ2ี0 เทยีบกบัค่าทีไ่ดจ้ากชิ้นส่วนที่
แช่ในน้ํามันเบนซิน 91 (รูปที่ 10) ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการ
ประเมนิผลการใชงานไดก้บัน้ํามนัเชือ้เพลงิอ2ี0 ในตารางที ่3 

ช่ือช้ินส่วน การเปล่ียนแปลง WI WL HD DC 

Pressure regulator ปกต ิ -- -- -- -- 
ชุดสายไฟ ปกต ิ -- -- -- -- 
ท่อน้ํามนั  อ2ี0 โดนกดั Δ Θ -- Θ 

Filter, paper สโีลหะ อ2ี0เปลีย่นสซีดีกว่า -- -- -- -- 
Filter, case อ2ี0  สซีดีกว่า Δ ☺ -- -- 

Gasket, Fuel cap ปกต ิ Δ ☺ -- -- 

วงจรวดัระดบัน้ํามนั เบนซนิ91 สแีดงแต่แผ่นปริน้  
อ2ี0สซีดีกว่า  

-- -- -- -- 

ลกูลอยวดัระดบัน้ํามนั อ2ี0 กา้นวดัเปลีย่นส ี -- -- -- -- 
ท่อแรงดนัน้ํามนั  ปกต ิ Θ Θ Θ Θ 

Air pressure tube ปกต ิ ☺ Δ Δ ☺ 
ท่อน้ํามนั A อ2ี0 ขา้งในท่อเป็นคราบ Θ ? Θ Θ 
ท่อยางน้ํามนั  ปกต ิ Δ ? Θ Θ 

Socket ปกต ิ -- -- -- -- 
Black O-ring ปกต ิ ? Θ -- -- 

Brown O-ring ปกต ิ ☺ Θ -- -- 
แมเ่หลก็ ปกต ิ -- -- -- -- 

อารเ์มเจอร ์ อี20โลหะบนอาร์เมเจอร์เป็น
รอยตามด 

-- -- -- -- 

เฟืองป ัม้เชือ้เพลงิ ปกต ิ -- -- -- -- 
Upper cover ปกต ิ -- -- -- -- 

ฝาครอบป ัม้ดา้นขา้ง อ2ี0 สไีมแ่วว เหมอืน เบนซนิ 
91 

-- -- -- -- 

ฝาครอบป ัม้ตวัล่าง ปกต ิ -- -- -- -- 

ค. 91  E20 

91  E20 ก. 

91  E20 

ข. 

91  E20 
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รปูที ่10 กราฟภูมแิท่งแสดงค่าค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยของปรมิาณ
ต่างๆ ไดแ้ก่ WI, WL, HD และ DC ของรถยนต์ยีห่อ้ B ในช่วง
เปอรเ์ซน็ตค์วามมัน่ใจ 95%  

 
ตารางที ่3 ผลการประเมนิชิน้สว่นรถยนตย์ีห่อ้ B  

Description Physical Appearance WI WL HD DC 

Filter, Suction E 20 เปลีย่นส ี -- -- -- -- 
Insulator Injection ปกต ิ Δ ☺ -- -- 
Fuel Filter Case ปกต ิ ☺ ☺ -- -- 

Hose Fuel Vapor No.2 ปกต ิ Δ ? Δ Θ 
Tube Sub-Assy Fuel ปกต ิ ☺ ? ☺ ☺ 

Socket, plastic ปกต ิ -- -- -- -- 
Tube S/A Fuel socket ปกต ิ -- -- -- -- 
Gasket, Fuel Suction ปกต ิ Δ ☺ -- -- 
Gasket, Fuel T. Pipe ปกต ิ Δ ? -- -- 
Fuel tube (biggest) ปกต ิ  ? Δ Θ 

Fuel, meter 
E20  มรีอยไหมก้ดัที่

แผ่นปริน้ 
-- -- -- -- 

Float 
E 20 กา้นวดัน้ํามนั

เปลีย่นส ี
-- -- -- -- 

Black O-ring ปกต ิ ? Θ -- -- 
Brown O-ring ปกต ิ ☺ Θ -- -- 

 
5.สรปุผลการทดลอง  

จากผลการวจิยัดงัที่กล่าวไว้เบื้องต้น พบว่าชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ
ผสมไม่มกีารสกึกร่อนแบบ การผุกร่อนและกดักร่อนเว้นแต่โลหะที่มี
สว่นผสมของทองแดง ทีม่กีารเปลีย่นสอียา่งเหน็ไดช้ดั  
 สาํหรบัชิน้สว่นทีเ่ป็น พลาสตกิมกีารเปลีย่นแปลงของส ีแลว้จะมสีี
เขม้ เมือ่ชิน้สว่นดงักล่าวถูกแช่ในน้ํามนัอ2ี0 ทีเ่ป็นไปตามสขีองน้ํามนัอี
20ซึ่งมสีแีดง นัน้คอืสทีี่เปลี่ยนไปอาจเกดิจากการแทรกซมึของน้ํามนั
เข้าไปในชิ้นส่วน ถึงอย่างไรก็ตามผลกระทบจากสทีี่เปลี่ยนไปไม่ใช่
ปจัจยัหลกัที่เป็นตวับ่งชี้การไม่พบความเขา้กนัไม่ไดไ้ดก้บัน้ํามนั อ2ี0 
แต่ขึน้กบัปจัจยัอื่นๆดว้ย ได้แก่ การเสื่อมสภาพของความสามารถใน
การรบัความเคน้ดงึ เน่ืองจากการแทรกซมึของน้ํามนัเชือ้เพลงิ รวมถงึ
ลกัษณะการใชง้าน 
 ชิ้นส่วนที่เป็น อีลาสโตเมอร์ ได้แก่ ท่อน้ํามนัเชื้อเพลิง การ
เปลี่ยนแปลงขนาดเป็นปจัจยัที่สําคญั แต่ผลของขนาดที่เปลี่ยนแปลง

เน่ืองจากน้ํามนัอ2ี0 เปรยีบเทยีบกบัผลกระทบจากน้ํามนัเบนซนิ 91 อยู่
ในระดบัตํ่า ยกเว้นท่อน้ํามนัของรถยนต์ที่อาจมผีลกระทบของน้ํามนั
เชือ้เพลงิ แต่ทัง้น้ี การใชง้านจรงิของชิน้สว่นนัน้กบัใชง้านกบัไอน้ํามนั  

สว่นปจัจยัอื่นๆ ทีไ่ดจ้ากค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่ น้ําหนกัที่
เพิม่ขึน้(WI) ทีเ่ป็นตวัวดัปรมิาณการซมึผ่านของน้ํามนัเชื้อเพลงิใน
ชิ้นงาน น้ําหนักที่ลดลง (WL) ที่เป็นตวัวดัปรมิาณของโพลเิมอร์ที่
ละลายไปกบัน้ํามนัเชื้อเพลงิ และ ความแขง็ที่เป็นตวัประมาณค่าการ
ความสามารถในการรบัแรงของชิ้นงาน ได้แสดงไวเ้ป็นกราฟภูมแิท่ง
และถกูประเมนิเชงิคุณภาพเป็นตารางตามของยีห่อ้ของรถยนตข์า้งตน้ 
 
กิติกรรมประกาศ 
 ในงานวิจยัน้ีทางผู้จดัทําต้องขอขอบคุณ กรมพฒันาพลังงาน
ทดแทน ที่เอื้อเฟ้ืองบประมาณทุน การวิจยัในครัง้น้ีและบรษิัท เอ็ม
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บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัเครื่องวดัประสิทธิภาพสําหรบัเครื่องยนต์ขนาดเล็กใน

ประเทศยังมีใช้เ ป็นจํานวนน้อยมีราคาแพงและต้องนําเข้าจาก 
ต่างประเทศ  และโดยสว่นมากเป็นแบบกึง่อตัโนมตั ิ โดยจาํเป็นตอ้งใช้
คนปรบักําลงัเบรกและวดัอตัราการสิน้เปลอืงเชื้อเพลงิ   ซึ่งทําใหก้าร
วจิยัทําไดล้่าชา้  บทความนี้จะนําเสนอความคดิในการนําคอมพวิเตอร์
มาประยุกตใ์ชค้วบคุมเครือ่งวดักาํลงังานเครือ่งยนตแ์ก๊สโซลนีขนาดเลก็ 
ไม่เกนิ 5.5 แรงมา้  ควบคุมกําลงัเบรก ของเครื่องยนต ์โดยใชม้อเตอร์
เหน่ียวนําแบบ Self Excited  วดัรอบเครื่องยนต์โดยใช้ Magnetic 
pickup  วดัอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิแบบเวลาจรงิ โดยใชต้ราชัง่
ดิจิตอลแบบมี RS232  วัดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่องยนต์โดยใช้
เซนเซอรแ์บบไอซ ี การวดัอุณหภูมไิอเสยีโดยใช ้Thermocouple และ
เชื่อมต่อสญัญาณเข้ากบัเครื่องคอมพวิเตอร์ โดยใช้ USB Data 
Acquisition Module  การประเมนิตน้ทุนในการสรา้งตน้แบบเบือ้งตน้
พบว่าช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการสรา้งไดเ้ป็นอย่างด ี พรอ้มกบัมี
ความแมน่ยาํในการวดัสงู 

 
1. คาํนํา 

การพฒันาพลงังานทดแทน สิง่สาํคญัทีสุ่ดคอืเครือ่งมอืวดั  สาํหรบั
เชื้อเพลิงทดแทนสําหรับเครื่องยนต์แล้ว เครื่องวัดประสิทธิภาพ
เครื่องยนต์เป็นสิง่จําเป็น แต่ราคาของเครื่องยงัมรีาคาทีส่งู บทความนี้
นําเสนอการออกแบบชุดวดัประสทิธิภาพเครื่องยนต์ขนาดเล็ก โดย
อ้างองิพื้นฐานจากเครื่องยนต์เอนกประสงค์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ขนาด 5.5 
แรงมา้  โดยจะแสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์วดัและควบคุมต่างๆ เขา้กบั
คอมพวิเตอร ์ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกักค็อื มตีน้ทุนตํ่า สามารถสรา้งได้
งา่ย และมคีวามน่าเชือ่ถอืสงู 
 
 
 

2. เคร่ืองยนตข์นาดเลก็ 
เครื่องยนต์ขนาดเลก็ทีนํ่าเสนอเป็นเครื่องยนต์เอนกประสงค์ยีห่อ้

ฮอนดา้ ขนาด 5.5 แรงมา้  โดยมคีุณสมบตัดิงัรปูที ่1 ซึง่จะเหน็ไดว้่า
แรงบดิสงูสดุของเครือ่งยนตอ์ยูท่ ี ่ประมาณ 2,500 รอบต่อนาท ีโดยมคี่า
เท่ากบั 12.5 นิวตนัเมตร  และมคี่าแรงมา้สงูสุด 5.5 แรงมา้ที ่3,600 
รอบต่อนาท ี

 
รปูที ่1  แสดงเครือ่งยนต ์และกราฟแรงมา้ แรงบดิ  [3] 

 
3.  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าแบบมอเตอรเ์หน่ียวนํา 

มอเตอร์เหน่ียวนําเป็นมอเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดย
สามารถนํามอเตอร์มาทําเป็นไดนาโมมเิตอร์เพื่อผลติกระแสไฟฟ้าได ้
โดยการต่อตวัเกบ็ประจุ เขา้กบัตวัมอเตอร ์โดยจะเรยีกไดนาโมมเิตอร์
แบบน้ีวา่ Selft Excited Induction Generator  ซึง่มรีาคาถูกกวา่เครือ่ง
กาํเนิดไฟฟ้าแบบซงิโครนสัมาก 

 
รปูที ่2 มอเตอรเ์หน่ียวนํา [4]  
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4. การวดักาํลงัของเครื่องยนต ์
การวดักาํลงัของเครือ่งยนต ์สามารถทาํไดโ้ดยการวดัแรงบดิของ

เครือ่งและความเรว็รอบ  
ωτ ⋅=  P       [3] 

เมือ่P คอื กาํลงัเครือ่งยนต ์(Watt) 

τ คอื แรงบดิของเครือ่งยนต ์(Nm) 

ω คอืความเรว็เชงิมมุของเครือ่งยนต ์(rad/s) 
 

5. การวดัแรงบิดโดยอาศยัโหลดเซลล ์
แรงบดิสามารถวดัไดโ้ดยใชโ้หลดเซลลเ์ชือ่มต่อกบัแขนวดั โดย

แรงบดิจะไดจ้ากสมการ 
RF  ⋅=τ       [3] 

     

τ คอื แรงบดิของเครือ่งยนต ์(Nm) 
F คอื แรงทีก่ระทาํบนโหลดเซลล ์(N) 
R คอื ระยะของแขนวดั (m) 
 

 
รปูที ่3  แสดงแรงทีก่ระทาํกบัโหลดเซลล ์ และ S-Type Load Cell 
 

6. การวดัประสิทธิภาพเครื่องยนต ์
การวดัประสทิธิภาพของเครื่องยนต์ สามารถทําได้โดยการวดั

กําลงัเพลาและวดัอตัราการสิ้นเปลอืงเชื้อเพลงิ  โดยสามารถหาค่าได้
จากสมการ 

Q
W
&

&
=η      [3] 

 
η  คอืประสทิธภิาพของเครือ่งยนต ์

W&  คอื กาํลงังานเพลาของเครือ่งยนต ์(Watt) 

Q& คอื อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ  (Watt) 
 

 
รปูที ่4 แผนผงัการเชือ่มต่อเครือ่งยนตก์บัไดนาโมมเิตอร ์[12] 

7. เซน็เซอรว์ดัรอบแบบ  Magnetic pickup 
เครือ่งวดัความเรว็รอบแบบ Magnetic pickup มรีาคาถูก โดยนิยม

ใช้กับการวดัรอบในเครื่องยนต์ เน่ืองจากมีความทนทาน ตลอดจน
สามารถบอกองศาของเพลาขอ้เหวีย่งได ้

 
รปูที ่5  แสดงเซน็เซอรว์ดัรอบแบบ Magnetic pickup [5] 

 
8. เซนเซอรว์ดัอณุภมิูแบบไอซี 

 เซน็เซอรว์ดัอุณหภูมแิบบไอซมีรีาคาถูกสามารถวดัอุณหภูมิ
บรรยากาศไดแ้ม่นยํา ถา้เป็นไอซเีบอร ์LM335 หรอื DS18S20 จะมี
ความผดิพลาดประมาณ 0.5 องศาเซลเซยีส    

 
รปูที ่6 แสดงหวัวดัอุณหภมูแิบบไอซ ีเบอร ์LM335 [10] 

 
9. เทอรโ์มคปัเปิลแอมปลิฟายเออร ์

 ปจัจบุนัมเีทอรโ์มคปัเปิลแอมปลฟิายเออรอ์ยูใ่นรปูแบบไอซ ี 
โดยมตีวัอา้งองิคา่ ICE POINT ในตวั  ชว่ยเพิม่ความสะดวกในการใช้
งาน 

 
รปูที ่7 ไอซ ีAD595 สาํหรบัขยายสญัญาณเทอรโ์มคปัเป้ิล [11] 

 
10. ชดุดดูกลืนกาํลงังานไฟฟ้าของไดนาโมมิเตอร ์

การใชเ้ครือ่งไดนามเิตอรแ์บบผลติไฟฟ้า จาํเป็นจะตอ้งมเีครือ่งดดู
กลนืพลงังาน  สาํหรบัอุปกรณ์ทีเ่หมาะสม คอื ฮทีเตอร ์ โดย  เครือ่ง
ไดรเ์ปา่ผม  มคีวามเหมาะสมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมรีาคาถกู และใช้
อากาศระบายความรอ้น ทาํใหม้คีวามสะดวกในการใชง้าน โดยทัว่ไปมี
ขนาด 1,000 ถงึ 1,600 Watt  การใชง้านจาํเป็นจะตอ้งต่อขนานกนั
หลาย ตวัเพือ่ใหเ้พยีงพอกบัขนาดของไดนาโมมเิตอร ์

 

 
รปูที ่8 แสดงภาพตวัอยา่งของไดรเ์ปา่ผม และ ฮตีติง้อลิเิมน้ต ์[14] 
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11. เคร่ืองบนัทึกข้อมลูความเรว็สงู 
เครื่องบนัทกึขอ้มูลความเรว็สูงเชื่อมต่อแบบ USB (USB data 

acquisition modules)   ปจัจุบนัมรีาคาไมส่งู สามารถนํามาประยุกตใ์ช้
กบัเซนเซอรต์่างๆ ได ้โดยต่อวงจรเพิม่เตมิ 

 
รปูที ่9  แสดงเครือ่งบนัทกึขอ้มลูความเรว็สงูแบบ USB 

 
12. ซอฟตแ์วรค์วบคมุการทาํงาน 
 ปจัจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ง่ายและสามารถ
เชือ่มต่อกบัเครือ่งบนัทกึขอ้มลูความเรว็สงูตลอดจนเชื่อมต่อกบัอุปกรณ์
อื่นๆไดด้ ี ยกตวัอยา่งไดเ้ชน่ โปรแกรม Labview ของ บรษิทัเนชัน่แนล 
อนิสทรเูมน้ต ์

 
รปูที ่10  โปรแกรม Labview ควบคุมไดนาโมมเิตอร ์ [9] 

 
13. ต้นทนุค่าวสัด ุ
 สาํหรบัตน้ทุนวสัดุ แสดงการประมาณดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ตารางประมาณราคาตน้ทุน 
รายการวสัดอุปุกรณ์ ราคา (บาท)
มอเตอรข์นาด 7.5 แรงมา้ 10,000       
ฮทีเตอร ์ขนาด  6 kW 4,000         
ฮทีเตอร ์คอนโทรลเลอร์ 5,000         
โหลดเซลลข์นาด 15 kg 3,500         
โหลดเซลล ์แอมปลฟิายเออร์ 8,000         
ตราชัง่ดจิติอล แบบม ีRS232 5,000         
โครงสรา้งของไดนาโมมเิตอร์ 25,000       
เซนเซอรว์ดัรอบแบบ Magnetic Pickup 2,000         
USB Data Acquisition Module 25,000       
เทอรโ์มคปัเปิล แอมปลฟิายเออร ์ไอซี 1,000         
เซนเซอรว์ดัอณุหภมูแิบบเทอรโ์มคปัเปิล 1,200         
อืน่ๆ 10,000       

รวม 99,700        
 
14.  การทดสอบอปุกรณ์ 
 ในเบือ้งตน้ไดท้าํการทดสอบอุปกรณ์บางชิน้ไดแ้ก่ หวัวดัอุณหภูมิ
แบบไอซีเบอร์ DS18S20 โดยสอบเทียบกบัเทอร์โมมเิตอร์แบบแท่ง
แกว้ปรอททีผ่่านการสอบเทยีบแลว้ สาํหรบั USB data acquisition 
modules ยีห่อ้ Advantech รุน่ USB-4711 ทดสอบเทยีบกบั Digital 
Volt Meter  ยีห่อ้ Yugo รุ่น MY67 เน่ืองจากเครื่องมอืวดัมคีวาม
ละ เอียด น้อยกว่ า อุปกรณ์ที่ นํ ามาทดสอบจึงทดสอบเพียงค่ า 

Repeatability เฉลีย่ 20 ครัง้ ของอุปกรณ์  โดยไดผ้ลการทดสอบดงั
ตารางที ่2 

ตารางที ่2  การทดสอบ Repeatability ของอุปกรณ์ 
Device Calibration Reading Repeatability Unit

Point
IC Temp Sensor 30 30.1 0.1 Celcius
USB DAQ 2.50 2.512 0.010 Volt  

 
สาํหรบัการทดสอบ Accuracy , Repeatability, Reliability  จะทาํ

การทดสอบเพิม่เตมิในภายหลงัจากสรา้งชุดเชือ่มต่อกบัไดนาโมมเิตอร์
กบัคอมพวิเตอร ์

 
15. สรปุ 

การใชค้อมพวิเตอรเ์ชื่อมต่อกบัชุดเกบ็ขอ้มลูและอุปกรณ์วดัทีเ่ป็น
ระบบอเิลก็ทรอนิกสส์มยัใหม่ และการใชเ้ครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบ Self 
excite induction generator ช่วยลดตน้ทุนในการสรา้ง นอกจากนี้ยงั
สามารถหาวสัดุทัง้หมดไดภ้ายในประเทศ สาํหรบัอุปกรณ์วดัทีใ่หข้อ้มลู
ออกมาเป็นดจิติอล เช่น หวัวดัอุณหภูมแิบบไอซดีจิติอล ตราชัง่ดจิติอล 
มคีวามแม่นยําสูงเน่ืองจากไดร้บัการ Calibration จากโรงงานผูผ้ลติ
เรยีบรอ้ยแลว้   
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บทคดัย่อ 
      การศกึษาการลามไฟ บนพืน้ผวิของเชือ้เพลงิแขง็ สาํหรบักรณขีอง
การลามแบบ Downward Spread ครัง้น้ีเป็นการศกึษาในลกัษณะการ
สรา้งและทดสอบ(Experimentation) ซึง่เชือ้เพลงิแขง็ทีเ่ลอืกใชค้อืแผน่ 
Polymethylmethacrylate (PMMA) ความหนา 2 mm ซึง่ถกูจดัอยูใ่น
เชือ้เพลงิแขง็กลุ่มประเภท Thin Sheet [1] จากการเปลีย่นคา่มมุเอยีง 
ของการวางตวัของแผน่เชือ้เพลงิระหวา่ง 0 ถงึ 90 องศา พบวา่อตัรา
การลามแบบ Downward Spread  ของไฟมคีา่ความเรว็ระหวา่ง 74.8
ถงึ 31023.9 −×  cm/s  ซึง่ผลการทดลองมคีวามสอดคลอ้งต่อสมการ
การทาํนายของ M.B. Ayani [2] นอกจากนี้การทดลองยงัพบอกีวา่ มมุ
ของ Thermal Decomposition หรอืมมุของการเกดิ Pyrolysis มกีาร
เปลีย่นแปลงไปตามการเปลีย่นแปลงของความเอยีงของแผน่เชือ้เพลงิ  
คาํหลกั: การลามของเปลวไฟ, Downward Spread, พืน้ผวิไพโรไลซสี, 
เปลวไฟผนงั 
 
Abstract 
      The study of downward flame spread over combustible solid 
sheet was experimentally studied by using 
Polymethylmethacrylate (PMMA) thickness of 2 mm (thin sheet 
[1]) as the sample sheet. The experiment was conducted under 
the series of inclined angles. The study was aimed at the effect 
of angular orientation on the flame spread rate. The variation of 
inclination was from horizontal to vertical configuration namely 

o0 to o90  referenced to horizontal plane. The results revealed 
that angular orientation created minor impact on the flame spread 
rate in such a way that the range of spread rate is between 

74.8 to 31023.9 −×  cm/s. The spread rate tends to increase with 
angle orientation. Furthermore, the test also reveals that the 
Pyrolysis angle changed with the angle of inclination 
Keyword: Flame Spread, Downward Spread, Pyrolysis Region  
 
 
 
 

 
1.บทนํา 
      เมื่อเกิดเพลิงไหม้ การลามของเปลวไฟที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของ
ของแขง็เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทําให้ความรุนแรงหรอืความ
เสยีหายเพิม่มากขึ้น การเข้าใจถึงพฤติกรรมการลามไฟที่เกิดขึ้นด้ง
กล่าวมคีวามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ต่อการป้องกนัอคัคภียั การศกึษาครัง้น้ี
มุง่เน้นถงึการเขา้ใจพฤตกิรรมของการลามไฟโดยศกึษาในรปูแบบของ
การสรา้งและทดสอบ (Experimental Study) โดยการศกึษานี้ ใชแ้ผ่น 
PMMA ความหนา 2 mm ความกวา้งของแผน่ 10 cm และความยาว 
30 cm เป็นวสัดุทดสอบ ดงัแสดงในรปูที ่1 ระยะของการทดสอบการ
ลามไฟของทุกการทดสอบมรีะยะทาง 15 cm 
      ความเรว็ของการลามของไฟสามารถคาํนวณไดจ้ากความสมัพนัธ์
พืน้ฐาน ระหวา่งระยะทาง และเวลาทีใ่ชใ้นการลาม กล่าวคอื  

t
sV

Δ
Δ

=                                        (1) 

เมือ่ sΔ คอื ระยะทางของการลามไฟ (m) 
      tΔ คอื เวลาทีใ่ชใ้นการลามไฟ (s) และ  
       V คอื อตัราการลามไฟ (Fire Spread) m/s 
ตารางที ่1 แสดงถงึสมบตัทิางกายภาพของแผน่ PMMA ทีเ่กีย่วขอ้งใน
การศึกษา  การทํานายค่าความเร็วของการลามไฟมีการสร้าง
แบบจาํลองทางคณิตศาสตรอ์ยู่บา้งแต่ไมม่ากกล่าวคอื J.G. Quintiere 
[1] ใชส้มการที ่(2) เพื่อทาํนายค่าความเรว็ในการลามไฟ โดยค่าคงที่
ของสมการแสดงรายละเอยีดในตารางที ่2 สมการการหาความเรว็ใน
การลามไฟคอื  

                    2)( sig TTck
V

−
=

ρ
φ

                            (2) 

 
เมือ่ φ คอื คา่คงทีข่องการลามไฟ 
      k คอื สมัประสทิธกิารนําความรอ้นของเชือ้เพลงิ  
      ρ คอื คา่ความหนาแน่นของเชือ้เพลงิ  
      c  คอื คา่สมัประสทิธคิวามจคุวามรอ้นของเชือ้เพลงิ  

      igT คอื อุณหภมูติดิไฟของเชือ้เพลงิ  

      sT คอื อุณหภมูขิองเชือ้เพลงิทีย่งัไมต่ดิไฟขณะเริม่ตน้  
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cm10

cm15

cm5

cm10       
           1 (ก)                                     1 (ข) 

รปูที ่1 แผน่เชือ้เพลงิทดสอบ 
 

ตารางท่ี 1 สมบตัทิางกายภาพของแผน่ PMMA [2] 

ความหนาแน่นของ PMMA 
เริม่ตน้, ρ  

1190 ( 3/ mkg ) 

ความจคุวามรอ้นจาํเพาะ
ของ PMMA เริม่ตน้ , c  

1465 ( KkgJ ⋅/ ) 

ความรอ้นของการ

แยกสลาย, deh  
610356.1 × ( KgJ / ) 

สมัประสทิธกิารนําความ
รอ้นของ PMMA เริม่ตน้, 

sk  
0.21 ( KmW ⋅/ ) 

สมัประสทิธกิารนําความ

รอ้นของไอ PMMA, gk  
0.041 ( KmW ⋅/ ) 

อุณหภมูไิฟโรไลซสี, pT  673 ( K ) 

อุณหภมูบิรรยากาศ, oT  298 ( K ) 

 
      Ayani [2] ยงัไดป้รบัปรุงแบบจาํลองของ Suzuki [3] โดยคาํนึงถงึ
อทิธพิลของมุมไพโรไลซสีในการลามไฟเพื่อใหใ้กล้เคยีงกบัความเป็น
จรงิมากขึน้ Ayani ไดเ้สนอแบบจาํลองดงัรปูที ่2 และความสมัพนัธด์งั
แสดงในสมการที ่(3) เป็นแบบจาํลองทางคณิตศาสตรเ์พือ่ทาํนายอตัรา
การลามของไฟบนแผน่เชือ้เพลงิแขง็ กล่าวคอื   

          [ ] ⎟
⎠
⎞
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0 dep
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เมือ่ V  คอื ความเรว็ในการลามของเปลวไฟ ( sm / ) 
      a   คอื Characteristic length ( m ) 
     ρ  คอื ความหนาแน่นของแผน่เชือ้เพลงิ ( 3/ mkg ) 
     c  คอื คา่ความจุความรอ้นของเชือ้เพลงิ ( KkgJ ⋅/ ) 

     pT  คอื อุณหภมูขิองการไพโรไลซสี ( K ) 

        δ  คอื ความหนาของแผน่เชือ้เพลงิ (m) 

        oT   คอื อุณหภมูเิริม่ตน้ของเชือ้เพลงิทีย่งัไมต่ดิไฟ ( K ) 

        deh  คอื เอนโทรปีการแยกสลาย (Enthalpy of degradation) 

                    ( KgJ / )        

        sq"  คอื ฟลกัซค์วามรอ้นทีถ่่ายเทเขา้สูพ่ ืน้ผวิไพโรไลซสี  

                     ( 2/ mW ) 

        pq"  คอื ฟลกัซค์วามรอ้นทีถ่่ายเทเขา้สพูืน้ผวิดา้นหน้าของของ

นําของไฟ (Flame Front) ( 2/ mW ) 
เมือ่                4108.5" ×≅Sq   2/ mW  

                     4102.2" ×≅pq   2/ mW  

เมือ่มมุการวางตวัของแผน่เชือ้เพลงิเทา่กบั 90 องศา [2] 

      ค่า sq" และ pq"  ทีมุ่มการวางตวัของแผ่นเชื้อเพลงิที่ค่าต่างๆ 

สามารถหาไดจ้ากการศกึษาของ Ito [4] ซึง่ไดท้ําการวดัฟลกัซ์ความ
รอ้นระหว่างการลามไฟในกรณีที่มกีารจดัวางมุมการเอยีงต่างๆ ด้วย
เทคนิค Holographic Interferometer  
ตารางท่ี 2 ขอ้มลูคา่คงทีก่ารลามไฟจาก ASTM E 1321 

วสัดุ 
igT  

( )Co  

ckρ  

s
Km

kW 2

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛  

φ  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
3

2

m
kW  

min'sT  

( )Co  

Wood 
Fiber 
board 

355 0.46 2.3 210 

Wood 
hard 
board 

365 0.88 11.0 40 

plywood 390 0.54 13.0 120 
PMMA 380 1.0 14.4 <90 
Flexible 
foam 
plastic 

390 0.32 11.7 120 

Rigid 
foam 
plastic 

435 0.03 4.1 215 

Acrylic 
Capet 

300 0.42 9.9 165 

Wallpaper 
on plaster 

board 

412 0.57 0.8 240 

Asphalt 
shingle 

378 0.70 5.4 140 

Glass 
reinforce 
plastic 

390 0.32 10.0 80 
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            Ayani [2] ยงัไดนํ้าผลการทดลองมาพฒันาไดส้มการทาํนาย
ความเรว็ในการลามไฟอยา่งงา่ยกล่าวคอื  
                 0347.0)/1(1038.0 +×= δV                         (4)  
เมือ่ V  คอื ความเรว็การลามไฟ (mm/s) 
      δ คอื ความหนาของแผน่เชือ้เพลงิ ( mm ) 
 

X

Y

Z

L a

pq"

sq"
α

b

pT

oT

Flame

 
รปูที ่2 แบบจาํลองความร้อนจากเปลวไฟท่ีถ่ายเทสู่ 

                       เชือ้เพลงิ [2] 
 

2. การทดลอง  
      รปูที ่3 แสดงถงึการจดัวางมุมความเอยีง (Incline Angle)ของแผน่
เชื้อเพลงิแขง็ที่ใช้ในการทดสอบ โดยเมื่อมุม θ เท่ากบั 0  องศา
หมายถงึการลามของเปลวไฟเมื่อแผ่นเชื้อเพลงิอยู่ในแนวระนาบนอน 
และเมือ่มมุ θ เท่ากบั 90องศาหมายถงึแผน่เชือ้เพลงิวางตวัในแนวดิง่ 
เพื่อให้สมมุตฐิานของการไม่มคีวามรอ้นสูญเสยีหรอืนําความรอ้นเขา้
จากดา้นหลงัของแผน่เชือ้เพลงิทดสอบ(Adiabatic Condition) ดา้นหลงั
ของแผ่นทดสอบจงึถูกหุ้มด้วยฉนวนกนัความร้อนแบบฟองน้ําความ
หนา 1 เซนตเิมตร และไดต้รวจสอบคํานวณหาค่าความรอ้นสญูเสยี 
บรเิวณแผ่นสะท้อนความรอ้นพบว่ามคี่าน้อยมาก รูปที่ 4 แสดงถงึ
องคป์ระกอบดา้นหลงัของแผน่ทดสอบดงักล่าว   

Flame

θ

V

 

รปูที ่3 มมุการจดัวางแผน่เชือ้เพลงิ  

            
          รปูที ่4 ระบบฉนวนกนัความรอ้นดา้นหลงัแผน่ทดสอบ  

 
3. ผลการทดลอง  
      ตารางที ่3 แสดงขอ้มลูของอตัราการลามไฟแบบ Downward ของ
แผ่นเชื้อเพลิงแขง็ PMMA โดยที่มอีตัราการลามไฟด้านเดยีวเมื่อ
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมีค่าเท่ากับ 28 Co  และการลามไฟมีสภาวะ
แวดลอ้มแบบลมสงบ (Still Air) โดยไม่มอีทิธพิลของลมจากภายนอก
ช่วยเสรมิ (No Win–Aided Effect) เพือ่สะดวกต่อการสงัเกตขอ้มลูจาก
ตารางที ่3 ไดถ้กูนํามาแสดงในรปูที ่5 
 
ตารางท่ี 3 การลามของเปลวไฟแบบลง (downward flame spread) 

θ  (องศา) 310×V  scm /  
0 9.23 

7.91 9.03 
12.57 8.98 
18.55 8.93 
24.22 8.96 
27.44 8.81 
34.40 8.82 

39 8.82 
90 8.74 

 

(องศา)

8.7

8.8

8.9

9.0

9.1

9.2

9.3

0 20 40 60 80

θ

3
10×

V
s

cm
/

รปูที ่5 อตัราการลามของเปลวไฟเทยีบกบัมมุ θ การจดัวางทีไ่ดจ้าก 
           การทดลอง      

       
      พืน้ผวิของเชือ้เพลงิทีเ่กดิกระบวนการ Pyrolysis เป็นปจัจยัสาํคญั
ทีใ่ชใ้นการคาํนวณการถ่ายโอนความรอ้นระหวา่งเปลวไฟและเชือ้เพลงิ 
หากเราสามารถทราบถงึพืน้ผวิ Pyrolysis ทีถู่กตอ้งจะมปีระโยชน์ต่อ
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การพจิารณาแบบจําลองทางคณิตศาสตรข์องการเผาไหม ้และการหา
คา่อตัราการลามไฟ รปูที ่6 แสดงมุมของการเกดิกระบวนการ Thermal 
decomposition หรอื Pyrolysis ของแผน่ PMMA ของการศกึษานี้ และ
พบวา่รปูรา่งของพืน้ผวิ Pyrolysis มลีกัษณะไมเ่ป็นเสน้ตรง (เมือ่เทยีบ
กบัสมมุติฐานมผีวิ Pyrolysis เป็นเส้นตรง) ซึ่งหมายถึงว่าพื้นที่
แลกเปลีย่นความรอ้นจะตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้ มุมไพโรไลซสีเป็นมุมระหวา่ง
จากระนาบของพื้นผวิไพโรไลซีสกบัระนาบของแผ่นเชื้อเพลงิเป็นตวั
บ่งชี้ขนาดพืน้ทีข่องบรเิวณไพโรไลซสี โดยพืน้ทีข่องการไพโรไลซสีจะ
แปรผกผนักบัขนาดของมุมไพโรไลซสี  ตารางที ่4 เป็นขอ้มลูของค่า 
α (มมุไพโรไลซสี) เมือ่ θ  เปลีย่นแปลง 
 

0=θ α

6 (ก) 

o91.7=θ

6 (ข) 

o57.12=θ
6 (ค) 

o4.34=θ

6 (ง) 

o39=θ

6 (จ) 

Flameo90=θ
6 (ฉ) 

รปูที ่6 ภาพตดัขวางของพืน้ผวิไพโรไลซสีของแผน่เชือ้เพลงิ 
       
ตารางท่ี 4 คา่มมุไพโรไลซสีα   

θ (องศา) α (องศา) 
0 2 

7.91  3 
12.57 3 
34.4 5 
39 7 
90 7 

 
      รปูที ่7 แสดงใหเ้หน็วา่เมือ่ความเอยีงของแผน่เชือ้เพลงิถงึระดบัหน่ึง 
(ประมาณ 40 องศา) จะพบวา่มมุ Pyrolysis ไมเ่กดิการเปลีย่นแปลง ซึง่
ควรไดร้บัการคน้ควา้ต่อไปในอนาคต  

  
θ

α
(อ
งศ
า)

 
รปูที ่7 มมุไพโรไลซสีเมือ่เปลีย่นคา่มมุ θ  

 
4. สรปุ 
       การศกึษาการลามของไฟ เมือ่เชือ้เพลงิแขง็มกีารจดัวางตวัในแนว
เอยีง โดยไฟมกีารลามฝ ัง่เดยีว ดา้นบนของแผ่นเชื้อเพลงิในสภาพลม
สงบนี้ พบว่าอัตราการลามของเปลวไฟแบบลามลงมีค่าความเร็ว
ระหว่าง 74.8 ถงึ 31023.9 −×  cm/s ซึง่การลามของไฟจะชา้ลงเมื่อ
ความเอียงของแผ่นเชื้อเพลิงชนัมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สมการการ
ทาํนายอตัราการลามไฟของ Ayani [2] ยงัมปีระโยชน์กล่าวคอืสามารถ
คาํนวณไดส้ะดวกและมคีวามน่าเชื่อถอื หากพจิารณาถงึพืน้ผวิไพโรไล
ซสีของการลามไฟแลว้จากการศกึษาครัง้น้ีพบวา่ พืน้ผวิดงักล่าวมคีวาม
โคง้ซึ่งส่งผลใหม้คี่มากกว่าการประมาณ (ผวิเรยีบไม่โคง้) อนัจะทําให้
ขอ้มลูดงักล่าวมกีารศกึษาเพือ่พฒันาความแมน่ยาํของการทาํนายอตัรา
การลามไฟต่อไป  จากการศึกษายังพบว่า  มุมไพโรไลซีสมีการ
เปลี่ยนแปลงคือเมื่อ แผ่นเชื้อเพลิงมีค่าความชนัในระยะเริ่มต้นคือ 

40≤θ  องศา อย่างไรกต็ามผลกระทบของมุมไพโรไลซสีต่อการถ่าย
โอนความร้อนระหว่างเปลวไฟและผิวของเชื้อเพลิงยังต้องการ
การศกึษาเพิม่เตมิต่อไป 
5. กิตติกรรมประกาศ 
      ผู้เขียนขอขอบคุณ  สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะ
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บทคดัย่อ 
คุณสมบตัทิีส่ําคญัของแก๊สโซลนีประการหนึ่งคอื ค่าออกเทน ซึ่ง

เป็นตวัเลขทีบ่ง่บอกถงึความ สามารถในการตา้นทานการจุดระเบดิของ
น้ํามนัแก๊สโซลนี ดงันัน้เพื่อเป็นการใช้พลงังานให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
ตอ้งเลอืกใชน้ํ้ามนัทีม่คี่าออกเทนใหเ้หมาะสมกบัเครื่องยนต์ โดยทัว่ไป
การเพิ่มค่าออกเทนทําโดยการเติมสารตะกัว่หรืออะโรเมติกส์ แต่
เน่ืองจากสารเหล่านี้ก่อใหเ้กดิปญัหามลภาวะ ทาํใหม้กีารจาํกดัปรมิาณ
ของสารเหล่านี้ งานวิจยัน้ี เป็นการศึกษาค่าออกเทนของของผสม
ไฮโดรคารบ์อนทีม่จีาํนวนคารบ์อน 7 อะตอมต่อหน่ึงโมเลกุล โดยผ่าน
กระบวนการเปิดพนัธะของวง ของผสมตัง้ต้นได้จากกระบวนการลด
ขนาดวงของเมทลิไซโคลเฮกเซน บนตวัเรง่ปฏกิริยิา Pt/HY ทีอุ่ณหภูม ิ
300 องศาเซลเซียลและความดัน  2  เมกกะพาสคาล  สําหรับ
กระบวนการเปิดพนัธะของวง ทําการศกึษาโดยใชเ้ครื่องปฏกิรณ์แบบ
แพคเบดที่มีการไหลอย่างต่อเน่ือง บนตัวเร่งปฏิกิริยา Ir/SiO2 ที่
อุณหภมู ิ220-245 องศาเซลเซยีส และความดนั 2 เมกกะพาสคาล จาก
การทดลองพบว่า ค่าออกเทนทัง้ 2 (RON และ MON) ของของผสมที่
ได้มีค่าเพิ่มขึ้น และมีค่าสูงกว่าของผสมตัง้ต้นในทุกอุณหภูมิ แต่ที่
อุณหภูมเิท่ากบั 235  องศาเซลเซียส จะให้ค่าออกเทนสูงที่สุด จาก
การศึกษาสรุปได้ว่า ปฏิกิรยิาการเปิดพนัธะของวงแนฟทีนสามารถ
นํามาใช้เป็นวธิหีน่ึงในการเพิม่ค่าออกเทน ซึ่งช่วยลดปญัหาในเรื่อง
ขอ้กําหนดปรมิาณอะโรเมตกิสท์ีป่นอยู่ในน้ํามนัได ้แต่ทัง้น้ีตอ้งเลอืกใช้
สภาวะการเกดิปฏกิริยิาทีเ่หมาะสม  คอือุณหภูมปิานกลาง  ซึง่จะทาํให้
เกดิไฮโดรคารบ์อนทีม่กีิง่ซึง่มคีา่ออกเทนสงู 
 
Abstract 

One of the most important qualities for gasoline fuel is the 
octane number, which is the number indicating the anti-detonation 
performance of gasoline fuels.  For the most effective energy 
usage, it is to use gasoline having the octane number suitable for 
an engine.  In general, the octane number is improved by adding 
lead additives or aromatics; however, these additives cause the 

negative environmental impacts.  Thus, the amount of these 
compounds has been limited.  In the present work, the octane 
number of C7-hydrocarbon mixtures obtained from the ring-
opening reaction was studied.  Napthenic compounds obtained 
from the ring-contraction reaction of methylcyclohexane on Pt/HY 

catalyst at 300°C and 2 MPa are used as feed.  The ring 
opening reaction was carried out in the continuous bed reactor on 

Ir/SiO2 catalyst in the temperature range 220-245°C at a total 
pressure of 2 MPa.  It was found that both research octane 
number (RON) and motor octane number (MON) of product 
mixtures increase and even higher than feed at all the studied 
reaction temperatures.  The highest octane numbers (RON and 

MON) are obtained at 235°C.  It can be concluded that the ring-
opening reaction of naphthenic compounds is the most effective 
choice for the octane number improvement that helps decreasing 
the aromatic concentration in fuel in the following regulation.  
However, the ring-opening reaction of naphthenic compounds 
should be operated at the suitable reaction condition that is not 
too high or too low temperature in order to give high branching 
paraffins having high octane number.  

 
1. คาํนํา 

พลงังานเป็นปจัจยัทีส่าํคญัประการหนึ่งสาํหรบัการพฒันาประเทศ 
โดยเฉพาะพลงังานเชือ้เพลงิ ซึง่ส่วนใหญ่ไดม้าจากปิโตรเลยีม  ความ
ต้องการใช้น้ํามนัเชื้อเพลงิปิโตรเลียมได้เพิม่ปรมิาณมากขึ้นทุกปี ใน 
ขณะที่ปิโตรเลียมมปีรมิาณจํากดั ทําให้เกิดปญัหาราคาน้ํามนัปิโตร- 
เลยีมมรีาคาสงูขึน้ และมจีาํนวนไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ นอกจากนี้
การใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมยงัเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดย 
เฉพาะอย่างยิง่ การปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดห์รอืก๊าซเรอืน
กระจก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้น นอกจากนี้สารประกอบ
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ไฮโดรคารบ์อนจําพวกอะโรเมตกิสท์ีอ่ยู่ในน้ํามนัปิโตรเลยีมยงัมผีลต่อ
การปลดปล่อยฝุน่ละออง (particulate matter) หรอืเขมา่ดาํ (soot) และ
ยงัอาจทาํใหเ้ป็นมะเรง็ในคนได ้ 

ดงันัน้การหาแหล่งพลงังานใหมท่ีจ่ะนํามาใชท้ดแทนพลงังานเชือ้-
เพลงิปิโตรเลยีม กล่าวคอืเทคโนโลยพีลงังานสะอาดจงึเป็นสิง่จําเป็น 
แต่ในสภาวะปจัจุบนั เชื้อเพลิงปิโตรเลียมยงัคงเป็นแหล่งพลงังานที่
สาํคญัและมปีรมิาณการใชเ้ป็นอนัดนัตน้ๆ ดงันัน้การปรบัปรุงคุณภาพ
ของเชือ้เพลงิปิโตรเลยีม รวมทัง้การลดปรมิาณสารอนัตรายทีป่นอยู่ใน
น้ํามนัจงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึง เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาสิง่แวดล้อมที่
เ ป็นผลมาจากเชื้อ เพลิง ปิโตรเลียม  นอกจากนี้ ห น่วยงานดูแล
สภาพแวดลอ้ม (EPA: United State Environmental Protection 
Agency) ไดอ้อกขอ้กําหนดเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองเชือ้เพลงิปิโตรเลยีม
ทีเ่คร่งครดัมากขึน้ สาํหรบั European Union 2005 [1] ไดก้ําหนด
ปรมิาณความเขม้ขน้ของสารอะโรเมตกิส์ในแก๊สโซลนีต้องมคี่าไม่เกนิ 
35 เปอร์เซ็นต์โดยปรมิาตร  และสําหรบัประเทศไทย [2] ปรมิาณ
เบนซนิต้องมไีม่สูงกว่ารอ้ยละ 3.5 โดยปรมิาตร และจะต้องไม่สูงกว่า
รอ้ยละ 1.0 โดยปรมิาตรตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป สาํหรบัอะโรเม
ตกิสต์อ้งมปีรมิาณไมส่งูกวา่รอ้ยละ 35 โดยปรมิาตร  

สําหรบัแก๊สโซลนีหรอืน้ํามนัเบนซนินัน้ สารอะโรเมติกที่มอียู่ใน
น้ํามนั ทาํใหเ้กดิทัง้ผลดแีละผลเสยี กล่าวคอื สารอะโรเมตกิมคี่าออกเท
นสงู ซึง่ค่าออกเทนเป็นตวับ่งชีคุ้ณภาพของน้ํามนัเบนซนิ ดงันัน้น้ํามนั
เบนซนิทีม่คีา่ออกเทนสงูจะมคีวามสามารถในการตา้นทานการน๊อคของ
เครื่องยนต์ได้ด ีแต่สารอะโรเมติกเมื่อเกดิการเผาไหมจ้ะเกดิเขม่าใน
ปรมิาณมาก และถ้าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จะเกิดการปนเป้ือนของ
สารอะโรเมติกออกมากบัไอเสยี ซึ่งสารอะโรเมติกเป็นสารก่อให้เกิด
มะเรง็ ดว้ยเหตุน้ีจงึเป็นการทา้ทายวศิวกรในการควบคุมคุณภาพน้ํามนั
เบนซนิโดยตอ้งลดปรมิาณอะโรเมตกิสล์ง ในขณะเดยีวกนัตอ้งควบคุม
ให้ค่าออกเทนมคี่าสูงด้วย ทัง้น้ีสามารถทําได้โดยการนําสารอะโรเม
ตกิสไ์ปผ่านปฏกิริยิาการเตมิไฮโดรเจน (hydrogenation) [3,4] หรอื
ปฏกิริยิาแครก็กิง้พรอ้มกบัการเตมิไฮโดรเจน (hydrocracking) [5] แต่
ทัง้สองวธิทีีก่ล่าวมานี้มขีอ้จาํกดั ดงันัน้ Santikunaporn และคณะ [6] 
ไดเ้สนอทางเลอืกใหมใ่นการแกป้ญัหาขา้งตน้คอื การเปลีย่นสารอะโรเม
ตกิใหเ้ป็นไฮโดรคารบ์อนแบบกิง่ทีม่คี่าออกเทนสงู สาํหรบังานวจิยัน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลของอุณหภูมทิีม่ตี่อการเกดิไฮโดรคารบ์อนโซ่
กิง่ รวมทัง้คา่ออกเทนของของผสมไฮโดรคารบ์อนทีไ่ด ้  
 
2. สารเคมีและอปุกรณ์ท่ีใช้ 
 
2.1 สารเคมี 
 สารตัง้ตน้ทีใ่ชใ้นการทดลอง คอื เมทลิไซโคลเฮกเซน (Methylcy- 
clohexane; MCH) ที่สามารถได้มาจากปฏกิริยิาการเตมิไฮโดรเจน
ของอะโรเมตกิสท์ีม่ชี ือ่วา่ โทลอูนี (Toluene)  
 ตวัเร่งปฏกิริยิาทีใ่ชใ้นการทดลองนี้ ไดจ้ากการเตรยีมโดยวธิกีาร
ทาํใหเ้อบิชุ่มพอด ี(Incipient wetness impregnation) สารละลายเฮก
ซะคลอโรแพลตทนิิก (H2PtCl6, Acros) ทีม่คีวามเขม้ขน้ของโลหะ
แพลตทนิัม่ 1 เปอรเ์ซน็ต์โดยน้ําหนัก ใชส้ําหรบัการเตรยีมตวัเร่ง

ปฏกิริยิา Pt/HY และสารละลายอริเิดยีมคลอไรด ์(IrCl2, AlfaAesar) ทีม่ี
ความเขม้ขน้ของโลหะอริเิดยีม 1 เปอรเ์ซน็ต ์นํามาใชส้าํหรบัการเตรยีม
ตวัเรง่ปฏกิริยิา Ir/SiO2 หลงัจากไดต้วัเรง่ปฏกิรยิาทีชุ่่มดว้ยสารละลาย
ดังกล่าวแล้ว ตัวเร่งปฏิริยาจะถูกทําให้แห้งที่อุณหภูมิ 110 องศา
เซลเซยีส เป็นเวลา 12 ชัว่โมง หลงัจากนัน้นําไปเผาดว้ยแก๊สออกซเิจน 
ทีอุ่ณหภูม ิ300 องศาเซลเซยีส เป็นเวลานาน 3 ชัว่โมง ก่อนการนํา
ตวัเร่งปฏกิริยิาไปใช ้ตอ้งทาํการเผาตวัเร่งปฏกิริยิาดว้ยแก๊สไฮโดรเจน
ในเครื่องปฏกิรณ์ ทีอุ่ณหภูม ิ350 องศาเซลเซยีส เป็นเวลานาน 3 
ชัว่โมง ซึง่จะทาํใหต้วัเรง่ปฏกิริยิาสามารถทาํงานได ้

 
2.2. ลกัษณะตวัเรง่ปฏิกิริยา 

การหาการกระจายตวัของโลหะทัง้ 2 ชนิดบนตวัรองรบั ทาํโดยใช้
วธิกีารดดูซบัก๊าซไฮโดรเจน นอกจากนี้สาํหรบัตวัเรง่ปฏริยิา Pt/HY ได้
ทําการวเิคราะห์หาค่าความเป็นกรด (acidity) โดยวธิกีารคายก๊าซ
แอมโมเนียตามอุณหภมู ิ(Temperature Programmed Desorption)  

 
2.3. เคร่ืองปฏิกรณ์ 

เครือ่งปฏกิรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลองนี้ ทาํมาจากท่อเหลก็สเตนเลส ที่
มขีนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  3/8 น้ิว และยาว 18 น้ิว เครือ่งปฏกิรณ์น้ีจะ
อยู่ภายในเตาเผาทีส่ามารถควบคุมอุณหภูมไิด ้รายละเอยีดแสดงดงัรปู
ที่ 1 สารตัง้ต้นถูกป้อนเขา้สู่เครื่องปฏกิรณ์โดยใช้ปมัความดนัสูงตาม
อตัรา ทีก่ําหนด เช่น 1-3  มลิลเิมตรต่อชัว่โมง  ภายในเครือ่งปฏกิรณ์มี
ตัวเร่งปฏิกิริยาบรรจุไว้ตรงกลาง อุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์
สามารถควบ คุมโดยใช้เตาไฟฟ้า เมื่อสารตัง้ต้นไหลเข้าในเครื่อง
ปฏิกรณ์ และสมัผสักับตัวเร่งปฏิกิริยาในสภาวะที่เหมาะสมต่อการ
เกดิปฏกิริยิา  จะไดส้ารผลติภณัฑเ์กดิขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1  อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง 
 

3. วิธีการทดลอง 
งานวจิยัน้ีจะทาํการศกึษาถงึผลของอุณหภมูทิีม่ตีอ่ค่าออกเทนของ

ของผสมไฮโดรคาร์บอนโซกิ่ง โดยในการทดลองนี้จะทําการศึกษา
ไฮโดรคารบ์อนทีม่จีาํนวนคารบ์อน 7 อะตอมในหน่ึงโมเลกุล (C7) ดงั
แสดงในตารางที ่1  
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การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที ่1 การเตรยีม
ของผสมไฮโดรคาร์บอนพวกแนพธีน ได้แก่ เมทิลไซโคลเฮกเซน 
(MCH) 1,1-ไดเมทลิไซโคลเพนเทน (1,1-DMCP) 1,2-ไดเมทลิไซ
โคลเพนเทน (1,2-DMCP) 1,3-ไดเมทลิไซโคลเพนเทน (1,3-DMCP) 
และเอทลิไซโคลเพนเทน (ECP) ซึง่ไดจ้ากการนําเมทลิไซโคลเฮกเซน
มาผ่านเครื่องปฏกิรณ์ทีบ่รรจุตวัเร่งปฏกิริยิา Pt/HY ทีอุ่ณหภูม ิ280 
องศาเซลเซยีส ความดนั 2 เมกกะพาสคาล ในสภาวะทีม่แีก๊สไฮโดรเจน  

 
ตารางที ่1 C7-ไฮโดรคารบ์อน และคา่ออกเทนโดยวธิวีจิยั (RON)  

และโดยวธิมีอรเ์ตอร ์(MON) 

ชือ่ โครงสรา้ง 
คา่ออกเทน 

RON MON 
โทลอูนี 

          
119.7 112.6 

เมทลิไซโคลเฮกเซน 
            

73.8 73.8 

1,1-ไดเมทลิไซโคลเพนเทน 
             

92.3 89.3 

1,2-ไดเมทลิไซโคลเพนเทน 
            

86.5 85.7 

1,3-ไดเมทลิไซโคลเพนเทน 
           

92.3 89.3 

 เอทลิไซโคลเพนเทน 
            

67.2 61.2 

 2,2-ไดเมทลิเพนเทน 
          

92.8 95.6 

 3,3-ไดเมทลิเพนเทน 
           

80.8 86.6 

 2,3-ไดเมทลิเพนเทน 
           

91.1 88.5 

 2,4-ไดเมทลิเพนเทน 
           

83.1 83.3 

 เอทลิเพนเทน 
           

65.0 69.3 

 2-เมทลิเฮกเซน 
          

42.4 46.4 

 3-เมทลิเฮกเซน 
          

52.0 55.0 

 นอรม์ลั-เฮปเทน 
         

0.0 0.0 

 
ขัน้ตอนทีส่อง คอืการทดสอบการเกดิปฏกิริยิาเปิดพนัธะ (ring 

opening reaction) เพื่อให้ได้ไฮโดรคาร์บอนพวกพาราฟิน (หรอื
เรยีกว่า ของผสมพาราฟิน) ซึ่งทําโดยการนําของผสมแนฟธนีที่ได้ใน
ขัน้ตอนที ่1 มาผ่านเครื่องปฏกิรณ์ทีบ่รรจุตวัเร่งปฏกิริยิา Ir/SiO2 ที่
อุณหภูมริะหวา่ง 220 – 245 องศาเซลเซยีส และความดนั 2 เมกกะ
พาลคาส ในสภาวะทีม่ก๊ีสไฮโดรเจนมากเกนิพอ 
 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของสารทีอ่ยู่ท ัง้ในของผสมแนพธนีและ
ของผสมโซ่กิง่ ทําไดโ้ดยการใชเ้ครือ่งวเิคราะหแ์ก๊ส หรอืทีเ่รยีกว่า gas 
chromatography ชนิด Flame ionization detector  

 
4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

จากการวเิคราะหล์กัษณะตวัเรง่ปฏกิริยิาพบวา่ ตวัเรง่ปฏกิริยิาทัง้

สองชนิดมกีารกระจายตวัของโลหะบนตวัรองรบัอย่างสมํ่าเสมอ (∼2.0) 
และปรมิาณความเป็นกรดของตวัเรง่ปฏกิริยิา Pt/HY มคีา่ประมาณ 795 
μmol/g  

สําหรบัการทดลองการเกิดปฏิกิริยา พบว่าผลิตภณัฑ์ที่เกิดขึ้น
สามารถแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ ไฮโดรคาร์บอนพวกแนฟธีนและ
พาราฟินทัง้ทีเ่ป็นโซ่กิง่และโซ่ตรง สว่นไฮโดรคารบ์อนชนิดอื่นมอียู่ใน
ปรมิาณทีน้่อยมาก ของผสมแนพธนีไดจ้ากการเกดิปฏกิริยิาไอโซเมอร์
ไรเซชัน่ (isomerization) ของเมทลิไซโคลเฮกเซน โดยอาศยัตวัเร่ง
ปฏกิริยิา Pt/HY และองค์ประกอบของของผสมแนพธนีไดแ้สดงใน
ตารางที ่2 จะเหน็ไดว้่า ทีอุ่ณหภูม ิ280 องศาเซลเซยีส ความดนั 2 
เมกกะพาสคาล ตวัเร่งปฏิกิริยา Pt/HY เป็นตัวเร่งปฏิกิรยิาที่มี
ความสามารถในการเกดิปฏกิริยิาไอโซเมอรไ์รเซชัน่นของเมทลิไซโคล
เฮกเซน โดยเมทลิไซโคลเฮกเซนสามารถเปลี่ยนเป็นสารผลิตภณัฑ ์
(conversion) ไดส้งูถงึ 48.4 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยน้ําหนกั และไดผ้ลติภณัฑท์ี่
เกิดจากปฏิกิริยาไอโซเมอร์ไรเซชัน่ (selectivity) สูงถึง 95.3 
เปอรเ์ซน็ต์ ส่วนที่เหลอือกี 4.7 เปอร์เซน็ต์เป็นไฮโดรคารบ์อนพวก
พาราฟินทีม่จีาํนวนคารบ์อนเทา่กบั 7 อะตอมหรอืน้อยกวา่นัน้ ทัง้น้ีอาจ
เน่ืองจากสภาวะทีใ่ชใ้นการทดลองมคีวามเหมาะสม และปรมิาณความ
เป็นกรดของตวัเรง่ปฏกิริยิา Pt/HY มเีพยีงพอสาํหรบัการเกดิปฏกิริยิา
ไอโซเมอรไ์รเซชัน่ แต่มปีรมิาณความแรงของกรดไมม่ากพอสาํหรบัการ
เกดิปฏกิริยิาการลดขนาดโมเลกุล (cracking reaction) ดงันัน้จงึทําให้
ไดส้ารผลติภณัฑเ์ป็นพวกแนพธนีทีม่กีารลดขนาดวงเกดิขึน้ กล่าวคอื 
เปลีย่นจากวงทีม่จีาํนวนคารบ์อน 6 อะตอม เป็นวงทีม่จีาํนวนคารบ์อน 
5 อะตอม ไดแ้ก่ ไดเมทลิและเอทลิไซโคลเพนเทน 

 
ตารางที ่2 องคป์ระกอบของของผสมแนพธนีทีไ่ดจ้ากตวัเรง่ปฏกิริยิา 

Pt/HY ทีอุ่ณหภมู ิ280 องศาเซลเซยีส และความดนั 2 เมกกะพาสคาล 

ชือ่ 

ปรมิาณ  

(เปอร์เซน็ต์โดยนํา้หนกั) 
สารตัง้ตน้ ผลติภณัฑ ์

 เมทลิไซโคลเฮกเซน 100 51.6 
1,1-ไดเมทลิไซโคลเพนเทน - 7.2 
1,2-ไดเมทลิไซโคลเพนเทน - 18.8 
1,3-ไดเมทลิไซโคลเพนเทน - 12.9 
 เอทลิไซโคลเพนเทน - 7.2 
 พาราฟิน - 1.5 
 
 ในการศกึษาผลของอุณหภูมทิีม่ผีลต่อค่าออกเทนของของผสม C7 
ไฮโดรคารบ์อน ในงานวจิยัน้ีทาํโดยการเกดิปฏกิริยิาเปิดพนัธะของของ
ผสมแนพธนีบนตวัเรง่ปฏกิริยิา Ir/SiO2 ทีค่วามดนั 2 เมกกะพาสคาล
และอุณหภูมอิยู่ระหว่าง 220 – 245 องศาเซลเซยีส เพื่อใหไ้ด ้C7 
พาราฟินในปรมิาณสงู ซึง่เป็นการลดการเกดิปฏกิริยิาลดขนาดไฮโดร- 
คารบ์อน (จาํนวนคารบ์อนน้อยกวา่ 7 อะตอมในหน่ึงโมเลกุล) ตารางที ่
3 แสดงองค์ประกอบของไฮโดรคารบ์อนทีผ่่านการเกดิปฏกิริยิาบน
ตวัเร่งปฏกิริยิา Ir/SiO2 ทัง้น้ีไดม้กีารแบ่งไฮโดรคารบ์อนออกเป็น 2 
กลุ่ม คอื กลุ่มแนพธนี และกลุ่นพาราฟิน ซึ่งกลุ่มแนพธนีและเมทลิไซ-
โคลเฮกเซนเป็นสารตัง้ตน้ สว่นสาํหรบักลุ่มพาราฟินซึง่เป็นผลติภณัฑท์ี่
เกดิขึน้ ทัง้น้ีจะเหน็ไดว้า่พาราฟินทีเ่กดิขึน้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ตามค่าออกเทน กล่าวคอื พาราฟินทีม่คี่าออกเทนสูงกว่า 73.8 และ
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พาราฟินทีม่คีา่ออกเทนตํ่ากวา่ 73.8 นัน่เอง 
 จากผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่า การเกิดการเปิดพันธะ
ระหว่างอะตอมคาร์บอนต่อกบัคารบ์อนภายในวงทีม่ขีนาดเลก็ (5 อะ- 
ตอม หรอืทีเ่รยีกว่าไซโคลเพนเทน) ไดง้่ายกว่าการเปิดพนัธะระว่าง

อะตอมคารบ์อนต่อกบัคารบ์อนภายในวงทีม่ขีนาดใหญ่ (6 อะตอมหรอื
ทีเ่รยีกว่า ไซโคลเฮกเซน) ซึง่ดไูดจ้ากปรมิาณของเมทลิไซโคลเฮกเซน
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงถงึแมอุ้ณหภูมจิะเพิม่ขึน้จาก 220 องศาเซลเซยีส

 
ตาราง 3   ของผสมตัง้ตน้และผลติภณัฑท์ีไ่ดท้ีอุ่ณหภมูติ่างๆ 

 ปรมิาณองคป์ระกอบ (เปอรเ์ซนตโ์ดยน้ําหนกั) 
 ของผสมตัง้ตน้ ของผสมผลติภณัฑ ์

อุณหภมู ิ
(องศาเซลเซยีส) 

220 230 235 240 245 

Conversion - 7.1 8.5 10.7 16.4 21.5 
องคป์ระกอบ       

เมทลิไซโคลเฮกเซน 51.6 51.6 51.6 51.6 51.4 51.2 
แนพธนี (N) 46.2 41.5 39.8 37.7 32.0 27.2 
พาราฟิน (P) 1.4 5.6 7.3 9.7 15.4 20.4 
- มคีา่ออกเทนสงูกวา่ 73.8       
- มคีา่ออกเทนตํ่ากวา่ 73.8       
อตัราสว่นระหวา่ง N/P 32.5 7.4 5.5 3.9 2.1 1.3 
 
เป็น 235 องศาเซลเซยีส โดยมคีา่เทา่กบัทีม่อียูใ่นของผสมตัง้ตน้ คอื
เทา่กบั 51.6 เปอรเ์ซนตโ์ดยน้ําหนกั และเมือ่อุณหภมูสิงูขึน้เป็น 240 - 
245 องศาเซลเซยีส ปรมิาณเมทลิไซโคลเฮกเซนมกีารเปลีย่นแปลง
เพยีงเลก็น้อยเทา่นัน้ แต่จะพบวา่ปรมิาณแนพธนีจะเปลีย่นแปลงจาก 
46.2 เปอรเ์ซนตโ์ดยน้ําหนกั เป็น 41.5 39.8 37.7 32.0 และ 27.2 
เปอรเ์ซนตโ์ดยน้ําหนกั เมือ่อุณหภมูเิพิม่ขึน้เป็น 220 230 235 240 
และ 245 องศาเซลเซยีส ตามลาํดบั ทัง้น้ีเน่ืองจากวงไซโคลเฮกเซน (มี
คารบ์อน 6 อะตอมภายในวง; MCH) มคีวามเสถยีรมากกวา่วงไซ-
โคลเพนเทน (มคีารบ์อน 5 อะตอมภายในวง; DMCP และ ECP) การ
เปิดพนัธะของวงแนพธนีแสดงในรปูที ่3  
 
 
 
 

ก)  การเปิดพนัธะของ Methylcyclohexane 
 
 
 
 

ข)  การเปิดพนัธะของ 1,1-Dimethylcyclopentane 
รปูที ่3  การเปิดพนัธะของวงแนพธนี 

 
นอกจากนี้ยงัสามารถสรุปไดว้า่ ความสามารถในการเกดิปฏกิริยิา

เปิดพนัธะมคี่ามากขึ้น เมื่ออุณหภูมมิคี่าสูงขึ้น ซึ่งดูได้จากการที่ค่า
อตัราส่วนระหว่างแนพธนีต่อพาราฟินมคี่าลดลง เมื่ออุณหภูมทิี่ใช้ใน
การเกดิ ปฏกิริยิาเพิม่สงูขึน้ 

ค่าออกเทน เป็นตวัเลขที่ใช้บ่งบอกคุณภาพของแก๊สโซลีนหรอื
น้ํามนัเบนซนิ ในการศกึษานี้จงึได้คํานวณค่าออกเทนของของผสมใน
รปูของค่าออกเทนโดยวธิวีจิยั (RON) และค่าออกเทนโดยวธิมีอรเ์ตอร ์
(MON) โดยใชส้มการทีถู่กเสนอโดย Ghosh และคณะ [7] ดงัแสดงใน
สมการที ่(1)  
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โดยที ่ON คอืคา่ออกเทน υ คอืเศษสว่นปรมิาตร β คอืคา่คงที ่และ I 
คอืผลของปฏกิริยิาทีม่ตี่อกนัระหวา่งสารสองชนิด ซึง่สามารถหาไดจ้าก
สมการ (2)  
 
 

(2) 
 
 
โดยที ่ k คอืคา่คงที ่ ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ออกเทนของของผสมกบั
อตัราสว่นของแนพธนีต่อพาราฟินไดถ้กูแสดงในรปูที ่4 
 

จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ค่าออกเทนมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อ
องคป์ระกอบของของผสมเปลี่ยนไป กล่าวคอื เมทลิไซโคลเฮกเซนซึ่ง
สว่นใหญ่ไดจ้ากการเตมิไฮโดรเจนเขา้ไปในพนัธะคู่ของโทลูอนีมคี่าออก
เทนลดลงดงัน้ี ค่าออกเทนโดยวธิวีจิยัลดลงจาก 119.7 เหลอื 73.8 และ
คา่ออกเทนโดยวธิมีอรเ์ตอรล์ดลงจาก 112.6 เหลอื 73.8  เมือ่นําไซโคล
เฮกเซนไปผา่นปฏกิริยิาไฮโซเมอรไ์รเซชัน่ไดเ้ป็นของผสมแนพธนี และ
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สําหรับไฮโดรคาร์บอนอื่น 
สาํหรบัไฮโดรคารบ์อนอื่น 

Ii = 
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ไดค้า่ออกเทนโดยวธิวีจิยัเพิม่ขึน้จาก 73.8 เป็น 76.5 แต่สาํหรบัค่าออก
เทนโดยวธิมีอรต์อรม์กีารเปลี่ยนแปลงน้อยมาก จาก 73.8 เป็น 73.9 
ด้วยเหตุผลน้ี ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนของผสมแนพธีนเป็นของผสม
พาราฟินโซกิ่งโดยปฏิกิรยิาเปิดพนัธะ ทัง้น้ีจะเห็นได้จากอตัราส่วน
ระหว่างแนพธนีต่อพาราฟินลดลงจาก 32.5 เป็นน้อยกว่า 7.4 เมื่อมี
ปฏกิริยิาเปิดพนัธะเกดิขึน้  
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RON ของของผสมตัง้ตน้ สาํหรบัตวัเรง่ปฏกิริยิา Ir/SiO2

MON ของของผสมสารตัง้ตน้ สาํหรบัตวัเรง่ปฏกิริยิา Ir/SiO2

RON และ MON ของเมทลิไซโคลเฮกเซน

รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ออกเทนของ 
ของผสมทีไ่ดก้บัอตัราสว่นไฮโดรคารบ์อนแนฟธนีต่อพาราฟิน 
 
จากค่าออกเทนทีแ่สดงในรปูที ่4 แสดงใหเ้หน็ว่า ค่าออกเทนทัง้ที่

ไดโ้ดยวธิกีารวจิยัและค่าทีไ่ดโ้ดยวธิมีอรเ์ตอร์ของของผสมโซ่กิง่ มคี่า
เพิม่ขึน้กวา่ของผสมแนพธนีทีเ่ป็นสารตัง้ตน้ โดยเฉพาะสงูกวา่เมทลิไซ
โคลเฮกเซนมาก แต่เมื่ออุณหภูมทิีใ่ชใ้นการเกดิปฏกิริยิามคี่าสงูขึน้ ค่า
ออกเทนทีไ่ดจ้ากทัง้ 2 วธิมีคี่าลดตํ่าลง ทัง้น้ีเน่ืองจากพาราฟินทีม่คี่า
ออกเทนตํ่ามปีรมิาณมากขึ้นนัน่เอง เช่น เอทลิเพนเทน นอร์มลั-เฮป
เทน เป็นตน้ ดงันัน้อุณหภูมทิีเ่หมาะสมทีสุ่ดคอื ทีอุ่ณหภูม ิ235 องศา
เซลเซยีส  

การเปลี่ยนของผสมแนพธีนเป็นของผสมโซก่ิง โดยการเปิดพันธะ

ของวงแนพธีน นอกจากจะส่งผลดีต่อค่าออกเทนแล้ว ยงัส่งผลให้ความ

หนาแน่นของของผสมลดลงอีกด้วย กล่าวคือ  สารท่ีมีความหนาแน่นตํ่า

จะมีปริมาตรมากกว่าสารท่ีมีความหนาแน่นสงู จากรูปท่ี 5 จะเห็นได้ว่า 

ความหนาแน่นของของผสมโซก่ิงจะมีความหนาแน่นตํ่ากวา่ของผสมแนพ 

ธีนและเมทิลไซโคลเฮกเซน หรือปริมาตรของของผสมที่ได้จะมีค่าเพ่ิมขึน้

ประมาณ 3.8-5.4 เปอร์เซน็ต์ 
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ความหนาแน่นของเมทลิไซโคลเฮกเซน

ความหนาแน่นของของผสมสารตัง้ตน้ สาํหรบัตวัเรง่ปฏกิริยิา Ir/SiO2

 

รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความหนาแน่นของ 
ของผสมทีไ่ดก้บัอตัราสว่นไฮโดรคารบ์อนแนฟธนีต่อพาราฟิน 

 
5. สรุปผลการทดลอง 

-   จากผลของการเพิม่ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิปิโตรเลยีมอย่างรวด 
-เรว็ ไดส้่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็นอย่างมาก ดว้ยเหตุผลน้ีทําให้
ขอ้กําหนดคุณภาพของเชือ้เพลงิเคร่งครดัยิง่ขึน้ สาํหรบัแก๊สโซลนีหรอื
น้ํามนัเบนซนิ ตอ้งลดปรมิาณอะโรเมตกิสท์ีป่นอยู่ในน้ํามนั จากไม่เกนิ
ร้อยละ 3.5 ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 1.1 โดยปรมิาตร ภายในปี พ.ศ. 
2555 ซึ่งมีผลทําให้ค่าออกเทนของน้ํามันเบนซินมีค่าตํ่ าลง ทัง้ น้ี
เน่ืองจากอะโรเมตกิสม์คี่าออกเทนสงู ค่าออกเทนมคีวามสาํคญัต่อการ
เผาไหมข้องเชื้อเพลงิ ทําใหเ้ครื่องยนต์ทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพสูง 
เกดิการเผาไหมอ้ยา่งสมบรูณ์และลดการปล่อยเขมา่หรอืควนัดาํได ้ดงั -
นัน้งานวจิยัน้ี จงึทาํการศกึษาการเพิม่คา่ออกเทนของของผสมทีม่อียู่ใน
น้ํามนัเบนซนิใหม้คี่าสูง โดยทําการศกึษาปฏกิริยิาการเปิดพนัธะของ
ของผสมแนพธนีทีม่จีํานวนคารบ์อน 7 อะตอมในหน่ึงโมเลกุล ซึง่ส่วน
ใหญ่ไดม้าจาก การเตมิไฮโดรเจนเขา้ไปในวงเบนซนิของอะโรเมตกิส ์
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ค่าออกเทนทัง้ที่ได้จากวิธีวิจ ัย 
(RON) และวธิมีอรเ์ตอร ์(MON) ของผลติภณัฑพ์วกพาราซนิมคี่าสงูขึน้
จากของสารตัง้ต้นพวกแนพธนี แต่ค่าออกเทนที่ได้โดยวธิมีอร์เตอร์มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้มากกว่าค่าออกเทนทีไ่ดโ้ดยวธิวีจิยั นอกจากนี้พบว่า 
การเกดิปฏกิริยิาเปิดพนัธะของวงทีจ่ะทําใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คี่าออกเท
นสูงนั ้น อุณหภูมิที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาต้องมีค่าไม่สูงหรือตํ่ า
จนเกินไป ทัง้น้ีเน่ืองจาก ถ้าอุณหภูมทิี่ใช้ในการเกิดปฏิกริยิามคี่าตํ่า
จนเกินไปปฏิกิริยาเปิดพนัธะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ในขณะที่ถ้า
อุณหภูมทิีใ่ชใ้นการเกดิปฏกิริยิามคี่าสงูมาก โอกาสทีจ่ะไดพ้าราฟินทีม่ ี
ค่าออกเทนตํ่ามสีงูขึน้  นัน่แสดงว่าการเปิดพนัธะของแนฟธนีทีภ่ายใน
วงมจีํานวนคาร์บอน 5 อะตอม (ไซโคลเพนเทน) สามารถเกดิได้ง่าย
กว่าการเปิดพนัธะของแนฟธนีทีภ่ายในวงมจีํานวนคารบ์อน 6 อะตอม 
(ไซโคลเฮกเซน) และเมือ่ดจูากความถ่วงจาํเพาะของของผสมโซกิง่ทีไ่ด้
เทยีบกบัของผสมแนพธนีทีใ่ชเ้ป็นสารตัง้ต้น พบว่าของผสมโซกิง่มคี่า
ความถ่วงจาํเพาะลดลง ซึง่ส่งผลใหป้รมิาตรของผลติภณัฑม์คี่าสงูกว่า
ของสารตัง้ตน้คดิเป็นรอ้ยละ 3.8-5.4 ทัง้น้ีเป็นการช่วยเพิม่ปรมิาณของ
น้ํามนัไดอ้กีทางหนึ่ง 

 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ปฏิกิรยิาเปิดพนัธะของ
วงแนพธนี นอกจากจะช่วยเพิม่ค่าออกเทนของแนพธนีทีอ่ยู่ในช่วงของ
น้ํามนัเบนซนิไดแ้ลว้ ยงัสามารถเพิม่ปรมิาณของน้ํามนัไดอ้กีดว้ย    
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีนําเสนอ การศึกษาสมรรถนะของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า

โดยใชก๊้าซชวีมวลรว่มกบัน้ํามนัไบโอดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ ในการทดสอบ
น้ีจะใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลทีผ่ลติจากน้ํามนัพชืใชแ้ลว้ผสมกบัน้ํามนัดเีซล
ในอตัราส่วน 50 และ 100 % (B50, B100) ร่วมกบัก๊าซชวีมวล
เปรยีบเทยีบกบัการใชน้ํ้ามนัดเีซลลว้น (D100) รว่มกบัก๊าซชวีมวล โดย
ใช้เตาผลิตก๊าซชวีมวลชนิดไหลลงในการผลติก๊าซชวีมวลจากเศษไม้
แหง้และถ่านไม ้โดยใชเ้ครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าทดสอบทีภ่าระทางไฟฟ้า 10, 
20 และ 30 กโิลวตัต ์และทาํการศกึษาผลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่น
อตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตาผลติก๊าซชวีมวล 
(198, 330 และ 462 ลติรต่อนาท)ี  ซึง่จากผลการทดลองพบวา่ การใช้
น้ํามนัดเีซลร่วมกบัก๊าซชวีมวลมอีตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิตํ่า
กว่าการใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลร่วมกบัก๊าซชวีมวล เมื่อเพิม่อตัราการไหล
ของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตาผลติก๊าซชวีมวลจะทาํใหอ้ตัรา
การสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิลดลง อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิมี
ค่าน้อยทีสุ่ดเมือ่ใชอ้ตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นเตาผลติก๊าซชวีมวล 
462 ลติรต่อนาท ีซึ่งสามารถทดแทนน้ํามนัไบโอดเีซลได้ประมาณ     
70 %  
 
Abstract 

This paper presents the investigation on the performance of 
the engine for power generator which used biomass gases and 
biodiesel as fuels. In the tests, biodiesel blends with diesel at 
ratio of 50% (B50) and neat biodiesel (B100) were used. The 
neat diesel (D100) and biomass gases were also tested for the 
bench marking case. The downdraft gasifier was employed to 
produce the biomass gases from dry wood chip and charcoal. 
The power output of generators were varied at 10 kW, 20kW and 
30 kW by the dummy load, while the inlet air flow rate (to the 
gasifier) at 198 L/s, 330 L/s and 462 L/s were supplied. From the 

experiments, the dual fuels between diesel and biomass gases 
gave lower fuel consumption at the same power output. When 
the inlet air flow rate was increased, the lower biodiesel 
consumption was obtained. The lowest biodiesel consumption 
was obtained, 70% saving, at inlet air flow rate of 462 L/s.        
 
1. คาํนํา 

ปจัจุบนัประเทศไทยประสบปญัหาราคาน้ํามนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ จาก
ขอ้มลูของกรมธุรกจิพลงังานในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 ประเทศ
ของเราต้องนําเขา้น้ํามนัจากต่างประเทศ 876 พนับาร์เรลต่อวนั 
โดยเฉพาะน้ํามนัดเีซลถา้คดิเฉลีย่ภายใน 3 ปี ใหห้ลงั พบวา่มปีรมิาณ
การใช้ประมาณ 50 ล้านลิตรต่อวัน [1] และจากปญัหาดังกล่าว 
“พลงังานทางเลอืก” จงึไดร้บัความสนใจจากทัง้ภาครฐัและเอกชน ซึง่
หน่ึงในทางเลือกนัน้ “พลงังานจากชวีมวล” ก็เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่
น่าสนใจ ซึง่ประเทศไทยของเราเองนัน้กม็ศีกัยภาพของพลงังานชวีมวล
สูง ซึ่งจากขอ้มูลของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
(พพ.) ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมวีสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรรวม 
63 ลา้นตนั โดยมกีารนําไปใชเ้พยีง 16 ลา้นตนั [2] ซึง่สว่นใหญ่จะเป็น
ฟางขา้วและแกลบ  

โดยทัว่ไปในการนําชีวมวลมาใช้ประโยชน์สามารถทําได้ 2 
ประเภท คอื  

1. นําไปใชเ้พือ่ใหค้วามรอ้น 
2. นําไปใชเ้พือ่ผลติไฟฟ้า 
ในประเภทแรกนัน้การนําไปใช้เพื่อใหไ้ดพ้ลงังานความรอ้นนัน้ก็

คอืการนําชวีมวลไปใชก้บัเตาชนิดต่างๆ หรอืการนําไปใชก้บัหมอ้ไอน้ํา
ในโรงงาน 

ส่วนในประเภทที่สองนัน้ชีวมวลสามารถนําไปผลิตเป็นก๊าซ
เชือ้เพลงิได ้โดยผา่นกระบวนการก๊าซซฟิิเคชัน่ ก๊าซทีผ่า่นกระบวนการ
น้ีจะสามารถตดิไฟได ้จงึมกีารนําไปใชก้บัเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อผลติ
ไฟฟ้า 
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การใชก๊้าซชวีมวลรว่มกบัน้ํามนัดเีซลเพือ่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเครือ่ง
กํา เนิดไฟฟ้าได้มีการศึกษาวิจ ัยกันอย่างกว้างขวางทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยงานวจิยัส่วนใหญ่จะเน้นในดา้นสมรรถนะและปรมิาณ
ไอเสยีของเครือ่งยนต ์

A.S. Ramadas, S. Jayaraj และ C. Muraleedharan [3] ไดท้าํ
การทดลองผลติก๊าซชวีมวลจากใยมะพรา้วและเศษไมเ้พื่อนําไปใชเ้ป็น
เชือ้เพลงิในเครือ่งยนตด์เีซลทีเ่ป็นตน้กาํลงัใหก้บัเครือ่งกําเนิดไฟฟ้า ซึง่
ได้ทําการทดสอบสมรรถนะและไอเสยีของเครื่องยนต์ที่ได้จากการใช้
ก๊าซชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงร่วมกบัน้ํามนัดีเซลเปรยีบเทียบกบัการใช้
น้ํามนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ โดยใชเ้ตาผลติก๊าซชวีมวลชนิดไหลลงในการ
ผลติก๊าซชวีมวล และใชเ้ครื่องยนต์ดเีซล 1 สูบ 4 จงัหวะ แบบฉีดตรง
(direct injection) ในการทดลอง ไดท้าํการทดลองเปรยีบเทยีบทีภ่าระ
เครือ่งยนตต์่างๆ โดยสมรรถนะทีท่าํการทดสอบไดแ้ก่ ประสทิธภิาพเชงิ
ความรอ้น (brake thermal efficiency) อตัราการสิน้เปลอืงพลงังาน
จาํเพาะ (specific energy consumption) ปรมิาณคารบ์อนมอนนอก
ไซด ์(CO2) ปรมิาณควนัดํา (smoke density) เป็นตน้ จากผลการ
ทดลองพบวา่ ประสทิธภิาพเชงิความรอ้นทีไ่ดจ้ากแก๊สชวีมวลมคี่าน้อย
กว่าน้ํามันดีเซลทุกช่วงภาระเครื่องยนต์ที่ทดสอบ และอัตราการ
สิน้เปลอืงพลงังานจาํเพาะ (specific energy consumption) ปรมิาณ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO2) ปรมิาณควนัดํา (smoke density) 
มากกวา่น้ํามนัดเีซล ซึง่สามารถสรปุประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี  

• เมื่อภาระเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นสมรรถนะของเครื่องยนต์จะ
ลดลง ทัง้ในกรณีของการใชเ้ชือ้เพลงิจากแก๊สชวีมวลและ
น้ํามนัดเีซล 

• ปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO2) ทีไ่ด้จากก๊าซ   
ชวีมวลมมีากกวา่น้ํามนัดเีซล 

• ในสภาวะทีเ่หมาะสมปรมิาณไอเสยีจะมคีา่ใกลเ้คยีงกนั 

• ในการใช้ก๊าซชีวมวลที่ผลิตจากเศษไม้จะประหยดัน้ํามนั
ดเีซลมากกวา่แก๊สชวีมวลทีผ่ลติจากใยมะพรา้ว 

ถ่านไม ้กเ็ป็นชวีมวลอกีชนิดหน่ึงทีส่ามารถนํามาใชผ้ลติไฟฟ้าได้
เช่นกนั ซึ่งจะเหมาะสมมากกบัภาคเกษตรกรรม พื้นที่ที่ห่างไกลและ
ไฟฟ้ายงัเขา้ไม่ถงึ ซึง่เกษตรกรสามารถจดัหาไดต้ามชนบท ประโยชน์
อกีประการหนึ่งของการผลติถ่านไมน้ัน้กค็อื “น้ําสม้ควนัไม”้ ซึง่สามารถ
ทาํรายไดใ้หก้บัเกษตรกรไดอ้กีทางหนึ่ง 

ในการใชก๊้าซชวีมวลร่วมกบัน้ํามนัดเีซลในเครื่องยนต์นัน้จะทําให้
เครื่องยนต์เดินเรียบกว่าการที่จะใช้ก๊าซชีวมวลเพียงอย่างเดียวใน
เครื่องยนต์ อีกทัง้ยงัสามารถลดการใช้น้ํามนัดีเซลได้อีกด้วย ซึ่งใน
งานวจิยัชิน้น้ีจงึมแีนวคดิทีจ่ะใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลร่วมกบัก๊าซชวีมวลใน
เครือ่งยนตด์เีซลซึง่เป็นตน้กาํลงัใหก้บัเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า    

   
2. ระเบียบวิธีในการวิจยั 
2.1 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการทดสอบ 

ระบบผลติไฟฟ้าดา้ยก๊าซชวีมวลจากถ่านไมจ้ะใชเ้ตาผลติก๊าซชนิด
ไหลลงและมรีะบบทาํความสะอาดก๊าซ ดงัแสดงในรปูที ่1 ถ่านไมท้ีใ่ช้
ในการเผามขีนาดประมาณ 1×1×1 น้ิว ก๊าซชวีมวลทีผ่ลติไดจ้ะนําไปใช้
เป็นเชือ้เพลงิรว่มกบัเชือ้เพลงิเหลวในชุดเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า PLC 5110 

ขนาด 48 กโิลวตัต ์ดงัแสดงในรปูที ่2 ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต ์Cummins 4BTA 
3.9 ขนาด 3.9 ลติร 4 สบู แถวเรยีง เทอรโ์บ อนิเตอรค์ลูเลอร ์ควบคุม
การฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและการทํางานของเครื่องยนต์ด้วยระบบ
อเิล็กทรอนิคส์ รายละเอียดเครื่องยนต์ ดงัแสดงในตารางที่ 1 ใน
งานวจิยัน้ีสรา้งภาระทางไฟฟ้าโดยใช้ภาระทางไฟฟ้าเทยีม (dummy 
load) ดงัแสดงในรปูที ่3 และใชเ้ครือ่ง Electrical network analyzer ใน
การอ่านคา่ภาระทางไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากภาระทางไฟฟ้าเทยีม 

 

 
รปูที ่1 ชุดเตาผลติก๊าซชวีมวลชนิดไหลลง 

 

 
รปูที ่2 เครือ่งกาํเนิดไฟฟ้าขนาด 48 kW 

 

 
รปูที ่3 ภาระทางไฟฟ้าเทยีม 
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2.2 การเตรียมเช้ือเพลิงชีวมวล 
 นําเศษกิง่ไมม้าตดัใหม้คีวามยาวประมาณ 1 เมตร นําไปเผาใน
เตาเผาถ่านแบบถงั 200 ลติร ดงัแสดงในรปูที ่4 เพือ่ไล่ความชืน้ในเน้ือ
ไม ้จากนัน้นําถ่านไมท้ีไ่ดม้าย่อยใหม้ขีนาดประมาณ 1×1×1 นิว้ นําไป

เกบ็ไวใ้นทีร่ม่และไม่เปียกชืน้ ดงัแสดงในรปูที ่5 คุณสมบตัขิองไมแ้ละ
ถ่านไม ้ดงัแสดงในตารางที ่2 และ 3 ตามลาํดบั 
 

 
รปูที ่4 เตาเผาถ่านแบบถงั 200 ลติร 

 

 
รปูที ่5 การจดัเกบ็ถ่านไม ้

 
ตารางที ่2 รายละเอยีดของเครือ่งยนต ์

Name and model of engine Cummins, 4BTA3.9  

General details four cylinder, direct injection   

 turbo, inter cooler 

rate speed 1500 rpm 

compression ratio 16.5:1 

bore 102 mm 

stoke 120 mm 

displacement 3.9 liter 
 
 
 
 

ตารางที ่3 คุณสมบตัขิองไม ้[4] 

moisture 8.38 - 10.29 % 

ash 0.1 - 1.51 % 

volatile matter 73.42 - 78.15 % 

fixed carbon 11.9 - 16.7 % 
 

ตารางที ่4 คุณสมบตัขิองถ่านไม ้[5] 

moisture 0.27% 

ash 3.2% 

volatile matter 20.38% 

fixed carbon 76.15% 
 
2.3 วิธีในการทดลอง 

ทาํการวดัอตัราการสิน้เปลอืงของน้ํามนัเชือ้เพลงิ โดยทําการปรบั
ความเรว็ของอากาศทีไ่หลเขา้เตาเพื่อหาอตัราการไหลของอากาศทีใ่ช้
เผาไหมภ้ายในเตา ดงัตารางที ่4 ทําการทดลองทีอ่ตัราการไหลของ
อากาศที่ใช้ในการเผาไหมภ้ายในเตาผลติก๊าซชวีมวลที่อตัราการไหล 
198, 330 และ 462 ลติรต่อนาท ีตามลําดบั ทีแ่ต่ละอตัราการไหลจะใช้
ร่วมกบัน้ํามนัดเีซล D100 ไบโอดเีซล B50 และไบโอดเีซล B100 
ตามลําดบั ทาํการทดสอบทีภ่าระทางไฟฟ้า 10, 20 และ 30 กโิลวตัต ์
ตามลําดบั น้ํามนัดเีซลที่ใช้ในการทดลองเป็นน้ํามนัดเีซลทีม่ขีายตาม
ป ัม น้ํ ามันทัว่ ไป  ส่ วน น้ํ ามัน ไบโอดี เซล เ ป็น น้ํ ามันที่ภ าควิช า
วศิวกรรมเครื่องกล มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ผลติขึน้เอง ซึง่ผลติจาก
น้ํามนัผชืใชแ้ลว้โดยผ่านกระบวนการทรานเอสเทอรฟิิเคชัน่ คุณสมบตัิ
ของน้ํามนัดีเซลและน้ํามนัไบโอดีเซลแสดงในตารางที่ 5 และ 6 
ตามลาํดบั แผนผงัอุปกรณ์การทดลองดงัแสดงในรปูที ่6 

ตารางที ่4 อตัราการไหลของอากาศทีใ่ชเ้ผาไหมภ้ายในเตา 
ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ความเรว็ของอากาศทีไ่หล
เขา้เตา 

อตัราการไหลของอากาศทีใ่ช้
เผาไหมภ้ายในเตา 

(เมตรต่อนาท)ี (ลติรต่อนาท)ี 

1.5 198 

2.5 330 

3.5 462 

ตารางที ่5 คุณสมบตัขิองน้ํามนัดเีซล [6] 
Viscosity at 40°C (cS) 4.33 

Density at 40°C (kg/m3) 788.96 
Flash point (°C) 66 
Cloud point (°C)  13 
Carbon residues (%)  0.3 
Calorific value (kcal/kg) 10404 
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ตารางที ่6 คุณสมบตัขิองน้ํามนัไบโอดเีซล 

Test Item 
Test 

Method 
Limit Result 

Kinematic Viscosity at 
40°C,mm2/s 

ASTM D 
445 -06 

3.5 - 
5.0 

4.792 

Water and 
Sediment,%vol 

ASTM D 
2709 -
96 

max 
0.2 

<0.005 

Flash Point, (P.M),°C 
ASTM D 
93 -02a 

min 
120 

>120 

Total Acid Number,mg 
KOH/g 

ASTM D 
664 -01 

max 
0.5 

0.3 

Total glycerin,%wt 
EN 
14105 

max 
0.25 

0.19 

 

 
รปูที ่6 แผนผงัอุปกรณ์การทดลอง 

 
3. ผลการทดลอง  

จากรปูที ่7 พบวา่ การใชน้ํ้ามนัดเีซลเพยีงอยา่งเดยีวจะมอีตัราการ
สิน้เปลอืงมากทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการใช้น้ํามนัดเีซลร่วมกบัก๊าซ 
ชวีมวล เมือ่เพิม่อตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตา
ผลติชวีมวลจะทําใหอ้ตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัดเีซลลดลง และตํ่าทีสุ่ด
เมือ่ใชอ้ตัราการไหล 462 ลติรต่อนาท ีแนวโน้มของอตัราการสิน้เปลอืง
น้ํามนัดเีซลจะเพิม่ขึน้เมือ่ภาระทางไฟฟ้าเพิม่ขึน้ ทีภ่าระทางไฟฟ้า 10 
กโิลวตัต์ อตัราการไหล 462 ลติรต่อนาท ีมอีตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนั
เชือ้เพลงิตํ่าทีส่ดุเทา่กบั 0.9 กโิลกรมัต่อชัว่โมง 
 จากรปูที ่8 พบว่าถา้เพิม่อตัราการไหลของอากาศทีใ่ชภ้ายในเตา
ผลติก๊าซชวีมวลสูงขึน้ จะมอีตัราการทดแทนน้ํามนัดเีซลสูงขึน้ตามไป
ดว้ย ซึง่อตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตาผลติก๊าซ
ชวีมวลทีม่อีตัราการทดแทนน้ํามนัเชือ้เพลงิสงูทีสุ่ดคอื ทีอ่ตัราการไหล 
462 ลติรต่อนาท ีและเมือ่เปรยีบเทยีบอตัราการไหลทีภ่าระทางไฟฟ้า
ต่างกนัพบวา่ ทีภ่าระทางไฟฟ้า 10 กโิลวตัต ์มอีตัราการทดแทนน้ํามนั
ดเีซลสงูทีสุ่ด ที ่74.29% และทีภ่าระทางไฟฟ้า 20 กโิลวตัต ์มแีนวโน้ม
ของอตัราการทดแทนน้ํามนัดเีซลตํ่ากวา่ทีภ่าระทางไฟฟ้า 10 และ 30 
กโิลวตัต ์   
 จากรปูที ่9 พบวา่ การใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซล B100 เพยีงอย่างเดยีว
มอีตัราการสิ้นเปลอืงน้ํามนัมากกว่าการใช้ไบโอดเีซลร่วมกบัก๊าซชวี-
มวล และเมื่อเพิม่อตัราการไหลของอากาศทีใ่ช้ในการเผาไหมภ้ายใน
เตาผลติก๊าซชวีมวลจะทาํใหอ้ตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัลดลง และตํ่าสุดที่
อตัราการไหล 462 ลติรต่อนาท ีเมื่อภาระทางไฟฟ้าเพิม่ขึน้อตัราการ

สิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นตามไปด้วย ที่ภาระทาง
ไฟฟ้า 10 กโิลวตัต์ อตัราการไหล 462 ลติรต่อนาท ีมอีตัราการ
สิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิตํ่าทีส่ดุเทา่กบั 1.8 กโิลกรมัต่อชัว่โมง   
 

 
รปูที ่7 อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัดเีซลระหวา่งเชือ้เพลงิเดีย่วและ

เชือ้เพลงิรว่ม 
 

 
รปูที ่8 อตัราการทดแทนน้ํามนัดเีซล 

ระหวา่งอตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตาต่างกนั 
 

 
รปูที ่9 อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัไบโอดเีซล B100 ระหวา่งเชือ้เพลงิ

เดีย่วและเชือ้เพลงิรว่ม 



152                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

 
รปูที ่10 อตัราการทดแทนน้ํามนัไบโอดเีซล B100 

ระหวา่งอตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตาต่างกนั 
 

 
รปูที ่11 อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัไบโอดเีซล B50 

ระหวา่งเชือ้เพลงิเดีย่วและเชือ้เพลงิรว่ม 
 

จากรปูที ่10 พบวา่ อตัราการทดแทนน้ํามนัเชือ้เพลงิจะมคี่าสงูขึน้
เมื่อเพิม่อตัราการไหลของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิต
ก๊าซชวีมวล ซึง่อตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตา
ชวีมวลที่มอีตัราการทดแทนน้ํามนัเชื้อเพลิงมากที่สุดคอื ที่อตัราการ
ไหล 462 ลติรต่อนาท ีซึง่สามารถทดแทนน้ํามนัเชือ้เพลงิได ้68.89% ที่
ภาระทางไฟฟ้า 30 กโิลวตัต ์ 
 จากรปูที ่11 พบว่า อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัของการใชน้ํ้ามนัไบ
โอดเีซล B50 เพยีงอยา่งเดยีวมคีา่มากกวา่การใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซล B50 
รว่มกบัก๊าซชวีมวล อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัจะมคีา่ตํ่าทีส่ดุเมือ่ใชอ้ตัรา
การไหลของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊าซชีวมวล
เท่ากบั 462 ลติรต่อนาท ีซึง่มคี่าเท่ากบั 1.2 กโิลกรมัต่อชัว่โมง ทีภ่าระ
ทางไฟฟ้า 10 กโิลวตัต ์และเมือ่ภาระโหลดทางไฟฟ้าเพิม่ขึน้อตัราการ
สิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  

รปูที ่12 อตัราการทดแทนน้ํามนัไบโอดเีซล B50 
ระหวา่งอตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตาต่างกนั 

 
 จากรูปที ่12 พบว่า เมื่อเพิม่อตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการ
เผาไหม้ภายในเตาผลิตก๊าซชวีมวลจะทําให้อตัราการทดแทนน้ํามนั
เชื้อเพลิงเพิม่ขึ้นด้วย อตัราการทดแทนน้ํามนัเชื้อเพลิงมคี่าสูงสุดที่
อตัราการไหล 462 ลติรต่อนาท ีและตํ่าทีสุ่ดทีอ่ตัราการไหล 198 ลติร
ต่อนาท ีทีภ่าระทางไฟฟ้า 10, 20 และ 30 กโิลวตัต ์มอีตัราการทดแทน
สงูสุดที ่71.43, 63.33 และ 70.24% ตามลําดบั และตํ่าสุดที ่30.95, 
26.67 และ 34.52% ตามลาํดบั  
 เมื่อนําขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์อย่างละเอยีดแล้วพบว่า อตัราการ
ไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตาผลติก๊าซชวีมวลสงูจะทํา
ใหอ้ตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชื้อเพลงิลดลง ดงันัน้จากรูปที ่13 พบว่า
การใช้น้ํามันดีเซลร่วมกับก๊าซชีวมวลมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงตํ่าที่สุด รองลงมาคือน้ํามนัไบโอดีเซล B50 และ B100 
ตามลําดบั ทัง้น้ีกเ็น่ืองจากค่าความรอ้นของน้ํามนัไบโอดเีซลทีม่คี่าตํ่า
กวา่น้ํามนัดเีซล และเมือ่พจิารณาจากแนวโน้มของกราฟพบวา่ถา้ภาระ
ทางไฟฟ้าเพิม่ขึน้อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัจะสงูขึน้  
 

 
รปูที ่13 อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิของน้ํามนัเชือ้เพลงิทีอ่ตัรา

การไหลของอากาศเทา่กนั 
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4. สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการทดสอบการใช้น้ํามนัดเีซล น้ํามนัไบโอดเีซล ร่วมกบั
ก๊าซชวีมวลในเครือ่งกาํเนิดไฟฟ้า สามารถสรุปไดว้า่ การใชน้ํ้ามนัดเีซล
ร่วมกับก๊าซชีวมวลมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงน้อยกว่า
น้ํามนัไบโอดเีซล B50 และ B100 ซึง่จากการใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซล B50 
ร่วมกบัก๊าซชีวมวลจะมอีตัราการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงน้อยกว่า
น้ํามนัไบโอดเีซล B100 อตัราการไหลของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้
เป็นปจัจยัทีม่ผีลต่ออตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนั ดงัจะเหน็ไดจ้าก เมือ่เพิม่
อตัราการไหลของอากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตาผลติก๊าซชวี-มวล
จะทําให้อตัราการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงลดลง อตัราการไหลของ
อากาศทีใ่ชใ้นการเผาไหมภ้ายในเตาผลติก๊าซชวีมวลทีส่ามารถลดการ
ใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิไดม้ากทีสุ่ดคอืทีอ่ตัราการไหล 462 ลติรต่อชัว่โมง 
รองลงมาคอื 330 และ 198 ลติรต่อชัว่โมง ตามลําดบั และเมือ่ภาระทาง
ไฟฟ้าเพิม่ขึน้อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิจะสงูขึน้ดว้ย  
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บทคดัย่อ 
 หวัเผาวสัดุพรุน  (porous burner)  มขีอ้ดทีีเ่หนือกวา่หวัเผา
ทีใ่ห้เปลวไฟอสิระทัว่ไป กล่าวคอืก่อใหเ้กดิการอุ่นไอดตีามธรรมชาติ
ภายในวสัดุพรุนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึใหอ้ตัราการเผาไหมท้ีส่งู ให้
การเผาไหมใ้นสภาวะไอดบีางมากๆได ้และปลดปล่อยปรมิาณมลพษิ 
CO และ NOx ตํ่า จงึไดร้บัความนิยมใชง้านแพรห่ลายมากขึน้ อย่างไรก็
ตามหัวเผาวัสดุพรุนส่วนใหญ่เป็นแบบผสมกันมาก่อน (premixed- 
porous burner) ทาํใหม้ขีอ้จาํกดัในการใชง้านเกีย่วกบัความปลอดภยัที่
ตํ่า ในงานวจิยัน้ีจงึได้ศึกษาและพฒันาหวัเผาวสัดุพรุนแบบไม่มกีาร
ผสมเชือ้เพลงิกบัอากาศมาก่อน (nonpremixed porous burner) เพือ่
เพิม่ความปลอดภยัในการใชง้านใหส้งูขึน้ หวัเผาวสัดุพรุนประกอบดว้ย
วสัดุพรุนสองสว่น คอื porous burner (PB) ทาํหน้าทีก่ระจายเชือ้เพลงิ
ให้ไหลเต็มหน้าตดัก่อนที่จะไปผสมกบัอากาศแล้วเข้าไปเผาไหม้ใน 

porous emitter (PE) ต่อไป หวัเผาวสัดุพรุนตามการศกึษานี้สามารถ
ทาํงานไดท้ัง้ในแบบ premixed และ nonpremixed ขึน้อยู่กบัการปรบั
ระยะห่างระหว่างวสัดุพรุนทัง้สองชนิด ถ้าวสัดุพรุนทัง้สองชนิดตดิกนั
ระยะห่างระหวา่งวสัดุพรุนมคี่าเท่ากบัศูนย ์(XPB = 0 มม) หวัเผาจะ
ทาํงานแบบ nonpremixed  และ จะเป็นแบบ premixed เมือ่วสัดุพรุน
ทัง้สองอยู่ห่างกันเพราะช่องว่างที่เกิดขึ้นจะทําหน้าที่เป็นห้องผสม 
(mixing chamber) ในการทดลองจะศกึษาอทิธพิลของตวัแปรทีส่าํคญัๆ 
ได้แก่ ค่าอตัราส่วนสมมูล (equivalence ratio) อตัราการเผาไหม ้ 
(firing rate) ระยะห่างระหว่างวสัดุพรุนที่มผีลต่อการเผาไหม้ใน      
วสัดุพรุน การปลดปล่อยแก๊ส CO และ NOx ทีท่างออกของหวัเผา และ
ประสทิธภิาพการแผร่งัสคีวามรอ้น (radiation efficiency) เชือ้เพลงิทีใ่ช้
ในการทดลองคอืแก๊สหุงต้ม ผลการทดลองพบว่าหวัเผาวสัดุพรุนแบบ 
nonpremixed  ให้ขอบเขตการเผาไหม ้(flammability limit) ที่กวา้ง 
โดยมคี่าอตัราส่วนสมมูลอยู่ในช่วง   0.23-0.99  ปลดปล่อยปรมิาณ  
CO  ประมาณ  120  ppm   และ  ใหป้รมิาณ   NOx   ตํ่าใกลเ้คยีงกบั
หวัเผาวสัดุพรุนแบบ premixed  คอืประมาณ 110  ppm อย่างไรกต็าม 
หวัเผาวสัดุพรนุแบบ nonpremixed ใหป้ระสทิธภิาพในการแผร่งัสคีวาม
รอ้นสูงกว่า ถงึ 3-13% เมื่อเทยีบกบัแบบ premixed ทีเ่ง ื่อนไขทดลอง
เดยีวกนั 
 
  

 
Abstract 

Porous burners offer the advantages over the free flame 
burners. Because of a self preheating of fresh mixture inside the 
combustion chamber, higher burning rate, lean burn and low 
pollution (i.e. CO, NOx) are obtained. However, most of the 
previous studied are placed on the premixed combustions which 
unfortunately provide a very low safety in the operation. 
Therefore, the main objective of this studied is to developed a 
nonpremixed porous burner which can provides a more safety. A 
porous burner consisted of two porous sections. The first section 
is a porous burner (PB) which is contained with the stainless 
wires, in order to distribute the gas fuel flows uniformly entire the 
section. Thus they will be burned in the second section, i.e. 
porous emitter (PE). This burner can be operated in both 
premixed and nonpremixed combustion modes. The premixed 
mode was done when a mixing chamber is opened (i.e. gap 
between PB and PE is not zero). While a nonpremixed mode will 
be carried out if the mixing chamber is completely closed. The 
parametric studies were done on the effect of equivalence ratio, 
firing rate, and XPB on the emission (CO, NOx), also the radiation 
efficiency. LPG is used as the gas fuel in this study. It was found 
that a combustion in nonpremixed mode can be operated with a 
wider flammability limit (equivalence ratio between 0.23-0.99) 
than a premixed mode, which is still provide a low emission with 
CO emitted at about 120 ppm and NOx  at about 110 ppm. 
Moreover, the operation in a nonpremixed combustion mode 
provides higher radiation efficiency of about 3-13% compared 
with a premixed combustion mode.   
 
1. บทนํา 
    ในช่วงที่ผ่านมามีนักวิจ ัยหลายกลุ่มนําเอาวัสดุพรุน (porous- 
medium) มาใชร้ว่มกบัการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิแก๊ส [1, 2] พบวา่ลกัษณะ
เด่นของวสัดุพรุนซึง่เป็นของแขง็ทีม่คีวามพรุนภายในมอีตัราส่วนพืน้ที่
ผวิต่อปรมิาตรสงูสามารถทนต่ออุณหภมูสิงูไดจ้งึสง่เสรมิการถ่ายเท 
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รูปท่ี 1 หวัเผาวสัดุพรนุแบบไมม่กีารผสมเชือ้เพลงิกบัอากาศมาก่อน 

 
ความร้อน เปลี่ ยนรูปพลัง ง านได้ดีร ะหว่ า งการพาความร้อน       
(thermal convection) และ การแผร่งัสคีวามรอ้น (thermal radiation)  
และ พบว่าการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิแก๊สทีเ่กดิขึน้ภายในวสัดุพรุนนัน้จะให้
การเผาไหมท้ีม่กีารหมุนเวยีนความรอ้นในตวัเอง การหมุนเวยีนความ
รอ้นที่เกดิขึ้นน้ีจะช่วยส่งเสรมิการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ ได้การเผาไหม้
เป็นแบบ “excess-enthalpy flame”  กล่าวคอือุณหภูมกิารเผาไหม้
สามารถสงูกว่าทางทฤษฎ ี(adiabatic flame temperature) [3] ของ
ส่วนผสมที่สภาวะเริม่ต้นเดยีวกนัรวมทัง้ปลดปล่อยมลพษิตํ่าทัง้ CO 
และ NOx [1] เพราะมกีารอุ่นไอดกี่อนการเผาไหม้และความร้อนที่ได้
จากการเผาไหม้ในสถานะแก๊สมกีารถ่ายเทให้กบัวสัดุพรุนในสถานะ
ของแขง็ในทนัททีนัใดจงึลดเวลา (residence time) ในการเกดิ NOx  
เพิม่ความเขม้การเผาไหม ้ (combustion intensity) ระบบจงึมขีนาด
กะทดัรดั ขยายขอบเขตการเผาไหม ้(flammability limits) [1] ให้

ส่วนผสมเจือจางเกินระบบปกติจะสามารถทําได้หรืออีกนัยหน่ึงคือ
สามารถเผาเชื้อเพลิงค่าความร้อนตํ่า ๆ ที่ไม่สามารถติดไฟได้ด้วย
ตวัเอง โดยทัว่ไปหวัเผา  วสัดุพุรนจะทาํงานเป็นแบบผสมเชือ้เพลงิกบั
อากาศมาก่อน [4-8] ซึ่งมขีอ้จํากดัเรื่องความปลอดภยัในการใชง้าน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเพราะอาจจะเกิดการติดไฟของส่วนผสม
ระหว่างเชื้อเพลงิกบัอากาศก่อนทีจ่ะมาถงึหอ้งเผาไหมซ้ึ่งอาจจะทําให้
ก่อให้เกิดอนัตรายขึ้นได้จงึมกีารแก้ปญัหานี้โดยการให้เชื้อเพลิงกบั
อากาศมาผสมกนัทีห่อ้งเผาไหมเ้พือ่เพิม่ความปลอดภยัในการทาํงาน 
     ในงานวจิยัน้ีได้พฒันาหวัเผาวสัดุพรุนแบบไม่มกีารผสมเชื้อเพลงิ
กับอากาศมาก่อนโดยใช้เชื้อเพลิงแก็ส เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน     
การเผาไหม้และได้ศึกษาอิทธิพลค่าอัตราส่วนสมมูล (equivalence 
ratio)   ระยะห่างระหว่างวสัดุพรุน (XPB) ทีม่ผีลต่อการโครงสรา้งทาง
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ความร้อนในวสัดุพรุน การปลดปล่อยมลพษิทัง้ CO, NOx และ ประสทิธภิาพการแผร่งัสคีวามรอ้น  
   

 

                        

                                                     
                                      (ก) กรณ ีpremixed                                                              (ข) กรณ ีnonpremixed                                                                          
                                          (xPB = -20 มม)                                                       (xPB = 0 มม) 

รปูที ่2 เปรยีบเทยีบการจา่ยอากาศของกรณ ีpremixed และ nonpremixed 
 
 

2. การทดลอง 
2.1 อุปกรณ์การทดลอง        
        รูปที่ 1 แสดงหัวเผาวัสดุพรุนแบบไม่มีการผสมมาก่อนซึ่ง
ประกอบด้วยวสัดุพรุนรูปทรงกระบอกสองชิ้นวางอยู่ในท่อสแตนเลส 
กลวงร่วมแกนตัง้อยู่ในแนวดิง่ ประกอบดว้ยส่วนแรกคอืวสัดุพรุน PB 
(porous burner) วสัดุพรุน PB ประกอบดว้ยตาข่ายสแตนเลสขนาด 
100 mesh/inch จาํนวน 200 แผน่ วางอดัแน่นซอ้นกนัยาว 75 มม ใน
ท่อสแตนเลสขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 60 มม เพื่อทําหน้าที่กระจาย
เชื้อเพลิงแก๊สให้ไหลเต็มหน้าตัดท่อ     ส่วนที่สองคือวสัดุพรุน PE  
(porous emitter) วสัดุพรุน PE น้ีประกอบดว้ยกอ้นหนิขนาด 10 มม 
บรรจุเตม็หน้าตดัในท่อสแตนเลสขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 75 มม เป็น
ระยะทางยาว 160 มม ทาํหน้าทีใ่นการเผาไหม ้ระยะห่างระหว่างวสัดุ

พรุน PB และวสัดุพรุน PE (XPB) สามารถปรบัไดอ้ย่างอสิระโดยอาศยั
การเลื่อนของวสัดุพรุน PB ขึน้หรอืลงโดยขนัสกรดูา้นบนขณะทีว่สัดุ
พรุน PE ถูกยดึตดิตายตวัอยู่กบัที ่หวัเผาวสัดุพรุนตามการศกึษานี้
ได้ร ับการออกแบบมาเป็นพิเศษคือสามารถทํางานได้ทัง้ในแบบ 
premixed และ nonpremixed ขึน้อยู่กบัการปรบัระยะห่างระหว่างวสัดุ
พรุนทัง้สองชนิด ดงัแสดงในรูปที่ 2 ถ้าวสัดุพรุนทัง้สองชนิดติดกัน  
(XPB = 0 มม)      หวัเผาจะทาํงานแบบ  nonpremixed   และ จะเป็น
แบบ premixed เมือ่วสัดุพรนุทัง้สองอยู่ห่างกนั  (XPB = -20 มม) เพราะ
ช่องว่างที่เกดิขึน้จะทําหน้าทีเ่ป็นหอ้งผสม     ในการทดลองนี้จะปรบั
ระยะ   XPB = -20 มม และ XPB = 0 มม วสัดุพรุน PE จะห่อหุม้ดว้ย  
air jacket เพื่ออุ่นอากาศก่อนทีจ่ะถูกจ่ายไปยงัส่วนจ่ายอากาศซึง่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม จํานวนสี่รูซึ่งจะทําให้อากาศไหลแบบ
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หมุนวน (swirl)    เมือ่ระยะ     XPB = -20 มม ดงัรปูที ่2(ก) และจา่ย
อากาศเป็นแบบวงแหวน (annular) เมือ่ระยะ XPB = 0 มม ดงัรปูที ่2(ข)  
 
2.2 การวดั 
      คุณลกัษณะในการเผาไหม้ประมาณได้จากการกระจายอุณหภูมิ
ตลอดทัง้หวัเผาและแก๊สที่เผาไหมท้ี่ออกมาจากทางออกหวัเผา โดย
อุณหภูมจิะวดัอุณหภูมภิายในหวัเผาตัง้แต่ T1-T14 ซึง่ใชเ้ทอรโ์มคปัเป้ิล
สองชนิด ใน PE จะใช้เทอร์โมคัปเป้ิล B-Type ซึ่งมีขนาด
เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 0.5 มม สายบวกทําจากโลหะผสมระหว่าง Pt 70% 
และ Rh 30% สายลบทาํจากโลหะผสม Pt 94% และ Rh 6% สามารถ
ใช้งานไดใ้นช่วงอุณหภูม ิ300 องศาเซลเซยีส  ถงึ ประมาณ 1700  
องศาเซลเซยีส จงึเหมาะอย่างยิง่สาํหรบัการวดัอุณหภูมใินบรเิวณการ
เผาไหม ้  จาํนวน 6 ตวัตําแหน่งทีว่ดัตัง้แต่ T6-T11  วางตามแนวตรง
กลางของวสัดุพรนุ PB  ดงัรปูที ่1  ในวสัดุพรุน   PB ใชเ้ทอรโ์มคปัเป้ิล 
N-type ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.1 มม ประกอบดว้ยสายบวกและสาย
ลบ โดยสายบวกทาํจากโลหะผสมระหวา่ง Ni 10% และ   Cr 90% สว่น
สายลบทาํจากโลหะผสมระหวา่ง  Ni 95%+5%  ของสว่นผสมระหวา่ง 
Al, Mn และ Si สามารถใชง้านในสภาวะทีเ่ป็น Oxidizing หรอื Inert ได้
ด ีทนอุณหภูมสิูงสุดประมาณ 1260 องศาเซลเซยีส  จํานวน 5 ตวั
ตําแหน่งทวีดัตัง้แต่ T1-T5 สอดเขา้ไปตามช่องวา่งเลก็ๆระหวา่งซเีมนต์
ทนไฟกบั PB ตามตําแหน่ง ดงัรปูที ่1 และเทอรโ์มคปัเป้ิล N-type  ยงั
ได้ใช้บรเิวณทางออกหวัเผาตามตําแหน่ง T12-T14 บรเิวณทางเขา้
อากาศ และ  ทางออกอากาศหลงัอุ่นตามตําแหน่ง    T15-T16     โดย
เทอรโ์มคปัเป้ิลทัง้หมดน้ีจะต่อเขา้กบั Data Logger รุน่ DT600 และ
คอมพวิเตอร์ตามลําดบัเพื่อบนัทกึค่าอุณหภูมแิบบต่อเน่ืองขณะที่วดั
สําหรบัการวดัไอเสยีจากการเผาไหม้ทําการวดัด้วยเครื่องวเิคราะห ์    
ไอเสยี (exhaust gas analyzer) เป็นของบรษิทั MESSTECHNIK 
EHEIM รุน่ Visit-01L ในการวดัค่า CO, CO2, O2, และ NOx ลกัษณะ
การวเิคราะห์ไอเสยีเป็นแบบแห้ง (dry-basis) โดยวดัที่ตําแหน่ง
ทางดา้นขาออก (downstream) ของหวัเผาวสัดุพรุน และ ความดนัใน
หอ้งจา่ยอากาศ ΔP เทยีบกบับรรยากาศวดัโดย U-tube manometer 

 
2.3 วธิกีารทดลอง 

       ขัน้ตอนการทดลองและการทาํงานของหวัเผา ในตอนเริม่ตน้จะปรับ
ระยะ XPB = -20 มม ปล่อยเชือ้เพลงิ LPG เขา้ทางวสัดุพรุน PB และ 
อากาศไหลแบบหมุนวนเข้ามาทางด้านข้างของห้องเผาไหม้แล้วใช ้
เปลวไฟล่อ (pilot flame) เป็นตวัจุดไฟ จอ่ทางช่องจุดไฟ (ignition port) 
เมื่อไฟติดแล้วจงึปรบัค่าการป้อนเชื้อเพลิงให้ได้ตามที่ต้องการปรบั
ปรมิาณอากาศใหป้รมิาณ O2 จากเครื่องวเิคราะห์   ไอเสยีมคี่าอยู่
ระหว่าง 10% ถงึ 11% ของอากาศส่วนเกนิจากนัน้จะทําการอุ่นวสัดุ
พรนุตาขา่ยสแตนเลส (PB) และชัน้วสัดุพรุนหนิ (PE) รอ้นขึน้จนกระทัง่
จนอุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดทัง้เตาเผาวสัดุพรุนทําการ
ทดลองตามเงือ่นไขต่างๆ ทีต่อ้งการ 
 
3. ผลการทดลอง  

     รปูที ่3 แสดงอทิธพิลของค่าอตัราสว่นสมมลู Φ ต่อโครงสรา้งทาง
ความรอ้น T ในหอ้งเผาไหมท้ี ่firing rate (CL) เท่ากบั 5 kW ของกรณ ี

nonpremixed (XPB = 0 มม) ซึง่การปรบัค่า Φ กระทาํไดโ้ดยการปรบั
อัตราการไหลของอากาศแต่ร ักษาอัตราการป้อนเชื้อเพลิงให้คงที ่ 

พบว่าเมื่อค่า Φ สงูขึน้ อุณหภูมจิะสงูขึน้ตามค่า Φ ทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่ง
เป็นไปตามทฤษฎ ี
      รปูที ่4 เปรยีบเทยีบ T ระหวา่ง premixed และ nonpremixed  ที ่
CL = 5 kW   พบวา่เมือ่ทาํการลดระยะ   XPB = -20 มม      จนเป็น 
XPB = 0 มม  การเผาไหมย้งัเกดิขึน้ไดโ้ดยตําแหน่งเปลวไฟระบุโดย
ตําแหน่งอุณหภูมสิูงสุด จะเกิดลึกเขา้ไปในวสัดุพรุน PE มากขึ้น
เน่ืองจากการปรบัเปลี่ยนการจ่ายอากาศในการเผาไหม ้ จากการจ่าย
อากาศแบบหมนุวนเมือ่ระยะ   XPB = -20 มม เป็น จา่ยอากาศเป็นแบบ
วงแหวนเมือ่ XPB = 0 มม ทาํใหเ้ชือ้เพลงิเจอกบัอากาศภายในวสัดุพรุน 
PE ทัง้หมด   
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 รปูที ่3 อทิธพิลของ Φ ทีม่ผีลต่อ T กรณ ีnonpremixed (XPB = 0 มม) 
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รปูที ่5 อทิธพิลของ Φ ทีม่ผีลต่อความดนัในหอ้งจา่ยอากาศ 
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รปูที ่6 คา่มลพษิทีป่ลดปล่อย CO และ NOX ระหวา่งกรณ ีpremixed 

             และ nonpremixed  
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รปูที ่7 ประสทิธภิาพการแผร่งัสคีวามรอ้น 

รปูที ่5 แสดงค่า Φ ทีม่ตี่อความดนั ΔP ของการเผาไหมข้องกรณ ี

premixed และ nonpremixed จากรปูพบวา่เมือ่ค่า Φ สงูขึน้ความดนั
จะลดลงเพราะการปรบัอตัราการไหลของอากาศลดลงทําให้ความดนั
ลดลง และ กรณี nonpremixed จะมคีวามดนัสงูกวา่กรณี premixed ที ่

Φ น้อยกวา่ 0.63 เน่ืองจากไมม่หีอ้งผสม (mixing chamber) อากาศจะ

ผ่านช่องว่างเลก็ๆ ระหว่างผนังหอ้งเผาไหมก้บั PB ทําใหค้วามดนั

สงูขึน้เพราะอตัราการไหลของอากาศทีเ่ขา้สงู แต่เมือ่ Φ มากกวา่ 0.63 
กรณี premixed จะมคีวามดนัสูงกว่ากรณี nonpremixed เน่ืองจาก 
กรณี premixed มกีารเผาไหมใ้กลห้น้าผวิวสัดุพรุน PE มากกวา่กรณ ี
nonpremixed สง่ผลทาํใหค้วามดนัสงูขึน้  

      รปูที ่6 เปรยีบเทยีบค่ามลพษิทีป่ลดปล่อย CO  และ NOX ที ่    
CL = 5 kW ระหวา่ง  premixed  และ  nonpremixed  พบวา่ กรณ ี
nonpremixed จะใหก้ารปลดปล่อยปรมิาณ CO ประมาณ 120 ppm ซึง่
มากกวา่กรณี premixed อยู่เกอืบสองเท่า เพราะในกรณี nonpremixed 
อากาศเขา้ผสมกบัเชื้อเพลงิใน PE ทําใหเ้ชือ้เพลงิบางส่วนไม่สามารถ
ผสม และเกดิการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์กบัอากาศไดห้มดในวสัดุพรุน 
PE จงึเลด็ลอดออกมาเผาไหมน้อกวสัดุพรุน PE บางสว่น ในขณะทีท่ ัง้
สองกรณีจะปลดปล่อยปรมิาณ NOX  ตํ่าใกลเ้คยีงกนั คอืประมาณ   
110 ppm  โดยที ่ T แตกต่างกนั ถงึแมว้่ากรณี  nonpremixed มี
อุณหภูมสิงูสุดของการเผาไหมจ้ะตํ่ากวา่กรณี premixed แต่อุณหภูมิ
ตลอดทัง้ PE สงูกวา่กรณี premixed จงึทาํใหม้เีวลาในการก่อเกดิ NOX 
ทีย่าวนานขึน้  ดงัแสดง T ในรปูที ่4  

      รปูที ่7 แสดงอทิธพิลของคา่อตัราสว่นสมมลูทีม่ตี่อประสทิธภิาพใน

การแผ่รงัสีความร้อน (ηradiation) ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างพลังงาน
ความร้อนที่แผ่รงัสอีอกมาทางด้าน  downsteam  กับ พลังงานของ
เชือ้เพลงิทีป้่อนเขา้ไป พบวา่ ในกรณี  nonpremixed  ทุกค่า Φ ให้
ประสิทธิภาพในการแผ่ร ังสีความร้อนออกสู่ภายนอก สูงกว่ากรณ ี
premixed ถงึ 3-13% เน่ืองจาก กรณี  nonpremixed ใหต้ําแหน่งเปลว
ไฟเกดิลกึเขา้ไปในวสัดุพรุน PE อุณหภูมติลอดทัง้วสัดุพรุน PE สงูกวา่ 
กรณี premixed จงึทาํใหม้กีารแผร่งัสอีอกสูภ่ายนอกมากกวา่ทีเ่ง ือ่นไข
ทดลองเดยีวกนั 

 

4. สรปุผลการศึกษา 
 หวัเผาวสัดุพรุนแบบ nonpremixed  ถงึแมจ้ะใหก้ารปลดปล่อย

ปรมิาณ CO ประมาณ 120 ppm ซึง่มากกวา่ หวัเผาวสัดุพรุนแบบ 
premixed อยู่เกอืบสองเท่า แต่กม็อุีณหภูมทิีสู่งตลอดทัง้วสัดุพรุน PE  
เพราะการเผาไหมไ้ปเกดิภายในวสัดุพรุน PE ลกึขึน้แต่ยงัคงให ้ NOX  

ตํ่าใกลเ้คยีงกบั หวัเผาวสัดุพรนุแบบ premixed แต่หวัเผาวสัดุพรุนแบบ 
nonpremixed ใหป้ระสทิธภิาพในการแผ่รงัสคีวามรอ้นออกสูภ่ายนอก 
สู ง ก ว่ าหัว เ ผ า วัสดุ พ รุ นแบบ  premixed จึงทํ า ให้หัว เ ผ าแบบ 
nonpremixed นําประโยชน์จากความรอ้นทีแ่ผร่งัสอีอกมาใชง้านไดม้าก
ขึน้ 
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วิธีการวิเคราะหค์วามเรว็ด้วยการถ่ายภาพอนุภาค 

Visualization of tangential flow inside the cylinder tube using 
Particle Image Velocimetry (PIV) 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหม ้ของ
หวัเผาวสัดุพรุนสําหรบัเชื้อเพลงิเหลว (liquid-fuel porous burner) 
รูปแบบการไหลภายในหัวเผานับเป็นสิ่งสําคัญมากในการกําหนด
สมรรถนะการเผาไหมข้องหวัเผาฯ ดงันัน้ในการทดลองนี้จะศกึษาถงึ
อทิธพิลของรูปแบบการจ่ายอากาศในแบบต่างๆกนั ทีจ่ะส่งผลต่อรูป 
แบบการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหม ้การศกึษานี้เป็นการทดลอง
ภายใตอุ้ณหภูมหิอ้งยงัไม่มกีารเผาไหมจ้รงิเกดิขึน้ โดยจาํลองหอ้งเผา
ไหมด้ว้ยทอ่อะครลิกิใส ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 74 มลิลเิมตรยาว 200 
มลิลเิมตรหนา 3 มลิลเิมตร เพือ่สงัเกตพฤตกิรรมการไหลของเชือ้เพลงิ
และอากาศทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหม ้การศกึษากระทําทีส่ภาวะการ
ทํางานทีเ่ทยีบเท่ากบัการทํางานจรงิของหวัเผาฯน้ํามนัก๊าดที ่5 kW 

และอตัราส่วนสมมูล (Φ) อยู่ในช่วง 0.4-0.8 ในการทดลองจะแทน
กระแสของไอน้ํามนัเชื้อเพลิงด้วยอากาศที่มเีลขเรย์โนลดส์เดียวกนั 
ขณะทดลองจะทําการวดัความเรว็และทศิทางการไหลทีต่ําแหน่งต่างๆ 
ภายในหอ้งเผาไหมด้ว้ยวธิ ีParticle Image Velocimetry แบบ 2 มติ ิ
จากการศกึษาพบวา่ การจา่ยอากาศเขา้หอ้งเผาไหมต้ามแนวเสน้สมัผสั
ผวิหอ้งเผาไหมรู้ปแบบการไหลทีเ่กดิขึน้จะมลีกัษณะเป็นการไหลเป็น
แบบหมุนควง (Swirling flow) เกดิขึน้ทีข่อบดา้นนอกมุง่สูป่ากทางออก 
ในขณะทีบ่รเิวณแกนกลางจะเกดิการไหลแบบยอ้นกลบัเขา้หาภายใน

หวัเผาฯ นอกจากนี้ยงัเกดิการไหลแบบหมุนวน (Vortex) รอบตาม
เสน้แนวการหมุนควง ซึง่เป็นบรเิวณทีบ่่งบอกถงึการผสมของเชือ้เพลงิ
และอากาศอย่างรุนแรง จาํนวนวงของการหมุนควงทีเ่กดิขึน้จะสมัพนัธ์
กนักบัจาํนวนช่องการจา่ยอากาศตามแนวเสน้สมัผสัทีจ่า่ยเขา้สูห่อ้งเผา
ไหม ้ ระดบัความรนุแรงของการผสมจะเพิม่มากขึน้ตามจาํนวนช่องการ
จ่ายอากาศทีจ่่ายเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้แต่จะลดลงตามอตัราการไหลของ
อากาศที่จ่ายเพิม่สูงขึน้ รูปแบบการจ่ายอากาศแบบจ่ายตามแนวเสน้
สมัผสักบัวงกลมจนิตนาการในหอ้งเผาไหม ้จะใหร้ะดบัความรุนแรงของ
การผสมค่อนขา้งจะคงทีต่ลอดในทุกช่วงอตัราการไหล ทําใหเ้กดิช่วง
สภาวะการทํางานของหวัเผาฯทีก่วา้งกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรูปแบบ
การจา่ยอากาศทีจ่า่ยเขา้สูห่อ้งเผาไหมต้ามแนวสมัผสักบัเสน้รอบวงผวิ
หอ้งเผาไหม ้
 
Abstract 

This research is the investigation of the flow pattern within 
liquid-fuel porous burners. Flow pattern is the importance 
indicator of the combustion performance. Thus the objective of 
this experiment is to study the effect of the injection configuration 
of air on the flow pattern inside the combustion chamber. The 
experiment was carried out under the room temperature without 
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รปูที ่1 แบบจาํลองหวัเผาวสัดุพรนุและหอ้งเผาไหม ้

combustion (cold test). The combustion chambers were made 
from a transparency acrylic tube for the optical access with the 
74 mm of inside diameter, 200 mm long and 3 mm thickness. 
Fuel injection was replaced with pure air, which was conserved at 
exactly the same Reynolds number. The velocity fields were 
measured by 2D Particle Image Velocimetry. The results show 
that swirling flow characteristic appeared at the outside near the 
wall and flow away downstream, while the reverse flow occurred 
along the axial of the combustion chamber toward upstream. 
Beside it was found that, the strong vortex flow appears inline of 
swirling, indicated the strong mixing occurred there. Moreover it 
was found that the number of vortex is well related with the 
number of air injection port along the tangential direction. The 
level of mixing will increase with the number of air injector but it 
will decrease if the air flow rate increases. The injection along the 
tangential of imaginary circle provides a constant highly level of 
mixing at every air flow rates. This provides a wider operating 
range than the injection along the tangential of combustion 
chamber. 

 
1. บทนํา 
 ปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิการเผาไหมส้มบรูณ์นัน้ จะตอ้งมอีตัราสว่น 
ผสมระหว่างเชือ้เพลงิและอากาศในปรมิาณทีเ่หมาะสม นอกจากนี้การ
ผสมคลุกเคล้าทีด่กีเ็ป็นอกีปจัจยัหน่ึงทีส่ําคญั ทีช่่วยทําใหก้ารเผาไหม้
เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ดงันัน้รูปแบบการไหลที่เกิดขึ้น
ภ าย ในห้อ ง เ ผ า ไหม้จํ า เ ป็ นต้ อ ง ส ร้ า ง ให้ เ กิด ค ว ามป ัน่ ป่ ว น 
(turbulence)สงูสุด เพื่อใหเ้กดิการผสมคลุกเคล้าของส่วนผสมระหว่าง
เชื้อเพลงิและอากาศอย่างเป็นเน้ือเดยีวกนัและได้การกระจายตวัของ
สว่นผสมตลอดทัว่ทัง้หอ้งเผาไหม ้ซึง่จะสามารถช่วยเพิม่สมรรถนะการ
เผาไหม้ ทําให้การเผาไหม้นัน้มีประสิทธิภาพสูง เกิดการเผาไหม้ที่
สมบูรณ์และปลด ปล่อยมลพษิจากการเผาไหมต้ํ่า การไหลแบบหมุน
ควง(Swirling flow) นบัไดว้า่เป็นการไหลทีส่ามารถสรา้งความป ัน่ป่วน

และช่วยส่งเสรมิให้เกิดการเผาไหม้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพซึ่งเป็นที่
ยอมรบัและใช้กนัอย่างแพร่หลายในปจัจุบนัอาทิเช่น ในเครื่องยนต์
กงัหนัแกส็ (Gas Turbine Engine) และในหวัเผาอุตสาหกรรม [1-2]  
การสรา้งการ ไหลแบบหมุนควงจะช่วยเพิม่เวลาในการผสม (Mixing 
Time) ระหวา่งเชือ้เพลงิและอากาศ ส่งผลใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์มาก
ยิง่ขึน้ รวมทัง้สง่เสรมิทางดา้นพลศาสตรก์ารไหล สง่ผลทาํใหเ้ปลวไฟมี
เสถยีรภาพ (Flame stability) มากขึน้ และช่วยสง่เสรมิการกระจายตวั
ของอุณหภมูทิีเ่กดิจากการเผาไหม ้สง่ผลทาํใหเ้กดิมลพษิทีเ่กดิจากการ
เผาไหมล้ดตํ่าลง มกร[3]ไดท้าํการศกึษาการเผาไหมท้ีเ่กดิขึน้ในหวัเผา
วสัดุพรุน จากการทดลองพบว่า การจ่ายอากาศแบบหมุนควงภายใน
หอ้งเผาไหมส้ามารถช่วยปรบัปรุงการผสมระหว่างน้ํามนัเชือ้เพลงิและ
อากาศ สง่ผลใหเ้ปลวไฟมเีสถยีรภาพทีด่ขี ึน้และลดมลพษิทีเ่กดิจากการ
เผาไหมล้ดลง  

ในปจัจบุนัไดม้เีครือ่งมอืทางแสงทีใ่ชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามเรว็ดว้ย
การถ่ายภาพอนุภาค (Particle Image Velocimetry, PIV) [4,5] ทีช่่วย
ในการศกึษาถงึรปูแบบการไหลและการผสมภายในของไหลทีต่อ้งการ
ศกึษาไดโ้ดยปราศจากการรบกวนกระแสการไหล Ishizuka[6] ทําการ 
ศกึษารูปแบบการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในหวัเผา Swirl-Type Turbular 
Flame Burner ดว้ยหลกัการ PIV โดยจา่ยอากาศเขา้หอ้งเผาไหมแ้บบ
ช่องสีเ่หลี่ยมผนืผา้ในทศิทางตามแนวเสน้สมัผสัผวิห้องเผาไหม ้จาก
การศกึษาพบวา่กระแสการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหม ้มลีกัษณะ
การไหลหมุนควงรอบแกนหวัเผามุ่งสู่ปากทางออกและเกดิการไหลใน
ลกัษณะยอ้นกลบั ณ ตาํแหน่งแกนกลางของหวัเผา 

ดงันัน้ในการศกึษานี้ จะจาํลองหอ้งเผาไหมร้วมทัง้หวัเผาวสัดุพรุน
สาํหรบัเชือ้เพลงิเหลวจาก มกร[3] เพือ่ศกึษาถงึอทิธพิลของรปูแบบการ
จ่ายอากาศในแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการไหลของไอน้ํามนัเชื้อ 
เพลงิและอากาศทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหมโ้ดยการใชP้article Image 
Velocimetry แบบ 2 มติิ การศึกษานี้สามารถใช้เป็นขอ้มูลในการ
ออกแบบรปูแบบการจา่ยอากาศเขา้หอ้งเผาไหมท้ีเ่หมาะสม เพือ่ใหเ้กดิ
ความป ัน่ป่วนสูงสุด ซึ่งจะส่งเสรมิการผสมคลุกเคล้าระหว่างไอน้ํามนั
เชือ้เพลงิและอากาศ ทาํใหเ้กดิการเผาไหมท้ีส่มบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

D
 =

 5
5 

m
m
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รปูที ่2 แบบจาํลองหอ้งเผาไหมแ้บบต่างๆ 

1-way ETI 2-way ETI 3-way ETI

3-way CTI 4-way CTI4-way ETI

4 mm
3.5 mm

7 mm 5 mm 4 mm

3.5 mm

Block A Block B Block C

Block D Block E Block F  
 
 

2 อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
2.1 แบบจาํลองหวัเผาและห้องเผาไหม้ 
 รปูที ่1 แสดงแบบจาํลองหวัเผาและหอ้งเผาไหมม้สี่วนประกอบ
หลกัสองสว่นดงัน้ี 

2.1.1 หอ้งเผาไหม ้(combustion chamber blocks) ทาํมาจากท่อ
อะครลิกิใสทรงกระบอกมขีนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางภายใน 74 mm ยาว 
200 mm หนา 3 mm ดา้นขา้งมที่อจา่ยอากาศ(tangential air)เขา้หอ้ง
เผาไหมเ้ป็นแบบท่อกลม (ดู Section A-A) มจีาํนวนและการตดิตัง้
แตกต่างกนัขึน้อยูก่บัชนิดของ Block ดงัแสดงใน รปูที ่2 เช่น Blocks A 
ถงึ D ม ี1 ถงึ 4 ท่อ ตามลําดบั แต่ละท่อจะอยู่ในแนวสมัผสักบัเสน้รอบ 
วงของท่ออะครลิกิ (Edged Tangential Inlet, ETI) ในขณะที ่Blocks E 
และ F ม ี3 และ 4 ทอ่ ตามลาํดบั แต่ละท่อจะอยู่ในแนวสมัผสักบัเสน้รอ
บวงของวงกลมจนิตนาการ (Centered Tangential Inlet,CTI) ทีม่ขีนาด
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 49.5 มลิลเิมตร ภายในท่ออะครลิกิทุก Blocks มี
พืน้ทีห่น้าตดัรวมของท่อจ่ายอากาศคงที ่เพื่อรกัษาความเรว็การไหลที่
ทางออกให้คงที่ พื้นที่ทําการศกึษาการไหลมขีนาดความกวา้ง 74 
มลิลเิมตร ยาว165 มลิลเิมตร 

2.1.2 หวัเผา (burner) ทาํมาจากท่อพลาสตกิทรงกระบอกมปีาก
ทางออกกว้าง 55 mm ภายในบรรจุแผ่นตาข่ายสแตนเลส ขนาด 30 
ช่องต่อน้ิว วางเรยีงซ้อนทบักนัมคีวามหนา 5 มลิลเิมตร เพื่อช่วยการ
กระจายอากาศตามแนวแกน (axial air) และจําลองสถานการณ์ให้
ใกลเ้คยีงกบัการไหลของไอน้ํามนัเชือ้เพลงิทีอ่อกมาจากหวัเผาฯจรงิ 
 
2.2 Particle Image Velocimetry (PIV) 
 รปูที ่ 3 แสดงหลกัการทาํงานของ PIV เพือ่วดัความเรว็และทศิ
ทางการไหลของของไหล PIV อาศยัเทคนิคการจบัสญัญานการกระจาย 

แสง (scattering) ของอนุภาค (particle) การใชเ้ทคนิคน้ีต้องเตมิ 
(seeding) อนุภาคเลก็ๆทีส่ามารถแขวนลอยอยู่ในของไหลได ้ลงไปใน
ของไหลเพื่อใชเ้ป็นตวัตดิตามการไหล จากนัน้พื้นที่ทีจ่ะทําการศกึษา
การไหลจะถูกส่องผ่านโดยแผ่นลําแสงเลเซอร์ (laser sheet) แบบ 
double pulsed ตําแหน่งของอนุภาคทีแ่ขวนลอยอยู่ในของไหลกจ็ะ
สะท้อนแสงออกมา ในขณะเดียวกันภาพการสะท้อนแสงจากกลุ่ม
อนุภาคจะถูกบนัทกึโดย Charged coupled digital camera (CCD) 
พืน้ทีข่องการบนัทกึภาพทัง้สองจะถูกทาํ cross correlation โดยนํามา

แบ่งออกเป็นพืน้ทีย่่อยเล็กๆ เพื่อดูทศิทางและระยะทาง ( XΔ ) ของ
การเคลื่อนของกลุ่มอนุภาคสว่นใหญ่ ระยะทางทีอ่นุภาคเคลื่อนทีไ่ปได ้

ต่อระยะเวลาระหวา่ง Pulse ของแสง laser  ( TΔ ) คอืความเรว็การ
ไหลของของไหลตามสมการที ่(1) 
 

 
 

รปูที ่3 การวดัความเรว็ดว้ยวธิ ีParticle Image Velocimetry [4] 
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รปูที ่4 ชุดเครือ่งมอืการทดลอง 

 

       
T
X

time
distanceSpeed

Δ
Δ

==                     (1) 

 
รูปที่ 4 แสดงชุดเครื่องมือ PIV ที่ใช้ในการวัด ประกอบด้วย 

Bigsky double pulse Nd:YAG laser เป็นเครื่องกําเนิดแสงเขยีวที่มี
ความยาวคลื่น 532 nm ระดบัพลงังานสูงสุด 120 mJ/pulse Pulse 
duration 20 μs กล้องบนัทกึภาพ (CCD camera) ใช้ของ Nikon รุ่น 
Power view 2M pixel เลนส ์28 mm F2/8 ซึ่งมอีตัราการบนัทกึภาพ 
15 Hz ชุด Synchronizer มีหน้าที่ควบคุมการทํางานของกล้อง
บนัทกึภาพใหส้มัพนัธ์กนักบัเครื่องกําเนิดแสงเลเซอร ์คอมพวิเตอรใ์ช้
สาํหรบัการประมวลผลและแสดงผลของสนามเวกเตอร ์(Vector field) 
ชุด Atomizer Model 9306 เป็นตวัสรา้งละอองน้ํามนัมะกอก (olive oil 

particle) ทีม่ขีนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางเฉลีย่ 6 μm เพือ่ใชใ้นการตดิตาม
กระแสการไหล 

 
2.3 การกาํหนดอตัราการไหล 

 ในการศกึษานี้จะศกึษาสภาวะการทํางานทีเ่ทยีบเท่ากบัการ
ทาํงานจรงิของหวัเผาน้ํามนัก๊าดที ่5 kW และอตัราสว่นสมมลูอยู่ในช่วง 
0.4-0.8 โดยจะทําการแทนกระแสของไอน้ํามนัก๊าดทีผ่่านหวัเผาตาม
แนวแกนดว้ยอากาศ (axial air) ทีม่เีลขเรยโ์นลดสเ์ดยีวกนั และนํามา
คาํนวณหาอตัราการไหลใหม่ ทาํใหไ้ดอ้ตัราการไหลของอากาศ (ทีเ่ป็น
ตวัแทนของไอน้ํามนัเชือ้เพลงิที ่5 kW) เป็นอตัราการไหล 7.72 L/min 
และปรมิาณอากาศทีจ่า่ยเขา้หอ้งเผาไหม ้ (tangential air) ตามสภาวะ
การทาํงานของหวัเผาจรงิเป็นไปตามตารางที ่1 

ตารางที ่1 เงือ่นไขการทดลอง 
เงือ่นไข
การศกึษา 

อตัราสว่น
สมมลู, 

Φ 

อตัราการไหลของอากาศ 
(L/min) 

Reynolds 
Number, 

Re axial tangential 

1 
2 
3 
4 
5 

0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 

7.72 
7.72 
7.72 
7.72 
7.72 

107.959 
123.349 
143.907 
172.688 
215.860 

2135 
2419 
2798 
3329 
4125 

 Reynolds Number based on combustion chamber 74 mm 

2.4 การหาค่าเฉล่ียทางคณิตศาสตร ์
 

 
 

รปูที ่5 ภาพตวัอยา่งการแบง่พืน้ทีข่องภาพสนามเวกเตอร ์
 

รปูที ่5 แสดงการแบ่งพืน้ทีย่่อยเลก็ๆ (pixel) ของภาพสนาม
เวกเตอร ์(vector field) ภาพสนามเวกเตอรใ์นทุกๆภาพจะถูกนํามา
คํานวณหาค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ โดยจะแบ่งพื้นที่สนามเวกเตอร์
ออกเป็นพืน้ทีย่่อยเลก็ๆ และคํานวณหาค่าเฉลีย่ทางคณิตศาสตรใ์นแต่
ละพืน้ทีย่่อยเดยีวกนั เพื่อแสดงถงึขอ้มูลทีเ่ป็นค่าเฉลี่ย ณ ตําแหน่งใด
ตําแหน่งหน่ึงในของภาพถ่ายดงัแสดงโดยสมการ (2) ถงึ (3) และ
คาํนวณหาคา่เฉลีย่ทีเ่ป็นตวัแทนของทัง้ภาพ จากสมการที ่(4) 
 

2.4.1ความเรว็เฉล่ีย ณ ตาํแหน่งใดตาํแหน่งหน่ึง (Local mean 

Velocity, iju ) 
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∑
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2.4.2 ความเข้มของความปัน่ป่วนเฉล่ีย ณ ตาํแหน่งใดตาํแหน่ง

หน่ึง (Local mean turbulence Intensity, ijTI ) 
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2.4.3 ความเข้มของความปัน่ป่วนเฉล่ียในทกุตาํแหน่ง (Global 

mean turbulence Intensity, TI ) 
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                             (4) 

 
โดยที ่ i   คอืตาํแหน่ง pixel ตามแนวแกน X 
        j    คอืตาํแหน่ง pixel ตามแนวแกน Y 

              I    คอืจาํนวน pixel ตามแนวแกน X 
              J    คอืจาํนวน pixel ตามแนวแกน Y 
             N    คอืจาํนวนภาพสนามเวกเตอรท์ีท่าํการศกึษามคีา่เทา่ 
                      กบั 200 ภาพ 
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3. ผลการทดลอง 
 

 
6(a) Block #A (1-way ETI) 

 
6(b) Block #B (2-way ETI) 

 
6(c) Block #C (3-way ETI) 

 
6(d) Block #D (4-way ETI) 

 
6(e) Block #E (3-way CTI) 

 
6(f) Block #F (4-way CTI) 

รปูที ่6 Local mean velocity, iju  (Re = 2,135)  

 
 

 
7(a) Block #A (1-way ETI) 

 
7(b) Block #B (2-way ETI) 

 
7(c) Block #C (3-way ETI) 

 
7(d) Block #D (4-way ETI) 

 
7(e) Block #E (3-way CTI) 

 
7(f) Block #F (4-way CTI) 

รปูที ่7 Local mean velocity, iju  (Re = 4,125) 
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8(a) Block #A (1-way ETI) 

 
8(b) Block #B (2-way ETI) 

 
8(c) Block #C (3-way ETI) 

 
8(d) Block #D (4-way ETI) 

 
8(e) Block #E (3-way CTI) 

 
8(f) Block #F (4-way CTI) 

รปูที ่8 Local mean turbulence intensity contour, ijTI (Re = 2,135) 

 
9(a) Block #A (1-way ETI) 

 
9(b) Block #B (2-way ETI) 

 
9(c) Block #C (3-way ETI) 

 
9(d) Block #D (4-way ETI) 

 
9(e) Block #E (3-way CTI) 

 
9(f) Block #F (4-way CTI) 

รปูที ่9 Local mean turbulence intensity contour, ijTI (Re = 4,125) 
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3.1 รปูแบบการไหล 

 
 

  รปูที ่10 ภาพตวัอยา่งแสดงการหมนุควงและการหมนุวนของกระแส   
  การไหลทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหมแ้บบ 3-way ETI 

 
รปูที ่ 6-7 แสดงถงึรปูแบบการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหม้

ดว้ยการใชเ้ทคนิค PIV แบบ 2 มติ ิเวกเตอรท์ีเ่กดิขึน้แสดงถงึทศิทาง
และความเรว็การไหลเฉลีย่ของอากาศและเชือ้เพลงิทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้ง
เผาไหม ้

จากการศกึษารูปแบบการไหลที่เกดิขึน้เมื่อมกีารจ่ายอากาศเขา้
หอ้งเผาไหมต้ามแนวสมัผสักบัเสน้รอบวงของหอ้งเผาไหม ้(Re=2135) 
จากรปูที ่6(a)-6(d) พบวา่ รปูแบบการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหม้
จะมรีูปแบบการไหลแบบหมุนควงเกดิขึน้ทีข่อบดา้นนอกมุ่งสู่ปากทาง 
ออก ในขณะที่บรเิวณแกนกลางห้องเผาไหมจ้ะเกดิการไหลแบบย้อน 
กลบัเขา้หาภายในหวัเผาฯและจะเกดิการหมุนวนรอบตามเสน้แนวการ
หมุนควง โดยจํานวนวงของการหมุนวนที่เกิดขึ้นจะสมัพนัธ์กันกับ
จํานวนช่องการจ่ายอากาศที่จ่ายเขา้สู่ห้องเผาไหม้ แสดงให้เห็นจาก
ภาพอย่างใน รปูที ่ 10 เช่น ช่องการจา่ยอากาศเขา้ 1 ช่องเกดิวงการ
หมนุวน 1 วง ชอ่งการจา่ยอากาศเขา้ 2 ชอ่งใหก้ารเกดิวงการหมนุวน 2 
วง เป็นตน้ ระยะห่างระหว่างวงการหมุนวนทีเ่กดิขึน้จะเริม่เกดิใกล้ชดิ
กนัมากขึน้ ตามจาํนวนการเพิม่ขึน้ของช่องการจา่ยอากาศทีม่ากขึน้ จน
ส่งผลใหเ้กดิการการปะทะกนัอย่างรุนแรงระหว่างวงการหมุนวนทําให้
เกดิการหกัลา้งกนัเองของวงการหมุนวน และเกดิการหายไปในกรณีที่
จา่ยอากาศเขา้แบบ 4 ทศิทางสงัเกตไดจ้าก รปูที ่6(d) 

เมือ่เพิม่อตัราการไหลของอากาศทีจ่า่ยเขา้สู่หอ้งเผาไหมต้ามแนว
สัมผัสกับเส้นรอบวงของห้องเผาไหม้ในอัตราการไหลที่มากขึ้น
(Re=4125)  จากรปูที ่7(a)-7(d) พบวา่รปูแบบการไหลทีเ่กดิขึน้ยงัคงมี
ลกัษณะใกลเ้คยีงเดมิ ขนาดวงการหมุนวนเกดิชดัเจนมากขึน้ แต่จะถูก
ดนัใหช้ดิกบัผนงัหอ้งเผาไหมม้ากขึน้และมขีนาดของความเรว็การไหลที่
เพิม่มากขึน้ 

เมื่อปรบัเปลีย่นทศิทางการจ่ายอากาศทีจ่่ายเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้ให้
จา่ยในแนวเสน้สมัผสักบัวงกลมจนิตนาการ จากรปูที ่6(e), 6(f), 7(e) 
และ 7(f) พบวา่      รปูแบบการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหมย้งัคงม ี

รปูแบบการไหลแบบหมุนควงเกดิขึน้ทีข่อบดา้นนอกมุ่งสู่ปากทางออก 
และบรเิวณแกนกลางเกดิการไหลแบบยอ้นกลบั เขา้หาภายในหวัเผาฯ 
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รปูที ่11 Global mean turbulence Intensity, TI  

 
 
 
แต่จะไม่พบความสมัพนัธ์ของจํานวนวงของการหมุนวนที่เคยเกดิขึ้น
ตามจํานวนทศิทางการจ่ายอากาศทีจ่่ายเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้แต่พบสิง่ที่
น่าสนใจคอืการจ่ายอากาศแบบสมัผสักบัวงกลมจนิตนาการนี้ให้การ
หมนุวนทีค่มชดัเจนมากขึน้ตามคา่ Re ทีเ่พิม่มากขึน้เชน่รปู 6(e) 

 
3.2 การผสมระหว่างอากาศกบัเช้ือเพลิง 

ในการศกึษาการผสมระหว่างอากาศกบัเชือ้เพลงิทีเ่กดิขึน้ภายใน
หอ้งเผาไหมจ้ะพจิารณาถงึค่าความเขม้ของความป ัน่ป่วนเฉลี่ย ณ ตํา 

แหน่งใดตําแหน่งหน่ึง (local mean turbulence intensity, ijTI ) เป็น

ตวับ่งบอกถงึระดบัความป ัน่ป่วนของการผสม โดยค่า ijTI  ทีบ่่งบอก
ถงึระดบัความป ัน่ป่วนในตําแหน่งใดตําแหน่งหน่ึงสามารถคํานวณได้
จาก สมการที ่ (3) ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างค่าความเบีย่งเบน
ของความเรว็ในตาํแหน่งหน่ึงๆต่อความเรว็เฉลีย่ในตาํแหน่งเดยีวกนั 

 รปูที8่-9 แสดงถงึคา่ ijTI  ทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหมใ้นตาํแหน่ง 

ต่างๆพบว่าบริเวณที่มีค่า ijTI สูงจะเกิดขึ้นตรงบริเวณขอบผิวผนัง
ภายในหอ้งเผาไหม ้ซึง่เป็นบรเิวณเดยีวกนักบัการเกดิรปูแบบการไหล
แบบหมุนควงและการเกดิวงของการหมุนวน จงึทําให้มกีารปะทะกนั
อย่างรุนแรงระหว่างวงการหมุนของการไหล เป็นผลทําใหเ้กดิค่าความ
เบี่ยงเบนและการเปลี่ยนแปลงของความเรว็การไหลที่สูง จงึส่งผลให้

เกิดค่า ijTI ที่สูง ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นบรเิวณที่เกิดการผสมกนัระหว่าง
เชือ้เพลงิและอากาศอยา่งรนุแรง 

จากรปูที ่8(a)-8(d) (Re=2135) เมือ่เพิม่จาํนวนช่องทางการจา่ย
อากาศที่เขา้สู่ห้องเผาไหมม้ากขึน้พบว่าระดบัความรุนแรงของความ
ป ัน่ปว่นจะมคีา่สงูขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการทีเ่กดิจาํนวนวงการหมุนควง
และการหมุนวนทีเ่พิม่มากขึน้ตามจํานวนช่องการจ่ายอากาศ และเมื่อ
เพิม่อตัราการไหลของอากาศทีจ่่ายเขา้หอ้งเผาไหมด้ว้ยอตัราทีม่ากขึน้

จากรปูที ่9(a)-9(d) (Re=4125) พบว่าระดบัค่า ijTI ยงัคงมแีนวโน้ม

,%
T
I
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เพิม่มากขึน้ตามจํานวนทศิทางการจ่ายอากาศที่เพิม่มากขึน้เช่นเดยีว 
กนั 

เมือ่ปรบัเปลีย่นทศิทางการจา่ยอากาศทีจ่า่ยเขา้สูห่อ้งเผาไหมใ้หม้ี
ทศิทางการจา่ยอากาศแบบสมัผสักบัวงกลมจนิตนาการ รปูที ่8(e), 8(f), 

9(e) และ 9(f) พบวา่ ระดบั ijTI ทีเ่กดิขึน้บรเิวณขอบรอบนอกจะมคี่า
ลดลงซึง่เป็นผลมาจากการหายไปของวงเกลยีวการหมุนควงและวงการ
หมุนวนรอบตามเส้นแนวการหมุนควงแต่จะเกิดการกระจายตวัของ 

ijTI  ตลอดพืน้ทีท่ ัว่ทัง้หอ้งเผาไหม ้
รปูที ่ 11 แสดงค่าความเขม้ของความป ัน่ป่วนเฉลีย่ในทุกตําแหน่ง 

(global mean turbulence intensity,TI ) ทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหม้

ของทุกๆรปูแบบการจา่ยอากาศ โดยเป็นการเฉลีย่จากค่า ijTI  ในทุกๆ
ตําแหน่งที่เกดิขึน้ภายในห้องเผาไหม ้ซึ่งคํานวณได้จากสมการที่ (4) 
จากรูปพบว่าเมื่อมกีารจ่ายอากาศเขา้ห้องเผาไหมต้ามแนวสมัผสักบั

เสน้รอบวงของหอ้งเผาไหม ้(Block A-D) TI  ทีเ่กดิขึน้มแีนวโน้มลดลง
ตามอตัราการไหลของอากาศทีจ่า่ยเขา้สูห่อ้งเผาไหมม้ากขึน้ ซึง่เป็นผล
เน่ืองมาจากรปูแบบการไหลทีเ่กดิขึน้เป็นระเบยีบแบบแผนมากขึน้ ไม่
เกดิการผนัแปรหรอืแกวง่ไปมา (Fluctuation) ของรปูแบบการไหล เกดิ
ความชดัเจนในทศิทางการไหลของกระแสการไหล ส่งผลทําใหเ้กดิค่า

ความเบีย่งเบนของความเรว็การไหลตํ่า ทาํใหร้ะดบัคา่TI ทีเ่กดิขึน้มคี่า
ลดลงตามอตัราการไหลทีเ่พิม่สงูขึน้ 

เมื่อปรบัเปลีย่นทศิทางการจ่ายอากาศทีจ่่ายเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้ให้
จา่ยในแนวเสน้สมัผสักบัวงกลมจนิตนาการ (Block Eและ F) พบว่า

ระดบั TI  ทีเ่กดิขึน้ในช่วงแรกมคี่าตกลงเลก็น้อยทีค่่า Re = 2135 
หลงัจากนัน้จะทีค่่อนขา้งจะคงทีต่ลอดในช่วงอตัราการไหลทีม่คี่า Re = 
2135 ถงึ 3329 โดยไม่เกดิการลดลงอย่างรวดเรว็ตามอตัราการไหลที่
เพิม่มากขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบการจ่ายอากาศทีจ่่ายเขา้สู่หอ้ง
เผาไหมต้ามแนวสมัผสักบัเสน้รอบวงผวิหอ้งเผาไหม ้(Block C และ D)
ทีม่คีา่ Re เดยีวกนั ซึง่บง่บอกไดว้า่เกดิสภาวะการผสมทีด่เีป็นผลทาํให้
เกดิชว่งสภาวะการทาํงานของหวัเผาฯทีก่วา้งขึน้ 

 
4. สรปุ 

การจา่ยอากาศเขา้หอ้งเผาไหมต้ามแนวเสน้สมัผสัผวิหอ้งเผาไหม ้
รปูแบบการไหลทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหมม้ลีกัษณะเป็นการไหลแบบ
หมนุควงเกดิขึน้ทีข่อบดา้นนอกมุง่สูป่ากทางออก ในขณะทีบ่รเิวณแกน 
กลางจะเกดิการไหลแบบยอ้นกลบัเขา้หาภายในหวัเผาฯ นอกจากนี้ยงั 
เกดิการไหลแบบหมนุวนรอบตามเสน้แนวการหมนุควง  ซึง่เป็นบรเิวณ  

ที่บ่งบอกถึงการผสมของเชื้อเพลิงและอากาศอย่างรุนแรงโดย
จาํนวนวงของการหมนุวนทีเ่กดิขึน้จะสมัพนัธก์นักบัจาํนวนช่องการจา่ย
อากาศตามแนวเสน้สมัผสัทีจ่า่ยเขา้หอ้งเผาไหม ้

รปูแบบการจา่ยอากาศทีเ่ขา้สูห่อ้งเผาไหมม้อีทิธพิลต่อรปูแบบไหล
ทีเ่กดิขึน้ภายในหอ้งเผาไหมแ้ละสง่ผลต่อคา่ความเขม้ของความป ัน่ปว่น 

ที่เกิดขึ้น   ซึ่งเป็นตวักําหนดความรุนแรงของการผสมระหว่าง
เชื้อเพลงิ และอากาศค่าความป ัน่ป่วนจะรุนแรงมากขึน้ตามจาํนวนทศิ
ทางการจ่ายอากาศที่เพิม่มากขึ้นเน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้ของจํานวน
วงการหมนุควงและจาํนวนวงของการหมนุวน 

TI  ที่เกิดขึ้นมแีนวโน้มลดลงตามอตัราการไหลที่เพิม่มากขึน้ใน
รปูแบบการจ่ายอากาศแบบจ่ายตามแนวสมัผสักบัเสน้รอบวงของหอ้ง 
เผาไหม ้(Block A-D)   เน่ืองมาจากเมือ่เพิม่อตัราการไหลจะไมเ่กดิการ
ผนัแปรหรอืแกว่งไปมา (Fluctuation) ของรปูแบบการไหลทําใหเ้กดิ
ความชดัเจนในทศิทางการไหลของกระแสการไหล ส่งผลทําใหเ้กดิค่า

ความเบีย่งเบนของความเรว็การไหลตํ่าทาํใหร้ะดบัค่า TI  ทีเ่กดิขึน้มี
คา่ลดลงตามอตัราการไหลทีเ่พิม่สงูขึน้ 

รปูแบบการจา่ยอากาศแบบจา่ยเขา้สู่หอ้งเผาไหมใ้นแนวเสน้สมัผสั

กบัวงกลมจนิตนาการจะใหค้่า TI  ค่อนขา้งทีจ่ะมคีงทีต่ลอดทุกค่า Re 
สง่ผลใหเ้กดิสภาวะการผสมทีด่ ีทาํใหเ้กดิช่วงสภาวะการทาํงานทีก่วา้ง 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัรปูแบบการจ่ายอากาศทีจ่่ายเขา้สูห่อ้งเผาไหมต้าม
แนวสมัผสักบัเสน้รอบวงผวิหอ้งเผาไหม ้
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บทคดัย่อ 
 ในปจัจุบนัพลงังานจากปิโตรเลียมที่นํามาใช้มจีํานวนลดลงเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการทีส่งูขึน้ เป็นเหตุทาํใหร้าคาของน้ํามนัดบิ
สงูขึน้ ดัง้นัน้พลงังานทดแทนเริม่มกีารนํามาใชม้ากขึน้ ในประเทศไทย
กส็ามารถผลติขึน้มาไดเ้น่ืองจากมวีตัถุดบิในการผลติทีเ่พยีงพอ โดยที่
เอทานอลสามารถนํามาใชก้บัเครื่องยนต์แก๊สโซลนีได ้ในงานวจิยัน้ีจะ
ทาํการศกึษาผลกระทบต่อเครื่องยนตท์ีใ่ชเ้อทานอลเป็นเชือ้เพลงิทัง้ใน
ระบบคารบ์ูเรเตอร์และระบบหวัฉีดในเครื่องยนต์มอเตอรไ์ซด์ เมื่อเรา
นํามาเอทานอลมาใชก้บัเครื่องยนต์จะทําใหแ้รงมา้ของเครื่องยนต์เพิม่
สงูขึน้แต่จะมอีตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิทีส่งูขึน้ และมลภาวะที่
ออกมาจะตํ่ากวา่เครือ่งยนต์ทีใ่ชแ้ก๊สโซลนีเป็นเชือ้เพลงิ อย่างไรกต็าม
จะตอ้งมกีารปรบัอตัราสว่นผสมระหวา่งเชือ้เพลงิกบัอากาศใหเ้หมาะสม
และแก้ปญัหาในการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่อุณหภูมติํ่า เน่ืองจาก
คุณสมบตักิารระเหยของเอทานอล 
 
Abstract 
 Presently, the energy that available from the petroleum 
decreases contrast with increasing of demand. It makes the price 
of crude oil from valuable upland petroleum goes up. Thus 
renewable energy now play important roll. In Thailand ethanol 
can be produced because of plenty of raw materials. Ethanol fuel 
can be used in gasoline engine. The objective of this study is to 
understand the effect of using ethanol in both of carburetor and 
injector motorcycle engines. When fuel consumption and 
emissions are lower than that of gasoline. However the 
modification of engine needed to compensate the lower energy 
content of ethanol and avoid problem of cold start due to its lower 
vapor pressure. 

 
1. บทนํา 
 เน่ืองจากปญัหาของราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สงูขึน้ทัง้ในประเทศ
ไทยและทัว่โลกด้วย โดยประเทศไทยจะนําเข้าน้ํามนัเชื้อเพลิงจาก
ต่างประเทศเกอืบทัง้หมด ทําใหไ้ม่สามารถควบคุมราคาของเชือ้เพลงิ

ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ดัง้นัน้ถ้าเรา
สามารถแสวงหาแหล่งเชื้อเพลงิภายในประเทศไทยได ้จะช่วยลดการ
นําเขา้เชื้อเพลงิจากต่างประเทศได้ ทัง้ยงัทําให้ประเทศมคีวามมัน่คง
ทางดา้นพลงังานมากขึน้ 
 โดยเอทานอลกเ็ป็นทางเลอืกหน่ึงทีนิ่ยมนํามาใชใ้นปจัจุบนัโดยจะ
นํามาผสมกบัน้ํามนัเบนซิน แต่ในงานวจิยัน้ีจะใช้เอทานอลมาใช้กบั
เครื่องยนต์โดยไม่ผสมกบัแก๊สโซลนี โดยจะทดสอบกบัเครือ่งยนต์ของ
มอเตอรไ์ซด ์Honda Wave-i 125 โดยจะนํามาใชท้ัง้ในระบบหวัฉีดและ
คารบ์ูเรเตอร์ ทัง้ไม่ไดด้ดัแปลงเครื่องยนต์และดดัแปลงเครื่องยนต์ให้
เหมาะสมกบัคุณสมบตัขิองเอทานอล 
 เพราะฉะนัน้วตัถุประสงค์ของงานวจิยัน้ีเพื่อทีจ่ะศกึษาสมรรถนะ
ของเครือ่งยนตเ์มือ่ใชเ้อทานอลโดยไมด่ดัแปลงเครือ่งยนตแ์ละดดัแปลง
เครือ่งยนต ์นําผลทีไ่ดม้านี้มาเปรยีบเทยีบกบัเครือ่งยนตท์ีใ่ชแ้ก๊สโซลนี 
 
2. เช้ือเพลิงเอทานอล 
 เอทานอล (Ethanol) เป็นเชือ้เพลงิทีผ่ลติไดใ้นปะเทศ ซึง่สามารถ
นํามาบริโภคได้ ซึ่งการผลิตเอทานอลนี้จะได้มาจากการแปรรูปพืช
จาํพวกแป้งและน้ําตาลรวมทัง้เซลลูโลสและเฮมเิซลลูโลส โดยการหมกั 
ตวัอยา่งเช่น ออ้ย, ขา้ว, ขา้วฟ่าง, ขา้วโพด, มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ โดย
เมื่อกลัน่ออกมาแล้วจะมสีูตรทางเคมเีป็น C2H5OH มชีื่อทางเคมคีอื 
เอทลิ-แอลกอฮอล ์(Ethyl Alcohol) 
 โดยเอทานอลจะนํามาใชเ้ป็นเชื้อเพลงิสําหรบัเครื่องยนต์สนัดาป
ภายในได้ทัง้เครื่องยนต์เบนซนิ และเครื่องยนต์ดเีซล โดยจะมวีธิกีาร
นําไปใชท้ีแ่ตกต่างกนั โดยคุณสมบตัขิองเอทานอลจะแสดงไวใ้นตาราง
ที ่1 เปรยีบเทยีบกบัเชือ้เพลงิแก๊สโซลนี 

จากคุณสมบตัขิองเอทานอลและแก๊สโซลนีที่มคีวามแตกต่างกนั
เราจะตอ้งมกีารปรบัปรงุเครือ่งยนตเ์พือ่ใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบตัขิองเอ
ทานอล เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสม จะมี
แนวทางในการปรบัปรงุดงัน้ี 

1. จะเหน็ไดว้า่อะตอมของเอทานอลจะมอีอกซเิจนผสมอยู่ดว้ย ซึง่
จะจับตัวอยู่ในรูปของอนุมูลไฮโดรดรอกซิล (Hydroxy-OH) ทําให้
โมเลกุลของเอทานอลมคีุณสมบตัเิป็น โพลาร ์(Polar) ซึง่มปีฏกิรยิาใน
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การกัดกร่อนต่อชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและพลาสติก ดังนัน้ต้องมีการ
เคลอืบสารเพือ่ป้องกนัการกดักรอ่นกบัชิน้สว่นทีส่มัผสักบัเอทานอล 

 
ตารางที ่1 คุณสมบตัขิองเชือ้เพลงิ 

Fuel Gasoline Ethanol 
Formula C8H18 C2H5OH 

Molar C/H ratio 0.445 0.333 
Molecular weight (kg/kmol) 114.18 46.07 
Low heating value (MJ/kg) 44 26.9 
Stoichiometric air/fuel ratio 14.6 9 

Auto-ignition temperature ( C) 257 425 
Heat of vaporization (kJ/kg) 305 840 
Research octane number 88-100 108.6 
Motor octance number 80-90 89.7 

Freezing point ( C) -40 -114 
Boiling point ( C) 27-225 78 
Density (kg/m3) 765 785 

 
 2. ค่าความรอ้น (Low heating value) เอทานอลจะมคี่าน้อยกวา่
แก๊สโซลนีอยู่ประมาณ 30% โดยวดัต่อหน่วยน้ําหนัก ดงันัน้เราจะตอ้ง
ใชป้รมิาณเชื้อเพลงิมากกว่าแก๊สโซลนีเพื่อทีจ่ะให้เครื่องยนต์สามารถ
ทาํงานไดเ้หมอืนเดมิ 
 3. คา่ความรอ้นของการระเหยเป็นไอ (Heat of vaporization) จาก
ตารางที ่1 จะเหน็ไดว้า่เอทานอลมคี่าความรอ้นแฝงในการระเหยตวัสงู
กว่าแก๊สโซลีนประมาณ 3 เท่า ซึ่งจะมีการดึงความร้อนออกจาก
เครือ่งยนตม์ากกวา่แก๊สโซลนีจะมผีลกบัเครือ่งยนตด์งัน้ี 
 - ทาํใหอุ้ณหภูมขิองอากาศทีเ่ขา้เครือ่งยนตน์ัน้มอุีณหภูมติํ่าลงทํา
ใหม้ปีระสทิธภิาพเชงิปรมิาตรสงูขึน้ มผีลใหก้าํลงัของเครือ่งยนตส์งูขึน้ 
 - เอทานอลตอ้งใชค้วามรอ้นในการระเหยตวัทีม่ากกว่าแก๊สโซลนี
ทาํใหอ้าจจะมปีญัหาในขณะสตารท์เครือ่งยนตข์ณะอุณหภมูติํ่า 
 - ค่าเอกเทน (Octane) จากตารางที ่1 จะเหน็ไดว้า่เอทานอลมคี่า
ออกเทนสงูกว่าแก๊สโซลนี ซึง่ทําใหส้ามารถเพิม่อตัราส่วนกําลงัอดัของ
เครือ่งยนตไ์ด ้
 
3. อปุกรณ์และวิธีการทดสอบ 
 ในการทดสอบในงานวจิยัน้ีจะใชร้ถจกัรยานยนตข์อง Honda รุ่น 
Wave-I 125 โดยจะมรีายละเอยีดของเครือ่งยนตใ์นตารางที ่2 สว่นรถที่
นํามาทดสอบนี้ผา่นการใชง้านมา 24,245 กโิลเมตร ก่อนทาํการทดสอบ
ไดม้กีารเปลีย่นเสือ้สบู, ลกูสบู, แหวนลกูสบู, ฝาสบู, วาลว์ไอดแีละวาลว์
ไอเสยีใหม่ ทําการวดักําลงัอดัของเครื่องยนต์และตรวจเชค็ระบบต่างๆ 
ใหไ้ดต้ามมาตรฐานคู่มอืการซ่อมของเครือ่งยนต ์รปูที ่1 - 4 จะแสดง
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการวดัแรงมา้, มลภาวะทีอ่อกมาจากท่อไอเสยี, ตาชัง่วดั
การสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิและไดอะแกรมของการทดสอบตามลําดบั 
ซึง่จะทาํการวดัเครื่องยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนีก่อนแลว้ใส่เชือ้เพลงิ
เอทานอลโดยไม่ปรับปรุงเครื่องยนต์ และปรับปรุงเครื่องยนต์ให้
เหมาะสมกบัเอทานอล บนัทกึผลคา่คา่งๆ นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละ

เปรยีบเทียบกับระหว่างการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลกับเชื้อเพลิงแก๊ส
โซลนีโดยปรบัปรงุเครือ่งยนตแ์ละไมป่รบัปรงุเครือ่งยนต ์
 

ตารางที ่2 รายละเอยีดของเครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นการทดสอบ 
รายการ รายละเอยีดของเครือ่งยนต ์
รุน่ Honda Wave 125i 

เครือ่งยนต ์ 4 จงัหวะ โอเวอรเ์ฮดแคม
ชาฟร ์ระบายความรอ้นดว้ย

อากาศ 
ปรมิาตรกระบอกสบู 124.9 ซซี.ี 
ระบบจา่ยเชือ้เพลงิ หวัฉีด PGM-FI 

ความกวา้งกระบอกสบู X ชว่งชกั 52.4 X 57.9 มม. 
อตัราสว่นกาํลงัอดั 9.3 : 1 

 
การทดสอบสมรรถนะเครือ่งยนต ์
 ในการทดสอบเครื่องยนต์น้ีจะนํามอเตอร์ไซด์ขึ้นไปบนแท่น
ทดสอบดงัรปูที ่4 แลว้ทาํการวดัแรงมา้ออกมา โดยในขณะทีว่ดัลิน้ปีก
ผเีสือ้จะเปิดสุดตลอดเวลา โดยจะทดสอบตัง้แต่รอบ 3,000 – 8,000 
rpm ทีเ่กยีร ์4 ของเครือ่งยนต ์แลว้บนัทกึผล 
 

 
 

รปูที ่1 แสดงเครือ่งวดัแรงมา้ของเครือ่งยนต ์
 

 
 

รปูที ่2 แสดงเครือ่งวดัมลภาวะของเครือ่งยนต ์
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รปูที ่3 แสดงตาชัง่วดัการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิ 
 

 
รปูที ่4 แสดงไดอะแกรมการทดสอบสมรรถนะของเครือ่งยนต ์

 
4. ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต ์
 เมื่อทดสอบเครื่องยนต์แล้วจะไดผ้ลออกมาทัง้ที่ใชเ้อทานอลและ
แก๊สโซลนีสามารถแสดงผลไดด้งัน้ี 
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รปูที ่4 กาํลงังานเบรกของเครือ่งยนต ์

 
รปูที ่4 และ 5 จะแสดงแรงมา้เบรกและแรงบดิของเครื่องยนต์เมื่อ

ใชแ้ก๊สโซลนีเป็นเชือ้เพลงิกบัใชเ้อทานอลเป็นเชือ้เพลงิโดยเสน้สแีดงจะ
เป็นเชือ้เพลงิแก๊สโซลนี สเีขยีวจะเป็นเชือ้เพลงิเอทานอลทีใ่ส่เขา้ไปใน
เครื่องยนต์โดยไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์ และเส้นสีดําจะเป็นการใช้
เชื้อเพลงิเอทานอลปรบัแต่งปรมิาณการจ่ายเชื้อเพลงิแลว้จะเหน็ไดว้่า
ถ้าเรานําเชื้อเพลงิไปใส่ในเครื่องยนต์โดยทีไ่ม่ไดป้รบัแต่งปรมิาณการ
จ่ายเชือ้เพลงิกจ็ะทําใหค้่าแรงมา้เบรกและแรงบดิของเครื่องยนต์ตกลง
ประมาณ 12 - 30% และ 8 - 37% ตามลําดบัเมือ่เทยีบกบัเครือ่งยนตท์ี่
ใชแ้ก๊สโซลนีเป็นเชือ้เพลงิ เน่ืองมาจากคา่ความรอ้นของเอทานอลมคีา่ 
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รปูที ่5 แรงบดิของเครือ่งยนต ์

 
น้อยกว่าแก๊สโซลีนจึงทําให้กําลังของเครื่องยนต์ลดลง ดัง้นัน้ต้อง
ปรบัแต่งปรมิาณการฉีดของเอทานอลใหเ้หมาะสมกบัอากาศทีเ่ขา้ไปใน
เครื่องยนต์ หลังจากการปรบัแต่งปริมาณน้ํามนัเชื้อเพลิงก็จะทําให้
ค่าแรงมา้เบรกและแรงบดิของเครือ่งยนตเ์พิม่ขึน้ 4 – 16 % และ 10 - 
16% ตามลําดบัเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เหตุที่กําลังของ
เครือ่งยนตโ์ดยรวมสงูขึน้เมื่อใชเ้อทานอลเกดิมาจากเอทานอลตอ้งการ
อากาศทีน้่อยกว่าแก๊สโซลนีในการเผาไหมแ้ละคุณสมบตักิารดูดความ
ร้อนเพื่อจะระเหยกลายเป็นไอมากกว่าแก๊สโซลีนจึงทําให้อุณหภูมิ
อากาศที่เข้าไปเย็นกว่าทําให้มวลของอากาศที่เข้าไปมีปริมาณที่
มากกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สโซลีนเป็นเชื้อเพลิง  จึงมีผลทําให้
เครือ่งยนตม์คีา่แรงมา้เบรกและแรงบดิของเครือ่งยนตม์คีา่เพิม่ขึน้ 

รปูที ่6 แสดงอตัราการสิน้เปลอืงของน้ํามนัเชือ้เพลงิ (BSFC) โดย
จะวดัทีแ่รงมา้สงูสุดตอนใชน้ํ้ามนัเชื้อเพลงิแก๊สโซลนี เมื่อใส่เอทานอล
ลงไปแล้วกจ็ะต้องปรบัแรงมา้ใหเ้ท่ากบัตอนใชเ้ชื้อเพลงิแก๊สโซลนี จะ
เห็นได้ว่าเอทานอลจะมอีตัราการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงที่มากว่า
เครือ่งยนตท์ีใ่ชแ้ก๊สโซลนีเป็นเชือ้เพลงิ เน่ืองมาจากค่าความรอ้นของเอ
ทานอลมปีรมิาณที่น้อยกว่าแก๊สโซลีน จงึทําให้การใช้เชื้อเพลิงเอทา
นอลมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่มากกว่าเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน
ประมาณ 25 – 38%  
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รปูที ่6 อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจาํเพาะ (BSFC) 

 
รู ป ที่  7 อัต ร า ก า ร สิ้ น เ ป ลื อ ง พลั ง ง า น จํ า เ พ า ะ  (Energy 

Consumption) ของเครือ่งยนต ์กราฟตวัน้ีจะบอกถงึความสามารถการ
เปลีย่นพลงังานความรอ้นเป็นพลงังานกลของเครือ่งยนตย์ิง่ค่าน้อยยิง่มี
ประสทิธภิาพที่ดวี่า ดงันัน้จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทา
นอลมปีระสทิธภิาพทีด่กีวา่เครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนีประมาณ 
21 – 28 % ทัง้น้ีเน่ืองมาจากตวัคุณสมบตัขิองเอทานอลเองทีม่กีารเผา 
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รปูที ่7 อตัราการสิน้เปลอืงพลงังานจาํเพาะ (BSEC) 

 
ไหมท้ีเ่รว็กวา่แก๊สโซลนี จงึทาํใหเ้กดิการสญูเสยีความรอ้นไปสูภ่ายนอก
น้อยกว่า และเน่ืองจากอุณหภูมขิองไอดขีองเอทานอลที่เขา้ไปตํ่าว่า
แก๊สโซลีนจึงทําให้ไอดีที่เข้าไปมีความหนาแน่นมากกว่าส่งผลให้
ประสทิธภิาพการนําไอดดีกีวา่เครือ่งยนตท์ีใ่ชแ้ก๊สโซลนีเป็นเชือ้เพลงิจงึ
ทาํใหเ้ครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิเอทานอลมปีระสทิธภิาพดกีวา่เครือ่งยนต์
ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนี 

รปูที ่8 จะแสดงคา่แลมดา้ของเครือ่งยนตเ์มือ่ใชเ้ชือ้เพลงิเอทานอล
และเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนโดยจะสงัเกตได้ว่าเมื่อเราไม่มกีารปรบัแต่ง
เครือ่งยนตแ์ลว้ใสเ่ชือ้เพลงิเอทานอลเขา้ไปกจ็ะใหเ้กดิค่าแลมดา้ทีส่งูขึน้
หรอืส่วนผสมบาง กจ็ะสมัพนัธก์บัคุณสมบตัขิองเอทานอลทีม่คี่าความ
รอ้นของเชือ้เพลงิน้อยกวา่แก๊สโซลนีในปรมิาณทีเ่ท่ากนั จะตอ้งปรบัตัง้
หวัฉีดเชือ้เพลงิทีใ่ชเ้ชื้อเพลงิเอทานอลใหม้ปีรมิาณการจ่ายเชือ้เพลงิที่
มากกวา่เชือ้เพลงิแก๊สโซลนี เพือ่ใหป้รมิาณเชือ้เพลงิเอทานอลเพยีงพอ
กบัความตอ้งการของเครือ่งยนต์โดยการปรบัปรมิาณการจา่ยเชือ้เพลงิ
เอทานอลใหม้คีา่แลมดา้ใกลเ้คยีงกบัเครือ่งยนตท์ีใ่ชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิแก๊ส
โซลนีมากทีส่ดุ 
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รปูที ่8 คา่แลมดา้ของเครือ่งยนต ์

 
รปูที ่9 จะแสดงอุณหภูมไิอเสยีของเครือ่งยนตโ์ดยจะสงัเกตไดว้่า

ถา้เราใส่เอทานอลไปในเครือ่งยนตท์ีไ่ม่ไดม้กีารปรบัปรุงปรมิาณการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิงจะทําให้อุณหภูมิของไอเสียสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้
เชื้อเพลงิแก๊สโซลนี สาเหตุกม็าจากส่วนผสมทีบ่างของไอดกีจ็ะทําให้
การลามของเปลวไฟต้องใช้เวลานานขึ้นจงึทําให้ไอเสยีที่ออกมาจาก
เครื่องยนต์มอุีณหภูมสิงูกว่าเครื่องยนต์ทีใ่ชแ้ก๊สโซลนีเป็นเชือ้เพลงิแต่
เมื่อเราปรับปริมาณการฉีดน้ํามนัเชื้อเพลิงเอทานอลให้ค่าแลมด้า
ใกลเ้คยีงกบัเครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนี  จะสงัเกตไดว้า่อุณหภมู ิ
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รปูที ่9 อุณหภมูไิอเสยีของเครือ่งยนต ์

 
ไอเสยีของเครื่องยนต์ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิเอทานอลจะตํ่ากว่าเครื่องยนต์ทีใ่ช้
เชือ้เพลงิแก๊สโซลนีในรอบ 3000 – 6000 rpm ส่วนทีร่อบ 7000 – 
8000 rpm จะมอุีณหภมูทิีใ่กลเ้คยีงกนั เน่ืองจากการลามของเปลวไฟใน
ห้องเผาไหม้เร็วกว่าใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซลีนทําให้เครื่องยนต์สามารถ
เปลี่ยนพลงังานความรอ้นเป็นพลงังานกลได้มากกว่าการใช้เชื้อเพลงิ
แก๊สโซลนี  

รปูที ่10 -13 จะแสดงค่าไอเสยีทีอ่อกมาจากเครื่องยนต์ โดยค่า 
CO จะแสดงในรปูที ่10 โดยค่า CO จะเกดิในขณะทีเ่ครื่องยนต์มี
สว่นผสมหนาและทีอุ่ณหภูมกิารเผาไหมส้งู เครื่องยนต์ทีใ่ชเ้อทานอลที่
ไมป่รบัแต่งปรมิาณการฉีดของเชือ้เพลงิจะมคี่า CO ทีน้่อยทีสุ่ด แต่เมือ่
ปรบัแต่งปรมิาณการฉีดเอทานอลให้เหมาะสมกบัอากาศที่เขา้ไป ค่า 
CO ของเครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิเอทานอลจะน้อยกวา่ประมาณ 6 – 30 
% เปรยีบกบัเชือ้เพลงิแก๊สโซลนี 
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รปูที ่10 คา่ CO ทีอ่อกมาจากเครือ่งยนต ์
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รปูที ่11 แสดง CO2 ทีอ่อกมาจากเครือ่งยนต ์
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  ในรูปที่ 11 จะเป็นค่า CO2 ซึ่งจะเกิดจากการการเผาไหม้ที่
สว่นผสมหนาทาํใหอ้อกซเิจนไมเ่พยีงพอทีจ่ะเผาไหมแ้ละเกดิขึน้ในแก๊ส
ทีม่กีารเผาไหมท้ีอุ่ณหภูมสิงูแมจ้ะมสี่วนผสมของเชือ้เพลงิทีบ่างกต็าม 
การใช้เชื้อเพลงิเอทานอลโดยไม่ปรบัแต่งปรมิาณการฉีดเชื้อเพลิงจะ
เหน็ไดว้่ามคี่า CO2 สูงขึน้เมื่อรอบสูงขึน้ซึ่งจะมคีวามสมัพนัธ์อุณหภูมิ
ของไอเสยีที่ออกมาจะสูงขึน้ค่า CO2 กส็ูงขึน้ดว้ยเช่นกนัเมื่อเทยีบกบั
เครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนีจะมคี่ามากกวา่ 4 – 43 % จะเหน็ได้
วา่เมือ่ใชเ้ชือ้เพลงิเอทานอลแลว้ปรบัแต่งปรมิาณการจา่ยเชือ้เพลงิแลว้
กต็ามยงัคงเหน็ว่าเชือ้เพลงิเอทานอลจะม ีCO2 จะมคี่าทีส่งูวา่เชือ้เพลงิ
แก๊สโซลนีประมาณ 12 – 23 % เน่ืองจากปรมิาณเชือ้เพลงิทีเ่ผาไหมม้ี
มากกวา่แก๊สโซลนี 
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รปูที ่12 แสดงคา่ HC ทีอ่อกมาจากเครือ่งยนต ์

 
  ในรปูที ่12 จะแสดงค่า HC คอืเชือ้เพลงิทีเ่ผาไหมไ้มห่มดโดยจาก
รูปจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้เชื้อเพลิงเอทานอลโดยไม่มีการปรบัแต่ง
ปรมิาณการฉีดเชือ้เพลงิค่า HC จะลดลงกวา่การใชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนี
ประมาณ 30 – 92 % เน่ืองจากส่วนผสมบาง แต่เมื่อเราปรบัแต่ง
ปรมิาณการฉีดเชือ้เพลงิค่า HC เมือ่เทยีบกบัเครือ่งยนตแ์ก๊สโซลนีจะมี
ค่าทีน้่อยกวา่ประมาณ 15 – 58 % แสดงใหเ้หน็ว่าการเผาไหมข้อง
เชื้อเพลิงเอทานอลมคีวามสมบูรณ์กว่าเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนเน่ืองจาก
เชือ้เพลงิเอทานอลจะมอ๊ีอกซเิจนผสมอยู ่ 
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รปูที ่13 แสดงคา่ Nox ทีอ่อกมาจากเครือ่งยนต ์

 

ในรปูที ่13 แสดงค่า Nox ทีอ่อกมาจากเครือ่งยนตจ์ะเกดิจากการ
เผาไหมอุ้ณหภูมสิงูและการเผาไหมท้ีใ่ชเ้วลานานจะสงัเกตไดว้่าถา้เรา
ใส่เชือ้เพลงิเอทานอลโดยไม่ปรบัแต่งปรมิาณเชือ้เพลงิจะทําให ้NOx มี
ค่าทีส่งูกวา่การใชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนีโดยทีร่อบ 3000 – 5000 rpm จะ

มคี่า NOx มากกวา่ประมาณ 24 – 100 % แต่ทีร่อบ 5000 – 8000 rpm  
จะมคี่า NOx มากกวา่ประมาณ 250 - 440 % เน่ืองจากสว่นผสมทีบ่าง
ทําให้ใช้เวลาในการเผานาน แต่เมื่อปรับแต่งปริมาณการฉีดของ
เชือ้เพลงิเอทานอลใหม้ากขึน้แลว้ค่า NOx ของเครือ่งยนต์ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ
ทีร่อบ 4000 rpm และ 6000 rpm ค่า NOx  ของเครือ่งเครือ่งยนตท์ีใ่ช้
เชือ้เพลงิเอทานอลจะมากกวา่ 10 % และ 20 % ตามลําดบัเมือ่เปรยีบ
กบัเครื่องยนต์ทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนี ส่วนทีร่อบอื่นๆ เครื่องยนต์ทีใ่ช้
เชื้อเพลิงเอทานอลจะมีปริมาณ NOx ที่น้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้
เชือ้เพลงิแก๊สโซลนีประมาณ 4 – 31 % โดยทีย่ ิง่รอบเครือ่งสงูยิง่ม ีNOx 
น้อยกวา่   
 
5. สรปุผล 
 จากงานวิจ ัยครัง้ น้ีสรุปว่าเราสามารถนําเอทานอลมาใช้เป็น
เชือ้เพลงิในเครื่องยนต์แทนเชือ้เพลงิแก๊สโซลนีโดยปรบัปรุงระบบจ่าย
น้ํามนัเชื้อเพลงิเพื่อทีใ่หเ้หมาะกบัคุณสมบตัขิองเอทานอล โดยเมื่อใช้
เชือ้เพลงิเอทานอลแลว้เครือ่งยนตจ์ะมแีรงมา้มากกวา่ประมาณ 4 -16% 
สว่นแรงบดิจะมมีากกวา่ 10 – 16 % เมือ่เทยีบกบัเครือ่งยนตท์ีใ่ชแ้ก๊ส
โซลีนเป็นเชื้อเพลิง และมลภาวะที่ออกมาพอจะสรุปได้ดงัน้ี ค่า CO 
ของเครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิเอทานอลจะมคี่าทีน้่อยกวา่เครือ่งยนตท์ีใ่ช้
แก๊สโซลนีประมาณ 6 – 30 % , ค่า CO2 ของเครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ
เอทานอลจะมคีา่ทีส่งูกวา่เครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนีประมาณ 4 
– 43 % และค่า NOx ของเครื่องยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิเอทานอลจะมคี่า
โดยรวมน้อยกวา่เครือ่งยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิแก๊สโซลนีประมาณ 4 – 31 % 
ส่วนอตัราการสิ้นเปลอืงจําเพาะ (BSFC) ของเชื้อเพลงิเอทานอลจะมี
ความสิน้เปลอืงมากกวา่เชือ้เพลงิแก๊สโซลนีประมาณ 25 – 38 % และ
อตัราการสิน้เปลอืงพลงังานจาํเพาะ (BSEC) เชือ้เพลงิเอทานอลจะจะมี
ประสทิธภิาพทีด่กีว่าเชือ้เพลงิแก๊สโซลนีประมาณ 21 – 28 % ซึง่จะ
เห็นได้ว่า เอทานอลสามารถนํามาใช้แทนแก๊สโซลีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแต่ต้องมีการปรับแต่งปริมาณการจ่ายเชื้อเพลิงให้
เหมาะสมกบัคุณสมบตัขิองเอทานอลดว้ย 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีกเ็พื่อศกึษาและพฒันาการทํางานของ
หน่วยควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลนี 4 จงัหวะแบบหวัฉีด เพื่อใชใ้นการ
แขง่ขนั TSAE Auto Challenge 2008 Student Formula และใชก้บั
เชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 โดยการศึกษาและทดลองนี้จะพฒันา
เครือ่งยนต ์คาวาซาก ิZX6R 600cc จากเครือ่งยนตเ์ดมิ ซึง่มรีะบบจา่ย
เชื้อเพลิงเป็นคาร์บูเรเตอร์และจุดระเบดิด้วยระบบ CDI ให้เป็นระบบ
จ่ายเชื้อเพลงิและควบคุมองศาจุดระเบดิดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์และ
ปรบัแต่งระยะเวลาการจา่ยน้ํามนัเชือ้เพลงิและองศาจุดระเบดิเพือ่ใหไ้ด้
ซึ่งกําลงัและแรงบดิเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบัเครื่องยนต์เดมิก่อน
การปรบัแต่ง 

ผลการทดลองพบวา่เมือ่ทาํการเปลีย่นระบบจากระบบเดมิมาเป็น
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ทาํใหเ้ราสามารถควบคุมการจา่ยเชือ้เพลงิและการ
จดุระเบดิได ้และทาํให ้กาํลงั แรงบดิ มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ และสามารถนํา
รถเขา้แขง่ขนั TSAE Auto Challenge 2008 Student formula  ได ้
 

Abstract 
The objectives of this research are to study and develop 

electronic control unit for use in 4 strokes gasohol 95 fuel 
injection engine and compete in TSAE Auto Challenge 2008 
Student Formula. In this study,  Kawasaki ZX6R 600 cc engine is 
chosen  to modify from carburetor to electronic fuel injection 
system. Ignition system is developed from CDI to electronic spark 
advance engine. Mapping ECU, tuning duration time of injection 
and spark advance provide operation torque and power in each 
rpm(revolution per minute). The result of mapping ECU 
experiment  was compared with standard performance curve.  

In this experiment, if modification and tuning the ECU, we 
can control injection duration from air/fuel ratio and ignition timing 
from power. The result obtains better power and torque in every 
operation revolution per minute ,So we can competed TSAE Auto 
Challenge 2008 Student formula and won in dynamic event. 

 

1. คาํนํา 
เน่ืองดว้ยทางชมรมยานยนต์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั ไดเ้ขา้ร่วมการแขง่ขนัของสมาคมวศิวกรรมยานยนต์
ไทย ในโครงการ TSAE Auto Challenge 2008 Student Formula โดย
ในการแข่งขนัจะเป็นการแข่งขนัสร้างรถยนต์ รถยนต์ขบัเคลื่อนด้วย
เครือ่งยนตท์ีม่ลีกัษณะเป็น Formula car (อา้งองิ JSAE Formula) โดย 
มกีารกําหนดใหใ้ชเ้ครื่องยนต์ทีม่ขีนาดไม่เกนิ 610 cc และมกีารคดิ
คะแนนในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์และการประหยดัน้ํามนั ซึ่งได้
เลอืกใชเ้ครือ่งยนตข์นาด 600 cc แบบระบบฉีดจา่ยน้ํามนัเชือ้เพลงิเป็น
เครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นการทดสอบเพือ่ใหท้มีนัน้ไดค้ะแนนตามขอ้กําหนดให้
มากทีส่ดุ ซึง่เครือ่งยนตท์ีใ่ชน้ัน้ขนาด 600 cc นัน้ เป็นเครือ่งยนตร์ะบบ
จ่ายเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะ
ผู้จ ัดทําจึงต้องนําเครื่องยนต์ดังกล่าวมาแปลงเป็นระบบการจ่าย
เชื้อเพลิงแบบหัวฉีดแทนซึ่งต้องพฒันาและปรบัปรุงเครื่องยนต์ให้
สามารถใชไ้ดก้บัเชือ้เพลงิ Gasohol95 และเป็นแนวทางในการพฒันา
เครือ่งยนตข์นาดเลก็ใหม้าเป็นระบบการจ่ายเชือ้เพลงิแบบหวัฉีดต่อไป
ในอนาคต 
 

2. องคป์ระกอบ 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและจัดทํ าชิ้ น ง าน เกี่ ย วกับ
องค์ประกอบของระบบการจ่ายเชื้อเพลงิแบบหวัฉีด ซึ่งจากการศกึษา
คน้ควา้แลว้พบวา่ระบบการจา่ยเชือ้เพลงิแบบหวัฉีดมอีงคป์ระกอบหลกั
อยู่ 3 ระบบ คอื ระบบการจ่ายเชื้อเพลงิ ระบบควบคุมองศาจุดระเบดิ 
และระบบควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์

- 2.1 ระบบการจา่ยเชือ้เพลงิ ในการทดลองไดท้าํการเปลีย่นระบบ
จา่ยเชือ้เพลงิจากคารบ์เูรเตอรเ์ป็นระบบหวัฉีด ไดจ้ดัหาหวัฉีดโดยใช้
หวัฉีดของรถจกัรยานยนต์ Suzuki GSXR 750 และสรา้งรางจ่าย
เชือ้เพลงิเพือ่ใชเ้ป็นรางในการจา่ยเชือ้เพลงิแก่เครือ่งยนต ์
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รปูที ่1 หวัฉีด 

 
กระบวนการทีใ่ชห้าปรมิาณ Air charge  

- Speed density (ใชก้บัระบบทีม่ ีTPS sensor + air temp) 
- Air charge คาํนวณจาก อุณหภูมอิากาศเขา้ (air temp sensor) 

องศาลิน้ปีกผเีสือ้ (TPS sensor) ใชค้ํานวณ ภาระของเครื่องยนตแ์ละ
รอบเครือ่งยนตR์PM (ใชค้าํนวณอตัราการไหลเชงิปรมิาตร) 
ระยะเวลาในการฉีดเชือ้เพลงิ 
จากสมการ (1) และ (2) จะสามารถหาระยะเวลาฉีดเชือ้เพลงิพืน้ฐาน 
(base pulse width) ไดด้งัน้ี 
ตารางที ่1 แสดงรายละเอยีดหวัฉีด 

Model Suzuki GSXR 750 
Injector Model Keihin KN4, 0J07 AAA A 

Flow rate 240cc/min 
Resistance 13Ω 

 Fuel Pressure 45psi/100% 
    
 การคํานวณปรมิาณ อากาศและระยะเวลาในการฉีดจ่าย
เชื้อเพลิงปริมาณอากาศ อัตราไหลเชิงมวลของอากาศเข้า หรือที่
เรยีกวา่ Air chargeสามารถหาไดด้ว้ยสมการดงัน้ี 
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ในการหาประสทิธภิาพของเครื่องยนต์สามารถหาได้จากการทดสอบ
ด้วยอุปกรณ์ทดสอบชนิดต่างๆ เช่น เครื่อง Eddy current หรอื 
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2.1.1 กาํลงัเบรก (Brake power, bp) เป็นกาํลงัทีว่ดัจากเพลาขอ้เหวีย่ง
หรอืทีล่อ้รถยนต ์ซึง่เป็นกาํลงัทีนํ่าไปใชง้านนัน่เอง 
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2.2 ระบบจุดระเบดิ (Ignition systems) 
จุดประสงค์ของการจุดระเบดิเพื่อเริม่การจุดระเบดิของส่วนผสม

อากาศต่อเชื้อเพลงิ โดยการจุดระเบดิ จะเริม่จุดก่อนทีจ่ะจบจงัหวะอดั
ของเครือ่งยนตห์รอืก่อนถงึศนูยต์ายบน 
2.2.1 การตัง้องศาการจุดระเบดิ (Ignition timing) จุดประสงคเ์พือ่จะ
เพิม่ประสทิธภิาพเครื่องยนต์ใหม้ากทีสุ่ด, ลดการสิ้นเปลอืงเชื้อเพลงิ, 
ลดมลภาวะไอเสยีใหน้้อยทีส่ดุและไมก่่อใหเ้กดิการน็อกของเครือ่งยนต ์ 
2.2.2 ระบบจุดระเบดิแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ จุดประสงคห์ลกัของระบบนี้
คอืลดการสูญเสยีจากการกระโดดของไฟ และจะจ่ายไฟเป็นคู่ๆ โดยที่
สูบหน่ึงจะมีการจุดระเบิดและอีกสูบจะอยู่ในจงัหวะที่คาย ระบบจุด
ระเบดิอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นระบบทีใ่ชก้นัอยูใ่นปจัจบุนั 

  

 
รปูที ่2 แสดงโมดุลจดุระเบดิทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

 

 
รปูที ่3 แสดงคอยลจ์ดุระเบดิทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

2.2.3 การจุดระเบดิล่วงหน้า เพื่อใหไ้ดป้ระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ การจุด

ระเบดิจะตอ้งเผาไหมเ้ชือ้เพลงิหมดก่อนทีจ่ะถงึตําแหน่ง 10° หลงัจาก
ศูนย์ตายล่าง การจุดระเบดิอุดมคตจิะขึน้อยู่กบัภาระและความเรว็ของ
เครื่องยนต์ ความเรว็ที่เพิม่ขึน้ทําให้ต้องมกีารจุดระเบดิล่วงหน้ามาก
ยิง่ขึน้ เพราะเครื่องยนต์มเีวลาในการประจุไอดน้ีอยลง และเป็นผลให้
ตอ้งจดุระเบดิล่วงหน้าเพือ่ใหท้นักบัการหมนุของเครือ่งยนต ์

ในระบบจดุระเบดิ องศาการจดุระเบดิทีเ่หมาะสมจะมผีลดงัน้ี 
1. เพิม่ประสทิธภิาพเครือ่งยนตใ์นแงข่องสมรรถนะ 
2. ลดการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 
3. ลดมลภาวะของไอเสยี 
4. ไมก่่อใหเ้กดิการน็อกของเครือ่งยนต ์
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ในระบบเดมิของเครือ่งยนตเ์ป็นแบบ CDI (Capacitive Discharge 
Ignition) และไดท้าํการเปลีย่นเป็นระบบ Waste Spark Ignition แลว้
ปรบัแต่งค่าองศาจุดระเบิดด้วยหน่วยควบคุมเครื่องยนต์ด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่มขีอ้ดตี่างจากระบบ CDI ดงัน้ี 

 1. สามารถกาํหนดคา่องศาจุดระเบดิทีเ่หมาะสมในทุกสภาวะของ
รอบเครือ่งยนต ์

2. สามารถควบคุมรอบเครือ่งยนตส์งูสุดได ้โดยการตดัการทาํงาน
ของระบบจดุระเบดิ 

ในขณะเดยีวกนัขอ้เสยีของระบบ Waste Spark มรีะยะเวลาการ
ประจุไฟทีม่ากกว่าแต่ใหก้ําลงัไฟทีแ่รงเท่ากบัระบบ CDI แต่ระบบ CDI
ไม่สามารถทําการปรบัตัง้องศาจุดระเบดิไดเ้พราะเป็นการควบคุมแบบ
ระบบปิด 
     หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกสแ์บง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคอื 

1. หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกสแ์บบปรบัแต่งคา่ไมไ่ด ้ไดแ้ก่ หน่วย
ควบคุมอเิลก็ทรอนิกสท์ีต่ดิมากบัเครือ่งยนต ์
2. หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกสแ์บบปรบัแต่งคา่ได ้
ในหน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกสแ์บบปรบัแต่งคา่ไดย้งัแบง่ไดอ้กี 2 

ประเภทคอื 
 2.1 หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกสช์นิด Piggyback 

 2.2 หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกสช์นิด Standalone 
โดยใชก้ล่องควบคุมเครื่องยนต์ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์Haltech 

E6X ในการทดสอบ 
 2.3 หน่วยควบคุมเครื่องยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
เรยีกว่า ECU คอืเป็นอุปกรณ์ทีท่ําหน้าทีร่บัขอ้มลูจากเซน็เซอรต์่างๆ 
เพื่อนํามาประมวลผล และใช้ในการควบคุมการการสัง่จ่ายน้ํามนั
เชือ้เพลงิ และการจุดระเบดิของเครือ่งยนต ์ ทาํใหเ้ครือ่งยนตท์าํงานได้
ตามมาตรฐานทางด้านมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม โดยที่กําลงัของ
เครื่องยนต์ยงัทํางานไดเ้ต็มประสทิธภิาพ รวมทัง้การตรวจ สอบ
สถานะการทํางานของอุปกรณ์อื่นๆที่ทํางานร่วมกับเครื่องยนต ์
(Diagnostic) หน่วยควบคุมเครือ่งยนตด์ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์   จะ
ควบคุมลกัษณะตวัแปรต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเครื่องยนต์สนัดาปภายใน 
โดยส่วนมากหน่วยควบคุมเครื่องยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะ
คํานวณและควบคุมปรมิาณการฉีดจ่ายน้ํามนั และควบคุมตําแหน่งใน
การจุดระเบดิในแต่ละสูบของเครื่องยนต์ โดยนําข้อมูลจากเซนเซอร์
ต่างๆมาประมวลผล  เช่น ตวัวดัความดนัในท่อไอดเีทยีบกบัความดนั
บรรยากาศ, ตวัตรวจจบัตําแหน่งลิ้นเรง่, ตวัตรวจจบัอุณหภูมอิากาศ, 
ตวัตรวจจบัอุณหภูมน้ํิาหล่อเยน็, ตวัตรวจจบัมุมเพลาขอ้เหวีย่ง, ตวั
ตรวจจบัปรมิาณออกซเิจน เป็นตน้ 

 
ตารางที ่2 แสดงขอ้เปรยีบเทยีบคุณสมบตัขิอง ECU ชนิดต่างๆ 

 
 

หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกส์
แบบปรบัแต่งคา่ไมไ่ด ้

Piggyback Stand-alone 

หลกัการทาํงาน 

ประมวลผลจากตวัรบัรูแ้ลว้จงึ
คาํนวณหาระยะเวลาฉีด
เชือ้เพลงิและตาํแหน่งการจดุ
ระเบดิทีเ่หมาะสม 

ปรบัแกค้า่ระยะเวลาฉีดเชือ้เพลงิ
และตาํแหน่งการจดุระเบดิทีไ่ดจ้าก
หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกสแ์บบ
ปรบัแต่งคา่ไมไ่ด ้

ทาํงานเชน่เดยีวกบัหน่วยควบคมุอเิลก็ทรอนิกส์
แบบปรบัแต่งคา่ไมไ่ด ้

ใชต้วัรบัรูข้องเครือ่งยนต ์ ใช ่ ใช ่
ไดถ้า้ชว่งการทาํงานของตวัรบัรูม้ชีว่งของการ

ทาํงานเทา่กนั 
ความละเอยีดในการปรบัคา่  ไมส่ามารถปรบัได ้ น้อย มาก 

ความน่าเชือ่ถอื เชือ่ถอื ขึน้อยูก่บัผูป้รบัแต่ง ขึน้อยูก่บัผูป้รบัแต่ง 
ใชโ้ปรแกรมปรบัแต่ง ไมไ่ด ้ งา่ย ยาก 

 
 

 
รปูที ่4 หน่วยควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์(ECU) 

 

 
3. อปุกรณ์การทดลอง 
3.1 เครือ่งยนต ์Kawasaki ZX-6R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่5 แสดงเครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นการทดสอบ 
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ตารางที ่3 แสดงรายละเอยีดของเครือ่งยนต ์
Motorcycle Model Kawasaki ZX-6R 

Type engine 4 stroke DOHC. 4 cylinder 
Displacement 599 mL 
Bore Stroke 66mm x 43.8mm 

Gear ratios 

1st 2.923 
2nd 2.062 
3rd 1.631 
4th 1.380 
5th 1.217 
6th 1.083 

Maximum horsepower 81.6 kW@12500 rpm 
Maximum Torque 6.7 kg.m@10000 rpm 
Compression ratio 12.8 : 1 
Carburetion system Carburetors, Mikuni BDSR 36R x 4 

Spark Plug NGK CR9E 
Transmission 6 speed constant mesh return shift 
Clutch Type Wet multi disc 

Engine Oil 

Grade SE, SF or SG class 

Viscosity 
SAE10W-40, 10W-50, 20W-40 or 
20W-50 

Capacity 3.8L 
3.2 Chassis Dynamometer  

3.3 อุปกรณ์วดัองศากรจดุระเบดิ 

3.4 อุปกรณ์วดัความเรว็รอบของเครือ่งยนต ์
 

4. วิธีดาํเนินงานและขัน้ตอนการทดสอบ 
4.1 ตดิตัง้อุปกรณ์ทีใ่ชว้ดัค่าต่างๆ เช่น ตวัตรวจจบัมุมเพลาขอ้

เหวีย่ง ตวัตรวจจบัมมุเพลาลูกเบีย้ว ตวัตรวจจบัอุณหภูมอิากาศเขา้ ตวั
ตรวจจบัอุณหภมูน้ํิาหล่อเยน็ฯ 

4.2 เริม่ตน้จากการปรบัตัง้ค่า ระยะเวลาการฉีดจ่ายน้ํามนัและ
องศาการจุดระเบดิในรอบเดนิเบาก่อน โดยอาศยัตารางปรบัตัง้ค่าการ
ฉีดจ่ายเชื้อเพลงิ และตารางการปรบัตัง้ค่าองศาจุดระเบดิ เป็นหลกัใน
การปรบัตัง้และใช ้ตารางการชดเชยเชือ้เพลงิ และองศาจุดระเบดิช่วย
ในการปรบัตัง้แบบละเอยีด เพือ่ใหไ้ด ้รอบเดนิเบาที ่1200 – 1300 rpm 
และ AFR ทีป่ระมาณ 12.5 - 13.5 

4.3 หลงัจากนัน้จะเริม่ปรบัตัง้ระยะเวลาการฉีดน้ํามนัก่อน ในชว่ง 
0–6000 rpm แรก โดยพยายามให ้AFR อยูท่ีป่ระมาณ 13.5–14.5 การ
ปรบัตัง้เริม่จากคงรอบไวท้ี ่ ความเรว็คงที ่ 2000 rpm แลว้คอ่ยๆปรบั
ระยะเวลาการฉีดจา่ยเชือ้เพลงิ ณ ลิน้ปีกผเีสือ้ 10%, 30%, 50%, 70% 
และ 90%   หลงัจากนัน้คงรอบคงที ่ ที ่ 3000rpm และปรบัระยะเวลา
การจา่ยเชือ้เพลงิเชน่เดมิ ทาํเชน่น้ี จนกระทัง่ ถงึ 6000 rpm 

 
 รปูที ่6 แสดงตารางการปรบัตัง้ระยะเวลาการฉีดจา่ยเชือ้เพลงิ 

 
รปูที ่7 แสดงตารางการปรบัตัง้องศาการจดุระเบดิ 

    
รปูที ่8  แสดงตารางการปรบัตัง้องศาการจดุระเบดิสมัพนัธก์บั 

อุณหภมูน้ํิาหล่อเยน็ 

 
รปูที ่9 แสดงตารางการปรบัระยะเวลาการฉีดจา่ยเชือ้เพลงิสมัพนัธ ์

กบัอุณหภมูอิากาศเขา้ 

 
รปูที ่10 แสดงตารางการปรบัระยะเวลาการฉีดจา่ยเชือ้เพลงิสมัพนัธ ์

กบัอุณหภมูน้ํิาหลอ่เยน็ 
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รปูที ่11  แสดงตารางการปรบัระยะเวลาการฉีดจา่ยเชือ้เพลงิสมัพนัธ ์

กบัระยะเวลาหลงัสตารท์ 

4.4 กลบัมาปรบั เฉลี่ยกราฟการฉีดจ่ายน้ํามนัใหม่อกีท ีโดยใช ้
การ interpolation ภายในชว่งกราฟทีเ่หลอื 

 
รปูที ่12 แสดงการปรบัระยะเวลาการฉีดจา่ยเชือ้เพลงิ โดยสมัพนัธก์บั 

AFR ทีต่อ้งการ 

4.5 ปรบัตัง้องศาการจุดระเบดิในช่วง 0–6000 rpm แรก เริม่ตน้ที ่
2000 rpm เช่นเดมิ แลว้ปรบัเพิม่องศาไฟจุดระเบดิ ณ ตําแหน่งลิน้ปีก
ผเีสือ้ 10% โดยปรบั เพิม่ไฟจุดระเบดิขึน้เรื่อยๆ แล้วดูค่า กําลงัทีไ่ด้
เป็น kW ที ่ไดนาโมมเิตอร ์จนกระทัง่กําลงัทีไ่ด ้ไมเ่พิม่ขึน้อกี หรอื เริม่
ลดลง เสรจ็แลว้ ลดไฟจดุระเบดิสดุทา้ยลงมา 2 degree   
5. บนัทกึผลของกาํลงัเครือ่งยนตท์ีไ่ด ้ณ ตาํแหน่งต่างๆของลิน้ปีกผเีสือ้ 

 
รปูที ่13  แสดงการปรบัระยะเวลาการฉีดจา่ยเชือ้เพลงิ โดยวธิ ี

Interpolation 

4.6 เริม่ปรบัตัง้ไฟจุดระเบดิใหมท่ี ่ 30% , 50% , 70% และ 90%   
หลงัจากนัน้คงรอบคงที ่ที ่3000rpm และปรบัตัง้องศาการจุดระเบดิ
เชน่เดมิ  ทาํเชน่น้ี จนกระทัง่ ถงึ 6000 rpm 

4.7 กลบัมาปรบั เฉลี่ยกราฟการจุดระเบดิใหม่อกีท ีโดยใช้ การ 
interpolation ภายในชว่งกราฟทีเ่หลอื 

 

    
รปูที ่14  แสดงการปรบัตัง้องศาการจดุระเบดิ โดยสมัพนัธก์บักาํลงัทีไ่ด ้

4.8 สําหรบัการปรบัตัง้ระยะเวลาการฉีดน้ํามนัและองศาการจุด
ระเบดิ ในชว่ง 6000–12000 rpm หลงั นัน้ จะทาํเชน่เดยีวกนักบัชว่ง 0-
6000 rpm แรก แต่ต่างกนัที ่การปรบัตัง้ค่า จะไมใ่ชก้ารคงรอบ แลว้
ปรบัตัง้ เน่ืองจาก เครื่องยนต์จะใช้รอบสูง เป็นระยะเวลานาน ทําให ้
ความรอ้นขึน้เกนิขดีจํากดัก่อนทีจ่ะปรบัตัง้ค่าไดท้ัง้หมด  การปรบัตัง้
ในช่วง6000–12000 rpm หลงั น้ีจะปรบัตัง้คา่ไวก้่อนแลว้จงึเรง่รอบ ไป
ให้ถึง รอบที่ต้องการ ถ้า AFR น้อย หรอื มากกว่า ช่วงที่ต้องการ 
(13.5-14.5) ก็จะเบาเครื่องให้เดนิเบาก่อนแล้วปรบัตัง้ค่าการฉีด
เชื้อเพลงิรอไว ้หลงัจากนัน้จงึเร่งรอบ ขึน้ไปใหม่ จนได ้ค่า AFR ที่
ตอ้งการ ทาํเช่นน้ี จนครบ ทัง้ 0–100% องศาลิน้ปีกผเีสือ้ และ ครบทัง้ 
6000–12000 rpm 

 
รปูที ่15 แสดงการปรบัตัง้องศาการจดุระเบดิ โดยวธิ ีInterpolation 

4.9 การปรบัตัง้องศาการจุดระเบดิก็กระทําเช่นเดยีวกนั แต่ 
ต่างกนัตรงที่ใช้ กําลงัสูงสุดจากไดนาโมมเิตอร์เป็นค่าเป้าหมายแทน 
AFR  

4.10 กลบัมาปรบัตัง้ค่า องศาไฟจุดระเบดิ ณ รอบเครื่องยนต์ที่
ต้องการแรงบดิสูงสุด คอืที่ประมาณ 3500 – 7500 rpm ใหม่ โดย
พยายามใหค้่า kW หรอืกําลงัทีอ่่านไดจ้ากไดนาโมมเิตอร ์ค่อยๆไล่
ลาํดบัไปเรือ่ยๆจากตํ่าไปสงู อยา่งต่อเน่ืองและคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

4.11 ตรวจสอบและปรบัแกไ้ขค่าองศาการจุดระเบดิใหม่ในช่วง 
7500-12000 rpm เน่ืองจากค่าแรงบดิซึ่งถูกเคลื่อนไปใชง้านในรอบตํ่า
กวา่เครื่องยนตเ์ดมิ (จาก 12000 rpm ไป 10000 rpm) องศาการจุด
ระเบดิเดมิทีต่ ัง้ไว ้จะตอ้งลดลงเพื่อป้องกนัการ knock ของเครือ่งยนต ์
ทัง้น้ีการปรบัตัง้จะลดองศาจดุระเบดิลงมา ประมาณ 2-3 องศา 

4.12 ทดสอบหากาํลงั และแรงบดิของเครือ่งยนต ์ณ ภาวะบรรทุก
เตม็ที ่ (Full load) โดย ใชเ้กยีร ์5 ในการขบัเคลื่อน และเรง่ลิน้ปีกผเีสือ้
ไปที ่100 % หลงัจากนัน้ปรบัเครือ่งไดนาโมมเิตอรใ์หค้งรอบเครือ่งยนต์
คงที ่ที ่2000 rpm    
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4.13 ค่อยๆปรบัรอบ เครื่องยนต์จากเครื่องไดนาโมมิเตอร์ให้
เพิม่ขึน้เรื่อยๆทลีะ 200 rpm และบนัทกึผลกําลงัของเครื่องยนต์ทีไ่ด้
จากหน้าจอไดนาโมมิเตอร์ ณ ความเร็วรอบต่างๆ จนกระทัง่ครบ 
12000 rpm 

4.14 นําผลการทดลองทีไ่ดม้าพล๊อตกราฟ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
แรงบดิและรอบเครื่องยนต์ และกราฟ ความสมัพนัธร์ะหว่างกําลงัและ
รอบเครือ่งยนต ์ 
12. เปรยีบเทยีบผลที่ได้กบัเครื่องยนต์เดมิก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็น
ระบบควบคุมการจ่ าย เชื้ อ เพลิงและองศาการจุดระ เบิดแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์

5. ผลการทดสอบ 

 
รปูที ่16 ก. กราฟแสดงคา่กาํลงัเบรกของเครือ่งยนต ์

 
รปูที ่16 ข. กราฟแสดงคา่แรงบดิของเครือ่งยนต ์

6. สรปุผลการทดลอง 
 จากการทดลองการนําระบบการจา่ยน้ํามนัเชือ้เพลงิแบบหวัฉีดมา
ใช้ในเครื่องยนต์ขนาดเล็กแทนระบบการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบ
คารบ์ูเรเตอรท์ําใหป้ระสทิธภิาพในดา้นต่าง ๆ ของเครื่องยนต์เพิม่ขึน้
ทัง้ในดา้นของกาํลงัและแรงบดิ 
 จากการทดลองสามารถสรปุผลไดด้งัน้ี   

6.1 กําลงัเบรกสงูสุดของเครื่องยนต์ทีค่วบคุมดว้ยหน่วยควบคุม
เครื่องยนต์ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์Haltech เกดิขึน้ทีร่อบเครื่องยนต์ตํ่า
กวา่เครือ่งยนตร์ะบบคารบ์เูรเตอรแ์ละจดุระเบดิดว้ยระบบ CDI คอืกําลงั
สงูสดุ 132.19 hp ที ่10000 รอบต่อนาท ีและแรงบดิสงูสุดเกดิขึน้ทีร่อบ
ตํ่ากวา่เช่นกนั คอื 94.33 N.m ที ่7400 รอบต่อนาท ี (เครือ่งยนตเ์ดมิ
กําลงัสงูสุด 93 hp ที ่12500 รอบต่อนาทแีรงบดิสงูสุด 79.26 N.m ที ่
10000รอบต่อนาท)ี 

6.2 ผลทางดา้นสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อใชร้ะบบการจ่าย
น้ํามนัเชือ้เพลงิแบบหวัฉีดและระบบจดุระเบดิทีส่ามารถกาํหนดองศาจุด

ระเบดิไดม้สีมรรถนะทางดา้นกําลงัเบรกสงูขึน้จากเดมิ 43.06 %และ
สมรรถนะดา้นแรงบดิเพิม่ขึน้ 58.05 % 

6.3 ค่าอตัราสว่นผสมอากาสต่อเชือ้เพลงิ มคี่าลดลงอย่างต่อเน่ือง 
เพราะในทางทฤษฎกีําลงัเบรกมคี่าสงูทีสุ่ดเมื่อค่า อตัราส่วนผสมอากา
สต่อเชือ้เพลงิ มคี่าอยู่ในช่วง 12.5-13.5: 1และเป็นจุดประสงคข์องผูท้าํ
การทดลองทีต่อ้งการป้องกนัความเสยีหายต่อเครือ่งยนตใ์นการทาํการ
ทดลอง  

6.4 ในช่วงแรกของกราฟแรงบดิทีไ่ดจ้ากเครื่องยนต์เดมิมคี่าสูง
กวา่และค่าแรงบดิมคี่าค่อนขา้งคงทีไ่ปจนถงึ 14000 รอบต่อนาท ี แต่
กราฟแรงบิดที่ได้จากเครื่องยนต์ที่ควบคุมด้วย  หน่วยควบคุม
เครื่องยนตร์ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์Haltech มคี่าแรงบดิสงูกวา่กราฟทีไ่ด้
จากเครือ่งยนตเ์ดมิในช่วง 4000 รอบต่อนาทจีนถงึ 10000 รอบต่อนาที
หลงัจาก 10000 รอบต่อนาทเีป็นตน้ไปแรงบดิตกลงอยา่งต่อเน่ือง 

6.5 พจิารณากราฟกําลงัเบรก กราฟของการทดสอบเครือ่งยนตท์ี่
ควบคุมโดย หน่วยควบคุมเครือ่งยนตร์ะบบอเิลก็ทรอนิกส ์Haltech   มี
กําลงัเบรกสูงกว่าทุกช่วงรอบเครื่องยนต์เมื่อเทยีบกบัเครื่องยนต์เดมิ 
แต่ เครื่ อ งยนต์ที่ควบคุมโดย  หน่วยควบคุม เครื่ อ งยนต์ระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์Haltech มรีอบการทาํงานสงูสดุตํ่ากวา่เครือ่งยนตเ์ดมิ 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
ในงานวิจยัน้ีทางผู้จดัทําต้องขอขอบคุณ คุณปริวรรต หนูเทศ  

คุณพรภวษิย ์กจิปกรณ์สนัต ิ ทีใ่หค้วามช่วยเหลอื และชมรมยานยนต ์
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงัพร้อมกับ
สมาชกิทีเ่อือ้เฟ้ือสถานที ่เครือ่งมอื อุปกรณ์ และแรงงาน 
 

เอกสารอ้างอิง 
1.   ประสานพงษ ์หาเรอืนชพี (2548), งานระบบควบคุมเครือ่งยนต์

ดว้ยอเิลก็ทรอนิกส,์ กรงุเทพฯ: ซเีอด็ยเูคชัน่ 
2.   นพดล เวชวฐิาน (2548), ทฤษฎรีะบบฉีดน้ํามนัเชือ้เพลงิ

อเิลก็ทรอนิกส ์พมิพค์รัง้ที ่4 กรงุเทพฯ: สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี
(ไทย-ญีปุ่น่) 

3.   Ganesane, V. (2004), Internal Combustion Engines, 2nd eds 
Singapore: Mc Graw Hill 

4.   Bell A.G. (2006), Four-Stroke Performance Tuning, 3rd eds 
Great Britain, Haynes 

 

กราฟเปรยีบเทียบแรงบดิระหว่างเครือ่งยนตก์อ่นและหลงั
ปรบัตงัคา่การจา่ยเชือเพลงิและองศาจุดระเบดิ

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000

ความเร็วรอบ (rpm)

แร
งบ
ดิ

 (N
.m

)

กราฟเปรยีบเทียบกําลงัเบรกระหว่างเครือ่งยนตก์อ่นและหลงั
ปรบัตงัคา่การฉีดจา่ยเชือเพลงิและองศาจุดระเบดิ

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000

ความเร็วรอบ (rpm)

ก
าํล
งัเ
บ
รก

 (b
H

P)

กาํลังเบรกของเครืองยนต์หลังการ
ปรับตังค่าการฉีดจ่ายเชอืเพลงิและ
องศาจุดระเบดิ



AEC032 

180                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทยครัง้ที ่22 
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

 
 

ผลกระทบของส่วนประกอบกา๊ซธรรมชาติท่ีแปรผนัจากแหล่งทางตะวนัออกและแหล่งทาง
เหนือท่ีส่งผลกระทบต่อคณุลกัษณะของเครือ่งยนต ์

The Effect of Natural Gas Compositions Variation from East and North Sources on 
Engine Characteristics 

 

กติต ิเอีย่มเปรมจติ1 เกยีรตธินา จ๊ะราจา1 สมชาย จนัทรช์าวนา2 สาํเรงิ จกัรใจ2 ยศพงษ ์ลออนวล1,2* 

1 วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เชยีงใหม ่50300 
2 หอ้งปฏบิตักิารวจิยัเครือ่งยนตแ์ละการเผาไหม ้ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีกรุงเทพฯ 10140 
โทร 02-470-9273 โทรสาร 02-470-9111 * อีเมล์ yossapong.lao@kmutt.ac.th 

  
 

บทคดัย่อ 
ในปจัจบุนั ประเทศไทยมกีารนําก๊าซธรรมชาตมิาใชใ้นรถยนตโ์ดย

เป็นก๊าซที่มาจากหลายแหล่ง เช่น ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทาง
ตะวนัออกจากอ่าวไทย และแหล่งทางเหนือจากแหล่งน้ํามนัและก๊าซ
ลานกะบือในจงัหวดักําแพงเพชร ซึ่งทัง้สองแหล่งมีส่วนประกอบที่
แตกต่างกนั งานวจิยัน้ีไดศ้กึษาผลกระทบของก๊าซธรรมชาตจิากทัง้สอง
แหล่งทีม่ผีลกระทบต่อคุณลกัษณะการเผาไหมข้องเครื่องยนต์เมื่อถูก
ดดัแปลงมาใชก๊้าซธรรมชาตโิดยเมื่อระบบการควบคุมปรมิาณการจ่าย
เชื้อเพลิงเป็นทัง้แบบเปิดและปิด ผลการทดลองพบว่า การใช้ก๊าซ
ธรรมชาติที่แปรผันจากทัง้สองแหล่งมีผลกระทบต่อเครื่องยนต ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเครื่องยนต์ไม่สามารถปรบัการจ่ายเชื้อเพลงิที่
เหมาะสมกบัคุณสมบตัขิองก๊าซธรรมชาตทิี่เปลี่ยนไป (ระบบเปิด) ถ้า
เครื่องยนต์ทีม่กีารปรบัการจ่ายเชื้อเพลงิสําหรบัแหล่งตะวนัออกแต่ใช้
ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งเหนือ หรอืถ้าเครื่องยนต์ที่มกีารปรบัการจ่าย
เชื้อเพลิงสําหรบัแหล่งเหนือแต่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งตะวนัออก 
จากการทดลองพบว่ากรณีทัง้สองทําให้เครื่องยนต์ทํางานที่ส่วนผสม
ของอากาศกบัเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามทฤษฎีนําไปสู่การเผาไหมท้ี่ไม่
สมบูรณ์ภายในเครื่องยนต์ เป็นผลทําใหป้ระสทิธภิาพของเครื่องยนต์
ลดลงรวมถงึมลพษิทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 
Abstract 

Nowaday, Thai natural gas for vehicle (NGV) comes from 
different sources including the east source from the gulf of 
Thailand and the north source from Lankrabu oil and gas field in 
Kamphaeng Phet province. Both gas sources have different 
compositions. The study is to investigate the influence of natural 
gas compositions variations on the combustion engine 
characteristics when the engine is retrofitted to use the natural 

gas with both opend and closed loop fuel control system. It is 
found that the gas composition variation from both sources has 
the effect on the engine characterstics especially when the fuel 
injection of engine cannot be adjusted according to the gas 
quality (i.e opened system). In the cases that the fuel injection of 
engine is tuned-up for the east source but using the natural gas 
from the north source or the fuel injection of engine is tuned-up 
for the north source but using the natural gas from the east 
source, the experimental result of both cases found that the 
engine operate with non-stoichiometric air/fuel ratio. It leads to an 
incomplete combustion in the engine which causes lower engine 
efficiency and higher amount of exhaust gas emission. 

 
1. คาํนํา 

ในปจัจุบนัพลงังานทางเลอืกในรปูแบบของก๊าซธรรมชาตสิามารถ
นํามาประยุกตด์ดัแปลงในยานยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิจุดระเบดิแบบประกาย
ไฟ โดยการติดตัง้อุปกรณ์เสรมิในการควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงเขา้สู่
เครื่องยนต์ ซึง่ถอืเป็นทางเลอืกหน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย  
โดยในปจัจุบนั ขอ้มลูของ ปตท. ณ วนัที ่25 สงิหาคม 2551 ประเทศ
ไทยมรีถยนตท์ีใ่ชก๊้าซธรรมชาตทิัง้หมด 94,332 คนั มสีถานีใหบ้รกิาร
จาํนวน 225 สถานี [1] อย่างไรกด็ก๊ีาซธรรมชาตจิากแหล่งต่างๆ นัน้มี
ส่วนประกอบที่แตกต่างกนั ยศพงษ์และคณะ [2-4] ไดว้เิคราะห์
สว่นประกอบของก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย ดงัใน
ตารางที ่1 พบว่าส่วนประกอบของก๊าซทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อคุณสมบตัิ
ของเชือ้เพลงิทีแ่ตกต่างกนั เช่น ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งทางตะวนัออก
จะมคี่าเฉลีย่ของก๊าซมเีทน (CH4) อยู่ที ่76% ก๊าซอเีทน (C2H6) อยู่ที ่
5.7% ก๊าซคารบ์อนดออกไซด ์(CO2) อยู่ที ่13% สาํหรบัก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งทางเหนือ จะมคี่าเฉลีย่ของก๊าซมเีทน (CH4) อยู่ที ่85% ก๊าซ



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        181 

 

อเีทน (C2H6) อยู่ที ่11.3% ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) อยู่ที ่1% 
หากนําก๊าซธรรมชาตมิาเป็นเชือ้เพลงิในเครือ่งยนต ์อตัราสว่นผสมของ
อากาศต่อเชือ้เพลงิตามทฤษฎ ี(Stoichiometric Air/Fuel Ratio) ของ
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งทางตะวนัออกมคี่า 11.6-12.0 และก๊าซ
ธรรมชาตจิากแหล่งทางเหนือมคี่า 15.8 จะเหน็ไดว้า่อตัราสว่นผสมของ
อากาศต่อเชือ้เพลงิมคี่าแตกต่างกนัมาก ซึง่จะมผีลต่อการทาํงานของ
เครือ่งยนต ์ถา้ระบบควบคุมการจา่ยเชือ้เพลงิไมม่รีะบบควบคุมแบบปิด 
(Closed loop control) เพื่อจะควบคุมใหเ้ครื่องยนต์ทํางานทีอ่ตัรา
สว่นผสมของอากาศต่อเชือ้เพลงิตามจรงิ ต่ออตัราส่วนผสมของอากาศ
ต่อเชือ้เพลงิตามทฤษฎ ีหรอื แลมดา้ λ มคีา่เทา่กบั 1 นอกจากนี้ในการ
วเิคราะห์คุณภาพก๊าซจะมีคุณสมบตัิอีก 2 ตัว ได้แก่ ค่ามีเทน 
(Methane Number, MN) และดชันีวอบบ ี(Wobbe Index, WI) ซึง่เป็น
คา่อา้งองิทีย่อมรบักนัของผูผ้ลติเครือ่งยนตแ์ละผูผ้ลติก๊าซธรรมชาต ิ 

สาํหรบัดชันีวอบบเีป็นค่าทีค่ํานวณมาจากอตัราส่วนของค่าความ
รอ้น (H) ต่อรากที่สองของความถ่วงจําเพาะ (s) โดยนิยามความ
ถ่วงจําเพาะว่า คอือตัราส่วนของความหนาแน่นของก๊าซ (ρgas) ต่อ
ความหนาแน่นของอากาศ (ρair) ดงัสมการ (1) 

s

H

airgas

H
WI ==

ρρ
     (1) 

สาํหรบัคา่มเีทน เป็นคา่ความตา้นทานการน็อกของเครือ่งยนตท์ีใ่ช้
เชือ้เพลงิประเภทก๊าซ โดยคา่มเีทนที ่100 คอืเชือ้เพลงิมคีวามตา้นทาน
การน็อกของเครือ่งยนตม์ากทีสุ่ด และค่ามเีทนที ่0 คอืเชือ้เพลงิมคีวาม
ตา้นทานการน็อกของเครือ่งยนตน้์อยทีส่ดุ 

 
ตารางที ่1 สว่นประกอบของ NGV ในประเทศไทย [1] 

สว่นประกอบ แหล่งตะวนัออก แหล่งเหนือ 
CH4 74.1 – 77.5 % 84.7 – 85.4 % 
C2H6 5.4 – 6.0 % 11.2 – 11.4 % 
C3 1.5 – 2.4 % 1.34 – 1.81 % 
C4 0.59 – 0.9 % 0.24 – 0.48 % 
C5 0.1 – 0.15 % 0.07 – 0.14 % 
C6+ 0.02 – 0.04 % 0.03 – 0.065 % 
N2 2.0 – 2.2 % 0.5 – 0.6 % 

CO2 12.7 – 14.4 % 1 % 
กาํมะถนั < 16 ppm - 
ดชันีวอบบ ี 41.9 – 44.0 MJ/m3 52.9 – 53.1 MJ/m3 
เลขมเีทน 75 - 82 75 -78 
A/F Ratio 11.6 – 12.0 15.8 

 
อย่างไรกด็ ีปญัหาของความแปรผนัของก๊าซธรรมชาตยิงัเกดิขึน้

ในบางประเทศ เช่น ประเทศบราซลิ ซึง่Guilherme และคณะ [5] ได้
ประเมินผลกระทบขององค์ประกอบก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะมีต่อ
เครื่องยนต์ พบว่าองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนั ทําให้
ค่าแลมดาและค่ามเีทน (Methane Number) มคี่าแตกต่างกนั ส่งผล
กระทบต่อสมรรถนะและมลพษิของเครือ่งยนตอ์ย่างมนีัยสาํคญั และยงั
พบว่ารอ้ยละการเปลี่ยนแปลงของดชันีวอบบ ี(Wobbe Index) มี

ความสมัพนัธเ์ป็นเชงิเสน้กบัรอ้ยละการเปลีย่นแปลงค่าแลมดาของไอดี
ที่จ่ายเป็นเชื้อเพลิงแก่เครื่องยนต์ ดงันัน้การทํานายร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงค่าแลมดาของไอดีที่จ่ายเป็นเชื้อเพลิงแก่เครื่องยนต์
สามารถคํานวณได้จากร้อยละความแตกต่างดัชนีวอบบีของก๊าซ
ธรรมชาตจิากแต่ละแหล่ง 

การศกึษาความแปรผนัของก๊าซธรรมชาตทิีส่่งผลกระทบต่อการ
ทํางานของเครื่องยนต์ยงัมกีารศกึษาอยู่น้อย งานวจิยัน้ีต้องการศกึษา
ผลกระทบอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างขององคป์ระกอบก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศไทย ที่มตี่อสมรรถนะและมลพษิของเครื่องยนต์แกโซลีน 
เปรยีบเทยีบก๊าซธรรมชาตจิากสองแหล่ง คอื ก๊าซธรรมชาตจิากอ่าว
ไทยทีม่สีถานีจา่ยก๊าซอยู่ในบรเิวณภาคกลางของประเทศไทย และก๊าซ
ธรรมชาตจิากแหล่งน้ํามนัสริกิติใินจงัหวดักําแพงเพชร ที่มสีถานีจ่าย
ก๊าซอยูใ่นบรเิวณภาคเหนือของประเทศไทย  
 
2. อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
2.1 อปุกรณ์การทดลอง 

อุปกรณ์ทดลอง ดงัในรปูที ่1 และ 2 ใชเ้ครือ่งยนต ์โตโยตา้ 4AFE 
ซึง่เป็นเครื่องยนต์แกโซลนี 4 สบูแบบแถวเรยีง (Inline) ขนาดความจุ
กระบอกสบูรวม 1,587 ซซี ีอตัราสว่นการอดั 9.5:1 นํามาดดัแปลงให้
ทาํงานเพยีงสบูเดยีว เสน้ผา่ศูนยก์ลางกระบอกสบู 81.03 มม. ระยะชกั 
76.92 มม. ขนาดความจุกระบอกสบู 396.75 ซซี ีควบคุมอตัราการจา่ย
เชือ้เพลงิและจงัหวะจุดระเบดิดว้ยอซียี ูHaltech รุน่ E6X ซึง่เป็นอซียีทูี่
สามารถควบคุมอตัราการจ่ายเชื้อเพลงิ และจงัหวะการจุดระเบดิของ
เครื่องยนต์ทดสอบได้ การวดัค่าแลมดาจะใช้ออกซิเจนเซนเซอร ์
INNOVATE รุ่น LM-1 ซึง่เป็นออกซเิจนเซนเซอรแ์บบ Wide band  
อุปกรณ์วดัแรงบดิและกําลงัของเครื่องยนต์ NSDK Nishishiba รุ่น 
NEDD-130H ขนาด 15 กโิลวตัต ์ เป็นไดนาโมมเิตอรแ์บบกระแสหมุน
วน (Eddy current) สามารถทาํงานไดท้ีค่วามเรว็รอบ 0 – 10,000 รอบ
ต่อนาท ี อุปกรณ์วเิคราะหไ์อเสยี MRU รุน่ SWG 200-1 สามารถวดั
อุณหภูมไิอเสยี และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของ O2, CO2, CO, NO, 
NOx, NO2, SO2, และ HC ในไอเสยีทีอ่อกมาจากเครือ่งยนต ์

 
รปูที ่1 อุปกรณ์ทดสอบของเครือ่งยนต ์

 
อุปกรณ์วิเคราะห์ความดันภายในกระบอกสูบ ประกอบด้วย

เซนเซอรว์ดัความดนัในกระบอกสบู (Pressure Transducer) KISTLER 
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รุน่ 6061B ขนาด M5 X 0.5 สามารถวดัความดนัภายในกระบอกสบู
ในช่วง 0 – 200 บาร ์อุปกรณ์ขยายสญัญาณไฟฟ้าสาํหรบัเซน็เซอรว์ดั
ความดนัในกระบอกสบู (Charge Amplifier) KISTLER รุน่ 5011 มชี่วง
การวดั 10 – 999,000 พโิคคลูอมป์ ความถีใ่ชง้าน 1 – 200,000 เฮติซ ์
อุปกรณ์ตรวจจบัตาํแหน่งของเพลาขอ้เหวีย่ง (Shaft Encoder) AVL รุน่ 
364C ทาํงานไดท้ีค่วามเรว็รอบสงูสุด 15,000 รอบต่อนาท ีLight Pulse 
Converter AVL รุน่ 3064Z05 อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู (High Speed 
Data Acquisition) AVL รุน่ 619 Indimeter ซึง่เป็นอุปกรณ์บนัทกึ
ขอ้มลูทีท่าํงานรว่มกบัโปรแกรม Indiwin เพือ่ประมวลผลสญัญาณ 
 

 
 

รปูที ่2 เครือ่งยนตท์ดสอบ Toyota 4AFE ขนาด 1,587 ซซี ีซึง่ไดถ้กู
ดดัแปลงใหท้าํงานเพยีงสบูเดยีว 
 
2.2 วิธีการทดลอง 

เชือ้เพลงิทีใ่ชก้บัเครือ่งยนต์ทดสอบจะม ี3 ชนิด คอื เชือ้เพลงิแก
โซลนี ค่าออกเทน 91 ก๊าซธรรมชาตแิหล่งทางตะวนัออกจากอ่าวไทย 
และก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือจากแหล่งน้ํามันสิริกิติ ทําการเดิน
เครื่องยนต์ทีภ่าระสูงสุด (Full Load) โดยเปิดลิ้นปีกผเีสือ้มากทีสุ่ด 
(WOT) ทําการทดสอบสมรรถนะและวดัมลพษิไอเสยี ทีค่วามเรว็รอบ
เครื่องยนต์ 1,000 – 3,500 รอบต่อนาท ี โดยเพิม่ความเรว็รอบ
เครือ่งยนตค์รัง้ละ 500 รอบต่อนาท ีทาํการทดลองในเครือ่งยนต ์4 สบู
ซึง่ถูกดดัแปลงใหท้ํางานเพยีงสบูเดยีวดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ เพื่อจะศกึษา
ผลกระทบของก๊าซธรรมชาตดิงักล่าวโดยเฉพาะ โดยวธิกีารทดลองจะ
ทาํการปรบัตัง้อตัราการจา่ยเชือ้เพลงิสองกรณ ีกรณแีรกจะปรบัตัง้อตัรา
การจ่ายเชือ้เพลงิใหไ้ดค้่าแลมดาเท่ากบั 1 (λ=1) ตามคุณสมบตัขิอง
ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งทางตะวนัออก จากนัน้ทดสอบเครือ่งยนตด์ว้ย
ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งทางตะวนัออกและแหล่งทางเหนือ และกรณีที่
สองจะปรบัตัง้อตัราการจา่ยเชือ้เพลงิของก๊าซธรรมชาตใิหไ้ดค้่าแลมดา
เท่ากบั 1 (λ=1) ตามคุณสมบตัจิากแหล่งทางเหนือ จากนัน้ทดสอบ
เครื่องยนต์เหมอืนกรณีแรก โดยใชก๊้าซจากแหล่งทางตะวนัออกและ
แหล่งทางเหนือ  

ดงันัน้เงื่อนไขการทดสอบจะมีทัง้หมด 4 เงื่อนไข สําหรบัสอง
เงื่อนไขแรกค่า λ=1 คอื เงื่อนไขที ่1 เครื่องยนตป์รบัตัง้อตัราการจ่าย
เชื้อเพลงิสําหรบัก๊าซธรรมชาตแิหล่งตะวนัออก และใช้ก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งตะวนัออกเป็นเชือ้เพลงิ และเงื่อนไขที ่2 เครือ่งยนต์ปรบัตัง้
อตัราการจ่ายเชื้อเพลิงสําหรบัก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ และใช้ก๊าซ
ธรรมชาตจิากแหล่งเหนือเป็นเชือ้เพลงิ ทัง้สองกรณีน้ีจะทาํการควบคุม
อตัราสว่นผสมของอากาศกบัเชือ้เพลงิเพื่อใหไ้ดค้่า λ=1 ทีทุ่กความเรว็
รอบของเครื่องยนต์ โดยการปรบัตัง้อตัราการจ่ายเชือ้เพลงิทีอ่ซียี ูส่วน
เงื่อนไขที่ 3 เครื่องยนต์ปรบัตัง้อตัราการจ่ายเชื้อเพลงิสําหรบัก๊าซ
ธรรมชาติแหล่งตะวนัออก แต่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือเป็น
เชือ้เพลงิ และเงื่อนไขที ่4 เครื่องยนต์ปรบัตัง้อตัราการจ่ายเชื้อเพลงิ
สําหรับก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ แต่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง
ตะวนัออกเป็นเชือ้เพลงิ จะไมม่กีารปรบัตัง้อตัราการจา่ยเชือ้เพลงิใหแ้ก่
เครือ่งยนต ์ดงันัน้ กรณีสองเงือ่นไขหลงัเครือ่งยนตจ์ะทาํงานทีผ่สมของ
อากาศกบัเชื้อเพลงิโดยมคี่า λ≠1 หรอืเครื่องยนต์มรีะบบควบคุม
เชือ้เพลงิแบบเปิด (Opened loop control) 

การวดัสมรรถนะของเครื่องยนต์ทดสอบที่ใช้แกโซลีน และก๊าซ
ธรรมชาติดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิง จะทําการวัดค่าแรงบิดที่ได้จาก
เครื่องยนต์ทดสอบ เพื่อคํานวณกําลงัเบรกทีไ่ดจ้ากเครื่องยนต์ทดสอบ 
อตัราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ทดสอบ ที่ความเรว็รอบ
เครื่องยนต์ต่างๆ การวดัแรงบดิและกําลงัทีไ่ดจ้ากเครื่องยนต์ทดสอบ 
กระทําโดยเดนิเครื่องยนต์ทดสอบและทําการเพิม่ภาระ (Load) แก่
เครื่องยนต์ทดสอบโดยการเพิม่กระแสหมุนวน (Eddy current) ของ
ไดนาโมมเิตอร ์การทดสอบจะไดแ้รงบดิสงูสดุของเครือ่งยนตท์ีค่วามเรว็
รอบต่างๆ ในขณะเดยีวกนัจะทําการวดัปรมิาณอตัราการใช้เชื้อเพลงิ
โดยวธิกีารหาปรมิาณของก๊าซทีห่ายไปจากถงั ดงัรายละเอยีดใน [6] 

โดยมกีารวเิคราะห์ความดนัภายในกระบอกสูบตามเงื่อนไขการ
ทดสอบขา้งตน้ ซึง่จะทําการบนัทกึขอ้มลูของความดนัภายในกระบอก
สบูทุกๆ 1 องศาการหมุนของเพลาขอ้เหวีย่ง จาํนวน 100 วฏัจกัร และ
นําขอ้มลูดงักล่าวมาหาคา่เฉลีย่ในการวเิคราะหค์วามดนัภายในกระบอก
สบูตามเงือ่นไขทดสอบต่อไป 

การวเิคราะหม์ลพษิจากไอเสยีตามเงือ่นไขทดสอบแต่ละครัง้ จะทาํ
การวดัโดยใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหไ์อเสยี บนัทกึขอ้มลูองคป์ระกอบของไอ
เสยีจาํนวน 30 ขอ้มลู มรีะยะห่างของการเกบ็ขอ้มลูเป็นเวลา 2 วนิาท ี
นําขอ้มลูดงักล่าวมาคาํนวณหาคา่เฉลีย่ของมลพษิจากไอเสยี 

วธิกีารเดนิเครื่องยนตด์ว้ยก๊าซธรรมชาต ิจะทําการตดิเครื่องยนต์
โดยใช้เชื้อเพลิงแกโซลีนก่อนและทําการเพิ่มความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ทีป่ระมาณ 2,000 รอบต่อนาท ีจงึทําการสลบัมาจ่ายก๊าซ
ธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิใหแ้ก่เครือ่งยนตแ์ทน 

ผลการทดลองจะทาํการเปรยีบเทยีบค่าแรงบดิทีไ่ดจ้ากเครือ่งยนต์
ทดสอบ กําลงัของเครือ่งยนต ์อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ แรงดนัก๊าซภายใน
กระบอกสบู และมลพษิจากก๊าซไอเสยีทีทุ่กเงือ่นไขการทดสอบ 

รปูที ่3 แสดงค่าแลมดาของไอด ีตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ ซึง่จะ
มทีัง้หมด 4 เงื่อนไข โดยเงื่อนไขที ่1 และเงื่อนไขที ่2 จะมคี่า λ=1 
เงื่อนไขที ่3 กรณีทีเ่ครื่องยนต์ปรบัตัง้อตัราการจ่ายเชื้อเพลงิสําหรบั
ก๊าซธรรมชาตแิหล่งตะวนัออก แต่ใชก๊้าซธรรมชาตจิากแหล่งเหนือเป็น
เชือ้เพลงิ จะมคี่า λ=0.7 และเงื่อนไขที ่4 เครื่องยนตป์รบัตัง้อตัราการ
จา่ยเชือ้เพลงิสาํหรบัก๊าซธรรมชาตแิหล่งเหนือ แต่ใชก๊้าซธรรมชาตจิาก
แหล่งตะวนัออกเป็นเชือ้เพลงิ จะมคี่า λ=1.4 สว่นกรณีเชือ้เพลงิแกโซ
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ลนี จะควบคุมอตัราการจ่ายเชือ้เพลงิแก่เครื่องยนต์ที ่λ=1 จะเหน็ว่า
ความแตกต่างขององคป์ระกอบก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งตะวนัออกและ
แหล่งเหนือ ทําให้อัตราส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงมีความ
แตกต่างกนัคอ่นขา้งมาก 

 
รปูที ่3 คา่แลมดาของเชือ้เพลงิตามเงือ่นไขทดสอบ 
 
3. ผลการทดลอง 

การทดลองนี้จะทาํการเปรยีบเทยีบสมรรถนะและมลพษิจากไอเสยี
จากการใชก๊้าซธรรมชาตทิัง้สองแหล่งเป็นเชือ้เพลงิในเครื่องยนต์ และ
เปรยีบเทยีบกบัเชือ้เพลงิแกโซลนี 

รปูที ่4 เปรยีบเทยีบแรงบดิของเครือ่งยนต ์เมือ่เครือ่งยนตท์าํงาน
ดว้ยแกโซลนีจะใหแ้รงบดิสงูกวา่เครือ่งยนต์ทีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาติ
ทุกความเรว็รอบ แรงบดิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,000 รอบต่อนาท ีจาก
ผลการทดลองพบว่า เครื่องยนต์ทีท่ํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตจิากแหล่ง
เหนือและจากแหล่งตะวนัออก λ=1 ทีค่วามเรว็รอบเครื่องยนต์ 2,000 
รอบต่อนาท ีจะไดแ้รงบดิน้อยกวา่เครือ่งยนตท์ีใ่ชแ้กโซลนีเป็นเชือ้เพลงิ 
24% และ 33% ตามลาํดบั  

 
รปูที ่4 แรงบดิของเครือ่งยนต ์ทีค่วามเรว็รอบต่างๆ เมือ่ลิน้ปีกผเีสือ้
เปิดสดุ (WOT) เปรยีบเทยีบ เครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยเชือ้เพลงิแกโซลนี
และ เครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาตทิีส่ว่นผสมไอดตี่างๆ 
 

เมือ่ก๊าซธรรมชาตมิสี่วนผสมหนา เช่นในกรณีเครื่องยนต์ทีท่าํงาน
ด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ λ=0.7 แรงบิดที่ได้จะตํ่ ากว่ากรณี

เครื่องยนต์ทีท่ํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งเหนือ λ=1 และจะตกลง
อยา่งมากทีค่วามเรว็รอบตํ่า เน่ืองจากสว่นผสมหนาจะทาํใหเ้กดิการเผา
ไหมท้ีไ่มส่มบรูณ์ แรงบดิสงูสุดอยู่ทีป่ระมาณ 2,500 รอบต่อนาท ีเมื่อ
เครื่องยนต์ทีท่ํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตทิีม่สี่วนผสมบาง เช่นในกรณี
เครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งตะวนัออก λ=1.4 แรงบดิที่
ไดจ้ะตํ่ากวา่กรณเีครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งตะวนัออก 
λ=1.0 เป็นอย่างมากที่ทุกความเรว็รอบ และแรงบิดจะลดลงเมื่อ
ความเรว็รอบสงูขึน้ 

รปูที ่5 เปรยีบเทยีบกําลงัของเครือ่งยนต ์เครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ย
เชื้อเพลิงแกโซลีนจะให้กําลังสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ทํางานด้วยก๊าซ
ธรรมชาตทิีทุ่กความเรว็รอบ กําลงัสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ทีป่ระมาณ 
3,000 รอบต่อนาท ี ยกเวน้กรณีเครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาติ
แหล่งตะวนัออก λ=1.4 จะมีกําลังสูงสุดที่ 2,000 รอบต่อนาท ี
เครื่องยนต์ที่ทํางานด้วยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเหนือ λ=1 และ
เครื่องยนต์ที่ทํางานด้วยก๊าซธรรมชาติจากแหล่งตะวนัออก λ=1 ที่
ความเรว็รอบเครือ่งยนต ์3,000 รอบต่อนาท ีจะไดก้ําลงัน้อยกวา่แกโซ
ลนี 25% และ 44% ตามลําดบั โดยสรุปเครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซ
ธรรมชาติแหล่งเหนือจะให้แรงบิดและกําลังของเครื่องยนต์สูงกว่า
เครื่องยนต์ทีท่ํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งตะวนัออก เน่ืองจากมคี่า
ความรอ้นรวมทัง้คา่ดชันีวอบบทีีส่งูกวา่ 

เมือ่ก๊าซธรรมชาตมิสี่วนผสมหนา เช่นในกรณีเครื่องยนต์ทีท่าํงาน
ด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งเหนือ λ=0.7 กําลังที่ได้จะตํ่ ากว่ากรณี
เครื่องยนต์ทีท่ํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งเหนือ λ=1 และจะตกลง
อยา่งมากทีค่วามเรว็รอบตํ่า เน่ืองจากสว่นผสมหนาจะทาํใหเ้กดิการเผา
ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อก๊าซธรรมชาติมสี่วนผสมบาง เช่นในกรณี
เครื่องยนต์ทีท่ํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งตะวนัออก λ=1.4 กําลงัที่
ไดจ้ะตํ่ากวา่กรณเีครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งตะวนัออก 
λ=1 เป็นอย่างมากทีทุ่กความเรว็รอบ เน่ืองจากส่วนผสมบางมมีวล
เชือ้เพลงิน้อย ทาํใหพ้ลงังานความรอ้นทีไ่ดน้้อยตามไปดว้ย  

รปูที ่5 กาํลงัของเครือ่งยนต ์ทีค่วามเรว็รอบต่างๆ  
 

รปูที ่6 เปรยีบเทยีบอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ เครือ่งยนต์ที่
ทํางานดว้ยเชือ้เพลงิแกโซลนี ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งเหนือและจาก
แหล่งตะวนัออก λ=1 พบว่าอตัราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมคี่าไม่
แตกต่างกนัมากนกั และมแีนวโน้มสงูขึน้เมือ่รอบของเครือ่งยนตส์งูขึน้ 
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เมือ่ก๊าซธรรมชาตมิสี่วนผสมหนา เช่นในกรณีเครื่องยนต์ทีท่าํงาน
ด้วยก๊าซธรรมชาตแิหล่งเหนือ λ=0.7 อตัราการสิ้นเปลอืงเชื้อเพลงิที่
ความเรว็รอบเครือ่งยนตต์ํ่ากวา่ 2,500 รอบต่อนาท ีจะมคี่าสงูมาก สว่น
ทีค่วามเรว็รอบสงูกวา่ 2,500 รอบต่อนาท ีอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ
จะมคี่าสูงกว่ากรณี λ=1 เล็กน้อย เมื่อก๊าซธรรมชาติมสี่วนผสมบาง 
เช่นในกรณีเครื่องยนต์ที่ทํางานด้วยก๊าซธรรมชาติแหล่งตะวนัออก 
λ=1.4 ทีค่วามเรว็รอบเครือ่งยนตต์ํ่ากวา่ 2,500 รอบต่อนาท ีอตัราการ
สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจะมคี่าสงูกวา่กรณี λ=1 เลก็น้อย ทีค่วามเรว็รอบสงู
กวา่ 2,500 รอบต่อนาท ีอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจะมคีา่สงูมาก 

 
รปูที ่6 อตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ ทีค่วามเรว็รอบต่างๆ  

 
รปูที ่7 เปรยีบเทยีบความดนัภายในกระบอกสบู ทีค่วามเรว็รอบ

เครือ่งยนต ์3,000 รอบต่อนาท ีและมกีารจา่ยเชือ้เพลงิ λ=1 พบวา่เมือ่
เครื่องยนต์ใช้แกโซลนี หรอื ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งเหนือและแหล่ง
ตะวนัออก จะมคีวามดนัภายในกระบอกสบูสงูสุดทีป่ระมาณ 50 บาร ์
สําหรบัเครื่องยนต์ที่ทํางานด้วยก๊าซธรรมชาติ ที่มสี่วนผสมบางหรอื
หนาเกนิไป เช่น ในกรณีเครื่องยนต์ทีท่ํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่ง
ตะวนัออก λ=1.4 และเครื่องยนต์ทีท่ํางานด้วยก๊าซธรรมชาตแิหล่ง
เหนือ λ=0.7 จะมคีวามดนัภายในกระบอกสบูลดตํ่าประมาณ 40% โดย
ความดนัสงูสดุมคีา่ลดลงตํ่ากวา่ประมาณ 30 บาร ์

 
รปูที ่7 ความดนัภายในกระบอกสบู ทีค่วามเรว็รอบเครือ่งยนต ์3,000 
รอบต่อนาท ี

รูปที่ 8 แผนภูมคิวามดนั-ปรมิาตร ทีค่วามเรว็รอบเครื่องยนต ์
3,000 รอบต่อนาท ีจากค่าเฉลี่ยของขอ้มูลจํานวน 100 วฏัจกัร ซึ่ง
สามารถนํามาใชใ้นการคาํนวณงานสุทธขิองเครือ่งยนต ์จากขนาดพืน้ที่
ที่ถูกล้อมด้วยเส้นกราฟของแต่ละเงื่อนไขทดลอง ที่ความเร็วรอบ
เครือ่งยนต ์3,000 รอบต่อนาท ีและมกีารจา่ยเชือ้เพลงิ λ=1 พบวา่เมือ่
เครื่องยนต์ใช้แกโซลนี หรอื ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งเหนือและแหล่ง
ตะวนัออก จะไดง้านจากเครือ่งยนตใ์นปรมิาณทีไ่มแ่ตกต่างกนัมากนกั 

 
รปูที ่8 แผนภมูคิวามดนั-ปรมิาตร ทีค่วามเรว็รอบเครือ่งยนต ์3,000 
รอบต่อนาท ี 
 

โดยงานทีค่าํนวณไดจ้ากแผนภูมคิวามดนั-ปรมิาตร สามารถนํามา
หาค่าความดนัเฉลี่ยประสทิธผิล (Integrated Mean Effective 
Pressure, IMEP) ของเครือ่งยนต ์ โดยการนําค่าของงานสุทธทิีไ่ดจ้าก
เครื่องยนต์ส่วนด้วยปรมิาตรของกระบอกสูบ ดงัแสดงในรูปที่ 9 
เครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งตะวนัออก λ=1.4 และ
เครื่องยนต์ทีท่ํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งเหนือ λ=0.7 จะมคี่า
ความดนัเฉลี่ยประสิทธิผลตํ่ากว่าเครื่องยนต์ที่ทํางานที่ λ=1 โดยที่
เครื่องยนต์ทีท่ํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งตะวนัออก λ=1.4 ซึ่ง
เป็นสว่นผสมไอดบีางจะมคีา่ความดนัเฉลีย่ประสทิธผิลตํ่าทีส่ดุ 

 
รปูที ่ 9 ความดนัเฉลีย่ประสทิธผิล ทีค่วามเรว็รอบเครือ่งยนต ์ 3,000 
รอบต่อนาท ี 
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เมือ่มกีารเปรยีบเทยีบสดัสว่นการเผาไหม ้(Mass fraction burn) 
ทีเ่วลาของการเริม่จุดระเบดิเดยีวกนั ดงัในรูปที่ 10 จะเหน็ไดว้่า
คุณสมบตัขิองแกโซลนีจะมอีตัราการเผาไหมเ้รว็กวา่ก๊าซธรรมชาต ิเมือ่
เปรยีบเทยีบระหว่างก๊าซธรรมชาตจิะพบว่าก๊าซธรรมชาตแิหล่งเหนือ 
λ=1 จะมอีตัราการเผาไหมข้องเชื้อเพลงิเรว็ที่สุด และเครื่องยนต์ที่
ทาํงานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งเหนือ λ=0.7 จะมอีตัราการเผาไหมข้อง
เชือ้เพลงิชา้ทีส่ดุ 

 
รปูที ่10 สดัสว่นการเผาไหม ้ทีค่วามเรว็รอบเครือ่งยนต ์3,000 รอบต่อ
นาท ี

 
รปูที ่11 เปรยีบเทยีบคารบ์อนมอนอกไซดจ์ากไอเสยี เครือ่งยนต์

ที่ทํางานด้วยเชื้อเพลงิแกโซลนี และเครื่องยนต์ที่ทํางานด้วยก๊าซ
ธรรมชาต ิ จะมปีรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด์ในไอเสยีในปรมิาณทีไ่ม่
แตกต่างกนัมากนกั ยกเวน้เครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่ง
เ ห นื อ  λ=0.7 ซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น ผ ส ม ไ อ ดี ห น า  จ ะ มี ป ริ ม า ณ
คารบ์อนมอนอกไซดใ์นไอเสยีในปรมิาณสงูมาก เน่ืองจากสว่นผสมไอดี
หนามปีรมิาณออกซเิจนไม่เพยีงพอต่อการเผาไหม ้ทําให้ไม่สามารถ
เผาไหมเ้ป็นคารบ์อนไดออกไซด ์CO2 ไดท้ัง้หมด จงึเกดิการเผาไหม้
เป็นคารบ์อนมอนอกไซด ์CO บางสว่น 

 
รปูที ่11 ปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซดใ์นไอเสยี ทีค่วามเรว็รอบต่างๆ 

 

รปูที ่12 เปรยีบเทยีบปรมิาณไฮโดรคารบ์อน เมื่อเครื่องยนต์
ทํางานด้วยเชื้อเพลงิแกโซลนี λ=1 และเครื่องยนต์ที่ทํางานด้วยก๊าซ
ธรรมชาตทิี ่λ=1 จะเกดิไฮโดรคารบ์อนในไอเสยีน้อยกวา่กรณีสว่นผสม
บางและหนา กรณีส่วนผสมไอดบีางจะทําใหป้รมิาณไฮโดรคารบ์อนใน
ไอเสยีสงูเมื่อรอบเครื่องยนต์สูง เน่ืองจากส่วนผสมบางจะทําใหไ้อดตีดิ
ไฟไดย้าก ทาํใหไ้อดไีมเ่กดิการเผาไหมใ้นบางวฏัจกัร (Misfire) และถูก
ปล่อยออกมาพรอ้มไอเสยี ทาํใหส้ารประกอบไฮโดรคารบ์อนในไอเสยีมี
ค่าสูง กรณีส่วนผสมไอดหีนา จะมปีรมิาณไฮโดรคารบ์อนในไอเสยีสูง
เมื่อรอบเครื่องยนต์ตํ่า เน่ืองจากส่วนผสมไอดหีนามปีรมิาณอากาศไม่
เพยีงพอในการเผาไหม ้ทําให้เกิดการเผาไหมท้ี่ไม่สมบูรณ์ ทําให้
ไฮโดรคารบ์อนในไอเสยีมคีา่สงู 

 
รปูที ่12 ปรมิาณไฮโดรคารบ์อนในไอเสยี ทีค่วามเรว็รอบต่างๆ  
 

รูปที่ 13 เปรยีบเทียบปรมิาณไนโตรเจนออกไซด์ในไอเสยี 
เครื่องยนต์ที่ทํางานด้วยเชื้อเพลิงแกโซลีน λ=1 และเครื่องยนต์ที่
ทาํงานดว้ยก๊าซจากแหล่งเหนือ λ=1 จะมปีรมิาณไนโตรเจนออกไซดใ์น
ไอเสยีสูง เน่ืองจากมคี่าความร้อนและค่าดชันีวอบบสีูง ส่งผลให้
อุณหภูมิและความดันในการเผาไหม้ภายในกระบอกสูบสูงกว่า
เครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซจากแหล่งตะวนัออก λ=1 สว่นเครือ่งยนต์
ทีท่าํงานดว้ยก๊าซจากแหล่งตะวนัออก λ=1.4 และเครือ่งยนตท์ีท่าํงาน
ดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งเหนือ λ=0.7 จะมปีรมิาณไนโตรเจนออกไซด์
ในไอเสยีตํ่าสดุ เน่ืองจากความดนัสงูสดุภายในกระบอกสบูมคีา่ตํ่ามาก  

 
รปูที ่13 ไนโตรเจนออกไซดใ์นไอเสยี ทีค่วามเรว็รอบต่างๆ  



186                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

รูปที่ 14 เปรยีบเทยีบอุณหภูมไิอเสยี เมื่อความเรว็รอบของ
เครือ่งยนตส์งูขึน้ อุณหภมูไิอเสยีจะสงูขึน้ตามไปดว้ย กรณีเครือ่งยนตท์ี่
ทํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตแิหล่งตะวนัออก λ=1.4 จะมอุีณหภูมไิอเสยี
ตํ่าสดุ สอดคลอ้งกบัปรมิาณไนโตรเจนออกไซดท์ีต่่ากวา่อื่นๆดว้ย 

 
 

 
รปูที ่14 อุณหภมูไิอเสยีทีค่วามเรว็รอบต่างๆ เมือ่ลิน้ปีกผเีสือ้เปิดสดุ 
(WOT) เปรยีบเทยีบเครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยเชือ้เพลงิแกโซลนีและ 
เครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาตทิีส่ว่นผสมไอดตี่างๆ 

 
4. สรปุผลการทดลอง 

เครือ่งยนตท์ีท่าํงานดว้ยก๊าซธรรมชาตทิีป่รบัอตัราสว่นผสมอากาศ
ต่อเชือ้เพลงิที ่ λ=1 จะมกีําลงัและประสทิธภิาพตํ่ากว่าเครื่องยนต์ที่
ทํางานดว้ยแกโซลนีเลก็น้อย ส่วนเครื่องยนต์ทีม่กีารจ่ายเชือ้เพลงิเป็น
ระบบเปิด (Opened loop control) เมื่อทํางานดว้ยก๊าซธรรมชาตทิีม่ ี
สว่นผสมหนาหรอืบางเกนิไป เชน่ ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งทางเหนือแต่
ใชก้บัเครื่องยนตท์ีป่รบัอตัราการจ่ายเชือ้ใหเ้หมาะสมกบัก๊าซธรรมชาติ
จากแหล่งตะวนัออก จะได้ส่วนผสมไอดีหนา (λ=0.7) และก๊าซ
ธรรมชาตจิากแหล่งทางตะวนัออกแต่ใชก้บัเครื่องยนต์ทีป่รบัอตัราการ
จา่ยเชือ้ใหเ้หมาะสมกบัก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งเหนือ จะไดส้ว่นผสมไอ
ดบีาง (λ=1.4) ทัง้สองกรณีจะเกิดขึ้นเมื่อยานพาหนะต้องใช้ก๊าซ
ธรรมชาตจิากทัง้แหล่งตะวนัออกหรอืแหล่งเหนือเป็นเชื้อเพลงิ ซึ่งถ้า
เครื่องยนต์ไม่สามารถปรบัการจ่ายเชื้อเพลิงตามคุณสมบตัิของก๊าซ
ธรรมชาติที่เปลี่ยนไป โดยสามารถปรบัตัง้อตัราการจ่ายเชื้อเพลิงให้
เหมาะสมก๊าซธรรมชาตแิหล่งอนัใดอนัหน่ึง จะทาํใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิการ
เผาไหมท้ีไ่ม่สมบูรณ์ ทําใหป้ระสทิธภิาพของของเครื่องยนต์ลดลงเป็น
อย่างมากรวมถึงปริมาณมลพิษ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์และ
ไฮโดรคารบ์อน ทีจ่ะเพิม่สงูขึน้ดว้ย ดงันัน้เครื่องยนต์ทีถู่กดดัแปลงมา
ใช้ก๊าซธรรมชาติอาจจําเป็นต้องมีระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง
อเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถปรบัแต่งอตัราการจ่ายเชื้อเพลงิอตัโนมตัติาม
องค์ประกอบหรอืคุณภาพของก๊าซธรรมชาตทิี่มกีารเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
จาํเป็นตอ้งอาศยัตวัวดัออกซเิจนในไอเสยีเพือ่คาํนวณค่าแลมดาและทาํ
การส่งสญัญาณกลบัไปทีร่ะบบควบคุมการจ่ายเชือ้เพลงิอเิลก็ทรอนิกส์

ในการปรับอัตราการจ่ายเชื้อเพลิงเพื่อไห้ได้อัตราส่วนอากาศต่อ
เชือ้เพลงิที ่λ=1 หรอื ใกลเ้คยีง ต่อไป 
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การศึกษาการเผาไหม้แบบผสมก่อนในวสัดพุรนุด้วยระเบียบวิธีเชิงตวัเลข 

Numerical investigation of premixed combustion in porous media 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนีศ้ึกษาปรากฏการณ์การเผาไหม้แบบราบเรียบใน

วสัดพุรุนแบบอิมตวัด้วยของไหล (fluid-saturated porous media) โดย

อาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของการเผาไหม้แบบผสมก่อน 

(Premixed Combustion) ซึงอยู่ในรูปของชุดสมการทีใช้อธิบาย

พฤติกรรมการเผาไหม้สองมิติ ชุดสมการถูกเปลียนให้อยู่ในรูปไร้มิติ 

(Nondimensionalized) คําตอบจากการแก้ชุดสมการได้มาจากการใช้

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขร่วมกับวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนท์ โดยทีโดเมนการ

คํานวณเป็นช่องสีเหลียมปิดบรรจุด้วยวสัดพุรุน ทีมีการเผาไหม้ของของ

ผสมสารตัง้ต้น (reactant mixture) จากขอบด้านซ้าย ขณะทีด้านอืนที

เหลือหุ้มฉนวน 

 ผลที่ได้จากการคํานวณด้วยระเบียบวธิีเชิงตวัเลขมคีวาม
สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ  พบว่าค่าของอุณหภูมใินวสัดุพรุน
แปรผนัตรงกบัอตัราสว่นสมมลู และค่า Darcy number ซึง่แปรผนัตรง
กับค่าความสามารถการซึมผ่านของของไหลในวัสดุพรุนมีผลต่อ
พฤตกิรรมกรไหลของก๊าซในวสัดุพรนุอยา่งมนียัสาํคญั 
คาํสาํคญั: การเผาไหมแ้บบผสมก่อน, วสัดุพรนุอิม่ตวั, ระเบยีบวธิเีชงิ
ตวัเลข 
Abstract, 
 This research is to numerically investigate behaviors of 
the two-dimensional laminar premixed combustion in porous 
media. The governing equations are formulated into the form of 
vorticity-stream function. This set of equations is non-
dimensionalized and numerically solved based on finite difference 
algorithm. The rectangular computational domain filled with 
saturated porous media is subjected to premixed mixture coming 
into the domain from the left, while the other boundaries are well 
insulated. The reasonable computed results are obtained. It is 
found that temperature within the medium is directly proportional 
to an equivalence ratio. The Darcy number which is a direct 
function of permeability of the porous medium has a significant 
effect on gas flow behaviors. 

Keywords:  premixed combustion, saturated porous media, 
numerical simulation 
 
1. บทนํา 
       การเผาไหมใ้นวสัดุพรุนกําลงัไดร้บัความสนใจอย่างกวา้งขวางซึง่
การเผาไหมใ้นวสัดุพรุน สามารถรกัษาเสถยีรภาพของเปลวไฟ (Flame 
stability) ในช่วงส่วนผสมที่บางกว่ากว่าการเผาไหมแ้บบธรรมดาและ
เน่ืองจากการถ่ายเทความรอ้นจากสว่นของแขง็ภายในวสัดุพรุนทีม่าอุ่น
ก๊าซผสมใหม้อุีณหภมูสิงูพอสาํหรบัการเกดิปฏกิริยิาเคม ีซึง่จากการเผา
ไหมท้ีส่่วนผสมบางนี้ส่งผลไปยงัค่าของ NOx และ CO ลดลง ดว้ย
คุณลกัษณะของการเผาไหมใ้นวสัดุพรุนที่เหนือกว่าการเผาไหมแ้บบ
ธรรมดา จงึทําใหก้ารเผาไหมแ้บบวสัดุพรุน (porous burners) เป็นที่
นิยมใชอ้ยา่งแพรห่ลายในภาคอุตสาหกรรม 
       ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปีทีผ่่านมานัน้มผีลงานวจิยัที่
เกีย่วกบั หวัเผาวสัดุพรุน (porous burner) เกดิขึน้หลายงาน ทัง้
การศกึษาทางทฤษฏ ีและการทดลอง [1-6] ซึ่งมงีานวจิยัทีนํ่าเสนอ
แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์ทีใ่ชอ้ธบิายพฤตกิรมการเผาไหมใ้นหวัเผา
แบบวสัดุพรุน [1-3] งานเหล่านี้จะเป็นงานทีเ่ป็นการเปรยีบเทยีบกนั
ระหวา่งผลการทดลองทีอ่าศยัระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขกบัผลการทดลองซึง่ 
[1] ไดท้ําการสรา้งแบบจาํลองทางคณิตศาสตรแ์บบ 2 มติ ิทีพ่จิารณา
สมการการส่งแยกสถานะ (phase) ระหว่าง ก๊าซกบัของแขง็ในการเผา
ไหมใ้นวสัดุพรุนซึง่แบ่งออกเป็น 2 แบบจาํลองคอื honeycomb และ 
แบบแผ่นแยก (separate plates) และนํามาเปรยีบเทยีบกบัผลการ
ทดลอง ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่สมบตัขิองวสัดุพรนุมผีลต่ออตัราการเผาไหม ้
ต่อมาในปี 1999 [2] ไดม้กีารศกึษาถงึการเผาไหมแ้บบ 1 มติเิผาไหม้
ข ัน้ตอนเดยีว โดยศกึษาถงึความสามารถในการตดิไฟในวสัดุพรุนโดย
ใหเ้ชือ้เพลงิเป็น hydrocarbon – air mixture และการถ่ายเทความรอ้น 
การสญูเสยีความรอ้นของของแขง็ทีอ่ยูภ่ายในวสัดุพรนุและผลกระทบ
จากการไหลแบบ และปี 2000 [3] ไดม้กีารศกึษาถงึการเผาไหมโ้ดยทีม่ ี
การใชเ้ชือ้เพลงิในการเผาไหมเ้ป็นแบบผสม (premixed fuel) โดยให้
เชือ้เพลงิเป็นก๊าซมเีทน (methane) กบัอากาศ (air) และรปูแบบของ
งานเป็นสีเ่หลีย่มเป็น แบบ 2 มติสิาํหรบัวสัดุพรนุ 
        ในส่วนการวจิยัทีเ่ป็นเชงิการทดลอง[4-6] ศ.ดร.สาํเรงิและคณะ
[4]ศึกษาการเผาไหม้จากหวัเผาวสัดุพรุนโดยใช้ Kerosene เป็น
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เชือ้เพลงิ และไดม้กีารตดิตัง้อุปกรณ์วดัความรอ้นชนิด N-type ไว ้ 17 
ตําแหน่งภายในห้องเผาไหม้ และศึกษาถึงการเผาไหม้โดยมีการ
เปรยีบเทยีบระหวา่งในกรณีทีม่วีสัดุพรุนกบักรณีทีไ่มม่วีสัดุพรุนและค่า
ของอุณหภูมเิมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงค่าความหนาของวสัดุพรุน ต่อมา
ในปึ 2004 Jia และ Wen H.Hsieh[ 5 ]ทาํการทดลองเพือ่วเิคราะหก๊์าซ
ทีไ่ดจ้ากการเผาไหมค้อื NOx และ CO  และศกึษาถงึผลกระทบของ
อตัราสมมลู(Equivalence ratio) ต่อค่าของอุณหภูมกิารเผาไหม ้ , ค่า
ความเรว็เปลวไฟ โดยใหเ้ชือ้เพลงิเป็น Liquid petroleum gas (LPG) 
และเมอืไมน่านนี้ Alavandia และ Agrawalb [6] ศกึษาค่าของอุณหภูม,ิ 
NOx และ COโดยใหเ้ชือ้เพลงิเป็นมเีทน (methane) และ ไฮโดรเจนกบั
คารบ์อนมอนออกไซด ์ (H2/CO) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอตัราสว่นของ
เชือ้เพลงิกบัอากาศ 
       สาํหรบังานวจิยัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปรากฏการณ์ของการ
เผาไหม ้ และค่าของพารามเิตอรต์่างๆ ทเีกีย่วขอ้งกบัการเผาไหมแ้บบ
ผสมก่อนในวัสดุพรุนโดยอาศัยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข (Numerical 
method) เพื่อวิเคราะห์ การกระจายอุณหภูมิ Temperature 
distribution) อัตราการใช้สารตัง้ต้น (consumption rate of 
reactances) ไดแ้ก่ สารผสม (เชือ้เพลงิและออกซเิจน) และผลกระทบ
ต่อค่าของอุณหภูม,ิ ค่าความเขม้ขน้และรูปแบบการไหลเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงค่าพารามเิตอร์ต่างๆเช่น อตัราส่วนสมมูล (equivalence 
ratio), Darcy number สมการกํากบัทีอ่ยู่ในรูป vorticity-stream 
function แบบไรม้ติทิีถู่กพฒันาขึน้สามารถใชศ้กึษางานประยุกต์ของ
การเผาไหมใ้นวสัดุพรนุไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
 
2. รปูแบบของปัญหา 
          การทํางานวิจยัน้ีศึกษาการเผาไหม้แบบราบเรียบ(Laminar 
flow) โดยมอีากาศเป็นตวักลางโดยสมการกํากบัของปญัหาเป็นแบบไร้
มติ ิ(Dimensionless) งานวจิยัน้ี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ใน
วสัดุพรุน โดยใหค้วามสาํคญักบัอทิธผิลทีม่ผีลต่ออตัรา การเผาไหม ้
อุณหภูม ิ อตัราการเผาไหมส้ารตัง้ต้นงานวจิยัน้ีไดพ้ฒันาแบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์เพื่อศกึษาปญัหาโดยอาศยัระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขเพื่อ
แกป้ญัหาภายใตส้มมตฐิานดงัน้ี 
       1. ปญัหาทีท่าํการศกึษาเป็นแบบ 2 มติ ิ(x-y coordinate) 
       2. ปฏกิริยิาการเผาไหมเ้ป็นแบบราบเรยีบ(Laminar combustion) 
       3.  ปฏกิริยิาทางเคมแีบบขัน้ตอนเดยีว (Single step) 
            Fuel + oxygen          combustion product 
       4. การเผาไหมเ้ป็นแบบ Premixed combustion 
       5 วสัดุพรุนทีท่าํการศกึษาเป็นวสัดุทีบ่รรจุดว้ยไหลอิม่ตวั (Fluid-

Saturated porous media) และวสัดุพรุนมคีวามสมดุลทางความรอ้น 
(thermal equilibrium) [7-8] 

 
3 สมการกาํกบั 
    ซึง่สมการทีใ่ชใ้นการคํานวณในการการไหล อตัราการใชส้ารตัง้ต้น 
เป็นดงัน้ี  
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(Dimensionless) ซึง่กาํหนดโดยตวัแปรไรม้ติดิงัน้ี 
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จากสมการ Continuity(1) และ สมการ Momentum ทัง้แกน x และแกน 
y (9),(10)  สามารถจดัรูปแบบสมการได้ใหม่ซึ่งเรยีกว่า stream 
function – vorticity equation  
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โดย  Re=Reynolds number 

      Da=Darcy number = 2H
κ

 

         κ = คา่ความสามารถในการซมึผา่น 
โดยที ่องคป์ระกอบความเรว็ 
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ของ ผลจากปฏกิริยิาทางเคม(ีChemical reaction) 
 
สมการปฏกิริยิาของความเขม้ขน้ของอากาศ            
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สมการปฏกิริยิาของความเขม้ขน้ของเชือ้เพลงิ 
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โดยที ่ ++ = fa rCC  

 

        DULPe /=       
        ν/Re UL=  
        DSc /ν=  

        +C = อตัราการเกดิปฏกิริยิา 
          r = อตัราสว่นเชือ้เพลงิต่ออากาศ 
 
4.เงื่อนไขขอบเขตและเงื่อนไขเร่ิมต้น (Boundary condition and 
initial condition) 

โดเมนที่ใช้ในการคํานวณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้าทีมขีนาด
ความกวา้ง W และมคีวามยาว L โดยทีท่างดา้ยซา้ยของโดเมนมอีากาศ
ผสมกบัเชือ้เพลงิไหลเขา้ตลอดเวลาส่วนดา้นบน – ล่างของโดเมนหุม้
ฉนวน ซึง่มเีงือ่นไขเริม่ตน้ (Initial condition) เป็นดงัน้ี 

1. คา่ของความเขม้ขน้ของอากาศและเชือ้เพลงิ มคีา่เทา่กบั0  
2.  คา่ของ อุณหภมู ิมคีา่เทา่กบั 1 ทัว่ทัง้โดเมน 

  3.  กาํหนดคา่ความเรว็ ทัง้ แนวแกน x, y เทา่กบั 0 ทัว่ทัง้ 
โดเมน 
 4.  คา่ของ Stream function เทา่กบั 0 ทัว่ทัง้โดเมน 
             5.  คา่ของ Vorticity เทา่กบั 0 ทัว่ทัง้โดเมน 
และมเีงือ่นไขขอบเขต (Boundary condition) เป็นดงันี◌้ 
1. ขอบเขตทางเขา้ (Inflow boundary) LYX ≤≤= 0,0  
   1.1 คา่ความเขม้ขน้ของอากาศและเชือ้เพลงิบรเิวณทางเขา้ของ 
โดเมนตามลาํดบั 

φ/,1 afa rCCC ==  

  r = อตัราสว่นเชือ้เพลงิกบัอากาศ ในงานวจิยัน้ีให ้r=1/16.37 
 φ = อตัราสว่นสมมลู (Equivalence ratio) 
  1.2 คา่ของ อุณหภมู ิบรเิวณทางเขา้ของโดเมน 

sTT =  

   1.3 คา่ของความเรว็ทัง้แนวแกน xและ y บรเิวณทางเขา้มคีา่เทา่กบั  

0),(6 2 =−= vyyu          ตามลาํดบั 
   1.4 คา่ของ Stream function มคีา่เทา่กบั 

y126 −=ψ  
    1.5.คา่ของ Vorticity มคีา่เทา่กบั 

32 23 yy −=ω  
2. ขอบเขตบน – ล่าง (upper and lower boundary):   

HYWX ,0,0 =≤≤  
   2.1 คา่ของความเขม้ขน้ของอากาศและเชือ้เพลงิ มคีา่เทา่กบั  
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   2.2 คา่ของ อุณหภมู ิมคีา่เทา่กบั  
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   2.3 ความเรว็ทัง้แนวแกน x และ y บรเิวณขอบบน-ขอบล่างของ 
โดเมนมคีา่เทา่กบั   

0,0 == vu   ตามลาํดบั 
   2.4 คา่ของ Stream function บรเิวณขอบบน-ขอบล่าง มคีา่เทา่กบั  

0,0 ==
∂
∂ ψψ

y
 ตามลาํดบั 

   2.5 คา่ของ Vorticity บรเิวณขอบบน-ขอบล่าง มคีา่เทา่กบั     
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3.ขอบเขตทางออก (outflow boundary); LYWX ≤≤= 0,  
   3.1 คา่ของความเขม้ขน้ของอากาศและเชือ้เพลงิมคีา่เทา่กบั            
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  3.2 คา่ของ อุณหภมู ิมเีทา่กบั   
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  3.3 คา่ของความเรว็ทัง้แนวแกน xและ y มคีา่เทา่กบั    
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  3.4 คา่ของ Stream function มคีา่เทา่กบั 
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  3.5 คา่ของ Vorticity มคีา่เทา่กบั 
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ในการคํานวณในงานวจิยัน้ีใช้มเีทน(methane)เป็นเชื้อเพลิง ในการ
ทดลอง โดยใหค้า่ของอตัราสว่นสมมลู(equivalence ratio) =0.5,1.0,1.5 
ซึ่งสามารถนํามาหาค่าของความเข้มข้นของอากาศและเชื้อเพลิงที ่
ทางเขา้ของโดเมน โดยหาไดจ้าก  

f

o

Y
rY

=φ  

oY = เศษสว่นมวลของอากาศ 

fY = เศษสว่นมวลของเชือ้เพลงิ 

และคา่ของ Diffusion coefficient สามารถหาจาก  

μρ pc
kLe =  

Le คอื Lewis number  
 k คอื Thermal conductivity 
 
5.วิธีการคาํนวณ 

คาํตอบของสมการทีอ่ยูใ่นรปูแบบสมการไรม้ติซิึง่ถูกคาํนวณ
ดว้ยวธิ ี Explicit method โดยอาศยัวธิรีะเบยีบเชงิตวัเลขโดยใชว้ธิทีาง
ไฟไนตด์ฟิเฟอรเ์รนทแ์ละกําหนดใหร้ปูรา่งของงานเป็นสีเ่หลีย่มผนืผา้ที่

มอีตัราสว่นของความกวา้งต่อความยาวเป็น 1:2 และม ีรปูแบบการไหล
ทีท่างเขา้เป็นแบบสมมาตรบน-ล่างโดยทีต่ําแหน่งสมมาตรจะอยู่บรเิวณ
กึง่กลางชิน้งาน ดงันัน้ในการคาํนวณของงานนี้จงึคาํนวณเพยีงครึง่หน่ึง
ของโดม้นทัง้หมดโดยคาํนวณภายใตค้วามละเอยีดของกรดิเทา่กบั 
26 x 101 ขนาดของกรดิในแนวแกน x โดยที ่    xΔ   = 0.02 
                              ในแนวแกน y              yΔ   = 0.02 
             และชว่งเวลา(Time interval)            =Δt 0.001 
 และก๊าซมเีทน(methane) เป็นเชือ้เพลงิ ซึ่งมอีตัราส่วนของอากาศต่อ
เชือ้เพลงิเป็น 16.37:1 
 
6.ผลการทดลองและการวิเคราะห ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 การกระจายอุณหภมูภิายในโดเมนในเวลาต่างๆ 
 
ผลการคํานวณทีแ่สดงดงัรูปที ่ 1 พบว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป 
อุณหภูมจิะค่อยๆแพร่จากดา้นทางเขา้ (Inflow) ของโดเมน ไปยงั
ทศิทางของ out flow (ทางขวาของโดเมน) เน่ืองจากการเผาไหมข้อง
สารตัง้ตน้ทีใ่หก้บัโดเมน 
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รปูที ่ 2 อุณหภมูทิีเ่วลา t =0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 1.5 และ 3.0 
          ทีต่าํแหน่ง x=26,y=26 
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 จาการทดลองและรปูที ่2 จะเหน็ไดว้า่ทีต่ําแหน่งของงาน ณ ตําแหน่ง
เดยีวกนั(x=26,y=26) อุณหภูมจิะมคี่าเพิม่มากขึน้เมื่อเวลาเพิม่มากขึน้
และมกีารเพิม่ขึน้ของอุณหภูมอิย่างรวดเรว็ขณะทีเ่กดิปฏกิริยิาการเผา

ไหม ้ในชว่งเวลา( t )ประมาณ 0.75-1.5  หลงัจากนัน้ค่าของอุณหภูมจิะ
มกีารเปลี่ยนแปลงช้าลงจนเกือบคงที่ ซึ่งสอดคล้องกบั รูปที่ 1 ที่
อุณหภมูกิระจายออกตามเวลา  
                     

  
รปูที ่3 การกระจายความเขม้ขน้ของอากาศ ภายในโดเมนในเวลาต่างๆ 
 

 
รปูที ่4 การกระจายความเขม้ขน้ของเชือ้เพลงิ ภายในโดเมนในเวลา
ต่างๆ 
      
     การกระจายความเขม็ขน้ของเชือ้เพลงิและอากาศทีแ่สดงในรปูที ่3 
และ 4 จะสงัเกตเหน็วา่เมือ่เปลีย่นแปลงผา่นไปคา่ความเขม้ขน้ของ
อากาศและเชือ้เพลงิไปจะคอ่ยๆแพรจ่ากดา้นทางเขา้ (Inflow) ของงาน 
ไปยงัทศิทางของ out flow (ทางขวาของงาน)  
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รปูที ่5 คา่ของอุณหภมูเิมือ่เปลีย่นแปลงคา่ของ 
Equivalence ratio =1.0, 1.5, 0.5 ที ่y=26 

     ผลของส่วนผสมระหว่างอากาศและเชื้อเพลงิสามารถวเิคราะห์ได้
จากรปูที ่5 ซึง่สงัเกตไดว้า่เมือ่ค่าของ equivalence ratio เปลีย่นแปลง
ไปทาํใหค้า่ของอุณหภูมมิกีารเปลีย่นแปลงตามไปดว้ยเช่นกนัซึง่เมือ่ค่า 
equivalence ratio มคี่าสงู อุณหภูมจิะมคี่าสงูขึน้เช่นกนัเน่ืองจาก เมือ่ 
equivalence ratio =1 หมายความว่าอตัราส่วนของ อากาศ ต่อ 
เชื้อเพลงิมสีดัส่วนที่เหมาะสมทางทฤษฏ ีซึ่งส่งผลใหเ้กดิการเผาไหม้
อย่างสมบรูณ์    เมือ่ค่าของอตัราสว่นสมมลู(Equivalence ratio) มคี่า
น้อยกว่าหนึ่ง (lean)(ในการทดลอง=0.5) ซึ่งหมายถงึมสีดัส่วนของ
เชือ้เพลงิน้อยเกนิไปจะทําใหอุ้ณหภูมกิารเผาไหมต้ํ่าลงและเมื่อค่าของ
อตัราสว่นสมมลู(equivalence ratio)มากกวา่หนึ่ง(rich) พบวา่อุณหภูมิ
การเผาไหมสู้งขึน้เลก็น้อยขณะทีม่อีตัราการป้อนเชือ้เพลงิเพิม่มากขึน้
เช่นกนัซึ่งหมายถึงอตัราการป้อนอากาศและเชื้อเพลิงอาจส่งผลต่อ
อุณหภมูกิารเผาไหมด้ว้ย 
 

 
รปูที ่6 Stream function ภายในโดเมนในเวลาต่างๆ 
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รปูที ่7 การกระจายความเรว็ภายในโดเมนในเวลาต่างๆ 

 
     การกระจายของ Stream function (ψ )และ velocity(u ) ในแกน 

x ซึง่แสดงในรปูที ่6 และ 7 เหน็ไดว้า่เมือ่เวลาเปลีย่นแปลงการกระจาย
ของ stream function และ ค่าความเรว็ velocityของ flow ทีไ่หลใน
ชิน้งานจะค่อยๆแพรจ่ากดา้นทางเขา้ (Inflow) ของงาน ไปยงัทศิทาง
ของ out flow (ทางขวาของงาน)  
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รปูที ่8 คา่ของstream function เมือ่เปลีย่นแปลงคา่ของ 

Darcy number =0.001, 0.00001 
       
    กราฟรปูที ่8 แสดงผลของDarcy number มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ไหลของก๊าซ ซึง่เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงค่าของ Darcy numberนัน้มผีล
โดยตรงค่าของ Stream function คอืเมือ่ค่าของ Darcy number มคี่า
มากจะทาํใหค้่าของ stream function มคี่าสงูตาม และในขณะทีค่่าของ 
Darcy number มคี่าน้อยจะทาํใหค้่าของ stream function มคี่าน้อย
ตามไปเช่นกนั เน่ืองจากการทีค่่าของ Darcy number มคี่าน้อยค่า
ความสามารถของการซึมผ่านจะมีค่า น้อยเช่นกันซึงการที่ค่ า
ความสามารถในการซมึผ่านมคี่าน้อยนัน้ย่อมหมายความว่าการไหล
ของก๊าซเป็นไปอย่างช้าๆเนื่องจากผลของความหนืดจากการที่มสี่วน
ของแขง็ แต่ในทางตรงกนัขา้มถา้ค่าของDarcy number มคี่ามาก ค่า
ความสามารถในการซมึผ่านย่อมมคี่ามากเช่นกนัซึง่ทําใหก้ารไหลของ
ก๊าซดเีชน่กนัซึง่สอดคลอ้งกบัรปูที ่9 และ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูที ่9 คา่ของstream function เมือ่คา่ของ Darcy number = 0.00001 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
รปูที ่10 คา่ของstream function เมือ่คา่ของ Darcy number = 0.001 

 
7. สรปุ 
   งานวจิยัน้ีพฒันาแบบจาํลองทางคณิตศาสตรเ์พื่อใชศ้กึษาพฤตกิรรม
การเผาไหมใ้นวสัดุพรุน ผลจากการคาํนวณดว้ยระเบยีบวธิเีชงิตวัเลขมี
ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะทางกายภาพ สามารถใชอ้ธบิายพฤตกิรรม
โดยรวมของการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิมเีทน 
   1 ปฏกิริยิาการเผาไหม ้ทาํใหอุ้ณหภูมวิสัดุพรุนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 
จากนัน้จะเริม่เขา้สูภ่าวะคงตวัหลงัสิน้สดุการเผาไหม ้
   2 ค่าของอตัราส่วนสมมูล (equivalence ratio) มผีลโดยตรงกบั
อุณหภูมิ โดยค่าของอุณหภูมิจะแปรผันตรงกับอัตราส่วนสมมูล 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้อตัราสว่นสมมลูมคี่าน้อยกวา่หนึ่ง (สว่นผสมบาง) 
จะสง่ผลใหอุ้ณหภมูกิารเผาไหมล้ดตํ่าลงอยา่งมนียัสาํคญั 
   3 ค่าของ Darcy number มผีลโดยตรงต่อพฤตกิรรมการไหลของ
ก๊าซ โดยการเปลี่ยนแปลงค่า Darcy number นัน้มผีลต่อค่าของ 
Stream function และความเรว็การไหล คอืเมือ่ค่าของ Darcy number 
มคี่ามากจะทาํใหค้่าของ stream function มคี่าสงูตาม และเมือ่ Darcy 
number มคี่าน้อยจะทาํให ้stream function มคี่าน้อยตามเช่นกนั ทัง้น้ี
เน่ืองจาก Darcy number แปรผนัตรงกบัค่าความสามารถในการซมึ
ผา่นของของไหลในวสัดุพรนุ 
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลของคุณภาพทีแ่ตกต่างของ

น้ํามนัไบโอดเีซลที่เป็นผลจากความไม่สมบูรณ์ของปฏิกิรยิาทรานเอ
สเตอรร์ฟิิเคชนั ต่อสมรรถนะและการปล่อยมลพษิของเครื่องยนตด์เีซล 
โดยทดสอบน้ํามนัไบโอดเีซลกบัเครือ่งยนตด์เีซล 4 สบู 4 จงัหวะ ขนาด 
3 ลิตร น้ํามนัไบโอดีเซลที่ศึกษาผลิตจากน้ํามนัปาล์มบริสุทธิที่มคี่า
ความบรสิุทธิของเมทลิเอสเตอร์ในช่วง 75% - 96.8% โดยมวล 
น้ํามนัไบโอดีเซลที่มีค่าความบริสุทธิแตกต่างกนัน้ีถูกนําไปทดสอบ
สมบตัโิดยเปรยีบเทยีบกบัน้ํามนัดเีซลมาตรฐาน จากนัน้น้ํามนัทุกค่า
ความบรสิุทธจ์ะถูกนําไปทดสอบกบัเครือ่งยนต์ เพื่อวเิคราะหส์มรรถนะ
และประสทิธภิาพการแปลงพลงังานทีค่วามเรว็รอบ 1,800-4,000 รอบ
ต่อนาท ีรวมถงึคุณภาพแกส็ไอเสยีทีเ่กดิขึน้ จากผลการทดสอบพบว่า
เครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามนัไบโอดเีซลทุกค่าความบรสิุทธใิห้สมรรถนะโดย
เฉลีย่ตํ่ากวา่เครือ่งยนตท์ีใ่ชน้ํ้ามนัดเีซลมาตรฐาน แต่ใหค้า่ประสทิธภิาพ
การแปลงพลงังานจากเชือ้เพลงิสงูกวา่ โดยไบโอดเีซลทีม่คีวามบรสิุทธิ
สูงให้สมรรถนะการทํางานดีกว่า  และให้ปริมาณควันดํา   ก๊าช
คารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) , ก๊าชคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ตํ่ากว่า 
แต่จะใหค้่าไนตรกิออกไซด ์(NOx) ทีส่งูกว่าไบโอดเีซลทีม่คีวามบรสิุทธิ
ตํ่า 
 
คาํสาํคญั : ไบโอดเีซล, ไตรกลเีซอรไ์รด ์, สมรรถนะเครือ่งยนต ์, 

  ทรานเอสเตอรร์ฟิิเคชัน่ , เมทลิเอสเตอร ์
 
Abstract 

This research is to investigate how an incomplete 
transesterification process affects engine performance and 
emissions. The study tests biodiesel oil produced from palm oil 
with a 4 cylinders 4 strokes, 3 liter engine. The proportion of 
methylester in biodiesel is varied by adding an appropriate 

amount of triglyceride. Properties of biodiesel with the 
methylester between 75% and 96.8% by mass are tested against 
the standard diesel. The engine performance and efficiency with 
biodiesel of different qualities are determined under 1,800-4,000 
rpm engine speed. It was found that bodiesel of all proportions of 
methylester generally gave lower engine performance than that 
given by standard diesel. Among biodiesel fuels, biodiesel with 
higher portion of methylester provides better engine performance 
and emits less NOx. However, black smoke CO2 and CO are 
found higher for biodiesel with lower methylester proportion. 

 
Keywords: biodiesel, triglyceride, engine performance, 
transesterification, methylester 
 
1. บทนํา 

ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มทีรพัยากรธรรมชาตทิางด้านพลงังาน
น้อย ขณะทีค่วามต้องการการใชพ้ลงังานภายในประเทศนัน้มมีากขึน้ 
โดยพลงังานทีใ่ชใ้นประเทศสว่นใหญ่มาจากการนําเขา้จากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่พลงังานจากน้ํามนัเชื้อเพลงิ ซึง่ในปจัจุบนัการผลติ
น้ํามนัเชือ้เพลงิใชเ้องภายในประเทศนัน้ยงัน้อย แต่ความตอ้งการการใช้
นัน้สงูประกอบกบัปรมิาณของน้ํามนัดบิทีล่ดลงเรือ่ยๆ ดงันัน้หากมกีาร
นําเชื้อเพลงิอื่นมาทดแทนได้บา้งก็จะเป็นการลดการนําเขา้ของน้ํามนั
เชือ้เพลงิได ้ไบโอดเีซลหรอืน้ํามนัดเีซลชวีภาพถกูเลอืกมาเป็นเชือ้เพลงิ
ทดแทนเพราะประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง การผลิตน้ํามนัไบโอ
ดเีซลนัน้ไดจ้ากการนําน้ํามนัจากพชืหรอืไขมนัสตัวห์รอืแมแ้ต่น้ํามนัทีใ่ช้
แลว้มาผลติเป็นน้ํามนัไบโอดเีซล โดยผา่นกระบวนการเรยีกวา่ ทรานเอ
สเตอรร์ฟิิเคชนั โดยมกีรดหรอืด่างเป็นตวัเร่งปฏกิริยิา โดยงานวจิยัน้ี
น้ํามนัไบโอดเีซลทีผ่ลติไดเ้ป็นแบบเอสเตอร ์ซึง่มคีุณสมบตัทิีเ่หมอืนกบั
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น้ํามนัดเีซลมากทีสุ่ด จากรายงานการศกึษา [1] ปจัจุบนัยงัมแีหล่งผลติ
น้ํามนัไบโอดเีซลทีไ่มไ่ดต้ามมาตรฐานของการกาํหนดคุณภาพ 
น้ํามนัไบโอดเีซลอยู่ และส่วนใหญ่ขาดความรูใ้นเรื่องการใช ้เน่ืองจาก
ประชาชนส่วนใหญ่นัน้ยังไม่ทราบผลของการใช้ไบโอดีเซลที่มีต่อ
เครื่องยนต์ทีช่ดัเจน ปฏกิริยิาทรานเอสเตอรร์ฟิิเคชัน่ทีไ่ม่สมบูรณ์ช่งบ
อกจากปรมิาณไตรกลเีซอรไ์รดท์ีค่งเลหอืในไบโอดเีซล มกีารวจิยัทีผ่า่น
มาถงึเรื่องไตรกลเีซอไรด์ทีส่่งผลต่อคุณภาพและสมบตักิารเป็นน้ํามนั
เชือ้เพลงิของไบโอดเีซล Sruvastava และ Prasad [2] พบวา่ไตรกลเีซอ
ไรด์ทีม่อียู่ในน้ํามนัไบโอดเีซลนัน้สามารถใชก้บัเครื่องยนต์ไดแ้ต่กย็งัมี
ปญัหาเรือ่งค่าความหนืดทีส่งูและค่าการระเหยเป็นไอตํ่าเมื่อสนัดาปใน
เครือ่งยนต ์รวมถงึการใหค้วามสนใจแก่ชนิดน้ํามนัทีใ่ชใ้นงานวจิยั โดย
ดูจากความเหมาะสมของวตุัดบิทอ้งถิน่เป็นหลกัของการนํามาผลติอกี
ดว้ย Muammer Ö.[3] ทาํงานวจิยัทีเ่กีย่วเน่ืองโดยไดท้ดสอบสมรรถนะ
และมลพษิของเครือ่งยนตโ์ดยน้ํามนัไบโอดเีซลผสมไตรกลเีซอไรดใ์น 
อตัราสว่น 3.2%-15% มาทดสอบกบัเครือ่งยนตแ์ละนําไปเปรยีบเทยีบ
กบัน้ํามนัดเีซล พบวา่น้ํามนัทัง้สองประเภทใหส้มรรถนะของเครือ่งยนต์
ไมแ่ตกต่างกนัมาก  

 
และให้ค่าประสทิธิภาพการแปลงพลงังานจากเชื้อเพลิงใกล้เคยีงกนั
ในช่วงความเรว็รอบเครื่องยนต์ตํ่าแต่ในรอบเครื่องยนต์สงูปรมิาณไตร
กลีเซอร์ไรด์มผีลให้ค่าประสทิธภิาพการแปลงพลงังานจากเชื้อเพลิง
ตํ่าลง และพบว่าค่าความดนัผลเฉลี่ยของไบโอดเีซลจะมคี่าน้อยกว่า
น้ํามนัดเีซลอยูใ่นทุกชว่งของความเรว็รอบ 

 
2. วิธีการทดลอง 

การทดลองนี้เป็นการศกึษาผลของคุณภาพทีแ่ตกต่างของน้ํามนัไบ
โอดเีซลปาลม์ทีม่ตี่อสมรรถนะและการปล่อยมลพษิของเครือ่งยนต ์โดย
ใช้น้ํามันไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันปาล์มโอลีนบริสุทธิ จากการ
วเิคราะหท์างเคมพีบวา่น้ํามนัไบโอดเีซลทีผ่ลติไดม้คีา่ความบรสิทุธ ิและ
มคี่าสมบตัติ่างๆ ผ่านเกณฑม์าตรฐานกําหนดคุณลกัษณะและคุณภาพ
ของไบโอดเีซลประเภทกรดไขมนั [4] โดยมคี่ารอ้ยละของเมทลิเอ
สเตอรเ์ทา่กบั 96.8%  

ตารางที ่1. สมบตับิางประการของน้ํามนัดเีซลมาตรฐานและน้ํามนัไบโอดเีซลทีใ่ชใ้นการทดลอง
 

สมบตัทิีท่ดสอบ 
มาตรฐาน ชนิดของเชือ้เพลงิ 
ASTM D100 B96.8 B90 B85 B80 B75 

คา่ความหนาแน่นที ่15°c (kg/m³) D 1298 845 852 877 879 880 890 
คา่ความหนืดที ่40°c (cSt) D 445 3.38 4.26 5 5.47 5.83 6.4 
จดุขุน่ตวั (°c) D 2500 1 10.5 8.5 7.3 6.5 5.8 
คา่ความเป็นกรด (mgKOH/g) D 664 - 0.14 0.146 0.146 0.146 0.146 
คา่ความรอ้นของเชือ้เพลงิ (MJ/kg) D 1250 46.5 40.24 40.39 40.45 40.49 40.82 
รอ้ยละของเมทลิเอสเตอร ์(%) EN 14103 - 96.8 90.05 85.3 80.04 75.25 

 
คุณภาพของน้ํามนัไบโอดเีซลทีศ่กึษาในทีน้ี่คอืปรมิาณรอ้ยละ

ของเมทลิเอสเตอร ์โดยจากการทําปฏกิริยิาทรานเอสเตอรร์ฟิิเคชัน่
เกดิขึน้ไม่สมบูรณ์จะทําใหน้ํ้ามนัปาล์มโอลนี ซึง่มสี่วนประกอบหลกั
เป็นไตรกลเีซอไรดเ์กดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเป็นเมทลิเอสเตอร์
ได้ไม่หมด ส่งผลให้ค่าร้อยละของเมทลิเอสเตอร์ที่ได้มคี่าไม่ได้ดงั
เกณฑท์ีก่รมธุรกจิฟลงังานกําหนดซึง่คอื 96.5% การปรบัเปลีย่นค่า
รอ้ยละของเมทลิเอสเตอรใ์นงานวจิยัน้ีทาํโดยการเตมิน้ํามนัปาล์มโอ
ลนีบรสิุทธ ิซึ่งเป็นสารตัง้ต้นของปฏกิริยิาลงไปในเมทลิเอสเตอร์ที่
เตรยีมได ้ทัง้น้ีเพือ่ควบคุมสารปนเป้ือนอื่นๆใหค้งที ่ในงานวจิยัน้ีค่า
ความบรสิุทธขิองเมทลิเอสเตอรท์ีศ่กึษาคอื 96.8% (ซึง่ผ่านเกณฑ์
ของกรมธุรกจิพลงังาน) [5], 90% , 85% , 80% และ 75% โดย
น้ําหนกั จากนัน้น้ํามนัเชือ้เพลงิทุกอตัราสว่นผสมจะถูกนําไปทดสอบ
หาสมบตัติามวธิมีาตรฐานของ ASTM (American Society for 
Testing and Materials) [6] ซึง่ประกอบไปดว้ยค่าความหนาแน่น , 
ค่าความหนืด , จุดขุน่ตวั , ค่าความเป็นกรด , ค่าความรอ้นของ
น้ํามนัเชือ้เพลงิ และ รอ้ยละของเมทลิเอสเตอร ์โดยไดแ้สดง 

 
 

 
 
รายละเอยีดของสมบตัขิองน้ํามนัดเีซลมาตรฐานและน้ํามนัไบ

โอดเีซลทีค่วามบรสิุทธติ่างๆ ในตารางที ่1. ขัน้ตอนต่อมาจะเป็น
ขัน้ตอนการทดสอบหาสมรรถนะของเครือ่งยนต ์และมลพษิจากการ 
เผาไหม ้โดยเครื่องยนต์ที่ใชใ้นการทดสอบเป็นเครื่องยนต์แบบฉีด
เชื้อเพลงิโดยตรง (Direct injection) รายละเอยีดของเครื่องยนต์
แสดงดงัตารางที ่2. 
 
ตารางที ่2. รายละเอยีดของเครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นงานวจิยั 

ชือ่เครือ่งยนต ์ Nissan 
รุน่ BD-30 
จาํนวนลกูสบู 4 
ขนาดกระบอกสบู x ระยะชกั 96 mm x 102 mm 

ปรมิาตรกระบอกสบู 2,953 cc. 

อตัราสว่นการอดั 18.5 :1 

แรงมา้สงูสดุ 70.8 kW (95 HP) 
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การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์และการปล่อยมลพษิจาก

การเผาไหม้ในงานวจิยัน้ี ใช้ชุดทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบ
ลาํดบัขัน้โดยแสดงผลในรปูแบบของ ความเรว็รอบ และภาระทีใ่สเ่ขา้
ไป ชุด ทดสอบใช ้ไดนาโมมเิตอรช์นิด Eddy current electric ที่
สามารถปรบัคา่ของภาระงานทีใ่หแ้ก่เครือ่งยนตไ์ด ้ผลทีท่ดสอบไดจ้ะ
แสดงในรูปแบบตัวเลขดิจิตอล ไดอะแกรมแสดงการติดตัง้ของ
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดสอบแสดงไวใ้นรปูที ่1. 

 การทดสอบนัน้จะทําการอุ่นเครื่องยนต์เพื่อใหเ้ครื่องยนต์ปรบั
สภาวะใหพ้รอ้มสาํหรบัการทดสอบ ในการทดสอบจะทําการทดสอบ
แบบภาระงานเตม็ที ่(Full load) โดยเปิดลิน้ปีกผเีสือ้มากทีส่ดุ ทาํการ
ทดสอบในช่วงของความเรว็รอบ 1,800 - 4,000 รอบต่อนาท ีทาํการ
บนัทกึคา่ของภาระทีไ่ดแ้ละความเรว็รอบทีก่ําหนดรวมถงึเวลาในการ
ใชเ้ชือ้เพลงิ โดยขอ้มลูการทดสอบในช่วงความเรว็รอบดงักล่าวจะถูก
นํามาใชใ้นการหาสมรรถนะเครือ่งยนต ์อนัไดแ้ก่ แรงบดิ (Torque, T) 
ไดม้าจากขอ้มลูของผลคูณระหว่างภาระมวล (m) ความยาวแขนของ
ไดนาโมมิเตอร์ (L) และค่าคงที่ เ น่ืองจากแรงดึงดูดของโลก 
(g=9.81m/s²) คาํนวณจากสมการ  gLmT ××=  (Nm) , กําลงั 
(Power, P) ไดม้าจากขอ้มลูของค่าแรงบดิ (Nm) และความเรว็รอบ
เครือ่งยนต(์rpm) คาํนวณจากสมการ TNP ×××= π2  (kW), ค่า
อตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิจาํเพาะเบรก ( Brake specific 
fuel consumption, bsfc ) ไดม้าจากขอ้มลูของอตัราการไหลของ
น้ํามนัเชื้อเพลิง( )และกําลังของเครื่องยนต์ (kW) คํานวณจาก

สมการ /fb s fc m P
•

=  (g/kW-hr) , ความดนัยงัผลเฉลีย่เบรก ( 
Brake mean effective pressure, bmep ) ซึง่หมายถงึกําลงั
เครือ่งยนตต์่อขนาดเครือ่งยนต ์คาํนวณไดจ้ากขอ้มลูของกําลงัคณูวฏั
จกัรการทาํงานต่อความเรว็รอบเพลา (Nr=2) หารความเรว็รอบของ
เครื่องยนต์ (rpm) และ ปรมิาตรกระจดัของเครื่องยนต์ (Vd) ดงั
สมการ ( )/bmep P Nr Vd N= × ×  (kPa) , ประสทิธภิาพการ

แปลงพลงังานจากเชื้อเพลงิเบรก ( Brake Fuel Conversion 

efficiency, bfη ) ไดม้าจากขอ้มลูของกําลงัเครือ่งยนต ์หารดว้ยอตัรา

การไหลของน้ํามนัเชื้อเพลงิคูณด้วยค่าความรอ้นทางสูงของน้ํามนั
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  (kJ) คํ า น ว ณ จ า ก ส ม ก า ร 

100 /( )fb f P m Q H Vη
•

= × ×  (%) นอกจากนี้ยงัไดต้รวจวดั

ปรมิาณรอ้ยละของควนัดาํ (Black Smoke , %) ซึง่ทดสอบโดยใช้
เครื่องวดัปรมิาณควนัดาํทีพ่จิารณาจากเปอรเ์ซน็ต์ความทบึแสงของ
แผ่นทดสอบหลงัจากทีไ่อเสยีของเครื่องยนต์ไหลผ่านตามมาตรฐาน
ของกระทรวงวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อมการกําหนด
มาตรฐานค่าควนัดําจากท่อไอเสยีของรถยนต์ที่ใชเ้ครื่องยนต์ดเีซล 
[7] และค่ามลพษิคอื คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2   ,%) คารบ์อนมอน
นอกไซด ์(CO ,PPM) และออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx ,PPM) ซึง่
ตรวจวกัโดยเครื่องวิเคราะห์ตรวจวดัแก็สไอเสีย (Flue Gas 
Analyser) ของ madur รุ่น GA-40Tplus ตรวจวดัทีค่วามเรว็รอบ 
3,600 รอบต่อนาท ีต่อภาระงานตัง้แต่ 0-30 Kg. 

 

 
 

รปูที ่1 ไดอะแกรมแสดงการตดิตัง้ของอุปกรณ์ในการทดสอบ 
 
3. ผลการทดลองและการวิเคราะหผ์ล 
3.1 ผลการทดสอบสมบติัทางกายภาพของน้ํามนัเช้ือเพลิง 

 
ผลการวิเคราะห์สมบตัิของน้ํามนัไบโอดีเซลที่ความบริสุทธ์

ต่างๆแสดงในตารางที ่2 โดย D100 หมายถงึ น้ํามนัดเีซลมาตรฐาน 
และ B96.8 , B90 , B85 , B80 และ B75 หมายถงึ น้ํามนัไบโอดเีซล
ทีม่ปีรมิาณเมทลิเอสเตอร ์98.8% , 90% , 85% , 80% และ 75% 
โดยมวลตามลาํดบั 

จากผลการทดสอบพบวา่น้ํามนัไบโอดเีซลทุกอตัราสว่นผสม มี
ค่าความหนืดสูงกว่าน้ํามนัดีเซลมาตรฐาน ตามมาตรฐานกําหนด
คุณภาพน้ํามนัไบโอดเีซล พ.ศ. 2550 คา่ความหนืดตอ้งอยู่นัน้ในช่วง 
3.5-5 cSt [4] แต่ในอตัราสว่นที ่85% , 80% และ 75% พบวา่มคี่า
ความหนืดสงูกวา่มาตรฐานทีก่ําหนด อย่างไรกต็ามน้ํามนัไบโอดเีซล
ทีม่คี่าปรมิาณเมทลิเอสเตอรต์่างกนัสามารถนํามาใชก้บัเครื่องยนต์
ตลอดช่วงความเรว็รอบ สําหรบัการทดสอบในระยะเวลาอนัสัน้ได ้
สว่นค่าของความหนาแน่นในช่วงอตัราส่วนที ่96.8% จะมคี่าความ
หนาแน่นตํ่ากวา่มาตรฐานของไบโอดเีซลทีก่ําหนดเลก็น้อย [4-5] ค่า
ความรอ้น(ความรอ้นทางสูง) ของน้ํามนัดเีซล(D100) มคี่าเท่ากบั 
46.5 MJ/kg ค่าความรอ้นของไบโอดเีซลทีม่คีวามบรสิุทธติ่างๆ 
แสดงในตารางที่ 1 จะมคี่าเพิม่ขึน้ตามสดัส่วนของเมทลิเอสเตอที่
ลดลง (หรอืไตรกลเีซอไรดเ์พิม่ขึน้ไตรกลเีซอไรดเ์พิม่ขึน้) เน่ืองจาก 
ไตรกลเีซอรไ์รดม์คีา่ความรอ้นสงูกวา่ไบโอดเีซลนัน้เอง สว่นค่าความ
เป็นกรดซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณกรดไขมนัอิสระนัน้ ตามมาตรฐาน
กําหนดคุณภาพน้ํามนัไบโอดเีซล พ.ศ. 2550 ให้มคี่าไม่เกนิ 0.5 
mgKOH/g [4-5] พบวา่ค่าความเป็นกรดตํ่ากวา่มาตรฐานมาก ในทุก
ตวัอย่าง ทัง้น้ีเน่ืองจากน้ํามนัวตัถุดบิที่นํามาใช้ผลติไบโอดเีซลนัน้
เป็นน้ํามนัพชืปาลม์โอลนีบรสิทุธจิงึมคีา่ความเป็นกรดตํ่า 
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3.2 ผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตแ์ละมลพิษจากการเผา
ไหม้ 
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รปูที ่2 แสดงคา่แรงบดิเมือ่ใชน้ํ้ามนัดเีซลและน้ํามนัไบโอดเีซลทีม่คีา่
เมทลิเอสเตอรต์่างกนัเป็นเชือ้เพลงิ  

 
ผลการทดสอบค่าแรงบิดของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามนัเชื้อเพลิง

ชนิดต่างๆ ทีร่อบการทํางานของเครื่องยนต์ แสดงในรูปที ่2 พบว่า
น้ํามนัไบโอดเีซลทีม่ปีรมิาณเมทลิเอสเตอรต์่างกนั ใหค้่าแรงบดิของ
เครื่องยนต์โดยเฉลีย่ตํ่ากว่าน้ํามนัดเีซลเลก็น้อย โดยทีน้ํ่ามนั D100  
B85  B80 และ B75 ทีท่าํการทดสอบจะใหค้่าแรงบดิสงูสุดทีร่อบการ
ทํางานของเครื่องยนต์ 2,100 รอบต่อนาท ีแต่น้ํามนั B96.8 และ 
B90 นัน้ใหค้่าแรงบดิสงูสุดทีร่อบ 1,800 รอบต่อนาท ีโดยมคี่าของ
แรงบดิสงูกว่าน้ํามนัดเีซลมาตรฐานทีค่วามเรว็รอบเดยีวกนัเลก็น้อย 
ในสว่นรอบเครือ่งยนตท์ี ่3,300 - 3,600 รอบต่อนาท ีพบวา่น้ํามนัไบ
โอดีเซลทุกอัตราส่วนให้ค่าแรงบิดตํ่ากว่าน้ํามันดีเซลมาตรฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่น้ํามนัไบโอดเีซลตัง้แต่ B75 – B85 ใหค้่าแรงบดิ
ตํ่าลงมากเมือ่เทยีบกบัน้ํามนัไบโอดเีซลในอตัราสว่นอื่น เน่ืองจากค่า
ความรอ้นของไบโอดเีซลมคี่าตํ่ากว่าน้ํามนัดเีซลมาตรฐาน ในส่วน
ของกําลงัเบรกของเครือ่งยนต ์ซึง่แสดงในรปูที ่3 พบวา่กําลงัสงูสุด
อยู่ที ่3,600 รอบต่อนาท ีซึ่งสอดคล้องกบัผลการทดสอบสมรรถนะ
ทีม่าจากโรงงานผูผ้ลติ จากการทดสอบพบว่ากําลงัของเครือ่งยนต์ที่
ใชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลทุกอตัราส่วนความบรสิุทธนิัน้ใหค้่ากําลงัตํ่ากว่า
น้ํามนัดีเซลมาตรฐาน แต่น้ํามนัไบโอดีเซลที่ความบรสิุทธ ิ96.8% 
กลับให้ค่ากําลังที่สูงกว่าน้ํามนัทุกชนิดเล็กน้อยในความเร็วรอบ 
2,400 , 2,700 และ 3,000 รอบต่อนาท ี 
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รปูที ่3 แสดงกาํลงัเบรกของเครือ่งยนตเ์มือ่ใชน้ํ้ามนัดเีซลและ
น้ํามนัไบโอดเีซลทีม่คีา่เมทลิเอสเตอรต์่างกนัเป็นเชือ้เพลงิ 
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รปูที ่4 แสดงอตัราการสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิจาํเพาะเบรก เมือ่ใช้
น้ํามนัดเีซลและน้ํามนัไบโอดเีซลทีม่คีา่เมทลิเอสเตอรต์่างกนัเป็น
เชือ้เพลงิ  
 

ผลการทดสอบ  รูปที่ 4 แสดงอัตราการสิ้นเปลือง น้ํามัน
เชือ้เพลงิจาํเพาะเบรก (bsfc) ซึง่พบว่าในช่วงความเรว็รอบตํ่ากว่า 
3,300รอบต่อนาท ีไบโอดเีซลทุกอตัราส่วนมคี่า bsfc สงูกวา่น้ํามนั
ดเีซลมาตรฐานประมาณ 5-10% ค่า bsfc ของไบโอดเีซลใน
อตัราส่วน B90 , B85 , B80 และ B75 เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ที่
ความเรว็รอบสงู 3,900 รอบต่อนาท ีโดยมคี่าสงูกวา่ bsfc ของน้ํามนั
ดเีซลมาตรฐานอยู่ประมาณ 10% , 22% , 28% และ 28% 
ตามลําดับทัง้ น้ีเ น่ืองมาจากค่าความร้อนจากการเผาไหม้ของ
น้ํามนัไบโอดเีซลมคี่าตํ่ากว่าน้ํามนัดเีซลมาตรฐานจงึทําใหเ้กดิการ
สิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิจาํเพาะมากกวา่ 
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รปูที ่5 แสดงคา่ความดนัผลเฉลีย่ทีใ่ชน้ํ้ามนัดเีซลและน้ํามนัไบโอ
ดเีซลทีม่คีา่เมทลิเอสเตอรต์่างกนัเป็นเชือ้เพลงิ  
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รปูที ่6 แสดงคา่ประสทฺิธภิาพการแปลงพลงังานจากเชือ้เพลงิเบรก 
ทีใ่ชน้ํ้ามนัดเีซลและน้ํามนัไบโอดเีซลทีม่คีา่เมทลิเอสเตอรต์่างกนัเป็น
เชือ้เพลงิ  
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จากผลการทดสอบรูปที ่5 และ 6 ซึ่งแสดงค่าของความดนัยงั
ผลเฉลี่ย (bmep) และ ค่าประสิทฺธิภาพการแปลงพลังงานจาก

เชื้อเพลิงเบรก ( bfη ) ตามลําดบั พบว่าความดนัยงัผลเฉลี่ยที่ใช้

น้ํามนัไบโอดเีซลทีม่คี่าเมทลิเอสเตอร์ต่างกนัเป็นเชื้อเพลงิจะใหค้่า
ใกลเ้คยีงกบัน้ํามนัดเีซลมาตรฐานในช่วงความเรว็รอบ 1,800-3,900 
รอบต่อนาท ีแต่ทีค่วามเรว็รอบ 3,000-3,600 รอบต่อนาท ี ค่าจะ
ลดลงอย่างเหน็ไดช้ดัโดยเฉพาะความเรว็รอบที ่3,600 รอบต่อนาท ี
คอืลดลงเมือ่เทยีบกบัน้ํามนัดเีซล 4.21% , 6.14% , 6.11% , 5.35% 
และ 5.46% ตามลําดบัสดัสว่น B90 , B85 , B80 และ B75 ทัง้น้ี
เน่ืองมาจากคา่กาํลงัเบรกของเครือ่งยนตใ์นช่วงความเรว็รอบสงูสุดที่
เครื่องยนต์ทําไดส้่งผลใหม้คี่าความดนัยงัผลเฉลีย่นัน้สงูตามไปดว้ย
[3] กล่าวว่าค่าความดนัผลเฉลีย่จะตํ่าลงเมื่อผลของไตรกลเีซอไรด์
มากขึน้ทีค่วามเรว็รอบสงู  จากรปูที ่ 6 ค่าประสทฺิธภิาพการแปลง
พลงังานจากเชือ้เพลงิเบรก ทีใ่ชน้ํ้ามนัดเีซลและน้ํามนัไบโอดเีซลทีม่ ี
คา่เมทลิเอสเตอรต์่างกนัเป็นเชือ้เพลงิจะเหน็ไดว้า่น้ํามนัไบโอดเีซลที่
มคี่าเมทลิเอสเตอรต์่างกนัคอื B96.8 , B90 , B85 , B80 และ B75 
นัน้มกีารแปลงพลงังานจากเชื้อเพลงิไดด้กีว่าน้ํามนัดเีซลมาตรฐาน
แต่ในช่วงความเรว็รอบ 1,800 รอบต่อนาท ีนัน้น้ํามนัไบโอดเีซล 
B90 ใหค้า่ประสทิธภิาพตํ่ากวา่ทุกๆชนิดน้ํามนัเชือ้เพลงิ หลงัจากนัน้
ค่าการแปลงพลงังานจากเชือ้เพลงิของทุกชนิดน้ํามนัจะสงูขึน้เรือ่ยๆ 
อย่างต่อเน่ืองจนถงึความเรว็รอบ 3,600 รอบต่อนาท ีและจะตํ่ากว่า
ในความเรว็รอบที ่3,900 รอบต่อนาทซีึง่แสดงใหเ้หน็วา่ค่าประสทฺิธิ
ภาพการแปลงพลงังานจากเชื้อเพลงิเบรก จากการใชน้ํ้ามนัไบโอ
ดีเซลที่มีค่าเมทิลเอสเตอร์ต่างกนัมคี่าใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงของ
น้ํามนัดเีซลมาตรฐานโดยค่าต่างๆมคี่าไม่เกนิกว่า 15.11% ค่าประ
สิทฺธิภาพการแปลงพลังงานจากเชื้อเพลิงเบรกสูงสุดเกิดขึ้นที่
น้ํามนัไบโอดเีซล B96.8 มคี่า 37% ซึ่งค่าความแตกต่างกบัน้ํามนั
ดเีซลมาตรฐานอยู่ที ่13.52% ทีค่วามเรว็รอบ 1,800 รอบต่อนาท ีค่า 

bfη ของน้ํามนัไบโอดเีซลที่มคีวามบรสิุทธติํ่าจะตํ่ากว่า bfη ของ

น้ํามันไบโอดีเซลที่มีค่าความบริสุทธิสูงกว่า  นอกจากนี้ เมื่อ
เปรยีบเทยีบระหว่างน้ํามนัไบโอดเีซลดว้ยกนัพบว่าทีค่วามบรสิุทธ ิ

75% - 90% ค่า bfη  จะใกลเ้คยีงกนั ยกเวน้จะมคีวามแตกต่างกนั

อยา่งเหน็ไดช้ดัในชว่งความเรว็รอบเครือ่งยนตส์งู 
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รปูที ่7 ผลการเปรยีบเทยีบปรมิาณควนัดาํจากไอเสยีเครือ่งยนต์
จากการทดสอบดว้ยน้ํามนัเชือ้เพลงิชนิดต่างๆ 
  
ในการทดสอบหาค่าร้อยละของปริมาณควันดําจะทดสอบ

ระหวา่งการเรง่ความเรว็ของเครือ่งยนตจ์ากรอบเดนิเบาไปสูร่อบการ

ทาํงานสงูสุด โดยในการทดสอบนัน้จะใชเ้ครือ่งมอืวดัปรมิาณควนัดํา 
(Smoke meter) ซึง่เป็นเครื่องวดัปรมิาณควนัดําดว้ยวธิตีรวจสอบ
ความทบึแสงของปรมิาณคารบ์อน แบบปล่อยใหอ้ากาศไหลผ่านได้
บางส่วน ตามมาตรฐานในการวดัควนัดํา (Enabling Environment 
Conference ; EEC) และอา้งองิจากประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม เรือ่งการกาํหนดมาตรฐานค่าปรมิาณควนั
ดาํจากท่อไอเสยีของเครือ่งยนตด์เีซล [7] จากผลการทดลอง แสดง
ในรูปที่ 6 จะเห็นได้ว่าปรมิาณควนัดําที่วดัได้ อยู่ในช่วง 2.4%-
23.4% ซึง่อยู่ภายใตม้าตรฐานทีก่รมการขนสง่กําหนด คอื 50% จะ
เห็นได้ชดัว่า น้ํามนัไบโอดเีซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มอีอกซิเจนเป็น
องค์ประกอบทีม่ากกว่าน้ํามนัดเีซลมาตรฐานม ีปรมิาณควนัดําจาก
แกส็ไอเสยีน้อย โดยเฉพาะเชือ้เพลงิไบโอดเีซล B75 จะมคี่าปรมิาณ
ควนัดาํตํ่าสดุ 

สําหรับการทดสอบปริมาณแก็สไอเสียจากเครื่องยนต์ที่ใช้
เชือ้เพลงิแบบต่างๆจะทดสอบวดัปรมิาณแกส็ไอเสยีทีค่วามเรว็รอบ
ของเครือ่งยนต ์3,600 รอบต่อนาท ี 
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รปูที ่8 ผลการเปรยีบเทยีบปรมิาณ CO จากแกส็ไอเสยีของ
เครือ่งยนตจ์ากการทดสอบดว้ยน้ํามนัเชือ้เพลงิชนิดต่างๆ 
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รปูที ่9 ผลการเปรยีบเทยีบปรมิาณ CO2 จากแกส็ไอเสยีของ
เครือ่งยนตจ์ากการทดสอบดว้ยน้ํามนัเชือ้เพลงิชนิดต่างๆ 

 
รปูที ่8 และ 9 แสดงค่าปรมิาณ CO และ CO2 จากไอเสยีของ

เครื่องยนต์เมื่อใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ จากผลการทดสอบพบว่า 
เครือ่งยนตท์ีใ่ชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลที ่ภาระงานตัง้แต่ 0 – 30kg จะให้
ค่าปรมิาณ CO และ CO2  ตํ่ากว่าการใช้น้ํามนัดเีซลมาตรฐานเป็น
เชื้อเพลงิตลอดช่วงภาระงาน โดยจะมคี่าลดลงเมื่อมไีตรกลเีซอไรด์
เพิม่ขึ้นสอดคล้องกับแนวโน้วการลดลงของปรมิาณควนัดํา ทัง้น้ี
เน่ืองจากคา่ CO และ CO2  จะก่อตวัขึน้ขณะทีเ่กดิการเผาไหม ้
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ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีออกซิเจนไม่เพียงพอต่อการสนัดาปกับน้ํามนั
เชือ้เพลงิหรอืมชีว่งเวลาการเผาไหมท้ีน้่อยเกนิไป [8]  
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รปูที ่10 ผลการเปรยีบเทยีบจากการทดสอบปรมิาณ NOx จาก
แกส็ไอเสยีของเครือ่งยนตจ์ากการทดสอบดว้ยน้ํามนัเชือ้เพลงิ
ชนิดต่างๆ 

 
ผลการวดัค่าไนตรกิออกไซด ์NOx จากไอเสยีของเครื่องยนต์

แสดงในรปูที ่10 จากผลการทดสอบทีภ่าระงานตัง้แต่ 0 – 30kg 
พบวา่เครื่องยนต์ทีใ่ชน้ํ้ามนัไบโอดเีซลใหค้่าปรมิาณไนตรกิออกไซด์
ทีป่ล่อยออกมาสงูกว่าน้ํามนัดเีซล D100 โดยน้ํามนัไบโอดเีซลทุก
อตัราสว่นจะใหค้า่ไนตรกิออกไซด ์ใกลเ้คยีงกนัในภาระงานตํ่า แต่จะ
เริม่ต่างกนัเมือ่มภีาระเพิม่มากขึน้ ทีภ่าระงาน 30kg ค่า NOx  เมื่อ
เปรยีบเทยีบระหว่างน้ํามนัไบโอดเีซลดว้ยกนัจะไดค้่าตามอตัราส่วน
ความบรสิทุธขิอง B75 , B80 , B85 , B90 และ B96.8 ค่า NOx ทีว่ดั
ไดค้อื 6.97% , 8.15% , 6% , 5.57% และ 2.57% ตามลําดบัเมือ่
เทียบกบัน้ํามนัดีเซลซึ่งให้ค่าตํ่าสุด สารมลพษิชนิดออกไซด์ของ
ไนโตรเจนมกัจะเกดิจากการเผาไหมท้ีม่ปีรมิาณออกซเิจนสงูเกนิกวา่
อตัราส่วนที่เหมาะสม และเกิดการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ ในสภาวะ
อุณหภูมขิองหอ้งเผาไหมสู้ง ทําใหเ้กดิการทําปฏกิริยิาเคมรีะหว่าง 
อะตอมของไนโตรเจนและอะตอมของออกซเิจนที่หลงเหลอื [8-10] 
ซึ่งในส่วนของน้ํามนัไบโอดีเซลที่มคี่าความแตกต่างของปริมาณ
เมทิลเอสเตอร์ นั ้นมีค่าปริมาณออกซิเจนสูงกว่า น้ํามันดีเซล
มาตรฐานทัง้หมดดงันัน้จงึสง่ผลใหม้คีา่ไนตรกิออกไซด ์NOx นัน้สงู
ตามไปดว้ย  
 
สรปุผลการทดลอง 
1. น้ํามนัไบโอดเีซลทุกค่าความบรสิุทธใิหค้่าแรงบดิและกําลงัตํ่ากวา่ 
น้ํามนัดเีซลมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีค่วามเรว็รอบเครื่องยนต์
ในรอบสงู 
2. แมว้า่ไบโอดเีซลจะมปีระสทิธภิาพการแปลงพลงังานจากเชือ้เพลงิ
สูงกว่าน้ํามนัไบโอดีเซลมาตรฐาน แต่เน่ืองจากค่าความร้อนของ
น้ํามนัไบโอดีเซลที่ตํ่ากว่าน้ํามนัดีเซลมาตรฐานค่อนข้างมาก จึง
สง่ผลใหน้ํ้ามนัไบโอดเีซลใหส้มรรถนะการทํางานของเครื่องยนต์นัน้
ตํ่ากวา่ 
3. การนําน้ํามนัไบโอดเีซลทีป่รมิาณเมทลิเอสเตอรท์ี ่75% และ 85% 
โดยมวล ซึ่งมคีวามบรสิุทธติํ่ามาใช้อาจส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ
ของเครือ่งยนตอ์ยา่งมนียัสาํคญัเน่ืองจากมคีา่ความหนืดทีส่งูเกนิกวา่
มาตรฐานกําหนดมาก และจากผลการทดสอบที่สอดคล้องพบว่า

น้ํามนัไบโอดเีซล ความบรสิุทธ ิ75% และ 80% น้ีใหส้มรรถนะ
เครือ่งยนตต์ํ่ากวา่น้ํามนัไบโอดเีซลทีค่วามบรสิทุธอิื่นคอ่นขา้งมาก 
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A Simple Measurement Technique of Compressed Natural Gas Consumption  
for Engine Testing 
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บทคดัย่อ 
แนวโน้มของราคาน้ํามนัที่เพิม่สูงขึ้นกลายเป็นปญัหาที่สําคญัใน

ภาคขนส่งซึ่งก๊าซธรรมชาติอัดได้ร ับการส่งเสริมให้เป็นพลังงาน
ทางเลือกสําหรบัยานพนะ ในปจัจุบันนักวิจ ัยให้ความสนใจในการ
ทํางานวิจยัด้านการเผาไหม้ภายในโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเชื้อเพลิง
เพิม่ขึน้ หน่ึงในตวัแปรสําคญัในการศกึษาคอือตัราสิน้เปลอืงเชื้อเพลงิ 
โดยทัว่ไปการวดัอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิในรปูของก๊าซจะตอ้งการ
เครือ่งมอืทีม่รีาคาสงู สาํหรบัการศกึษานี้ไดเ้สนอการวดัอตัราสิน้เปลอืง
เชือ้เพลงิของก๊าซธรรมชาตอิดัอย่างงา่ยและมตีน้ทุนตํ่า มคีวามถูกตอ้ง
แม่นยําสูง ด้วยวิธีการของคานสมดุลเพื่อใช้ถ่วงน้ําหนักถังก๊าซซึ่ง
สามารถใชเ้ครื่องมอืวดัทีม่คีวามสามารถรองรบัน้ําหนักเท่ากบัปรมิาณ
ก๊าซธรรมชาตอิดัทีห่ายไป โดยผลการทดลองวเิคราะหค์วามแม่นยําใน
การวดั แสดงใหเ้หน็วา่วธิกีารนี้มคีวามแมน่ยาํในระดบัทีส่งู 

 
Abstract 

The tendency of high oil price becomes a major issue in 
transportation sector in which compressed Natural Gas (CNG) is 
promoted to use as the alternative energy source for vehicles. 
Currently, many researchers are interested to work in the field of 
internal combustion engine using natural gas. One of necessary 
parameters is the fuel consumption. Generally, gaseous fuel can 
be measured using mass flow meter which is expensive one. In 
this paper, an inexpensive technique is proposed. The weight 
balance technique is employed to eliminate the mass of gas 
cylinder while the scale can be measure only mass of loss 
gaseous fuel. Finally, the results analyzed statistically and show 
that method is very accurate. 

1. บทนํา 
ในปจัจุบนัทีร่าคาน้ํามนัมรีาคาสูงขึน้และส่งผลกระทบต่อตน้ทุนใน

ภาคขนสง่ ก๊าซธรรมชาตอิดัไดร้บัการสง่เสรมิใหเ้ป็นพลงังานทางเลอืก
ในภาคขนสง่โดยมเีป้าหมายทีจ่ะทดแทนการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิไมว่่าจะ
เป็นน้ํามนัแกโซลนีและดเีซล[1] ทัง้น้ีก่อให้เกิดความต้องการการ
ทดสอบและวจิยัพฒันาเพื่อประยุกต์ใชก๊้าซธรรมชาตอิดัในเครื่องยนต์
เป็นอย่างมากเนื่องจากคุณสมบตัขิองก๊าซธรรมชาตอิดัเองที่แตกต่าง
จากเชือ้เพลงิชนิดน้ํามนัโดยสิน้เชงิ การวดัอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ
เป็นตัวแปรที่สําคัญอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ที่ได้รบัการปรบัแต่ง โดยทัว่ไปแล้วอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์กรณีของเชื้อเพลิงเหลวสามารถวดัได้โดย
ปริมาตรที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ซึ่งมีต้นทุนไม่สูงมากนัก แต่สําหรบั
เชือ้เพลงิชนิดก๊าซแลว้ไมส่ามารถทาํการวดัอตัราสิน้เปลอืงจากปรมิาตร
ไดเ้น่ืองจากก๊าซอยู่ภายใตค้วามดนัและอุณหภูมกิส็ง่ผลต่อการประเมนิ
อตัราการถ่ายเทมวล ในทางปฎบิตัมิกีารใชเ้ครื่องวดัอตัราการไหลของ
ก๊าซตามที่แสดงในรูปที่ 1 มาใช้ในการวดัโดยจะอาศยัหลกัการวดั
ความเร็วของก๊าซ ความหนาแน่นและอุณหภูมิของก๊าซซึ่งจะเป็น
เครือ่งมอืทีม่รีาคาสงูมาก [2] 

ดงันัน้การทดสอบในหอ้งปฏบิตักิารบางครัง้ใชก้ารชัง่มวลทีห่ายไป
จากภาชนะบรรจ ุในกรณีของเชือ้เพลงิเหลวทีส่ามารถชัง่ไดใ้นความดนั
บรรยากาศนัน้สามารถทาํไดโ้ดยตรง แต่ในกรณีของก๊าซธรรมชาตอิดัที่
ต้องอยู่ภายในบรรจุภณัฑ์ที่ความดนัสูงซึ่งมน้ํีาหนักมากกว่าน้ําหนัก
ของเชือ้เพลงิประมาณ 7 เทา่ ตามทีแ่สดงในตารางที ่1 เน่ืองจากเครือ่ง
ชัง่ส่วนใหญ่ทีส่ําหรบัชัง่น้ําหนักขนาดใหญ่จะมคีวามละเอยีดในการชัง่
ค่อนข้างหยาบ ส่วนการชัง่ของที่มีน้ําหนักเบาเครื่องชัง่จะมีความ
ละเอยีดทีม่ากกว่า ดงันัน้ถา้สามารถชัง่ปรมิาณมวลเชื้อเพลงิทีห่ายไป
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จริงจะมีความละเอียดมากกว่าการชัง่มวลเชื้อเพลิงที่หายไปพร้อม
ภาชนะบรรจทุีม่น้ํีาหนกัของถงั 

งานวิจ ัยจึงได้เสนอการวัดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของก๊าซ
ธรรมชาตอิดัอย่างง่ายและมตี้นทุนตํ่า มคีวามถูกต้องแม่นยําสูง ด้วย
วธิกีารของคานสมดุล เพือ่ใชถ่้วงน้ําหนกัถงัก๊าซซึง่สามารถใชเ้ครือ่งมอื
วดัทีม่คีวามสามารถรองรบัน้ําหนัก เท่ากบัปรมิาณก๊าซธรรมชาตอิดัที่
หายไป จากการทดสอบ โดยผลการทดลองจะวดัจะแสดงถงึหลกัการ
ของเทคนิคดงักล่าว รวมถงึการวเิคราะหค์วามแมน่ยาํในการวดั 

 

 
รปูทึ ่1 ตวัอยา่งเครือ่งวดัการไหลของก๊าซ [2] 

 
ตารางที ่1 การเปรยีบเทยีบการชัง่มวลทีห่ายไปของมวลเชือ้เพลงิอยา่ง

เดยีวหรอืเชือ้เพลงิพรอ้มภาชนะบรรจุ 

การชัง่มวลทีห่ายไปของ เชือ้เพลงิ เชื้อ เพลิงพร้อมภาชนะ
บรรจุ 

น้ําหนกัสทุธ ิ(กก.) 11 81 (70+11) 

ยา่นอุปกรณ์วดั (กก.) 0 - 11 0 - 90 

เ ค รื่ อ ง ชั ง่ ค ว ร ส า ม า ร ถ รับ
น้ําหนกัได ้150% ( กก.)  

16.5 135.0 

 
 

2. หลกัการวดัน้ําหนัก 

รปูที ่2 แสดงกลไกสาํหรบัวดัน้ําหนกัของก๊าซธรรมชาต ิประกอบ 
ดว้ย คานรองรบั ถงับรรจุก๊าซธรรมชาต ิ(ดา้นซา้ยของคาน) น้ําหนัก
ถ่วงถงัก๊าซ (ด้านขวาของคาน) และตาชัง่ละเอียด เมื่อเริม่การวดั
น้ําหนัก จะทําการเพิม่น้ําหนักถ่วงจนคานสมดุล รปูที ่3 แสดง Free-
Body Diagram ของคานรองรบั โดยที ่Wt คอื น้ําหนกัถงัก๊าซ Wd คอื 

น้ําหนกัถ่วงถงัก๊าซ Fr คอื แรงปฏกิริยิาทีจุ่ดหมุน Fw คอื แรงปฏกิริยิา
ของตาชัง่ ระยะ L1 จะมขีนาดเทา่กบั L2 

 

 

รปูที ่2 หลกัการวดัมวลก๊าซธรรมชาต ิ

 

รปูที ่3 Free-Body Diagram 

เมื่อก๊าซธรรมชาติภายในถงัถูกนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิง จะทําให้
น้ําหนักถงัก๊าซลดลง คานรองรบัจะเอยีงไปทางดา้นขวา แรงปฏกิริยิา
ของตาชัง่จะเพิม่ขึ้น เพื่อทําให้คานรองรบัอยู่ในตําแหน่งสมดุล เมื่อ
กาํหนดให ้

Wt1 คอื น้ําหนกัถงัก๊าซเริม่ตน้ 
Fw1 คอื แรงปฏกิริยิาของตาชัง่เริม่ตน้ 
Wt2 คอื น้ําหนกัถงัก๊าซเมือ่ก๊าซธรรมชาตถิกูนําไปใช ้
Fw2 คอื แรงปฏกิริยิาของตาชัง่เมือ่ก๊าซธรรมชาตถิกูนําไปใช ้
สมดุลโมเมนตท์ีจ่ดุ O ขณะเริม่ชัง่น้ําหนกั จะได ้
 
Wt1 L1 + Fw1 L2 - Wd L3 = 0   (1) 
สมดุลโมเมนตท์ีจ่ดุ O เมือ่ก๊าซธรรมชาตถิกูนําไปใช ้จะได ้
 
Wt2 L1 + Fw2 L2 - Wd L3 = 0   (2) 
เมือ่ L1 = L2 นําสมการ (1) – (2) จะได ้
 
Wt1 - Wt2 = Fw2 - Fw1    (3) 
 
จากสมการ (3) น้ําหนักของก๊าซธรรมชาตทิี่ถูกนําไปใช้เป็น

เชือ้เพลงิ (Wt1 - Wt2) จะมคี่าเท่ากบั น้ําหนกัทีต่าชัง่วดัได ้(Fw2 - Fw1) 
จากสมการนี้จะเหน็ว่า น้ําหนักทีว่ดัไดจ้ากตาชัง่จะมคี่าเท่ากบัน้ําหนัก
ของก๊าซธรรมชาตทิีถ่กูนําไปใช ้
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3. วิธีการทดสอบ 
ในการทดสอบนี้ได้ทําการทดสอบด้วยชุดถงัก๊าซธรรมชาติอดัที่

บรรจุเป็นชุดคู่ 2 ถงัโดยสามารถบรรจุก๊าซธรรมชาตอิดัได ้20 กก. รวม
ประมาณ 180 กก. ตามทีแ่สดงในรปูที ่3 และใชโ้หลดเซลขนาด 5 กก.
ในการตรวจจบัการเปลีย่นแปลงของมวลก๊าซในถงัผ่านอุปกรณ์จดัเกบ็
ขอ้มลู ตามทีแ่สดงในรปูที ่4 และ 6 ซึง่มรีายละเอยีดตามตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 รายละเอยีดของอุปกรณ์วดัทีใ่ช ้

อุปกรณ์ รุน่ ยา่น 

Loadcell Transcell BAB-5M 5 kg. 

Signal Converter Primus TM009 4-20 mA 

Data Logger Wisco AL210 0-10V, 16-bit 

 

 
รปูที ่4 ถงัก๊าซธรรมชาตอิดั 

 

 
รปูที ่5 โหลดเซลทีใ่ชต้รวจจบัน้ําหนกั 

 

 
รปูที ่6 อุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มลู 

 
4.ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการทดสอบเครื่องยนต์ที่ใช้
ก๊าซธรรมชาตอิดัในการศกึษานี้เป็นการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ที่
การเปิดลิ้นเร่งสงูทีสุ่ดในแต่ล่ะอตัราเรว็รอบเครื่องยนต์ต่างๆ จากรปูที ่
7 เป็นการทดสอบการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตอิดัในกลุ่มแรกที่
แสดงถึงการถ่ายเทมวลของก๊าซออกจากถงัแรงดนัสูงโดยที่รอบการ
ทํางานทีส่งูขึน้กม็แีนวโน้มของอตัราสิน้เปลอืงทีส่งูขึน้ทัง้น้ีจะเหน็ไดว้่า
ขอ้มูลมกีารกระจายตวัเป็นแนวโน้ม แต่เมื่อใชว้ธิกีารทางสถิตใินการ
ประมาณอตัราการถ่ายเทมวลดว้ยการถดถอยเชงิเสน้ โดยทีค่่าความ
ชนัของสมการเสน้ตรงทีไ่ดจ้ะเท่ากบัอตัราการถ่ายเทมวลในหน่วยของ 
กรมัต่อวนิาที โดยแสดงในตารางที่ 3 และจากการวิเคราะห์ค่า
สมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ชงิเสน้ (Linear Correlation Coefficient: R2) 
[3] กลุ่มขอ้มลูเหล่านี้กอ็ยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรบัได ้

 
ตารางที ่3 คา่เฉลีย่ของอตัราการถ่ายเทมวล 

RPM Slope (g/s) R2 

1000 0.284 0.90 
1500 0.488 0.93 
2000 0.627 0.98 
2500 0.762 0.98 
3000 0.893 0.98 
3500 1.034 0.99 

 
ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นคาดว่าเกิดจากความถี่ธรรมชาติของ

ระบบและการรบกวนจากสภาพแวดลอ้ม เช่น ลม หรอื แรงสัง่สะเทอืน 
อย่างไรก็ตามการใช้ระบบจดัเก็บขอ้มูล (Data acquisition) ที่มี
ความเรว็พอกส็ามารถจดัเกบ็คา่ในปรมิาณทีม่ากพอทีจ่ะใชเ้ฉลีย่และลด
ความผดิพลาดจากความแปรปรวนไดอ้กีทาง จากรปูที ่8 แสดงถงึอตัรา
การสิ้นเปลอืงเชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาตอิดัในการทดสอบเครื่องยนต์จะ
เหน็ไดว้่าทุกอตัราเรว็รอบทีส่งูขึน้กม็อีตัราสิน้เปลอืงทีสู่งขึน้สอดคล้อง
กับการสิ้นเปลืองของเครื่องยนต์โดยทัว่ไป [4] จากผลการทดสอบ
ขา้งตน้ชีใ้หเ้หน็วา่วธิกีารวดัน้ีสามารถนํามาใชว้ดัไดเ้ป็นอยา่งด ี
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รปูที ่7 ผลการทดสอบอตัราการสิน้เปลอืง 

 
5. สรปุ 

การทดสอบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยั
พัฒนาเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติในการศึกษานี้ ได้นําเสนอวิธีการ
ประยุกต์ใชก้ารวดัอตัราสิน้เปลอืงเชื้อเพลงิก๊าซธรรมชาตอิดัอย่างง่าย
โดยการใชห้ลกัการของคานสมดุลเพือ่กาํจดัน้ําหนกัถงัแรงดนัสงูออกไป
และทําใหส้ามารถใชเ้ครื่องมอืวดัทีม่ยี่านใกลเ้คยีงกบัปรมิาณเชือ้เพลงิ
ได ้สง่ผลต่อความแมน่ยาํของขอ้มลูและลดเวลาการเกบ็ขอ้มลูลงไดเ้ป็น
อยา่งมาก 

 

 
รปูที ่8 อตัราการถ่ายเทมวลต่ออตัราเรว็รอบของเครือ่งยนต ์
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ึมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
กังหันลมใหมีสองโรเตอรหมุนสวนทางกัน  โรเตอรทั้งสองของกังหันลม
ถูกแทนดวยแผนแอกทูเอเตอร (Actuator-Disc)  อากาศที่เคลื่อนที่ผาน
กังหันลมอยูในทอสตรีม 2 ทอ  คือทอสตรีมดานในและทอสตรีมดาน
นอก  โดยทอสตรีมดานนอกมีหนาตัดเปนวงแหวนลอมทอสตรีมดานใน  
ทอสตรีมดานในตัดผานบางสวนของโรเตอรตัวแรก และมีขนาดเทากับ
โรเตอรตัวที่สองเม่ือไหลผานโรเตอรตัวที่สอง   ทอสตรีมดานนอกมี
ขนาดเทากับโรเตอรตัวแรกเมื่อไหลผานโรเตอรตัวแรก  ใชสมการ
โมเมนตมัในแนวแกนรวมกับกฎของการทรงมวลพบวา กังหันลมชนิดน้ี
ใหคาสัมประสิทธิ์กําลังสูงสุด  81.4 %  เม่ือใหโรเตอรตัวแรกมีลักษณะ
ที่สวนกลางเปดเปนชองมีพ้ืนที่เปน  58 % ของพื้นที่ของโรเตอรตัวที่
สองที่อยูขางหลัง หรือคิดเปนของเสนผาศูนยกลางของชองเปด 76.2 % 
ของเสนผาศูนยกลางของโรเตอรตัวที่สองที่อยูขางหลัง  ตําแหนงที่มีคา
รัศมีมากกวาสวนที่ชองเปดดังกลาวไดรับออกแบบรูปรางใบพัดโดยใช
ทฤษฎีของ Betz  กลาวคือให ความเร็วลมในแนวแกนขณะผานโรเตอร
มีคาเปน 2/3 ของความเร็วลม   กานของใบที่ผานชองวางไดรับการ
ออกแบบใหรับแรงที่เกิดข้ึนจากใบและมีแรงตานอากาศต่ํา โดยไมไดมี
วัตถุประสงคหลักที่จะทําหนาที่เปลี่ยนรูปพลังงาน   โรเตอรตัวที่สอง
ไดรับการออกแบบให  ความเร็วลมในแนวแกนขณะผานกังหันลมมีคา
เปน 0.582  ของความเร็วลมอิสระ  
 
Abstract 
 This research aims to optimise the design of a contra 
rotating rotors wind turbine.  The rotors are modeled as actuator 
discs positioned inside two concentric stream tubes.  The flow in 
the inner stream tube passes through the inner region of the 
upstream rotor and the stream tube cross section area expands 
to cover the entire downstream rotor.  The flow in the outer 
stream tube passes through the external part up to the blade tip 
of the upstream rotor.  Using the axial momentum equation in 
conjunction with the mass conservation equation reveals that the 

turbine maximum power coefficient is 81.4%.  This is achieved 
when the inner part of the upstream rotor has zero solidity and 
covers 58% of the total swept area or corresponding to 76.2% of 
the diameter of the downstream rotor.  In practice, this part of the 
turbine blade is designed to generate minimum drag as its 
function is only support the blade tip and not to extract wind 
energy itself.  The turbine blades in the outer region of the 
upstream rotor are designed using Betz theory which specifies 
the local axial flow velocity to be 2/3 of the free stream.  The 
local axial flow velocity at the downstream rotor is 0.582 of free 
stream velocity. 
Key words: Horizontal axis wind turbine, contra rotating rotor, 
counter rotating rotors, axial momentum theory 
 
1. คํานํา 

ทฤษฎีกังหันลมของ   Betz  ไดรับการนําเสนอมาตั้งแตป คศ   
1919 [1]        ทฤษฎีดังกลาววิเคราะหจากสมการโมเมนตัมการไหล
ตามแนวแกน  (Axial Momentum Equation) ประกอบกับ สมการการ
ทรงมวล (Mass Continuity Equation)     กําลังงานเพลาที่ไดจาก
กังหันลมเม่ือนํามาเทียบกับกําลังงานจากลม นิยมเขียนอยูในรูปของ
สัมประสิทธิ์  กําลัง ดังน้ี 

 

35.0 AV
PC p ρ

=                                          (1) 

 
เม่ือ    เปนสัมประสิทธิ์กําลัง pC
   เปนกําลังงานที่กงัหันลมผลิตได P
 ρ   เปนความหนาแนนของอากาศ 
    เปนความเร็วลมอิสระ  V
 

คาสัมประสิทธิ์กําลังที่ไดพบวาข้ึนอยูกับคาความเร็วลมขณะผานโรเตอร
กังหันลม  หากปรับใหมีตัวเลขเปน  2/3 ของความเร็วลมอิสระ   จะได
ความเร็วดานหลังโรเตอรกังหันลมมีคาเปน 1/3 ของความเร็วลมอิสระ   
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และไดสัมประสิทธิ์กําลังสูงสุดเปน 16/27 หรือ 59.3%   เรียกวา
สัมประสิทธิ์กําลังของ Betz ทฤษฎีน้ีเม่ือนําไปใชรวมกับทฤษฎีอีลีเมนท
ของใบ (Blade Element Theory) สามารถออกแบบรูปรางใบพัดกังหัน
ลมได 

ทฤษฎีที่ใชวิเคราะหกังหันลมที่โรเตอรวางเรียงกัน 2 โรเตอร ได
เสนอโดย  Newman [2]  พบวากําลังงานสูงสุดที่กังหันลมทํางานไดมี
คาเปน 16/25 หรือ 64 % ของกําลังงานจากลม  ความเร็วลมขณะผาน
โรเตอรตัวแรกมีคาเปน  0.8 ของความเร็วลมอิสระ   ความเร็วลมขณะ
ผานโรเตอรตัวที่ 2 มีคาเปน   0.4  ของความเร็วลมอิสระ หลังจากนั้น 
Newman [3] ไดขยายทฤษฎีโดยเพิ่มจํานวนโรเตอรไหมีจํานวนมากขึ้น 
จนถึงจํานวนไมจํากัด (Infinity Rotor) และพบวาคาสัมประสิทธิ์กําลัง
สูงสุดของกังหันลมที่จํานวนโรเตอรไมจํากัดวางเรียงตอเน่ืองกันมีคา
เปน 2/3 หรือ 66.67 %  

นอกเหนือจากการวิเคราะหทางทฤษฎีแลว ในทางปฏิบัติไดมี
ผูออกแบบและสรางกังหันลมสองโรเตอรหมุนสวนทางกัน  โรเตอรตัวแรก
ทําหนาที่เปลี่ยนรูปพลังงานลมเปนพลังงานกล  เนื่องจากความเร็วลมที่
อยูดานหลังโรเตอรตัวแรกนี้ ยังมีคาสูงอยูเพียงพอที่จะดึงพลังงานไปใชได
อีกจึงวางโรเตอรอีกตัวหนึ่งอยูดานหลังของโรเตอรตัวแรก ทําหนาที่
เปลี่ยนรูปพลังงานลมเปนพลังงานกลเชนเดียวกับโรเตอร ตัวแรก  
พลังงานเพลาจากโรเตอรทั้งสองมักจะนํามาขับเครื่องกําเนิดไฟฟา โดยที่
เพลาหนึ่งขับโรเตอรของเครื่องกําเนิดไฟฟา อีกเพลาหนึ่งสเตเตอรของ
เครื่องกําเนิดไฟฟาดังแสดงในรูปที่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แสดงกังหันลมที่มีสองโรเตอรหมุนสวนทางกัน 

 
 Ushiyama และคณะ [4] ไดทดลองสรางโมเดลกงัหันลมแบบ     
โรเตอรหมุนสวนทางกัน โรเตอรตัวแรกมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.6 m

ทดสอบที่จํานวนใบพัด 3, 4 และ 6 ใบ โรเตอรตัวที่สองมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 1.2  m ทําการทดสอบที่จํานวนใบพัด 2 และ3 ใบ  
ผลการทดสอบพบวากําลังงานที่ไดมีคาสูงข้ึน และความเร็วรอบสัมพัทธ
มีคาสูงข้ึน เม่ือเทียบกับกังหันลมโรเตอรเดียว  จึงมีความเหมาะสมทาง
เทคนิคที่จะพัฒนาใชตอไป 
 Jung และ คณะ [5] ออกแบบสรางกังหันแบบแกนหมุนอยูใน
แนวนอนที่โรเตอรวางเรียงกันและหมุนสวนทางกันขนาด 30 kW ที่
ความเร็วลม 10.6 m/s โรเตอรหลักมี 3 ใบพัดอยูดานหลังมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง  11  m  โรเตอรชวยมี 3 ใบพัด (Auxiliary Rotor, 
A/R) อยูดานหนา มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 m ความเร็วรอบของโร
เตอรหลักมีคาเปนครึ่งหน่ึงของโรเตอรชวย กําลังงานทั้งสองถูกนํามา
รวมกันดวยระบบเฟองและนํามาขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  จากผลการ
ทดสอบพบวา กําลังงานที่ไดจากการใหกังหันลมเดินดวยโรเตอร 2 ตัว
ไดกําลังงานสูงกวาการเดินเฉพาะโรเตอรหลักตัวเดียว ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
ระยะหางของโรเตอรทั้งสอง เม่ือใหโรเตอรทั้งสองอยูหางกันเปน
คร่ึงหน่ึงของเสนผาศูนยกลางของโรเตอรหลักพบวาไดกําลังงานเพิ่มข้ึน 
21 % และมีผลใหสัมประสิทธกําลังมีคาเปน 0.5  
 Kanemoto และ Galal [6]เสนอใหมีการพัฒนากังหันลมสองโร
เตอรวางเรียงกันเพื่อใชงานกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบ Synchronous  
ที่ไดพัฒนามากอนแลว โรเตอรหนาของกังหันลมขับอะมาเจอรตัวใน
ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  โรเตอรหลังของกังหันลมขับอะมาเจอรตัวนอก  
โมเดลกังหันลมที่ใชทดสอบมีขนาดเสนผาศูนยกลางของโรเตอรหนา
เปน 550 mm ขนาดเสนผาศูนยกลางของโรเตอรหลังเปน 390 mm 
จากผลการทดลองพบวาโรเตอรทั้งสองของกังหันลมเร่ิมตนหมุนใน
ทิศทางเดียวกัน โรเตอรหลังมีความเร็วรอบสูงกวาโรเตอรหนาเน่ืองจาก
มีขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา  ที่ความเร็วลมระบุพบวาของโรเตอร 
หลงัมีความเร็วรอบสูงสุด เม่ือความเร็วลมเพิ่มข้ึนพบวาความเร็วรอบ
ลดต่ําลงจนหยุด แลวหมุนกลับทิศซึ่งเปนการหมุนในทางเดียวกับ      
โรเตอร หนา จํานวนใบพัดที่เหมาะสมคือ โรเตอรหนามีจํานวน 3 ใบ 
และ      โรเตอรหลังมีจํานวน 4-6 ใบ  ขอดีของกังหันลมและเครื่อง
กําเนิดไฟฟาชุดน้ีคือใหกําลังงานสูงกวากังหันลมโรเตอรเดียว และไดคา
กําลังงานคงที่โดยไมตองติดตั้งเบรคหรือปรับมุมใบ 
 Shen และคณะ [7]  ไดวิเคราะหสมรรถนะของกังหันลมมีสอง    
โรเตอรขนาดเทากันหมุนสวนทางกันโดยวิธีเชงิตัวเลข โดยใชเสน
คุณลักษณะของกงัหันลม 3 ใบ  ยี่หอ Nordtank 500 kW  ผลจากการ
วิเคราะหพบวาพลงังานตอปที่กงัหันลมที่มีสองโรเตอรหมุนสวนทางกัน 
สามารถผลิตไดมากกวากังหันลมโรเตอรเดียวประมาณ 43.5 % 
 จากผลการวิเคราะหทางทฤษฎีพบวากังหันลมที่มีสองโรเตอรหมุน 
สวนทางกัน มีคาสัมประสิทธิ์กําลังมีคาสูงสุดมีเพิ่มข้ึน 8 % เม่ือเทียบ
กับกังหันลมโรเตอรเดียว แตผลที่ไดจากการทดลองทั้งหมดที่ผานมา
พบวาคาสัมประสิทธิ์กําลังกงัหันลมที่มีสองโรเตอรหมุนสวนทางกันมีคา 
เพิ่มข้ึนไมนอยกวา 21 %   ด้ังน้ันจึงนาจะพัฒนาโมเดลทางคณิตศาสตร
ข้ึนใหม ตลอดจนการหารูปแบบกังหันลมและความเร็วลมที่เหมาะสม
เม่ือไหลผานโรเตอรกังหันลมแบบสองโรเตอรหมุนสวนทางกันโดยใช
สมการโมเมนตัมในแนวแกน อันเปนวัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี 
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2. ทฤษฎี 
 โรเตอรของกังหันลม  2 ตัวถูกแทนที่ดวย Actuator-Disc ดังแสดง
ในรูปที่ 2   
 

Stream tube 1 

Stream tube 2 
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รูปที่ 2  แสดงไดอะแกรมกังหันลมที่มีสองโรเตอร   
 
 จากไดอะแกรมในรูปที่ 2  ความเร็วลมอิสระ  V  เคลือ่นที่ใน
ความดันบรรยากาศ  ไหลผานกังหันลม กังหันลมอยูในทอสตรีม 
สองทอ  คือทอสตรีมดานใน(ทอสตรีม1)และทอสตรีมดานนอก(ทอ
สตรีม2)  โดยทอสตรีมดานนอกมีหนาตัดเปนวงแหวนลอมทอสตรีม
ดานใน  ทอสตรีมดานในตัดผานบางสวนของโรเตอรตัวแรก (โรเตอร 1) 
มีพ้ืนที่เปน  และมีขนาดเทากับโรเตอรตัวที่สอง (โรเตอร 2), 

 เม่ือไหลผานโรเตอร 2 ทอสตรีมดานนอกมีขนาดเทากับโรเตอร 1, 
 เม่ือไหลผานโรเตอร 1   กําลังงานกลที่ไดจากพื้นที่  มี

คาเปน   กําลังงานกลที่ไดจากพื้นที่ดานนอก  มีคา
เปน      กําลังงานกลที่เปลีย่นรูปที่โรเตอร 2 มีคาเปน   
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รูปที่ 3 แสด

ความเร็วลมอิสระ 
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ข. ความดันในทอสตรีม 1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งความเร็ว และความดันที่ตําแหนงตางๆ 
 

 V  ไหลผานสวนในของโรเตอร 1 ภายในทอ
 Va)1( −   ซ่ึงมีผลใหเกิดความแตกตางของ
ดานหลงัเปน  จากนั้นความเร็วมีInnerp −∆ 1

Vb)−  ซ่ึงมีผลใหความดันภายในทอสตรีมที่
มดันบรรยากาศ    ความเรว็ลมลดต่ําลงไปอีก

Vc) เม่ือไหลผานโรเตอร 2 ซ่ึงมีผลใหเกิด
ดันที่ดานหนาและดานหลงัของโรเตอร 2 เปน 
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2p∆  หลังจากผานโรเตอร 2 แลว ความเร็วลมมีคาลดลงจนมีคาเปน 
 ซ่ึงมีผลใหความดันภายในทอสตรีมที่ตําแหนงน้ันมี

คาเปนความดันบรรยากาศ 
Vdb )1( −−

ความเร็วลมอิสระ  V  ไหลผานสวนนอกของโรเตอร 1 ซ่ึงอยู
ระหวางทอสตรีม 1  และทอสตรีม 2  ดวยความเร็ว     ซ่ึง
มีผลใหเกิดความแตกตางของความดันที่ดานหนาและดานหลังเปน 

 จากนั้นความเร็วมีคาลดลงจนมีคาเปน 

Ve)1( −

Outerp −∆ 1 Vf )1( −  
ซ่ึงมีผลใหความดันภายในทอสตรีมที่ตําแหนงน้ันมีคาเปนความดัน
บรรยากาศ     

 
 แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 1 สวนใน,  

( )−
−

+
−−− −= InnerInnerInnerInner ppAT 1111 .        (2) 

แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 1 สวนนอก 
( )−

−
+
−−− −= OuterOuterrOuterOuter ppAT 1111 .      (3) 

แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 2 
( )−+ −= 2222 . ppAT                                   (4) 

 
สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงไกลจากดานหนาโรเตอร1 จน 

ถึงตําแหนงชิดหนาโรเตอร 1 สวนใน 
( ) 22

1
2

0 15.05.0 VapVp Inner −+=+ +
− ρρ    (5) 

 
สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงชิดหลังโรเตอร 1 สวนใน จนถึง

ตําแหนงที่ความดนัเปนบรรยากาศทีอ่ยูระหวางโรเตอร 1 และโรเตอร 2 
( ) 22

0
22

1 15.0)1(5.0 VbpVap Inner −+=−+−
− ρρ  

            (6) 
สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงความดันบรรยากาศที่อยูระหวาง

โรเตอร 1 และโรเตอร 2 สวนใน จนถึงตําแหนงชิดหนาโรเตอร 2 สวน
ใน 

( ) 22
2

22
0 15.0)1(5.0 VcbpVbp −−+=−+ + ρρ      

             (7) 
สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงชิดหลังโรเตอร2 จนถึงตําแหนง

ที่มีความดันบรรยากาศดานหลงั 
( ) ( ) 22

0
22

2 15.015.0 VdbpVcbp −−+=−−+− ρρ
                  (8) 

สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงไกลจากดานหนาโรเตอร1 สวน
นอก  จนถึงตําแหนงชิดหนาโรเตอร1 สวนนอก 

 
( ) 2

1
2

0 15.05.0 VepVp Outer −+=+ +
− ρρ        (9) 

สมการเบอรนูลลีระหวางตําแหนงชิดดานหลังโรเตอร1 สวนนอก 
จนถึงตําแหนงที่มีความดันบรรยากาศดานหลัง 

( ) ( ) 22
0

22
1 15.015.0 VfpVep Outer −+=−+−
− ρρ       

                (10) 
จากสมการที่ (5) และ (6)  ได 

( )[ ] 22
11 115.0 Vbpp InnerInner −−=− −
−

+
− ρ  

      จากสมการที่ (7) และ (8)  ได 
( ) ( )[ ] 222

22 115.0 Vdbbpp −−−−=− −+ ρ  
จากสมการที่ (9) และ (10)  ได 

( )[ ] 22
11 115.0 Vfpp OuterOuter −−=− −
−

+
− ρ  

 
และสามารถคํานวณเปนแรงกระทําในแนวแกนไดดังน้ี 
 
แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 1 สวนใน 

( )[ ] 22
11 115.0 VbAT InnerInner −−= −− ρ         (11) 

 
แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 2  

( ) ( )[ ] 222
22 115.0 VdbbAT −−−−= ρ     

               
[ ] 22

22 225.0 VdbddAT −−= ρ              (12) 
แรงกระทําในแนวแกนของโรเตอร 1 สวนนอก 
 

( )[ ] 22
11 115.0 VfAT OuterOuter −−= −− ρ       (13) 

 
แรงกระทําตามแนวแกนสามารถวิเคราะหไดอีกทางหนึง่คือ ใช 
สมการโมเมนตัมตามแนวแกนดังน้ี 
 

( ) ( )[ ] 2
11 111 VbaAT InnerInner −−−= −− ρ       (14) 

 
( ) ( ) ( )[ ] 2

22 111 VdbbcbAT −−−−−−= ρ              
( ) 2

22 1 VcbdAT −−= ρ                           (15) 
( ) ( )[ 2

11 111 VfeAT OuterOuter −−−= −− ρ ]      (16) 
 
สมการ (11) = สมการ (14) ได 
        ab 2=                                                   (17) 
สมการ (12) = สมการ (15) ได 
        cd 2=                                                   (18) 
สมการ (13) = สมการ (16) ได 
       ef 2=                                                    (19) 
 
กําลังงานทางกลทีไ่ดจากกังหันลมคํานวณไดจากพลังงานจลนที่

เปลี่ยนแปลงไปตอหนวยเวลา 
 

( ) ( )[ ]222
11 115.0 VbVVaAP InnerInner −−−= −− ρ  

 
หรือ  ( )[ ]23

11 145.0 aaVAP InnerInner −= −− ρ       (20) 
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( ) ( ) ( )[ ]2222
22 1115.0 VdbVbVcbAP −−−−−−= ρ

 
หรือ         
   ( )[ ]23

22 2215.0 dbddcbVAP −−−−= ρ   (21) 
 

     ( ) ( )[ ]222
11 115.0 VfVVeAP OuterOuter −−−= −− ρ  

หรือ  
 ( )[ ]23

11 145.0 eeVAP OuterOuter −= −− ρ         (22) 
กําลังงานทางกลรวม 

211 PPPP OuterInner ++= −−  
เม่ือคํานวณเปนคาสัมประสิทธิของกําลังงานจะได 

( )[ ]

( )[ ]

( )( )22

21

21

221

14

14

dbddcb
A
A

ee
A

A

aa
A

AC

Outer

Inner
p

−−−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

−

−

  

กรณีที่ ( )OuterInner AAAA −− +== 112   

และ  
A

Am Inner−= 1   ได 

( )[ ] ( ) ( )[ ]
( )( )2

22

221

14114

dbddcb

eemaamC p

−−−−+

−−+−=       (23)   

 
หาคา   e  เพื่อใหไดคา  สูงสุด ไดคา   pC 31=e    หรือ       

3333.0 ดังน้ัน 

( )[ ] (

( )( )2

2

221

1
27
1614

dbddcb

maamC p

−−−−+

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−= )

)

   (24) 

สมการ (24) ตองวิเคราะหรวมกับกฎทรงมวลของของไหล ภายใน
ทอสตรีม1 

                  ( ) ( caam −−=− 211    (25) 
แทนคา (25) ใน (24) และเขียนสมการ    ในรูปของตัวแปร 

 และ c  ได 
pC

a

( )( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−−−+−−=

a
cacaaccacaC p 127

162214 22

                                                                   (26) 
 

3. ผลท่ีไดจากการวิจัย 
 จากการแทนตัวแปรดวยตัวเลขพบวาไดผลการวิเคราะห แสดงได
ดังรูปที่ 4 และ 5 
 รูปที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์กําลัง เม่ือปรับคา ความเร็วเหน่ียวนํา 
(Axial Induction Velocity), c  จาก 0 จนถึง 0.5 เม่ือใหคา ความเร็ว
เหน่ียวนํา a   มีคา 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3333, 0.4 ตามลาํดับ มี

เสนกราฟบางเสนส้ินสุดเร็วกวาเสนอื่นเน่ืองจากจุดที่เลยออกไปไม
สอดคลองกับกฎของการทรงมวล 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Axial Induction Velocity,c 

Po
we

r C
oe

ffic
ien

t

a=0
a=0.1
a=0.2
a=0.3
a=0.3333
a=0.4

 
รูปที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์กําลังเม่ือเปลี่ยนแปลงคาความเร็ว

เหน่ียวนํา a และ c 
 
  สัมประสิทธิ์กําลังมีคาสูงสุดเม่ือคา  a  เปน 0 ซ่ึงมีความหมายวา
ไมมีใบพัดในทอสตรีมณ.ตําแหนงโรเตอร1  ดังน้ันเม่ือแทนคา 0=a  
ในสมการ (26) จะได 
  ( ) cccC p ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+−=

27
1614 2  

หาคา     เพื่อใหไดคา   c maxpC
ไดสมการ    0382716.03333.12 =+− cc
คําตอบที่ไดคือ  418.0=c และไดคา  ซ่ึงเปนผล
เดียวกันกับที่แสดงมาแลวในรูปที่ 4   

814.0max =pC

คํานวณคา   58.01 == −

A
Am Inner  

รูปที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์กําลังงาน ( ) ที่ไดมาจากโรเตอร1 

และโรเตอร2   ซ่ึงพบวาโรเตอร2 ใหคา   สูงสุดเม่ือคา   เปน  

1/3  แตคา  โดยรวมมีคาเปน 0.79   ตําแหนงที่คา รวมมี

คาสูงสุดอยูที่  

pC

2pC c

pC pC
418.0=c  และไดคา  โดยรวมเปน 0.814 ซ่ึงเปน

ผลจากโรเตอร1 ใหคา สูงข้ึน อันเปนผลสืบเน่ืองจากพื้นที่ของทอ
สตรีม1 ที่ผานโรเตอร1 ลดลง และพื้นที่สวนนอกของใบมีมากข้ึน 

pC

1pC
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รูปที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์กําลังที่ไดจากโรเตอร1, 2 และผลรวม 

 
4.  อภิปรายผล 

สัมประสิทธิ์กําลังงานกังหันลมสูงสุดที่ไดจากงานวิจัยน้ีมีคาสูงกวา
ผลการวิเคราะหโดย Newman    เหตุผลที่เปนเชนน้ันเน่ืองจาก 
โมเดลของ Newman ไดวางใหโรเตอร 2  ทํางานภายใตเวก (Wake) 
ของโรเตอร 1   ซ่ึงเปนวิธีการทั่วไปของการออกแบบกังหันลมชนิดที่มี
สองโรเตอร  งานวิจัยน้ีไดใชประโยชนจากรูปรางของกังหันลมแบบ
แกนเพลาในแนวนอน (Horizontal Axis Wind Turbine) ที่มีระยะหาง
ในแนวแกนระหวางโรเตอรทั้ง 2 ตัว และมีการเปลี่ยนขนาดพื้นที่ของ
ทอสตรีม  
 
5. สรุปผลการวิจยั 
ในงานวิจัยนี้ไดเสนอการออกแบบกังหันลมชนิดที่มีสองโรเตอรหมุนสวน
ทางกันจากวิธีการออกแบบเดิม โดยใหโรเตอรตัวแรกมีลักษณะที่
สวนกลางเปดเปนชองมีพื้นที่เปน  58 % ของพื้นที่ของโรเตอรตัวที่สองที่
อยูขางหลัง หรือคิดเปนของเสนผาศูนยกลางของชองเปดเปน  76.2 % 
ของเสนผาศูนยกลางของโรเตอรตัวที่สองที่อยูขางหลัง  ดังแสดงใน      
รูปที่ 6  ตําแหนงที่มีคารัศมีที่มากกวาสวนที่ชองเปดดังกลาวไดรับ
ออกแบบรูปรางใบพัดโดยใชทฤษฎีของ Betz  กลาวคือให ความเร็วลม
ในแนวแกนขณะผานโรเตอรมีคาเปน 2/3 ของความเร็วลม   กานของใบ
ที่ผานชองวางไดรับการออกแบบใหรับแรงที่เกิดขึ้นจากใบและใหเกิดแรง
ตานอากาศมีคาตํ่า โดยไมไดมีวัตถุประสงคหลักที่จะทําหนาที่เปลี่ยนรูป
พลังงาน   โรเตอรตัวที่สองไดรับการออกแบบให  ความเร็วลมใน
แนวแกนขณะผานกังหันลมมีคาเปน 0.582  ของความเร็วลม  จากการ
คํานวณทางทฤษฎีไดคาสัมประสิทธิ์กําลังงานกังหันลมมคีาเปน  81.4 %  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูเขียนขอขอบคุณ Dr.Choon Tan จาก Gas Turbine Lab, MIT 
ที่ไดใหขอคิดและขอแนะนําในงานวิจัยน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6   แสดงกังหันลมที่มีสองโรเตอรหมุนสวนทางกันที่ไดจาก 

งานวิจัยน้ี 
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บทคดัย่อ 
ในปจัจุบนัมกีารนํามอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงมาใชใ้นอุตสาหกรรม

เป็นจํานวนมาก เช่น แขนกลของหุ่นยนต์ ระบบขบัเคลื่อนสายพาน 
และเซอรโ์วมอเตอรแ์บบไฮดรอลกิส ์เป็นตน้ ผลกระทบของค่าแรงบดิที่
เปลี่ยนแปลง (variable torque) ทีเ่กดิขนึมผีลต่อประสทิธภิาพการ
ทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งระบบควบคุมโดยทัว่ไปของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงใช้การเพิ่มค่ากระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์
เพื่อให้ได้แรงบดิและความเรว็รอบตามต้องการเท่านัน โดยไม่มกีาร
พจิารณาในสว่นของค่าแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลง ในทางปฏบิตัคิ่าแรงบดิที่
เปลีย่นแปลงนีไมส่ามารถวดัไดโ้ดยตรง บทความนีไดนํ้าเสนอวธิกีารใน
การประมาณคา่แรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงของมอเตอรไ์ฟกระแสตรง โดยใช้
วธิกีารชดเชยแบบปรบัตวัได ้(adaptive compensation)  เพือ่ประมาณ
ค่าของแรงบิดที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ประสทิธภิาพของระบบควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 
คาํสาํคญั: การออกแบบตวัสงัเกต, การชดเชยแบบปรบัตวัได ้

 
Abstract 
 Nowadays, DC motor drives are widely used in industry for 
drive systems such as robot arms, conveyors, and hydraulic 
servo motors. The performances of DC motor control systems are 
reduced by the effect of DC motor variable torque. The control 
system of a DC motor will increase the electric current in a DC 
motor to maintain a desirable speed when the DC motor receives 
the variable torque or disturbance torque. However, variable 
torque is not taken into account in most control methods. 
Generally, the variable torque of a DC motor is difficult to 
measure in practice but it can be estimated.  This paper 
demonstrated a method for estimating the variable torque of DC 
motors by using a method called “adaptive compensation”. The 

results of the study can be used to improve and develop the 
performance of DC motor control systems. 
Keywords: Observer Design, Adaptive Compensation 
 
1. บทนํา 

 มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงทีนํ่ามาใชง้านอย่างกวา้งขวางในปจัจุบนั
ถูกควบคุมโดยใช้ตวัควบคุมแบบต่างๆเพื่อให้มกีารตอบสนองอย่าง
เหมาะสมกบัลกัษณะงานนันๆ ในภาวะของการทํางานจรงิโหลดจาก
ภาระงานมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงของโหลดจาก
ภาระงานของระบบจะทาํใหเ้กดิแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงเขา้มารบกวนการ
ทํางานของระบบควบคุม ผลกระทบของค่าแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขนึนีมผีลต่อประสทิธิภาพการทํางานของระบบควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งระบบควบคุมโดยทัว่ไปของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงใชว้ธิกีารเพิม่ค่ากระแสไฟฟ้าใหก้บัมอเตอรเ์พือ่ใหไ้ดแ้รงบดิ
และความเรว็รอบตามตอ้งการในภาวะทีม่แีรงบดิเปลีย่นแปลง โดยไมม่ี
การพิจารณาในส่วนของค่าแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงเป็นผลให้ระบบ
ควบคุมต้องใชเ้วลาระยะหนึ่งเพื่อปรบัปรุงการตอบสนองของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงใหเ้ป็นไปตามตอ้งการ และหากระบบควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงมกีารนําตวัสงัเกตมาใชใ้นการประมาณค่าตวัแปรสเตต
เพือ่นําไปใชใ้นการควบคุมระบบเช่น วธิกีารของ Full-state feedback 
control [1, 2] ผลของค่าแรงบดิทีเ่ปลี่ยนแปลงจะทําใหเ้กดิความ
ผดิพลาดขนึกบัการประมาณค่าตวัแปรสเตตโดยใช้ตวัสงัเกต ดงันัน
ประสทิธภิาพของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงลดลง ในทาง
ปฏบิตัคิ่าแรงบดิทีเ่ปลี่ยนแปลงนีไม่สามารถวดัได้โดยตรงแต่สามารถ
ประมาณค่าได ้งานวจิยันีไดนํ้าเสนอวธิกีารในการประมาณค่าแรงบดิที่
เปลี่ยนแปลงของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้วธิกีารชดเชยแบบ
ปรับตัวได้เพื่อประมาณค่าของแรงบิดที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการพฒันาประสทิธภิาพของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง การประมาณค่าแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงโดยใชต้วัสงัเกตแบบ
ปรบัตวัทีส่รา้งจากหลกัการของ Lyapunov ทาํใหร้ะบบมเีสถยีรภาพ [3] 
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และเพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมทําให้การตอบสนองของระบบมี
ความผดิพลาดลดลง [4] การชดเชยค่าแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงใหก้บั
ระบบควบคุมจะทําให้การแกว่งตัวของระบบในภาวะที่ระบบได้รบั
แรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงลดลง [5] ตวัสงัเกตแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงสามารถ
ใชง้านรว่มกบั Kalman Filter เพือ่ลดผลกระทบของสญัญาณรบกวน [6] 
และการใชก้ารประมาณค่าแรงบดิเปลีย่นแปลงร่วมกบัตวัควบคุมแบบ
ปรพินัธ์ (Integral Control) สามารถแก้ปญัหาในกรณีที่ระบบไม่
สามารถใชอ้ตัราขยายทีม่ขีนาดใหญ่ได ้[7, 8] นอกจากนีการใชต้วั
สงัเกตเพือ่ประมาณค่าแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ของระบบควบคุมและสามารถลดการใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดัในระบบลงได ้

 
2.แบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง  

ในงานวิจ ัยนีใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและควบคุมด้วยวิธ ี
Armature Control ใชก้ารปรบัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าทีใ่หก้บัวงจรอาร์
เมเจอร์(Armature Circuit) เพื่อควบคุมความเรว็รอบโดยให้ค่า
กระแสไฟฟ้าทีใ่หก้บัวงจรสนาม(Field Circuit)คงทีด่งัแสดงในรูปที ่1 
การควบคุมจะปรบัเปลีย่นคา่ความต่างศกัยท์ีใ่หก้บัวงจรอารเ์มเจอร ์เรา
จะไดส้มการของแรงบดิ  

 

t a LI b K i Tω ω= − ⋅ + ⋅ −&                                    (1)   

 สมการของวงจรไฟฟ้า  
 

a b a a a
diV V L R i
dt

− = + ⋅                                 (2) 

เมือ่     
b bV K ω= ⋅     

 
รปูที ่1 แผนภาพวงจรอารเ์มเจอรข์องมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 

สมการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในรปูแบบของ State Space  

 

[ ]

0 1
1

0

1 0

t

a L
a ba a

a
a a

a

Kb
I Id V TIR Ki idt

LL L

y
i

ω ω

ω

⎡ ⎤− ⎡ ⎤ −⎡ ⎤⎢ ⎥⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥= + ⋅ + ⋅⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎩ ⎭− − ⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦
⎧ ⎫

= ⋅⎨ ⎬
⎩ ⎭
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    เมือ่  I  moment of inertia (kg·m2) 

  Kt torque constant (N·m/A) 
  Kb electromotive force constant (V·s/rad) 

  TL load torque (N·m) 
b linear approximation of viscous friction (N·m·s/rad) 

  Ra resistance (Ω ) 
  La inductance (H) 
  ia armature current (A) 

  ω    angular velocity (rad/s) 
  Va    armature voltage (V) 
  Vb  back emf (V) 
 
3.แบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องตวัสงัเกตอนัดบัเตม็  
สมการของตวัสงัเกตอนัดบัเตม็ในรปูแบบของ State Space  
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                          (4)        

เมือ่ ˆˆe y Cx ω ω= − = −  

       เมือ่กําหนดใหค้่าทีม่สีญัลกัษณ์ ‘^’ คอืค่าตวัแปรของตวัสงัเกตที่
ไดม้าจากการประมาณค่าจากระบบของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง ค่า e 
คอืค่าความผดิพลาดของความเรว็รอบทีเ่กดิขนึระหว่างระบบมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงและตวัสงัเกต 
 
4.อลักอริทึมแบบปรบัตวัได้เพ่ือใช้ในการประมาณค่าแรงบิดท่ี
เปล่ียนแปลง 
วธิทีี1่. อลักอรทิมึแบบปรบัตวัไดเ้พือ่ประมาณคา่แรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลง
จากวธิ ีGradient Method 
 จากสมการของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงในภาวะทีร่ะบบไดร้บั
แรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงสามารถจดัรปูไดค้อื 
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จะได ้
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       เมื่อสามารถทราบค่าตัวแปรต่างๆในระบบของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรง และกําหนดให้ค่าตัวแปรของระบบมีค่าคงที่ มีเพียงค่า
แรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลง (

L̂T ) เพยีงค่าเดยีวทีท่ําใหเ้กดิความผดิพลาดใน

การประมาณคา่ตวัแปรสเตต ดงันนัเราจะไดส้มการของตวัสงัเกต คอื 
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จะได ้

1 2 1 2 1
ˆ ˆˆ ˆ ˆa L Lb V a a T Tω ω ω α α= + + + +&&& &                             (8)                                                                                

       ดงันันหลกัการทํางานของอลักอรทิมึแบบปรบัตวัได้คอืการปรบั

ค่าตวัแปร ( L̂T ) ใหค้วามแตกต่างระหว่างเอาท์พุทของระบบมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงและตวัสงัเกตน้อยลง โดยกําหนดให ้Loss function 
( J ) มคีา่ 
 

21( )
2LJ T e=                                                           (9)   

สมการที ่(6) ลบดว้ยสมการที ่(8) จะได ้
 

 
2 1 2 1

ˆ ˆ( ) ( )L L L Le a e a e T T T Tα α= − − − − − −&&&& &                       (10) 

เมือ่  ˆ ˆ ˆ, ,e e eω ω ω ω ω ω= − = − = −&& &&& &&& &                                                                                      
       การเปลีย่นแปลงของตวัแปร (

L̂T ) ในทศิทาง Negative gradient 

of Loss function ( J ) คอื 
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L L

dT dJ dee
dt dT dT

γ γ= − = −                                         (11)                                                                                              

โดยที ่ ˆ
ˆ ˆ
L L

de d
dT dT

ω
= −                                                       (12) 

และ γ  คอื อตัราการปรบัตวั 
ดงันนั เรากาํหนดให ้Sensitivity Function เทา่กบั  
 

ˆ

L̂

dv
dT
ω

=                                                                (13)   

เมื่อตวัแปรปรบัค่า ( L̂T ) มกีารเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของ

สมการ (8) ต่อการเปลีย่นแปลงของตวัแปร คอื  
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วธิทีี ่ 2. อลักอรทิมึแบบปรบัตวัไดเ้พือ่ประมาณคา่แรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลง
จากวธิ ีLyapunov’s Direct Method 

 การประมาณค่าแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงของระบบโดยใชอ้ลักอรทิมึ
แบบปรบัตวัไดท้ีส่รา้งจาก Lyapunov’s Direct Method จะสามารถทาํ
การประมาณค่าของแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงได ้จากสมการที ่(10) เรากํา
ให ้Lyapunov Function คอื 
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โดยที ่ 1γ และ 2γ  คอื อตัราการปรบัตวั                                                          

พจิารณาอนุพนัธข์อง Lyapunov Function 
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แทนคา่สมการที ่(10) ในสมการที ่(16) จะได ้
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จะทาํให ้ 

2
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       จากสมการที ่(19) จะทาํใหอ้นุพนัธข์อง Lyapunov function เป็น 
Negative Semi-Definite อลักอรทิมึแบบปรบัตวัไดท้ีส่รา้งขนึจะมี
เสถยีรภาพ  
 
5.ผลการจาํลองสถานการณ์ระบบ 
       ในหวัขอ้นีจะแสดงผลการจําลองการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงในกรณีทีร่ะบบไดร้บัแรงบดิทีเ่ปลี่ยนแปลง โดยจะพจิารณา
ระบบควบคุมความเรว็ของมอเตอร์แบบระบบปิดที่มตีวัควบคุมแบบ
พไีอ พร้อมทงัผลการชดเชยค่าแรงบิดที่เปลี่ยนแปลงซึ่งได้จากการ
ประมาณใหก้บัตวัสงัเกต ดว้ยวธิ ี Gradient Method และ Lyapunov’s 
Direct Method สาํหรบัค่าตวัแปรทีใ่ชใ้นการจาํลองสถานการณ์และการ
ทดลองนนั ไดจ้ากวธิกีารระบุเอกลกัษณ์ของระบบ เน่ืองจากค่าทีไ่ดจ้าก
คูม่อืมคีวามผดิพลาดอยูม่าก 
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 การศกึษาการจาํลองสถานการณ์ระบบไดพ้จิารณาผลกระทบของ
การเปลีย่นแปลงคา่ ( )LT t เป็น 2 กรณ ี

กรณีที่ 1 ระบบมีค่า ( )LT t  เปลี่ยนแปลงเป็นขนับันได (Step 

Function) ดงัแสดงในรปูที ่2 
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รปูที ่2. แสดงคา่ ( )LT t  สาํหรบักรณทีี ่1 

       กรณีที่ 2 ระบบมคี่า ( ) 0.1sin(0.1 )LT t t= และมคี่าเวลาหน่วง 

(Delay Time) = 5 วนิาท ีดงัแสดงในรปูที ่3  
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รปูที ่3. แสดงคา่ ( )LT t  สาํหรบักรณทีี ่2 

       การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในภาวะที่ระบบได้รบั
แรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลงจะทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลงของความเรว็รอบ และ
ค่าของกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าแรงบิดที่
เปลี่ยนแปลง และการทํางานของตวัสงัเกตเมื่อระบบไดร้บัแรงบดิที่
เปลีย่นแปลงการประมาณค่าตวัแปรสเตตของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง
จะมคีวามผดิพลาดเกดิขนึ 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่4. แสดงคา่ ( )LT t  และ ˆ ( )LT t  โดยวธิทีี ่1 สาํหรบักรณทีี ่1 

       ผลการประมาณค่าแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลง และการประมาณค่าตวั

แปรสเตต âi  โดยใชว้ธิกีาร Gradient Method ทีก่ระทาํกบัระบบของ

มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทงัสองกรณี ดงัแสดง
ในรปูที ่4, 5, 6 และ 7 
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รปูที ่5. แสดงคา่ ai  และ âi เมือ่มกีารชดเชยคา่ ˆ ( )LT t  โดยวธิทีี ่1 

สาํหรบักรณทีี ่1 
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รปูที ่6. แสดงคา่ ( )LT t  และ ˆ ( )LT t  โดยวธิทีี ่1 สาํหรบักรณทีี ่2 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

time (s)

to
rq

ue
 (N

m
)

Variable Torque

 

 

Exact Value
Estimated Value



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        217 

 

0 10 20 30 40 50 60 70
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

time (s)

cu
rre

nt
 (A

)
Motor Current

 

 

Plant
Observer

 
รปูที ่7. แสดงคา่ ai  และ âi เมือ่มกีารชดเชยคา่ ˆ ( )LT t  โดยวธิทีี ่1 

สาํหรบักรณทีี ่2 
     ผลการประมาณค่าแรงบดิที่เปลี่ยนแปลงและการประมาณค่าตวั

แปรสเตต âi  โดยใชว้ธิกีาร Lyapunov’s Direct Method ทีก่ระทาํกบั

ระบบของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทงัสองกรณ ี 
ดงัแสดงในรปูที ่8,9,10 และ11  
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รปูที ่8. แสดงคา่ ( )LT t  และ ˆ ( )LT t  โดยวธิทีี ่2 สาํหรบักรณทีี ่1 
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รปูที ่9. แสดงคา่ ai  และ âi เมือ่มกีารชดเชยคา่ ˆ ( )LT t  โดยวธิทีี ่2 

สาํหรบักรณทีี ่1 
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รปูที ่10. แสดงคา่ ( )LT t  และ ˆ ( )LT t  โดยวธิทีี ่2 สาํหรบักรณทีี ่2 

จากการจาํลองสถานการณ์ของระบบแสดงใหเ้หน็วา่การชดเชยค่า
แรงบิดที่เปลี่ยนแปลงที่กระทํากับระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
สามารถลดความผดิพลาดในการประมาณค่าตวัแปรสเตตของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใชต้วัสงัเกตได ้
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รปูที ่11. แสดงคา่ ai  และ âi เมือ่มกีารชดเชยคา่ ˆ ( )LT t  โดยวธิทีี ่2 

สาํหรบักรณทีี ่2 
 

6.ผลการทดลอง 
การทดลองนีใชเ้ครือ่งมอื Precision Modular Servo System เป็น

ชุดเครื่องมอืทดลองทดลองทีม่รีะบบควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง
โดยใชโ้ปรแกรม Simulink Real Time ของMATLAB การเชื่อมต่อ
สญัญาณการควบคุมระหวา่งคอมพวิเตอรด์ว้ย PCI 1711 card  
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รปูที ่12. แสดงคา่ ai  และ âi เมือ่มกีารชดเชยคา่ ( )LT t  โดยวธิทีี ่1 

สาํหรบักรณทีี ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่13. แสดงคา่ ai  และ âi เมือ่มกีารชดเชยคา่ ( )LT t  โดยวธิทีี ่2 

สาํหรบักรณทีี ่1 
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รปูที ่14. แสดงคา่ ( )LT t  และ ˆ ( )LT t  โดยวธิทีี ่1 สาํหรบักรณทีี ่1 
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รปูที ่15. แสดงคา่ ( )LT t  และ ˆ ( )LT t โดยวธิทีี ่2 สาํหรบักรณทีี ่1 

       ผลการทดลองการประมาณคา่แรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลง และการ

ประมาณคา่ตวัแปรสเตต âi ของระบบมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงโดยวธิ ี

Gradient Method และLyapunov’s Direct Method ดงัแสดงในรปูที ่
12, 13, 14 และ15 

 
7.สรปุ 

การศกึษาผลกระทบของค่าแรงบดิทีเ่ปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขนึต่อการ
ทํางานของระบบควบคุมของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และเพื่อ
ประมาณค่าแรงบดิที่เปลี่ยนแปลง จากผลการจําลองสถานการณ์ของ
ระบบโดยวธิ ีGradient Method และ Lyapunov’s Direct Method 
แสดงใหเ้หน็วา่ทงัสองวธิกีารสามารถประมาณค่าแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการทดลองนันให้ผลของการ

ประมาณค่าแรงบดิทีเ่ปลีย่นแปลง และการประมาณค่าตวัแปรสเตต âi
ของระบบยงัไม่มปีระสทิธภิาพดพีอเพยีง เน่ืองจากค่าตวัแปรทีใ่ชข้อง
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรงในการทดลองกบัอลักอรทิมึแบบปรบัตวัไดน้นั
มคี่าแตกต่างกนั จงึทําใหผ้ลการทดลองดงักล่าวขาดประสทิธภิาพ ถ้า
เราสามารถทราบค่าตัวแปรของระบบอย่างถูกต้อง ประสิทธิภาพที่
เกดิขนึจะมผีลเหมอืนกนักบัผลการจาํลองสถานการณ์ 

การวิเคราะห์เสถียรภาพของอลักอรทิึมแบบปรบัตวัได้ที่สร้างขนึ

โดยวธิ ี Lyapunov’s Direct Method จะมีเสถียรภาพตามหลกัการของ

ทฤษฎีเสถียรภาพ ส่วนวธิ ีGradient Method จะต้องทําการพิจารณา

ความเสถียรของระบบก่อน  
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บทคดัย่อ 
       ในปจัจุบนักระบวนการเตาอบเป็นกระบวนการที่สําคญัของการ
ผลติชิน้สว่นของฮารด์ดสิตไ์ดรฟ์ ซึง่เป็นกระบวนการทาํความรอ้นใหก้บั
กาวที่ใช้ในการยึดติดระหว่างชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสต์ไดรฟ์ โดยใช้
หลอดอินฟราเรด ซึ่งมีระบบการควบคุมอุณหภูมิแบบป้อนกลับ 
(Feedback Control) และมตีวัควบคุมแบบพไีอด ีกระบวนการควบคุม
อุณหภูมดิงักล่าว มกัทําให้ระบบมอุีณหภูมสิูงเกินความต้องการและ
สง่ผลใหเ้กดิความเสยีหายในกระบวนการผลติ ซึง่ปญัหาทีเ่กดิขึน้คาด
ว่ามีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
กระบวนการเตาอบอนิฟราเรด จงึทําใหค้่าตวัแปรของตวัควบคุมแบบ
พไีอดทีีใ่ชอ้ยูไ่มเ่หมาะสม สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการควบคุมอุณหภูมิ
ไม่เป็นไปตามความต้องการ ดงันัน้ในงานวจิยัน้ีได้นําเสนอการระบุ
เอกลกัษณ์ของกระบวนการเตาอบแบบหลอดอินฟราเรด เพื่อหาค่า
สมัประสทิธขิองตวัแปรในแบบจาํลองทางคณิตศาสตรแ์ละวเิคราะหก์าร
ตอบสนองของกระบวนการเตาอบอบแบบหลอดอนิฟราเรด เพื่อใชใ้น
การออกแบบตวัความคุมแบบพไีอด ีใหม้คีวามเหมาะสมและสามารถ
ควบคุมอุณหภูมขิองระบบใหส้ามารถทํางานเป็นไปตามความตอ้งการ 
ผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาประสทิธภิาพของระบบควบคุม
กระบวนเตาอบแบบหลอดอนิฟราเรด  
คาํสาํคญั: การถ่ายเทความรอ้น, ทฤษฎคีวบคุม, การประมาณค่าตวั
แปร, การตอบสนองเหมาะสมทีส่ดุ 
 

Abstract 
Oven process is one of significant step for hard disk drive 

manufacturing process nowadays. It processes by heating the 
hard disk component adhesive using infrared wave. Oven 
temperature is controlled using PID feedback control system. 
However, this type of control system often cause temperature 
over rising and lead in product damaging. The over temperature 
problem is suspect to be taken from physical changing of oven. 
This change makes PID control parameters not appropriate to 
that new condition and result in low efficiency of its control 

system. This paper therefore presents infrared oven identification 
technique to evaluate mathematical model coefficients. Enhanced 
data are used in analyzing temperature output responses. And 
then appropriate PID control parameters are designed in order to 
control temperature to be within specification. The result will be 
useful for infrared oven controller developing in the future. 
Keywords: Heat Transfer, Control Theory, Parameter Estimation, 
Response optimization 
 
1. บทนํา 
       กระบวนการผลติชิ้นส่วนของฮาร์ดดสิต์ไดรฟ์ สําหรบัโรงงาน
อุตสาหกรรมฮารด์ดสิต์ไดรฟ์ ซึง่มกีระบวนการประกอบชิน้งาน โดยใช้
ก าว เพื่ อยึดติด  และมีกา รอบกาว ให้แห้ ง โดย ใช้ เ ตาอบแบบ
หลอดอนิฟราเรด ซึง่ในการควบคมุอุณหภมูขิองการอบใหอ้ยู่ใน ช่วง T1 

- T2 C เป็นเวลา ts วนิาท ีพบวา่กระบวนการควบคุมอุณหภูมทิีไ่ม่มี
ประสทิธภิาพ จะทําให้เกดิอุณหภูมทิี่เกินตามที่กําหนด ส่งผลให้เกิด
ความเสยีหายเกดิขึน้กบัตวัชิ้นงาน จากขอ้มูลการวดัอุณหภูมขิองเตา
อบแบบหลอดอินฟราเรดที่ใช้อยู่ในสายการผลิตจํานวน 3 เครื่อง ดงั
แสดงในรปูที ่1 พบวา่อุณหภมูขิองเตาอบทุกเครือ่ง มคี่าออกนอกช่วงที่
ตอ้งการ อนัเน่ืองมาจากการพุง่เกนิของอุณหภมู ิ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

รปูที ่1 ขอ้มลูการวดัอุณหภมูขิองเตาอบแบบหลอดอนิฟราเรด 3 เครือ่ง 

2T
1T

st
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ซึ่งปญัหาทีเ่กดิขึน้มาจากการใชค้่าตวัแปรของตวัควบคุมแบบพไีอดทีี่
ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ประสทิธภิาพในการควบคุมอุณหภูมไิม่เป็นไป
ตามความตอ้งการ สาํหรบังานวจิยัน้ีไดนํ้าเสนอการระบุเอกลกัษณ์ของ
กระบวนการเตาอบแบบหลอดอนิฟาเรด เพื่อหาค่าสมัประสทิธขิองตวั
แปรในแบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องกระบวนการเตาอบ เพื่อใชใ้น
การออกแบบค่าตวัแปรของตวัควบคุมแบบพไีอด ี ใหส้ามารถควบคุม
อุณหภมูขิองระบบใหส้ามารถทาํงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์Choi J.Y. 
และ Do, H.M.[1] ไดศ้กึษาวเิคราะห์โครงสรา้งและองค์ประกอบของ
กระบวนการทาํงานของเตาอบ ทีม่หีลอดTungsten-Halogen เป็นตวัให้
ความรอ้น Lord, H. A. [2] ไดว้เิคราะหก์ารถ่ายเทความรอ้นทีศ่กึษา
เกีย่วกบัการพาความรอ้น, การนําความรอ้น และ การแผ่รงัสทีีเ่กดิขึน้
ในกระบวนการเตาอบ งานวจิยัของ Wonhui Cho.[3] ไดศ้กึษาการ
ตอบสนองทางความรอ้นของระบบ และแบบจาํลองทางคณติศาสตรเ์พือ่
ใชใ้นการออกแบบการควบคุมกระบวนการเตาอบ Cho Wonhui Cho, 
Thomas F. Edgar และ Jietae Lee.[4]  ไดเ้สนอวธิกีารระบุเอกลกัษณ์
ระบบแบบป้อนกลบั (Closed-loop Identification) ในการตอบสนอง
ทางความรอ้นของตวัwafer โดยใชว้ธิกีาร Nonlinear least squares 
เพื่อหาค่าสมัประสทิธขิองตวัแปรในแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ
กระบวนการเตาอบแบบหลอด Tungsten-Halogen นอกจากนัน้ได้มี
การใช้วิธีการระบุเอกลักษณ์ระบบที่มีการควบคุมแบบป้อนกลับดัง
งานวจิยัของ Yeo, Y K., Kwon, T. I., Lee, K. W. [5] และ Pramod, 
S.,Chidambaram, M [6] สาํหรบังานวจิยัของ Lin, C. A. and Jan, Y. 
K.[7] ได้นําเสนอการออกแบบระบบควบคุมในกระบวนการเตาอบ  
Choi, J. Y., Do, H. M. และ Choi, H. S.[8] เสนอการใชค้วบคุมแบบ
ปรบัตวัไดม้าใชใ้นการควบคุมและ Stephen, A. Norman,[9] ไดเ้สนอ
เทคนิคการหาคา่เหมาะสมทีส่ดุในการควบคุมกระบวนการเตาอบ 

 
2. แบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอินฟราเรด  

กระบวนการเตาอบแบบหลอดอนิฟราเรดมขีนาด30 x 19.6 x 
62.5 น้ิว มชีุดควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัหลอดอนิฟราเรด 
ภายในเตาอบมเีทอร์โมคปัเปิลทําหน้าที่วดัอุณหภูม ิและชุดควบคุม
กระบวนการเตาอบ แสดงในรูปที ่2 เน่ืองจากกระบวนการเตาอบเป็น
กระบวนการควบคุมอุณหภูมิแบบปิด  สามารถเขียนแผนภาพ
กระบวนการเตาอบไดด้งัรปูที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2. แผนภาพแสดงเตาอบแบบหลอดอนิฟราเรด 

รปูที ่3 แผนภาพระบบควบคุมแบบปิดของกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอนิฟราเรด 

 
       เราใชก้ฎการอนุรกัษ์พลงังานพจิารณาการถ่ายเทความรอ้นของ
ตวัชิ้นงาน ในการสรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ดงัแสดงในรูปที่ 4 
เมื่ออตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภูมขิองตวัชิน้งาน นัน้เท่ากบัความรอ้น
สทุธทิีไ่หลเขา้มาในตวั ชิน้งาน 

 
รปูที ่4 แผนภาพการถ่ายเทความรอ้นของ ชิน้งาน 

ได ้

distq
dT rad conv abmC q q qp
dt

+= + +                           (1) 

เมือ่ m  - มวลของชิน้งาน 
 Cp – คา่ความรอ้นจาํเพาะของชิน้งาน                  
  T  - อุณหภมูขิองชิน้งาน 
  t   -  เวลา 

และ radq  , convq , abq และ  distq  เป็นความรอ้น (heat flow) ทีไ่หล
เขา้มาในตวั ชิน้งาน คอื  
 radq  - radiation heat flow 

 convq - convection heat flow 

 abq   - radiation absorbed heat flow 

 distq  - disturbance heat flow 
 
การแผร่งัสีความร้อน (Radiation) 
       สาํหรบัการแผ่รงัสสีมมุตใิหค้วามรอ้นแผ่รงัสอีอกจากหน้าตดัของ
ตวัชิน้งาน อย่างสมํ่าเสมอตลอดทัง้หน้าตดั หรอืค่าพลงังานการแผร่งัสี
ความรอ้นต่อหน่วยพืน้ทีน่ัน้คงที ่และขนาดหน้าตดัสว่นทีแ่ผร่งัสขีองตวั 
ชิน้งานมขีนาดเลก็ ดงันัน้ความรอ้นทีส่ญูเสยีจากการแผร่งัสคีอื 
 

4rad
rq A Tεσ= −                                              (2) 

เมือ่ σ  - Stefan-Boltzmann constant = 5.67 x 10-8 Wm-2K-4  
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 ε  - emissivity 
      T   - อุณหภมูขิองตวั ชิน้งาน 
 Ar   - พืน้ทีส่ว่นทีแ่ผร่งัสขีองตวั ชิน้งาน 

 
การพาความร้อน (Convection) 
 การแลกเปลีย่นความรอ้นโดยวธิกีารพาความรอ้นระหวา่งผวิ 
สมัผสัอากาศดา้นนอกของตวัชิน้งานกบัอากาศโดยรอบ คอื 
 

( )conv
a aq hA T T= − −                                        (3) 

เมือ่  h  - convection heat transfer coefficient 
 Aa - พืน้ทีห่น้าตดัทีส่มัผสัอากาศ  
             aT - อุณหภมูขิองอากาศโดยรอบ 
 
การดดูซบัการแผร่งัสี (Radiation absorbed) 
       พลงังานความรอ้นที่ได้รบัจากหลอดอนิฟราเรด ( )P  และความ

รอ้นจากผนงัของเตาอบ wallq คอื 
 

ab wallq FP q= +                                               (4) 
เมือ่       F  - view factor   
           P  - Power input (lamp) 
จากสมการที ่(1) จะได ้
 

4 ( )  wall dist
p r a a

dTmC A T hA T T FP q q
dt

εσ= − − − + + +        (5) 

       จากสมการที(่5) เป็นสมการไม่เป็นเชงิเสน้และพบว่าNonlinear 
term คอื 4

rA Tεσ  ซึง่เราสามารถทําการประมาณสมการเชงิเสน้ได้
เมือ่เรากาํหนดให ้ 

 Operating point   =   T
−

 

 
โดยการใช ้Taylor series จะไดว้า่ 

 

4 4
4

4 3

3 4

   ( )

                4 ( )

                4 -3

r
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r

r
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A T T T T

A T T T

εσ εσ

εσ

εσ

−

− −

=

− − −
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⎛ ⎞
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ดงันัน้จากสมการที ่(5) จะได ้
 

3 4

(4 3 ) ( )   wall dist
p r a a

dTmC A T T T hA T T FP q q
dt

εσ
− −

= − − − − + + +

หรอื 
3 4

(4 )  3

               

εσ εσ
− −

= − + + +

+ + +

p r a r

wall dist
a a

dTmC A T hA T FP A T
dt

hA T q q

                  (6) 

สมการที ่(6) หารตลอดดว้ย 
3

( 4 )r aA T hAεσ
−

+  ได ้

3 3

4

3

 
4 4

3
                                   

4

p

r a r a

wall dist
r a a

r a

mC dT FPT
dtA T hA A T hA

A T hA T q q

A T hA

εσ εσ

εσ

εσ

− −

−

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= − +⎜ ⎟
⎛ ⎞⎜ ⎟+ +⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠

+ + +
+

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠

          (7) 

เมือ่กาํหนดให ้

3

4

p

r a

mC

A T hA
τ

εσ
−

⎛ ⎞
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟+⎝ ⎠

, 
3

4 r a

FK
A T hAεσ

−
=
⎛ ⎞

+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

4

( ) 3 wall dist
r a at A T hA T q qη εσ

−

= + + +  

และ  ( )P P t=  
ดงันัน้จากสมการที ่(7) จะได ้
 

( ) ( )  ( )dT t KT t KP(t) t
dt F

τ η= − + +                         (8) 

สมการที ่(8) เขยีนอยูใ่นรปู Laplace transform โดยใหเ้งือ่นไขเริม่ตน้ 
( ) 0, ( ) 0T t T t= =&  เราจะได ้

 

( ) ( ) 
(  s 1) (  s 1)

K KT s P(s) s
F

η
τ τ

= +
+ +

                 (9) 

กาํหนดให ้ 

( )  
(  s 1)

KG s
τ

=
+

                                                (10) 

และ ( )  
(  s 1)d

KG s
F τ

=
+

                                      (11)    

       เ มื่ อ ( )G s ในสมการที่ ( 10 )  คือฟ ังก์ ชั น่ ถ่ า ย โ อนที่ แ สดง
ความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูมขิองชิ้นงาน และพลงังานทีต่วัชิ้นงาน 
ได้รบั ( )P s  แต่กระบวนการเตาอบเป็นกระบวนการที่มเีวลาไร้
ผลตอบสนอง (Delay time) รว่มอยู ่ดงันัน้เราประมาณได ้
 

( ) ( )  
( s 1)

ds
ds

p
KeG s G s e
τ

−
−= =

+
                            (12) 

เมือ่  K    คอื อตัราขยาย (Gain) 
             τ    คอื คา่คงตวัเวลา (Time constant) 
และ         d     คอื คา่เวลาไรผ้ลตอบสนอง   
ดงันัน้สมการที ่(9) จะได ้
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) p dT s G s P s G s sη= +                                     (13) 

ผลการตอบสนองของอุณหภมู ิทีม่ตี่ออนิพตุแบบขัน้บนัได โดยอุณหภูมิ
เริม่ตน้ประมาณ 35 Co ทีบ่รเิวณตวัชิน้งาน ดงัแสดงในรปูที ่5  
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รปูที ่5 การตอบสนองของอุณหภมูทิีม่ตี่ออนิพตุแบบขัน้บนัได 
       จากลกัษณะการตอบสนองที่เกดิขึน้ เราสมมุตกิารเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภมูเิป็นเชงิเสน้ ในขัน้ตอนของการประมาณค่าตวัแปรและการ
ตอบสนองของระบบแบบอนิพดุแบบขัน้บนัไดคอื 
 

( ) ( ) ( )p dT t T t T t= +                                            (14)                                 

เมือ่       ( )T t  - อุณหภมูทิีว่ดัทีต่วัชิน้งาน  
    ( )pT t  - อุณหภมูขิองความรอ้นทีไ่ดร้บัจากหลอดอนิฟราเรด 

           ( )dT t  - อุณหภมูทิีเ่พิม่ขึน้มลีกัษณะแบบ Ramp 
สมการที ่(14) สามารถเขยีนอยูใ่นรปู Laplace transform ได ้
 

( ) ( ) ( )p dT s T s T s= +                                      (15) 

 
       พจิารณาความสมัพนัธข์องฟงักช์ัน่ถ่ายโอนสมการที ่(13) และ 
(14) เราจะได ้

2( ) ( ) ( )  pT s G s P s
s
α

= +                                 (16) 

โดยที ่   ( ) ( ) ( )p pT s G s P s=   

 และ     2( ) ( ) ( )d dT s G s s
s
αη= =          

เมือ่ α  คอื ความชนัของอุณหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ทีม่ลีกัษณะแบบ Ramp 
และมหีน่วยเป็น Co / sec  
 
3. การระบเุอกลกัษณ์ของระบบกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอินฟราเรด  
 

รปูที ่6. แผนภาพระบบควบคุมของกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอนิฟราเรดในระบบปิดทีม่ตีวัควบคุมแบบพไีอ 

       สําหรบัการระบุเอกลักษณ์ของระบบกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอนิฟราเรด จะใชส้าํหรบัระบบปิดทีม่ตีวัควบคุมแบบพไีอ [4] ดงั
แสดงในรปูที ่6. 
 

โดยที ่ ( )
1

ds

p
KeG s
sτ

−

=
+

,  
2( )dT s

s
α

=  และ 1K = 0.1    

ตวัควบคุมแบบพไีอคอื ( ) ( )p i
c

K s K
G s

s
+

=  

       ในการประมาณค่าตัวแปรของกระบวนการในระบบปิดที่มีตัว
ควบคุมแบบพไีอ และการตอบสนองของอุณหภูมทิีเ่พิม่ขึน้มลีกัษณะ
แบบ Ramp รว่มดว้ย โดยใชว้ธิกีาร Nonlinear least squares สาํหรบั
การประมาณหาค่าตวัแปรทีเ่หมาะสมทีสุ่ดจากผลการทดลองของการ
ตอบสนองของระบบ เพือ่นําไปวเิคราะหห์าแบบจาํลองทางคณติศาสตร ์
 

1
2

1( ) ( )
1 1
c p p

ref
c p c p

G G KG
T t L T s

G G G G s
α−

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞+
⎜ ⎟= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟+ +⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

     (16) 

( )1L− • − Inverse Laplace Transform 
โดยให ้  ( )T t

∧

 คอื ชุดขอ้มลูของอุณหภมูจิากการวดั  
       การวเิคราะห์หาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของสมการที่ (16) 
โดยวธิ ีNonlinear least square [11] เพือ่ประมาณค่าตวัแปร , ,K dτ

และ α โดยตัวแปรที่เหมาะสมจะต้องทําให้ ˆ( ) ( )−T t T t  ผลต่าง
กาํลงัสองน้อยทีส่ดุ (least square error: LSE)  

  
2

1
( ) ( )

n

i i i i
i

LSE T t T t
∧

=

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑                           (17) 

โดยที ่n คอื จาํนวนขอ้มลูของอุณหภมูจิากการวดั  
จากสมการที ่(17) เราจะได ้

Minimize  
2

1
( , , , )

n

ii
i

f K d T Tτ α
∧

=

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  

ให ้ [    ]Tz K dτ α=  นัน่คอื  Minimize ( )f z  
[    ]T

k k k k kz K dτ α=   
โดยที ่k คอืจาํนวนรอบของการคาํนวณ 
ที ่k = 0 จะได ้ 0 0 0 0 0[    ]Tz K dτ α= และ 0B = I  
เมือ่ 0z  คอืคา่ตวัแปรเริม่ตน้ทีต่อ้งกาํหนดใหส้าํหรบัการคาํนวณ 
 

1[ ] ( )k k kp B f z−= − ∇  
( ) ( )k k k kF f z pλ λ= +                                   (18) 

โดยที ่ > 0kλ  จากสมการ (18) จะไดค้า่ kλ  จะได้
 1k k k kz z pλ+ = +  

1k k ks z z+= −  

1
( )( )T T

k k k k k k
k k T T

k k k k k

B s B s y y
B B

s B s y s+ = − +  

ตรวจสอบ เมือ่ ε คอืคา่ความคลาดเคลือ่นที่
ยอมรบัได ้  
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       ถ้า  1( ) >  kf z ε+∇ ให้วนรอบของการคํานวณจนกว่า 

1( ) <  kf z ε+∇ ซึง่ทาํใหไ้ด้ 1kz + ของรอบการคาํนวณนัน้เป็นผล
เฉลยของค่าตัวแปร , ,K dτ และ α สําหรับการวิจ ัย น้ีได้มีการ
ประยุกตใ์ชว้ธิกีาร Nonlinear least squares ของโปรแกรม MATLAB  
 
4. ผลของการระบเุอกลกัษณ์ของระบบ 

การระบุเอกลกัษณ์สําหรบัระบบปิดที่มตีวัควบคุมแบบพีไอ ใน 
การทดลองจะพจิารณาอุณหภูมทิี ่80, 85 และ 90 C o  โดยทีแ่ต่ละ
อุณหภมูจิะมกีารปรบัคา่ตวัแปรพไีอทีแ่ตกต่างกนั 3 แบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7. ผลการตอบสนองของระบบปิดทีม่ตีวัควบคุมแบบพไีอ        
แบบ Run1 ทีอุ่ณหภมู ิ80 C o  
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รปูที ่8. ผลการตอบสนองของระบบปิดทีม่ตีวัควบคุมแบบพไีอ           

แบบ Run2  ทีอุ่ณหภมู ิ85 C o  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่9. ผลการตอบสนองของระบบปิดทีม่ตีวัควบคุมแบบพไีอ      
แบบ Run3 ทีอุ่ณหภมู ิ90 C o  

 

เพื่อให้ได้ผลตอบสนองของอุณหภูมิที่ต่างกันในแต่ละค่าของ
อุณหภูมทิีต่อ้งการดงัผลทีแ่สดงในรูป 7,8 และ 9 และผลการประมาณ
ค่าตวัแปรของระบบทีอุ่ณหภูม ิ80, 85 และ 90 C o ดงัแสดงในตารางที ่
1,2 และ3 

 
ตารางที ่1. ผลของการระบุเอกลกัษณ์ ทีอุ่ณหภมู ิ80 C o  

Test 
number 

PI control 
parameter 

Parameters of Identification Model 

Kp Ki K τ  d α  
Run 1 0.1 0.07 6.82 2.15 0.72 0.00262 
Run 2 0.09 0.04 6.52 2.29 0.85 0.00139 
Run 3 0.07 0.02 6.43 2.70 0.79 0.00019 

Mean 6.59 2.38 0.79 0.00140 
 

ตารางที ่2. ผลของการระบุเอกลกัษณ์ ทีอุ่ณหภมู ิ85 C o  

Test 
number 

PI control 
parameter 

Parameters of Identification Model 

Kp Ki K τ  d α  
Run 1 0.1 0.07 7.00 2.19 0.85 0.00424 
Run 2 0.09 0.04 7.00 2.49 0.67 0.00122 
Run 3 0.07 0.02 6.43 2.70 0.79 0 

Mean 6.81 2.46 0.77 0.00182 
 

ตารางที ่3. ผลของการระบุเอกลกัษณ์ ทีอุ่ณหภมู ิ90 C o  

Test 
number 

PI control 
parameter 

Parameters of Identification Model 

Kp Ki K τ  d α  
Run 1 0.1 0.07 7.38 2.56 0.93 0.00480 
Run 2 0.09 0.04 7.38 2.75 0.82 0.00115 
Run 3 0.07 0.02 7.31 2.93 0.75 0 

Mean 7.36 2.75 0.83 0.00198 
        
       เราจะพจิารณาค่าตวัแปรที่ได้จากผลการทดลองทัง้หมดมาหา
คา่เฉลีย่เพือ่แทนค่าในแบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์องกระบวนการเตา
อบ จากนัน้เปรียบเทียบผลการตอบสนองระหว่างแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรท์ี่ไดก้บัค่าอุณหภูมทิี่วดัได ้ที่มตี่ออนิพุทแบบขัน้บนัได ที ่ 
85 Co ดงัแสดงในรปูที1่0 

 
ตารางที ่4. คา่เฉลีย่ของตวัแปรของระบบ 

Test 
number 

PI control 
parameter 

Parameters of Identification Model 

Kp Ki K τ  d α  
Run 1 0.1 0.07 

6.92 2.53 0.8 0.00173 Run 2 0.09 0.04 
Run 3 0.07 0.02 
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รปูที ่11 การตอบสนองของระบบปิดทีม่ตีวัควบคุมแบบพไีอ โดยใช้
คา่เฉลีย่ตวัแปรของระบบ สาํหรบัอนิพทุแบบขัน้บนัได ที ่85 Co 

 
5. การออกแบบค่าพีไอดี 
       ผลการระบุเอกลกัษณ์สาํหรบัระบบปิดทีม่ตีวัควบคุมแบบพไีอ เรา 
จะใชค้่าแปรเฉลีย่ในตารางที ่4 เป็นค่าสมัประสทิธขิองแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตรข์องกระบวนการเตาอบแบบหลอดอนิฟราเรดเพื่อนําไปใช้
ในการออกแบบตวัควบคุมแบบพไีอด ีซึง่สามารถเขยีนแผนภาพระบบ
ควบคุมของกระบวนการเตาอบแบบหลอดอนิฟราเรดในระบบปิดทีม่ตีวั
ควบคุมแบบพไีอดดีงัรปูที ่11  

รปูที ่11. แผนภาพระบบควบคุมของกระบวนการเตาอบแบบ
หลอดอนิฟราเรดในระบบปิดทีม่ตีวัควบคุมแบบพไีอด ี

 
สาํหรบัการออกแบบค่าพไีอดงีานวจิยัน้ี นัน้จะใชว้ธิ ี Response 

Optimization ของโปรแกรม MATLAB เพื่อคํานวณหาค่าพไีอดีที่
เหมาะสม โดยการกําหนดรูปแบบการตอบสนองของสญัญาณ output 
ทีม่ตี่ออนิพุทแบบขัน้บนัไดใหม้ ีค่า Percent Overshoot ไมเ่กนิ 5 %, 
ค่า Rise Time < 3 sec และค่า Settling Time < 5 sec  ซึง่โปรแกรม 
MATLAB จะใชว้ธิ ีGradient Descent เพือ่หาค่าตวัแปรของตวัควบคุม
พไีอดคีอื Kp, Ki และ Kd ไดผ้ลดงัตารางที ่5 แลว้นําค่าพไีอดทีีไ่ดไ้ป
ทดลองกับเครื่อง เตาอบแบบหลอดอินฟราเรด  เพื่อวิเคราะห์
ผลตอบสนองของอุณหภมู ิ 

การหาค่าตวัแปรของตวัควบคุมพไีอดทีีเ่หมาะสมทีสุ่ดจากผลการ
ตอบสนองโดยวธิ ีGradient Descent แบบมเีงื่อนไขบงัคบั (Output 
Constraint) เ พื่ อ ห า ค่ า ตั ว แ ป ร  , ,p i dK K K  สํ า ห รับ ฟ ัง ก์ ชั น

วตัถุประสงคค์อื 
2

1
( ) ( )

=

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
n

k i ic
i

f x T T  

โดยที ่ kx  คอื  , ,p i dK K K  

iT  - คา่อุณหภมูขิองแบบจาํลอง 
 cT  - คา่อุณหภมูทิี ่Output Constraint 
        วธิ ีGradient Descent [10] เป็นระเบยีบวธิขี ัน้พืน้ฐานของการ
แก้ป ัญหาค่ า เหมาะที่ สุ ด  โดยพิจ า รณาgradient ของฟ ังก์ ชัน
วตัถุประสงค ์ ถา้เคลื่อนจุดคาํตอบไปในทศิทางของค่า gradient จาก
จุดเริม่ตน้ใดๆ การเคลื่อนตําแหน่งของผลเฉลยในทศิทางลบ gradient 
จะส่งผลให้การลงลดของค่าฟงัก์ชันวัตถุประสงค์มากที่สุด  คือ 

( )k kp f x= −∇  ระเบยีบวธิน้ีีให้คุณสมบตักิารลู่เขา้แบบเชงิเส้น 
(linear convergence)  

 
( 1) ( ) ( ) ( )T

k k k k k kf x f x p f x p f xλ λ+ = + ≈ + ∇  
       การพจิารณาจากจุดคําตอบในรอบการคน้หาที ่k ใดๆ สามารถ
เขยีนกระจายอนุกรมเทย์เลอร ์สําหรบัประมาณค่าฟงัก์ชนัในรอบการ
คน้หาถดัไป โดยใชพ้จน์อนุพนัธอ์นัดบัหน่ึง  
       เพือ่ใหก้ารปรบัปรงุจดุคาํตอบมคีุณสมบตัลิาดลง ดงันัน้เราจะได ้

( 1) ( ) ( )T
k k k kf x f x p f xλ+ < + ∇  

     ( ) 0T
k kp f xλ∴ ∇ <  

การเลอืกทศิทางลบ Gradient เป็นทศิทางการคน้หาจะไดว้า่ 
 

T( ) [- ( )] ( )       k k k k kp f x f x f xλ= −∇ ⇒ ∇ ∇  
                           2( )  < 0       k kf xλ= − ∇  

ขัน้ที ่1: กาํหนดคา่เริม่ตน้ k = 0, เลอืกจดุเริม่ตน้ของการคน้หา xk 

           ถา้ สิน้สดุการคาํนวณขา้งไปขัน้ที ่6 
ขัน้ที ่2 : คาํนวณทศิทางการคน้หา ( )      k kp f x= −∇  
ขัน้ที ่3 : แกป้ญัหายอ่ยการคน้หาตามเสน้ (line search sub-problem) 
 

Minimize ( ) ( )k kF f x pλ λ= +  
โดยที่ > 0kλ  
ขัน้ที ่4 : ปรบัปรงุจดุคาํตอบ 1k k k kx x pλ+ = +  

ขัน้ที ่5 : ถา้ สิน้สุดการคาํนวณขา้มไปขัน้ที ่6 ถา้
ไมใ่ช่ ใหเ้พิม่ตวันบั  k= k+1 ทาํซํ้าข ัน้ที ่ 2 
ขัน้ที ่6 : ไดผ้ลเฉลย 1kx x∗

+=  
ผลการตอบสนองของระบบปิดทีใ่ชต้วัควบคุมแบบพไีอดตีามค่าใน

ตารางที ่5 เปรยีบเทยีบระหวา่งแบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ีไ่ดก้บัค่า
อุณหภูมทิีว่ดัได ้ทีม่ตี่ออนิพุทแบบขัน้บนัได ที ่85 Co ดงัแสดงในรูปที ่
12 

ตารางที ่5. คา่ตวัแปรของตวัควบคุมแบบพไีอด ี
PID Controller 

Kp 0.376 
Ki 0.006 
Kd 0.0176 

การวเิคราะห์ผลการตอบสนองของระบบปิดที่ใช้ตวัควบคุมแบบ
พไีอดรีะหวา่งแบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ีไ่ดก้บัค่าอุณหภูมทิีว่ดัได ้ที่
มตี่ออนิพทุแบบขัน้บนัได ที ่80, 85, 90 Co ดงัแสดงในตารางที ่6 
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รปูที ่12. การตอบสนองของระบบปิดทีใ่ชต้วัควบคุมแบบพไีอดโีดยใช้

คา่ตวัแปรในตารางที ่5 สาํหรบัอนิพุทแบบขัน้บนัได ที ่85 Co 
 

ตารางที ่6. การตอบสนองแบบจาํลองและคา่ทีไ่ดจ้ากการวดั 
Model Response 

Set point 
(Co) 

Maximum 
 Overshoot (Co) 

Percent 
Overshoot (%) 

Rise time 
(second) 

Settling time (5%) 
(second) 

80 86.5 6.47 2.65 3.98 

85 90.4 5.11 2.94 4.10 

90 94.8 4.23 3.25 4.17 

Experimental Response 
Set point 

(Co) 
Maximum 

Overshoot (Co) 
Percent 

Overshoot (%) 
Rise time 
(second) 

Settling time (5%) 
(second) 

80 82.2 2.38 2.85 4.86 

85 86.9 1.76 3.13 3.50 

90 93.6 4.12 3.17 3.80 

 
6.สรปุ 

ในงานวจิยัน้ีไดศ้กึษาการระบุเอกลกัษณ์ของกระบวนการเตาอบ
แบบหลอดอินฟราเรดโดยวิเคราะห์การตอบสนองของแบบจําลอง
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลจากการทดลองในระบบปิดที่มตีวัควบคุมแบบ
พไีอโดยใชว้ธิกีาร Nonlinear least squares ในการหาค่าตวัแปรของ
แบบจําลองทางคณิตศาสตรข์องระบบ โดยวธิกีารระบุเอกลกัษณ์ของ
ระบบเพือ่หาคา่ตวัแปร ซึง่คา่ตวัแปรทีไ่ดจ้ากการระบุเอกลกัษณ์นัน้เป็น
ค่าตัวแปรโดยประมาณ จากผลการทดสอบ พบว่าค่าตัวแปรของ
แบบจาํลองทีไ่ดจ้ากการระบุเอกลกัษณ์ดงักล่าวนัน้สามารถนํามาใชใ้น
การออกแบบตวัควบคุมแบบพไีอด ีโดยวธิRีesponse Optimization ที่
ใหผ้ลการตอบสนองของอุณหภูมเิป็นไปตามความตอ้งการ และอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
       ค่าตวัแปรของระบบทีไ่ดจ้ากการระบุเอกลกัษณ์นัน้เป็นค่าตวัแปร
โดยประมาณ ซึ่งไดม้าจากการทดลองทีช่่วงอุณหภูมทิี ่80-90 Co และ 
สามารถนําไปใช้ในการออกตวัควบคุมแบบพไีอดทีี่เหมาะสมในการ
ควบคุมอุณหภูมใินช่วงดงักล่าว ดงันัน้ถา้ต้องการออกตวัควบคุมแบบ
พไีอดทีีเ่หมาะสมในการควบคุมอุณหภูมใินช่วงอื่นๆ ตอ้งทาํการทดลอง
ทีช่่วงอุณหภูมนิัน้ๆ และใชใ้นการประมาณค่าตวัแปร เพื่อใหไ้ดค้่าตวั
แปรของระบบที่เหมาะสมในการออกแบบพีไอดี ในช่วงอุณหภูมิที่

ต้องการ จากศกึษาและวเิคราะห์ผลการตอบสนองของอุณหภูมพิบว่า
กระบวนการเตาอบเป็นกระบวนการทีม่เีวลาไรผ้ลตอบสนองประมาณ 1 
วนิาท ี ซึ่งถ้าสามารถลดเวลาไรผ้ลตอบสนองได้ก็จะสามารถลดเวลา
ของกระบวนการอบได ้ซึง่จะทาํใหก้าํลงัการผลติชิน้งานเพิม่ขึน้ 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยันีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการสัน่สะเทือนของ
เครื่องยนต์ 4 สูบแถวเรยีงและเสนอแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของ
การสัน่สะเทอืน การสัน่ของเครื่องยนต์เป็นรูปร่างการสัน่ของวตัถุแขง็
เกรง็ (Rigid body mode) ทีป่ระกอบดว้ยการเคลื่อนทีข่องเครือ่งยนต์
ใน 6 รูปแบบหรือ 6 ระดบัขนัเสรีนันคือ การเคลื่อนที่เชิงเส้นใน 3 
ทศิทางและการเคลื่อนทีเ่ชงิมุมใน 3 แบบ  ความถีธ่รรมชาตขิองระบบ
คอื 2.32 Hz 2.34 Hz 7.67 Hz 7.70 Hz 14.67 Hz และ 17.14 Hz ใน
การศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือการศึกษาเชิงทฤษฏีซึ่งเป็นการ
วเิคราะหโ์มดลั และจากการทดลองจากเครือ่งยนต์จรงิ แบบจาํลองเชงิ
เส้นดงักล่าวจะแสดงในโดเมนความถี่เรยีกว่า ฟงัก์ชัน่ตอบสนองเชงิ
ความถี ่ซึง่สามารถนําไปจาํลองอตัราการสง่แรงผา่นจากฐานเครือ่งยนต์
ไปที ่ตวัโครงรถยนตไ์ด ้โดยการวดัคา่ความเรง่ทีเ่กดิขนึบนแทน่เครือ่ง 
จากผลการวิจ ัยจะได้แบบจําลองการสัน่สะเทือนของเครื่องยนต์ที่
สามารถทาํนายการตอบสนองต่อแรงจากภายนอกไดด้พีอสมควรโดยมี
ผลต่างจากการทดลองเลก็น้อยแมว้า่ในการทดลองจะมสีญัญาณรบกวน
ในชว่งความถีต่ํ่า     
Abstract 
The objective of this research is to study of vibration in four 
cylinder in-line engine and presents a mathematical model of 
vibration engine with linear rigid body model. This model has six 
degrees of freedom or six rigid body modes, three translation 
modes and three rotational modes. The natural frequencies of the 
system are 2.32 Hz 2.34 Hz 7.67 Hz 7.70 Hz 14.67 Hz and 17.14 
Hz The study process is separated into two sections, theoretical 
section is a modal analysis and experimental section is an impact 
testing on real engine. Finally, the model is evaluated to explain 
the vibration engine. This linear model is in the frequency 
domain, called Frequency Response Functions (FRFs).which can 
predict the force transmissibility from engine base to car body by 

measuring acceleration at the engine base. As the results, the 
estimated model can predict the response due to external force 
at a satisfied level with small deviation from the experiment 
although the experiment has noise in a low frequency range.  

 
1. คาํนํา 

การสัน่สะเทอืนของเครื่องยนต์ส่งผลกระทบต่อผูข้บัขีท่งัในด้าน
การสัน่สะเทอืนและเสยีงดงัโดยแรงทีเ่กดิจากการทาํงานของเครือ่งยนต์
จะส่งผา่นยางแท่นเครือ่งมาทีต่วัโครงรถยนตแ์ละส่งต่อมาถงึผูข้บัขีท่าง
เบาะนัง่และพวงมาลยั จงึต้องศึกษาแรงที่ส่งผ่านทางยางแท่นเครื่อง
เพือ่ลดผลกระทบนีลง  
 
2. เคร่ืองยนตืท่ีใช้ในการศึกษา 

 เครื่องยนต์ที่ใช้ในการศึกษาใช้เครื่องยนต์ของ มติซูบชิ ิ
โมเดลของเครื่องคอื G32B AW5841 เป็นเครื่องยนต์เบนซนิ 
OHC. 4 สูบแถวเรยีง ระบบจ่ายเชอืเพลงิแบบคารบ์ูเรเตอร์
ปรมิาตรกระบอกสบู 1597 cc. แรงมา้สงูสดุ 100 แรงมา้ ต่อตดิกบั
ชุดเกียร์วางอยู่บนยางแท่นเตรื่อง 3 จุดรองรับคือที่ด้านหน้า
เครื่องยนต ์2 จุดทางดา้นซา้ยและดา้นขวา สว่นจุดรองรบัที ่3 อยู่
ดา้นหลงัตรงกลางของเพลาเกยีรด์ังแสดงในรูปท ี1 
 
3.แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์
 การสัน่ของเครื่องยนต์เป็นรปูร่างการสัน่ของวตัถุแขง็เกรง็ (Rigid 
body mode) ทีป่ระกอบดว้ยการเคลื่อนทีข่องเครือ่งยนตใ์น 6 รปูแบบ
หรือ 6 ระดับขันเสรีนันคือ การเคลื่อนที่เชิงเส้นใน 3 ทิศทางคือ 
Bounce ,Longitudinal และ lateral การเคลื่อนทีเ่ชงิมุมใน 3 แบบคือ 
pitch ,yaw และ roll ดงัแสดงในรปูที ่2  
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รปูท่ี 1 แสดงจดุรองรบัของเครือ่งยนต ์

 
รปูท่ี 2 แสดงการสัน่ของเครือ่งยนตร์อบจดุศนูยก์ลางมวล 
 

 
รปูท่ี 3 แสดงแรงทีก่ระทาํกบัเครือ่งยนต ์ 
 
สมการการสัน่(Newton Law) 
 

          

  
ซึง่เขยีนในรปูแบบของ Matric 

   
เมือ่ 

 

 

 
เน่ืองจากคุณสมบตัขิองยางแท่นเครื่องจาํลองโดย Spring,k และ 

damper,c ไดนิ้ยามบนแกน [p,q,r] ดงัแสดงตามรปูที ่4 จงึตอ้งยา้ยมา
อยูบ่นแกน [x,y,z] ของเครือ่งยนต ์ตามสมการ 

 

 
 

 
รปูที ่4 แบบจาํลองยางแทน่เครือ่งบนแกน [p,q,r] 
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สาํหรบั Spring ของยางรองแทน่เครือ่ง 

   
สาํหรบั Damper ของยางรองแทน่เครือ่ง 

 
เม่ือ λ xp เป็น cosine ของแกน  X กบัแกน P 
 
4 การทดลองหาคณุสมบติัของยางแท่นเครื่อง 
 ยางรองแทน่เครือ่ง 1 และ 2 จะมรีปูรา่งเหมอืนกนัแตจ่ะแตกต่าง
จากยางรองแทน่เครือ่ง 3 ดงัแสดงตามรปูที ่5 

 

 
  (a)ยางรองแทน่เครือ่ง 1 และ 2 
 

 
  (b)ยางรองแทน่เครือ่ง 3 
 

  รปูที ่5 ยางรองแทน่เครือ่ง 
การทดลองหาค่าคุณสมบัติของยางแท่นเครื่องทําโดยติดตังมวล    
23.7 kg   ขนาด 16 cm x16 cm x 12 cm บนยางแท่นเคร่ืองตามรปู
ที ่6 แลว้จาํลองการสัน่เป็นแบบ 1DOF ทลีะแกนแลว้วเิคราะหห์า
คา่ C และK โดยวธิโีมดลั ดงัแสดงตามรปูที ่7   ผลตอบสนองทีว่ดั
จากAccelerometer เมือ่เคาะดว้ยคอ้น แสดงตามรปูที ่8 

 

 
  รปูที ่6  ชุดตดิตงัมวลสาํหรบัการทดสอบโมดลั 

 

 
  รปูที ่7 การทดสอบโมดลัโดยการใช ้Impact hammer 

 

 
รปูที ่ 8 ผลตอบสนองสาํหรบัยางแทน่เครือ่งที ่ 1 ของ Acc 1 ของ
การเคาะชุดทดสอบในทศิทาง p 

 
 

มวล M ขนาด 23.7 kg 
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ผลการทดลองสามารถนํามาวเิคราะหห์าคา่คุณสมบตัขิองยางแทน่
เครือ่งทงั 3 ดงันี 
 ยางแทน่เครือ่ง 1  Kp1  =14,509.8 N/m 
     Kq1 =10,657.5 N/m 
    K r1 = 881,255.5 N/m 
     Cp1 = 110.59 N s/m 
     Cq1 = 95.69 N s/m 
      Cr1 = 768.6 N s/m 
ยางแทน่เครือ่ง 2    K p2 = 14,509.8 N/m 
    K q2 = 10,657.5 N/m 
    K r2 = 1,018,910.3 N/m 
     Cp2 = 108.8 N s/m 
     Cq2 = 103.5 N s/m 
     Cr2 = 914.0 N s/m 
ยางแทน่เครือ่ง 3   K p3 = 3,514.1 N/m 
       K q2 = 40,300.7 N/m 
       K r3 = 3,982 N/m     
             Cp3 = 40.34 N s/m 
          Cq3 = 85.4 N s/m 
           Cr3 = 25.74 N s/m 

 

5 การทดลองหาคณุสมบติัของ เคร่ืองยนต ์

 คุณสมบตัขิองเครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นแบบจาํลองคอื (1) มวล (2) จุด
ศูนยก์ลางมวล (C.M) และ (3) mass moment of inertia  การทดสอบ
หาค่ามวลใช้วธิกีารชัง่ การทดสอบหาจุดศูนย์กลางมวลใช้วธิกีารยก
หอ้ยแลว้หาแนวแรงตดักนั และการทดสอบหา mass moment of 
inertia .ใชว้ธิกีาร ยกหอ้ยแลว้วดัคาบการแกวง่ดงัแสดงในรปูที ่9-10 
 

 
 รปูที ่9 การทดสอบหา mass moment of inertia.Izz 

 
 รปูที ่10 การทดสอบหา mass moment of inertia.Ixx และ Iyy 
ผลการทดสอบคุณสมบตัขิองเครือ่งยนตไ์ดค้า่ดงันี 
mass,m = 142.3 kg  
Mass Moment Inertia 
  I xx =  =10.3 kg. m 2  
    I yy = 5.27 kg . m 2  
 I zz = 14.05 kg. m2 
 
6 การคาํนวณหาคณุสมบติัของระบบการสัน่ทางทฤษฎี   

 จากสมการการสัน่ของระบบทีม่คี่าคุณสมบตัทิีห่าไดจ้ากการ
ทดลองเมือ่นําไปคาํนวณโดยใชโ้ปรแกรม MATHLAB จะสามารถ
หาคุณสมบตัขิองระบบไดค้อื ความถี่ธรรมชาตแิละอตัราส่วนการ
หน่วง (Damping Ratio) แสดงตามตารางที ่ 1 และรปูร่างการสัน่ 
(mode shape)แสดงตามรปูที ่11 
ตารางที ่1 คุณสมบตัขิองระบบเชงิทฤษฏ ี

ความถีธ่รรมชาต ิ(Hz) อตัราสว่นการหน่วง [%] 
2.32 6.33 
2.34 5.56 
7.67 5.23 
7.70 6.52 
14.67 4.77 
17.14 5.56 

  
 

 
   (ก)  รปูรา่งการสัน่แบบเชงิเสน้ 
 

ω1 ω2 ω3 

ω4 

ω5 

ω6 
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   (ข) อตัราสว่นรปูรา่งการสัน่แบบเชงิมมุ 
รปูที ่11รปูรา่งการสัน่เชงิทฤษฎขีองเครือ่งยนตท์ีค่วามถีธ่รรมชาต ิ
 

6 การทดลองหาคณุสมบติัของระบบการสัน่  

 การทดลองหาคุณสมบัติของระบบการสัน่โดยวัดการสัน่จาก 
Accelerometer 6 ตวับน 3 แกนของเครือ่งยนตเ์มือ่เคาะดว้ยคอ้นแรง 
ทลีะตํ่าแหน่งแสดงตามรปูที ่12  จากนนัใชเ้ครือ่ง FFT วเิคราะหห์าการ
ตอบสนองเชงิความถี่ดงัแสดงตามรูปที ่13 ซึ่งสามารถหาค่าความถี่
ธรรมชาตขิองระบบทงั 6 คา่ไดด้งัแสดงในตารางที ่2 
 

  
 

 
รปูที ่ 12 แสดงตํ่าแหน่งAccelerometer บนเครือ่งยนตแ์ละตํ่าแหน่งที่
เคาะดว้ยคอ้นแรง  
 

 
รปูที ่13 ฟงักช์นัตอบสนองเชงิความถีข่องเครือ่งยนตจ์ากการเคาะ
ทีต่าํแหน่ง 2 
 จากตารางที่ 2 ค่าความถี่ธรรมชาติคํานวณได้จาก
แบบจําลองจะแตกต่างกบัค่าที่วดัได้จากการทดลองโดยมคีวาม
คลาดเคลื่อน ± 3 Hz ทงันีเน่ืองจากความผดิพลาดในการทดลอง
หาคุณสมบตัขิองระบบและการจําลองรูปแบบของการสัน่เพยีง 6 
DOF ซึง่สภาพเครือ่งยนตจ์รงิจะม ีDOF เป็นอนนัต ์
 
ตารางที ่ 2 ผลเปรยีบเทยีบของคา่ความถีธ่รรมชาตทิีไ่ดจ้ากการ
คาํนวณและจากการทดสอบโมดลั 
 

ผลการคาํนวณ
[HZ] 

ผลการทดสอบ 
[HZ] 

ผลต่าง 
[HZ] 

ผลต่าง 
[%] 

3.25 2.32 0.93 28.6 
3.31 2.34 0.97 29.4 
5.31 7.67 -2.36 -44.4 
7.13 7.70 -0.57 -8.1 
14.38 14.67 -0.21 -1.5 
14.63 17.14 -2.51 -17.5 

 
 

7. การหาแรงส่งผา่นยางแท่นเครื่องไปท่ีโครงรถยนต ์

 การคาํนวณหาอตัราสว่นแรงสง่ผา่น โดยการจาํลองใหม้แีรง
กระทาํในแนวแกน Z ของเครื่องยนต ์แลว้พจิารณาอตัราสว่นแรง
ส่งผ่านทีเ่กดิขนึณ จุดรองรบัในช่วงความถี่ของแรงกระตุ้นต่างๆ
ดงัแสดงตาทรปูที ่14 พบวา่อตัราสว่นการสง่แรงผา่นจะสงูทีส่ดุบน
จุดรองรบัที ่ 2 ใกลก้บัความถีธ่รรมชาตขิองระบบการสัน่สะเทอืน
ของเครื่องยนต์ทีค่วามถี่ 17.14 Hz โดยรูปร่างการlสัน่ของ
เครื่องยนต์ทีจุ่ดนีมลีกัษณะเป็นแบบการโคลงตวัขเครื่องยนต์เป็น
หลกั จงึทาํใหเ้กดิแรงกระทาํทีจุ่ดรองรบัที ่1 และ ที2่ มาก สาํหรบั
ความถี ่ 14.5 Hz ของการกระตุน้ทีใ่กลก้บัความถีธ่รรมชาตขิอง
ระบบจะพบว่าการสัน่ที่น่าสนใจคือแบบการเต้นขนึลงทําให้จุด
รองรบัที ่ 1 และ 2 มลีกัษณะของแรงกระทาํทีใ่กลเ้คยีงกนั ช่วง
ความถี ่7.5 ถงึ 7.8 Hz พบวา่ มแีรงกระทาํทีจุ่ดรองรบัเครื่องยนต์
ทงั 3 ตาํแหน่งใกลเ้คยีงกนั 

ω1 

ω2 

ω3 

ω4 

ω5 

ω6 
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รปูที ่14 กราฟอตัราสว่นการสง่ผา่นแรงกบัความถีข่องแรงที
กระตุน้ 
 เมื่อพิจารณาจากการคํานวณพบว่าลักษณะการสัน่ของ
เครื่องยนต์ที่ช่วงความถี่นีจะมีการสัน่แบบเชิงมุม แบบการ
กระดอน การโคลงตวั และการสา่ยของเครื่องยนต ์รวมถงึการสัน่
แบบเชงิเสน้ในลกัษณะการเต้นขนึลงดว้ย จากการสัน่ในหลาย
รปูแบบทาํใหม้แีรงไปกระทาํทีจุ่ดรองรบัทงั 3 ตําแหน่งจงึมอีตัรา
การส่งแรงผ่านค่อนข้างสูงในทุกจุดรองรับ ส่วนที่ความถี่ตํ่ า
ประมาณ 2.3 - 2.5 Hz ซึง่ใกลค้วามถีธ่รรมชาต ิพบวา่อตัราการ
สง่แรงผา่นค่อนขา้งน้อยแมว้า่จะใกลก้บัความถีธ่รรมชาต ิ แต่เมื่อ
พจิารณาถึงปรมิาณการสัน่ที่คํานวณมาไดพ้บว่า การสัน่แบบ
ตามยาวของเครื่องยนตจ์ะมปีรมิาณสงูสุด แต่ทีม่แีรงกระทาํทีจุ่ด
รองรบัน้อยเน่ืองจากสมัประสทิธแิขง็เกรง็ในแกน X ขอเครื่องยนต์
น้อยกวา่ในแกนอื่นจงึทาํใหเ้มือ่คณูกบัระยะกระจดัแรงทีเ่กดิขนึจงึ
น้อยตามไปดว้ย ดงันันในการเลอืกใชง้านของเครื่องยนต์จงึควร
ระวงัไม่ควรเลือกใช้งานในช่วงความถี่ธรรมชาติของระบบโดย 
เฉพาะช่วง 17-18Hz ซึง่เป็นช่วงทีค่่าอตัราส่วนการส่งแรงผ่าน
มากทีส่ดุ 
 
8 แรงท่ีกระทาํบนจดุรองรบัเครือ่งยนตท่ี์ความเรว็รอบต่างๆ 
 การทดสองหาแรงทีก่ระทําต่อจุดรองรบัโดยตรง  ขณะเดนิ
เครื่องยนต์จงึกําหนดใหม้กีารตดิตงั Accelerometer 3 จุดที่
ตําแหน่งจุดรองรบัเฉพาะในแนวแกน r ของยางแท่นเครื่องทีเ่ป็น
จุดทีท่ําใหเ้กดิแรงกระทําสูงสุดเมื่อเทยีบกบัแรงกระทําในทศิทาง 
p และ q และตดิตงั Accelerometer อกี 1 จุด บนเครื่องยนตเ์พือ่
วดัแรงที่กระทําบนเครื่องยนต์ ในการหาแรงกระทําที่จุดรองรบั
เครือ่งยนตจ์ะทดสอบขณะทีเ่ครือ่งยนตท์าํงาน โดยเป็นการเดนิตวั
เปล่าทีร่อบการทํางานในช่วง  600-1200 รอบต่อนาท ี  นําค่า
ความเร่งที่วดัได้ไปคํานวณหาแรงส่งผ่านได้ดงัแสดงในรูปที่ 15 

จากกราฟจะเหน็วา่แรงสง่ผา่นทีจุ่ดรองรบัที ่1และ 2มคี่าใกลเ้คยีง
กันส่วนจุดรองรับที่3 มีค่าน้อยมากในช่วงความเร็วรอบที่ใช้
ทดสอบและมแีนวโน้มลดลงเมื่อความเร็วรอบเพิม่ขนึเน่ืองจาก
ความถีข่องแรงสงูกวา่ความถีธ่รรมชาตขิองระบบ 
 

 
รปูที ่ 15 ความสมัพนัธข์องแรงทีส่ง่ผา่นไปยงัจดุรองรบักบัรอบ
การทาํงานของเครือ่งยนต ์
 
 ในขณะทีแ่รงทีเ่กดิจากการทาํงานของเครือ่งยนตแ์สดงในรปูที ่16 
 

 
  ก ความเรว็รอบประมาณ 550 รอบต่อนาท(ี 9.1 Hz) 

 
  ข ความเรว็รอบประมาณ 900 รอบต่อนาท(ี15 Hz) 

 
  ค ความเรว็รอบประมาณ 1050 รอบต่อนาท(ี17.5 Hz) 
รปูที ่16 ลกัษณะแรงทีก่ระทาํบนเครือ่งยนตท์ีค่วามเรว็รอบ`ต่างๆ 
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จากกราฟจะเห็นว่าแรงกระตุ้นจริงที่เกิดจากการทํางานของ
เครื่องยนต์จะเกดิทีค่วามถี่เป็น 2 เท่าของรอบการทํางานของ
เครือ่งยนต ์แรงนีจะเป็นแรงทีเ่กดิจากการจุดระเบดิในหอ้งเผาไหม้
ของเครื่องยนต ์4 สบู 4 จงัหวะ ซึง่แต่ละสบูจะจุดระเบดิทุกๆ  2 
รอบของเครือ่งยนต ์ 
 
9. สรปุผลการศึกษา 
 การจําลองการสัน่ของเครื่องยนต์ที่มจีุดรองรบั 3 ตํ่าแหน่ง
เป็นแบบ 6 DOF นันใกล้เคียงกับพฤติกรรมการสัน่ของ
เครือ่งยนตโ์ดยมคีวามถีธ่รรมชาต ิ6 คา่คอื 2.32 Hz, 2.34 Hz, 7.67 

Hz ,7.70 Hz, 14.67 Hz และ 17.14 Hz และมอีตัราสว่นการหน่วง
เฉลีย่ที ่5.7 % โดยทีค่วามถี ่ 7.67 Hz จะมกีารสัน่ในลกัษณะ 
Bounce และ pitch เด่นทีสุ่ด และทีค่วามถี ่ 17.14 Hz จะมกีารสัน่
ในลกัษณะ Roll เด่นทีสุ่ด จงึสรุปไดว้่าผลกระทบจากค่าความถี่
ธรรมชาติที่มีโอกาสเกิด Resonance จากการทํางานของ
เครื่องยนต์คอื 17.14 Hz หรอืจะตรงกบัความเรว็รอบของ
เครื่องยนต์ที่ 514 รอบต่อนาท ี ซึ่งจะตํ่ากว่าการเดนิเบาของ
เครื่องยนต์ตามปกติ แสดงว่ายางรองแท่นเครื่องได้ร ับการ
ออกแบบมาอยา่งด ี 
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บทคดัย่อ  

การศกึษานี้จะเป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการจําลองการตรวจสอบ
สภาวะการทํางานของเครื่องคอมเพรสเซอร์โดยใช้สญัญาณการ
สัน่สะเทือนที่สามารถตรวจวดัได้จากหวัวดัการสัน่สะเทือน และ
เชื่อมต่อกบัคอมพวิเตอร์ที่มกีาร์ดเก็บขอ้มูล เพื่อพฒันามาใช้เป็น
อุปกรณ์การทดลองสาํหรบัการเรยีนการสอนในหอ้งปฏบิตักิาร และ
นําไปประยุกต์ใช้สําหรับการตรวจสอบจริง สําหรับการศึกษานี้ 
คอมเพรสเซอรอ์ดัอากาศแบบลกูสบูเดยีว จะถูกใชจ้าํลองการทาํนาย
การทาํงานทีเ่ง ือ่นไขต่างๆเชน่ สภาวะการทาํงานปกต ิความเสยีหาย
ที่ แ ห วน  คว าม เ สียห ายที่ ว า ล์ ว ด้ า นดู ด แล ะด้ า นส่ ง  ส่ ว น
คอม เพ รส เซอ ร์ แ บบ โ รต า รี  เ ป็ นคอม เพ รส เ ซอ ร์ที่ ใ ช้ ใ น
เครื่องปรบัอากาศ จะถูกใช้จําลองการทํานายการทํางานที่เง ื่อนไข
ต่าง ๆ เช่นสภาวะการทํางานปกติ ความเสียหายที่ใบพดั ความ
เสยีหายที่วาล์วด้านดูดและวาล์วด้านส่ง สําหรบัผลจากการศึกษา
ของคอมเพรสเซอร์ทัง้สองประเภทด้วยเทคนิคการวเิคราะห์ PCA 
ของสญัญาณการสัน่สะเทอืนพบว่า สญัญาณการสัน่สะเทอืนที่ได้
สามารถให้ผลการทํานายทีด่บีนโดเมนเวลาหรอืโดเมนมุมเพลาขอ้
เหวีย่ง การศกึษาต่อไปยงัจําเป็นต้องปรบัปรุงเทคนิคการวเิคราะห์
สญัญาณการสัน่สะเทอืนและเปรยีบเทยีบผลทีไ่ดก้บัสญัญาณอื่น ๆ 
เช่น สญัญาณความดนั เป็นต้น เพื่อเป็นการยนืยนัถงึความถูกต้อง
ของคาํตอบอกีครัง้ก่อนทีจ่ะนําไปประยุกตใ์ชง้านการตรวจสอบจรงิ 

คาํสาํคญั : การตรวจสอบสภาวะการทาํงาน, คอมเพรสเซอร,์ 
การตรวจสอบความเสยีหาย, การวเิคราะหส์ญัญาณการสัน่สะเทอืน, 
วธิกีารแยกองคป์ระกอบหลกัของสญัญาณ (PCA)  

 
Abstract 

In this study, vibration signal was used to monitor state of 
compressors using vibration sensor in order to develop 
equipment for student used in laboratory and apply it to 

monitor in real applications. Two types of compressors used in 
this study are reciprocating and rotary compressors. The 
reciprocating compressor is a typical single cylinder, air-
compressor. Four conditions were used in this study e.g. 
normal, piston ring damage, suction valve damage and 
discharge valve damage conditions. The rotary compressor is 
a typical compressor used in a residential air-conditioning 
system. This compressor was used to demonstrate various 
conditions e.g. normal, suction and discharge valve damage 
and blade damage conditions. For signal analysis, Principal 
Component Analysis (PCA) method can be used to analyse 
vibration signals detected with various testing conditions of 
both compressors in time and crank angle domains. For future 
work, signal analysis techniques will be improved and 
developed and the detected signals should be compared with 
other signals such as pressure signal in order to verify 
accuracy of the results. 

Keyword: Condition monitoring, Compressor, Fault 
detection, Vibration analysis, Principal Component Analysis 
(PCA)  
 
1. บทนํา 

คอมเพรสเซอร์เ ป็นอุปกรณ์ที่ ใช้การอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรม เช่น ทีพ่กัอาศยัและเครื่องทีใ่ชใ้นระบบอดัลม ปจัจุบนั
การตรวจสอบสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร ์มคีวามจําเป็น
สําหรับ อุตสาหกรรม  เพื่ อ ให้คอมเพรสเซอร์ทํ างานได้ เต็ม
ความสามารถในการทาํงานและเป็นการป้องกนัความเสยีหายรุนแรง
ที่อาจเกิดขึ้น การทํางานของคอมเพรสเซอร์จะเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางกลและทางของไหลที่สอดคล้องกับวฎัจกัรการ
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ทาํงานของคอมเพรสเซอร ์เชน่ การเปิดและปิดของวาลว์ทางดา้นดดู
และดา้นสง่ [1-3] การเคลื่อนทีข่องลูกสบู การหมุนของเพลา การอดั
ตวัของอากาศภายในหอ้งอดั เป็นต้น งานวจิยัทีผ่่านมาได้มกีารใช้
เ ซน เซอร์ช นิดต่ า งๆ  มา ใช้สํ าห รับต รวจวัดสัญญาณจาก
คอมเพรสเซอร ์เช่น กระแสไฟฟ้า มุมเพลาขอ้เหวีย่ง ความดนั การ
สัน่สะเทอืน เสยีง อคูสตกิอมิชิชัน่ เป็นต้น โดยไดท้ําการศกึษาการ
ตรวจสอบสภาวะของคอมเพรสเซอรช์นิดต่าง ๆ เช่น คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสบู [1-3] คอมเพรสเซอรแ์บบสกร ู[4-5] และคอมเพรสเซอร์
แบบโรตาร ี[7] การตรวจสอบความเสยีหายของเครื่องจกัรกลจะใช้
เซนเซอร์วดัตําแหน่งของมุมเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อใช้เป็นตําแหน่ง
อา้งองิสาํหรบัใชร้ะบุกระบวนการทีเ่กดิขึน้ตามวฎัจกัรการทาํงาน [6-
7] งานวจิยัส่วนใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบสภาวะการทํางาน
ของคอมเพรสเซอรจ์ะใชเ้ซนเซอรท์ี่กล่าวไวก้่อนหน้าและเซนเซอร์
วดัตําแหน่งของมุมเพลาขอ้เหวีย่ง จงึทาํใหส้ามารถระบุกระบวนการ
ทางกลและทางของไหลทีเ่กดิขึน้ในสญัญาณได ้เช่น การเปิดหรอืปิด
ของวาล์วด้านดูดหรอืด้านส่ง การเคลื่อนที่ของลูกสูบ และช่วงการ
ทํางานของจงัหวะอดัหรอืจงัหวะส่ง [1-7] สําหรบัเทคนิคการ
วเิคราะห์สญัญาณโดยทัว่ไปจะวเิคราะห์บนโดเมนเวลาซึ่งนิยมใช้
พารามเิตอรเ์ชงิสถติ ิเชน่ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ความเบ ้
(skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ค่า RMS (Root Mean 
Square) และค่าพลงังานของสญัญาณ [6-7] เป็นต้น ซึ่งการใช้
พารามเิตอร์ดงักล่าวเพยีงค่าเดยีวไม่สามารถใช้ทํานายสภาวะการ
ทาํงานของคอมเพรสเซอรไ์ดค้รบทุกเงือ่นไข  

การศกึษานี้จะจําลองการตรวจสอบสภาวะของคอมเพรสเซอร์

ด้วยสญัญาณการสัน่สะเทอืนซึ่งสามารถตรวจจบัโดยใช้หวัวดัการ

สัน่สะเทอืน (Accelerometer) และสญัญาณวดัรอบดว้ย Proximity 

sensor เพื่อใช้เป็นสญัญาณอ้างองิตําแหน่งรอบการทํางานของ

คอมเพรสเซอร์ เป็นต้น สญัญาณการสัน่สะเทือนและสญัญาณวดั

รอบจะถูกบนัทึกด้วยโปรแกรม LabVIEW การศึกษานี้จะใช้

คอมเพรสเซอร ์2 ชนิดคอื คอมเพรสเซอรอ์ดัอากาศแบบลูกสบูเดยีว 

(ดงัรปูที ่2) ซึง่เป็นคอมเพรสเซอรส์าํหรบัเครือ่งป ัม้ลมขนาดเลก็ และ

คอมเพรสเซอรแ์บบโรตาร ี(ดงัรปูที ่3) ซึง่เป็นคอมเพรสเซอรท์ีใ่ชใ้น

เครื่องปรบัอากาศในสถานทีพ่กัอาศยัและสาํนกังาน คอมเพรสเซอร์

ทัง้สองชนิดจะจําลองการทํางานที่เง ื่อนไขแตกต่างกนั เช่น สภาวะ

การทํางานปกต ิและสภาวะการเสยีหายที่เกดิขึน้ที่ชิ้นส่วนภายใน

ของคอมเพรสเซอรซ์ึง่จะแสดงรายละเอยีดไวใ้นหวัขอ้ถดัไป  

งานวจิยัครัง้ทีผ่่านมา [7] ไดนํ้าเสนอวธิกีารในการตรวจสอบ
สภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร ์ดว้ยการใชส้ญัญาณเสยีงและ
เปรยีบเทยีบผลทีไ่ดก้บัสญัญาณการสัน่สะเทอืน เพือ่ศกึษาถงึสภาวะ
การทํางานของคอมเพรสเซอร์จากสญัญาณทัง้สองแบบ พบว่า
สญัญาณเสยีงสามารถนํามาใช้ในการตรวจสอบได้ในบางกรณี แต่
สญัญาณการสัน่สะเทอืนสามารถใหผ้ลการตรวจสอบในการทํานาย

สภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์ที่ดีกว่าโดยใช้เทคนิคการ
วเิคราะหบ์นโดนเมนเวลา สาํหรับงานวิจยัน้ีไดน้าํเสนอเทคนิควิธีการ

วเิคราะห์สญัญาณโดยใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์บนโดเมนเวลา, โดเมนมุม
เพลาขอ้เหวีย่ง, และพารามิเตอร์ทางสถิติซ่ึงวิธีวิเคราะห์ท่ีนิยมใชท้ัว่ไป 
เพื่อเปรียบเทียบกบัวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั หรือท่ีเรียกว่า 
Principal Component Analysis (PCA) ของสัญญาณ ซ่ึงเป็นวิธีการ
วิเคราะห์ท่ีสามารถนาํไปใชแ้ยกความแตกต่างของขอ้มูลหรือสัญญาณ
ได ้โดยจะวิธีท่ีนาํเสนอน้ีมาทาํการวิเคราะห์สัญญาณท่ีบนัทึกไดจ้าก
คอมเพรสเซอร์ทั้งสองชนิด เพื่อใชท้าํนายหรือตรวจสอบความเสียหาย
ท่ีจาํลองข้ึนบนคอมเพรสเซอร์ท่ีเง่ือนไขต่าง ๆ  
 
2. การวิเคราะหส์ญัญาณ 

2.1 พารามเิตอรท์างสถติ ิ
สญัญาณการสัน่สะเทอืนจากการทํางานของคอมเพรสเซอร์ที่

บันทึกในรูปของแอมปริจูดและเวลา สามารถวิเคราะห์โดยใช้
พารามเิตอรท์างสถติ ิซึง่พารามเิตอรท์างสถติทิีนิ่ยมใชเ้ช่น ค่า RMS 
(Root mean square) ค่าความแปรปรวน (Variance) ค่าความเบ ้
(Skewness) ค่าความโดง้ (Kurtosis) ค่าพลงังานของสญัญาณ เป็น
ตน้ คา่พารามเิตอรท์างสถติมิสีมการการวเิคราะหด์งัน้ี 
คา่ RMS (Root Mean Square) 
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คา่พลงังานของสญัญาณ (Energy signal) 
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โดยที ่ N  คอื จาํนวนขอ้มลู, ix  คอื แอมปรจิดูของสญัญาณ, x คอื 

ค่าเฉลี่ยของสญัญาณ, และ σ  คอื ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของ
สญัญาณ 
 

2.2 การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal Component 
Analysis)   

วธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัเป็นวธิกีารระบุรปูแบบทีม่อียู่
ในขอ้มูล รวมทัง้เป็นวธิกีารแสดงความคล้ายกนัและความแตกต่าง
กนัของขอ้มลู การศกึษานี้จะใชว้ธิกีารวเิคราะหค์่าความแปรผนัของ
ขอ้มูล ซึ่งขอ้มูลทีนํ่ามาวเิคราะห์มคี่าของพารามเิตอรท์ีแ่ตกต่างกนั
และมคีวามแปรผนัมาก วธิกีารน้ีเป็นเทคนิคหน่ึงทีจ่ะนําเสนอเพือ่ใช้
ในการวเิคราะห์สญัญาณบนโดเมนเวลา และคําตอบที่ได้สามารถ
นํามาใชใ้นการทํานายสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอรท์ัง้สอง
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ชนิด วธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัมขี ัน้ตอนการวเิคราะหด์งัน้ี 
ขัน้ตอนแรกจะนําขอ้มลูหรอืสญัญาณการสัน่สะเทอืนทีบ่นัทกึจากการ
ทดลองที่เง ื่อนไขต่าง ๆ มากําหนดให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ที่มี
จาํนวนแถวเทา่กบั n และจาํนวนหลกัเทา่กบั p และนํามาคาํนวณหา
คา่เฉลีย่ของขอ้มลู ซึง่มสีมการดงัน้ี  

1

1 n

i
in =

= ∑x x    (6) 

จากนัน้นําเมทรกิซ์ขอ้มูลดบิมาวเิคราะห์ด้วยการหาค่าการแปรผนั
รว่ม (Covariance) ของขอ้มลูหรอืสญัญาณการสัน่สะเทอืนของแต่ล่ะ
เงือ่นไขการทาํงานของคอมเพรสเซอรท์ัง้สองชนิด ดงันัน้เมทรกิซค์่า
การแปรผนัรว่ม (Covariance matrix) แทนดว้ย S สามารถคาํนวณ
จากสมการที ่(7)  
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จากนัน้นําผลลพัธท์ีไ่ดค้าํนวณหาความสมัพนัธต์ามความแปรผนับน 
Coordinate ของการหาค่าการแปรผนัร่วมของเงื่อนไขขอ้มูลที่
นํามาใชเ้ป็นตวัเปรยีบเทยีบของแต่ละเงือ่นไขดว้ยสมการดงัน้ี 

1/2 ( )T
i i

−= −Λ x xZ Q   (8) 

โดยทีเ่มทรกิซ ์ Q  คอื Eigenvector จาก เมทรกิซ์ค่าความแปรผนั
ร่วม S , Λ  คือ เมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonal Matrix) ของ
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง Eigenvalues และ เมทรกิซค์่าความแปรผนั
รว่ม S  และ ix  คอื ขอ้มลูใด ๆ ทีนํ่ามาวเิคราะห ์

จากวธิกีารดงักล่าวที่ได้นําเสนอนัน้ สามารถนํามาใช้วเิคราะห์
สญัญาณที่ซบัซ้อนต่อการอธบิายเทยีบกบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของ
ชิน้สว่นทางกลภายในเครือ่งคอมเพรสเซอรท์ีใ่ชใ้นการศกึษานี้ 
 
3. การทดลอง 

การศกึษานี้จะจําลองการตรวจสอบสภาวะของคอมเพรสเซอร์
ดว้ยสญัญาณการสัน่สะเทอืน ซึ่งสามารถตรวจจบัโดยใช้หวัวดัการ
สัน่สะเทอืน (Accelerometer) และสญัญาณวดัรอบดว้ย Proximity 
sensor โดยสญัญาณการสัน่สะเทอืนและสญัญาณวดัรอบจะถูก
บนัทกึดว้ยโปรแกรม LabVIEW แผนผงัขัน้ตอนการทาํงานของระบบ
การเกบ็ขอ้มลูการตรวจสอบสภาวะการทาํงานของคอมเพรสเซอรท์ัง้ 
2 แบบแสดงดงัรปูที ่1 

 

 
รปูท่ี 1 ขัน้ตอนของระบบการเกบ็ขอ้มลู 

การศึกษาการตรวจสอบสภาวะของคอมเพรสเซอร์น้ีจะใช้
คอมเพรสเซอร์ 2 ชนิดคอื คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (ดงัรูปที่ 2) 
และ คอมเพรสเซอรแ์บบโรตาร ี(ดงัรปูที ่3) สญัญาณการสัน่สะเทอืน
ทีบ่นัทกึจากการทดลองจะอยู่บนโดเมนเวลาและจะนําสญัญาณมา
วเิคราะหบ์นโดเมนมุมขอ้เพลาเหวีย่ง พารามเิตอรท์างสถติจิะถูกใช้
วิเคราะห์สัญญาณตามวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก เพื่อ
นํามาใชใ้นการทาํนายความเสยีหายของคอมเพรสเซอรท์ีจ่าํลองขึน้ 

การจาํลองสภาวะการทาํงานของคอมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูเดยีว 
จะใชเ้ฉพาะตวัคอมเพรสเซอรเ์ท่านัน้ โดยมขีอ้กําหนดดงัน้ี แรงดนั
สงูสุด 10 บาร ์แต่แรงดนัใชง้านอยู่ที่ 8 บาร ์ขบัดว้ยมอเตอรข์นาด 
0.25 Hp ความเรว็รอบสงูสุด 725 rpm และปรมิาณลม 58 L/min 
เงื่อนไขการทดลองสําหรับการจําลองสภาวะการทํางานของ
คอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูมรีายละเอยีดดงัน้ีคอื 
• การทาํงานทีส่ภาวะปกต ิ
• การจาํลองความเสยีหายทีแ่ผน่วาลว์ดา้นดดู 
• การจาํลองความเสยีหายทีแ่ผน่วาลว์ดา้นสง่ 
• การจาํลองความเสยีหายทีแ่หวนของลกูสบู 

ตําแหน่งติดตัง้ของหัววัดการสัน่สะเทือนอยู่ที่ด้านบนของ
กระบอกสบูคอมเพรสเซอร ์พรอ้มตดิตัง้ Proximity sensor ทีใ่ชเ้ป็น
สญัญาณอ้างองิของการทํางานของคอมเพรสเซอร์ โดยตําแหน่งที่
อา้งองิคอื ตําแหน่งศูนยต์ายบนของคอมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูดงัรปู
ที ่2 

 

 
รปูท่ี 2 ชุดการทดลองคอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู 

 
ชุดการทดลองของคอมเพรสเซอรแ์บบโรตารแีสดงดงัรปูที ่3 ซึง่

เป็นคอมเพรสเซอรข์องเครือ่งปรบัอากาศขนาด 9000 BTU ขัน้ตอน
การทดลองจะนําเฉพาะตวัเรอืนของคอมเพรสเซอรม์าศกึษาเท่านัน้
เพื่อใชส้ําหรบัศกึษากระบวนการทํางานทีเ่กดิขึน้ในคอมเพรสเซอร์
โดยของไหลทํางานจะเป็นอากาศ และการศกึษาสภาวะการทํางาน
ของคอมเพรสเซอรม์เีงือ่นไขดงัน้ี 
• การทาํงานทีส่ภาวะปกต ิ
• การจาํลองความเสยีหายทีว่าลว์ดา้นดดู 
• การจาํลองความเสยีหายทีว่าลว์ดา้นสง่ 
• การจาํลองความเสยีหายทีใ่บพดั (Blade) 
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หวัวดัการสัน่สะเทอืนจะถูกตดิตัง้ทีต่ําแหน่งของวาลว์ดา้นดดูซึง่
อยู่ด้านบนของคอมเพรสเซอร์ พรอ้มด้วยสญัญาณอ้างองิตําแหน่ง
โดยตําแหน่งที่ใช้ในการอ้างอิงจะเป็นตําแหน่งศูนย์ตายบนของ
คอมเพรสเซอรแ์บบโรตาร ี

สญัญาณการสัน่สะเทือนและสญัญาณอ้างอิงของมุมเพลาข้อ
เหวี่ยงจะถูกบันทึกจากชุดทดลองทัง้สองของแต่ละเงื่อนไขการ
ทดลอง สัญญาณทัง้สองจะถูกบันทึกพร้อมกันด้วยโปรแกรม 
LabVIEW ซึ่งสญัญาณจะถูกเกบ็เป็นไฟล์เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์
ต่อไป การทดลองทัง้สองกรณีจะใชค้วามถีสุ่ม่ที ่100 kHz และขอ้มลู
ซุ่ม 100000 จุด เพือ่ใหส้ะดวกต่อการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบผล
การทดลองของงานวจิยัน้ี 

 

 
รปูท่ี 3 ชุดการทดลองคอมเพรสเซอรแ์บบโรตาร ี

 
4. ผลการทดลอง 

สญัญาณการสัน่สะเทอืนทีบ่นัทกึจากการทดลองทัง้หมดจะอยู่ใน
รปูของโดเมนเวลา และจะถูกแปลงใหอ้ยู่ในโดเมนมุมเพลาขอ้เหวีย่ง
โดยใชส้ญัญาณอา้งองิจากมุมเพลาขอ้เหวีย่ง ตวัอย่างของสญัญาณ
การสัน่สะเทือนที่บนัทึกจากคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเดียวขณะ
ทาํงานทีค่วามเรว็ 1440 รอบต่อนาทดีงัรปูที ่4 จะมแีกนนอนเป็นมุม
เพลาขอ้เหวี่ยงและแกนตัง้เป็นแอมปรจิูดของสญัญาณ โดยแต่ละ
สญัญาณแทนดว้ยเงือ่นไขดงัน้ี 4(A) คอื สภาวะปกต ิ4(B) คอื ความ
เสยีหายทีว่าล์วดา้นดดู 4(C) คอื ความเสยีหายทีว่าล์วดา้นส่ง และ 
4(D) คอื ความเสยีหายทีแ่หวนลูกสบู ตําแหน่ง 0 องศาคอืตําแหน่ง
ศูนย์ตายบนของลูกสูบ  ดังนั ้นช่ ว งจังหวะการทํ า ง านของ
คอมเพรสเซอร์สามารถอธิบายได้ดงัน้ี ช่วง 0 – 180 องศา เป็น
จงัหวะการดูด และช่วง 180 – 360 องศาเป็นจงัหวะอดั จากรูปที ่
4(A) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นสู่จุดศูนย์ตายบนจะสงัเกตพบว่าขนาด
แอมปรจิดูของสญัญาณเพิม่ขึน้ และจะพบเหน็ทีต่ําแหน่งเดมิของแต่
ละรอบการทํางานของคอมเพรสเซอร์เน่ืองจากเป็นช่วงจงัหวะอดั
อากาศที่แรงที่สุดในวัฎจักรการทํางานของคอมเพรสเซอร์ ซึ่ง
ประกอบดว้ยการเปิดปิดของแผ่นวาล์วดา้นส่ง และวาล์วดา้นดูดเริม่
ทํางานในวฎัจงัหวะต่อๆไป จงัหวะการทํางานของการเปิดปิดของ
วาล์วทัง้ด้านดูดและด้านส่งสามารถแสดงดงัรูป 4 โดยที่ คอื วาล์ว

ดา้นดดูเปิดแทนดว้ย  SVO วาลว์ดา้นดดูปิดแทนดว้ย SVC วาล์ว
ดา้นสง่เปิดแทนดว้ย DVO และวาลว์ดา้นสง่ปิดแทนดว้ย DVC  

 

 

 

 

 
รปูท่ี 4 สญัญาณการสัน่สะเทอืนของคอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู 

บนโดเมนมุมขอ้หวีย่งทีส่ภาวะต่าง ๆ 
 

เมื่อเปรียบเทียบสัญญาณการสัน่สะเทือนกับลักษณะการ
ทาํงานของคอมเพรสเซอรแ์บบลูกสบู จะสงัเกตพบวา่เหตุการณ์หรอื
กระบวนการการทํางานของคอมเพรสเซอรเ์ป็นวฏัจกัรการทํางานที่
เกดิขึน้ซํ้าๆ จงึทําใหม้องภาพโดยรวมของเหตุการณ์การทาํงานของ
คอมเพรสเซอรร์วมทัง้กลไกหลกัทีเ่กีย่วขอ้งไดช้ดัเจน การวเิคราะห์
สญัญาณบนโดเมนเวลาของสญัญาณทัง้ 4 เงื่อนไขดงัรปูที ่4 พบว่า
สญัญาณช่วงจงัหวะดูดมรีปูแบบทีค่ลา้ยกนัเพยีงแต่ต่างกนัทีแ่อมปริ
จูดซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากสัญญาณที่บันทึกจากเงื่อนไขของ
คอมเพรสเซอรท์ีจ่าํลองความเสยีหายทีว่าล์วดา้นสง่ ซึง่แอมปรจิดูมี
ค่าตํ่ากว่ากรณีอื่น ๆ นอกจากนี้สญัญาณของคอมเพรสเซอร์ที่มี
ความเสยีหายที่แหวนลูกสูบดงัรูปที่ 4(D) พบว่าจงัหวะการทํางาน
ของวาล์วเปลี่ยนไป 40-50 องศา เมื่อเทยีบกบัสญัญาณทีส่ภาวะ
ปกติรวมทัง้องศาการทํางานที่จงัหวะอดัก็เพี้ยนไป การวเิคราะห์
สญัญาณดว้ยพารามเิตอรท์างสถติ ิเช่น ค่าความแปรปรวน ค่าความ
โดง้ ค่าความเบ้ และค่าพลงังานของสญัญาณ ดงัรูปที ่5 พบว่า ค่า
ทางสถติขิองแต่ละพารามเิตอรท์ีค่าํนวณจากสญัญาณทีบ่นัทกึไดจ้าก
การทดสองไม่สามารถแสดงให้เหน็ความแตกต่างของเงื่อนไขของ
ความเสยีหายของคอมเพรสเซอร์ได้ชดัเจน ยกเวน้จะต้องใช้อย่าง
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น้อย 2 พารามเิตอร์ขึ้นไปถึงจะแยกความแตกต่างของเงื่อนไขได้
ชดัเจนขึน้ 
 

 

 

 

 
รปูท่ี 5 คา่พารามเิตอรท์างสถติโิดยเฉลีย่1000 รอบการทาํงาน 

จากคอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู  
 

ค่าทางสถติดิงัรปูที ่5 ทีใ่ชว้เิคราะห์สญัญาณทีบ่นัทกึจากคอม
เพรสแบบลูกสูบสามารถใช้ทํานายสภาวะได้บางกรณีเท่านัน้ จาก
การวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัดงัรปูท่ี 6 เป็นอกี
วิธีการหนึ่งที่แสดงถึงความแปรผันของข้อมูลของสัญญาณการ
ทํางานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ ขอ้มูลอ้างองิที่ใชส้ําหรบัการ
วเิคราะห ์คอืสญัญาณการทาํงานของคอมเพรสเซอรท์ีส่ภาวะปกตซิึง่
จะใชเ้ป็นสญัญาณเปรยีบเทยีบกบัสญัญาณจากการทดลองทีเ่ง ือ่นไข
อื่น จงึทําให้สามารถทํานายสภาวะการทํางานและความเสยีหายที่
คาดจะวา่เกดิขึน้กบัคอมเพรสเซอรไ์ด ้การเปรยีบเทยีบความแปรผนั
ของขอ้มลูดงัรปูที ่6(A) เป็นกราฟการเปรยีบเทยีบสญัญาณทีส่ภาวะ
ปกตเิทยีบกบัสญัญาณที่สภาวะปกตเิดยีวกนั โดยที่แกนตัง้เป็นค่า
เปรยีบเทยีบจงึทําให้ไดก้ราฟเป็นเสน้ตรงซึ่งแสดงให้เหน็ว่า ความ
แปรผนัไม่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเดียวกัน 
ดังนั ้น เมื่ อ นําสัญญาณที่สภาวะการทํางานที่ เ ง ื่ อนไขอื่ นมา
เปรียบเทียบกับสัญญาณที่สภาวะปกติตามวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกัจะพบว่า สญัญาณมคีวามแปรผนัเกดิขึน้ดงัแสดง
ในรปูที ่6(B) - 6(D) ซึง่แทนดว้ยเงือ่นไขความเสยีหายทีว่าลว์ดา้น
ดูด ความเสยีหายที่วาล์วด้านส่ง และความเสยีหายที่แหวนลูกสูบ 
ตามลําดบั กราฟผลการวเิคราะหม์รีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัจงึสามารถ
แยกความแตกต่างของเงื่อนไขความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับ
คอมเพรสเซอรไ์ดด้กีวา่การวเิคราะหด์ว้ยพารามเิตอรท์างสถติ ิ

 

 

 

 

 
รปูท่ี 6 วธิกีารวเิคราะหส์ญัญาณของคอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู 

ดว้ย PCA 
 

สญัญาณการสัน่สะเทอืนบนโดเมนมุมเพลาขอ้เหวี่ยงที่บนัทกึ
จากคอมเพรสเซอรโ์รตารแีสดงดงัรูปที ่7 โดยมแีกนนอนเป็นมุม
เพลาขอ้เหวีย่งและแกนตัง้เป็นแอมปรจิูดของสญัญาณ สญัญาณที่
แสดงในรูปที่ 7 แทนด้วยเงื่อนไขดงัน้ี  7(A) คอื สภาวะปกต ิ7(B) 
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คอื ความเสยีหายทีว่าล์วดา้นดูด 7(C) คอื ความเสยีหายทีว่าล์ว
ดา้นสง่ และ 7(D) คอื ความเสยีหายทีใ่บพดั (Blade) ตําแหน่งศูนย์
ตายบนของการเคลื่อนทีเ่กดิขึน้เมื่อโรเลอรเ์คลื่อนทีข่ ึน้สุดแทนดว้ย
ตําแหน่ง 0 องศา ดงันัน้ช่วงจงัหวะการทํางานของคอมเพรสเซอร์
สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 

 

 

 

 
รปูท่ี 7 สญัญาณการสัน่สะเทอืนของคอมเพรสเซอรแ์บบโรตาร ี

บนโดเมนมุมขอ้เหวีย่งทีส่ภาวะต่าง ๆ 
 

สญัญาณการสัน่สะเทอืนดงัรปูที ่7(A) เป็นสญัญาณทีเ่กดิขึน้ที่
สภาวะปกต ิโดยทีจ่งัหวะการดดูเริม่ตน้ที ่0 องศา และจะเริม่อดัเมือ่
โรเลอร์หมุนไปตัง้แต่ 90 องศา เป็นต้นไป จนกระทัง่ถึงตําแหน่ง
ประมาณ 300 องศาความดนัในการอดัอากาศในห้องอดัจงึค่อยๆ
ลดลง ซึ่งสญัญาณการสัน่สะเทอืนดงัรูปที่ 7(A) สามารถใช้อธบิาย
การทํางานของคอมเพรสเซอรแ์บบโรตารไีดอ้ย่างชดัเจน เน่ืองจาก
คอมเพรสเซอร์แบบโรตารจีะมกีารทํางานอย่างต่อเน่ืองคอืการดูด
อากาศและอัดอากาศออกไปพร้อมๆกันในทุกองศาที่ผ่านไปซึ่ง
สงัเกตไดจ้ากสญัญาณทีป่รากฏขึน้เป็นช่วง ๆ คาดว่าในแต่ละช่วงที่
อากาศในหอ้งอดัมคี่าความดนัสูงกว่าแรงกดของวาล์วดา้นส่งจงึทํา
ให้อากาศอัดถูกดันออกไป  แต่ เมื่อวิเคราะห์การทํางานของ
คอมเพรสเซอร์ด้วยสญัญาณการสัน่สะเทือนพบว่าสามารถบอก
พฤตกิรรมการทํางานของคอมเพรสเซอร์ไดช้ดัเจน โดยเริม่ทํางาน
อย่างชดัเจนที่ 90 องศาในสภาวะปกต ิสญัญาณการสัน่สะเทอืนที่
เง ือ่นไขความเสยีหายทีว่าลว์ดา้นดดูดงัรปูที ่7(B) พบวา่ช่วงองศาที ่
90-300 องศา แอมปรจิดูของสญัญาณและจาํนวนเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

เน่ืองจากการทํางานของวาล์วด้านส่งจะลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
สญัญาณทีส่ภาวะปกต ินอกจากนี้ยงัปรากฏเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ทีช่ว่ง
องศาที่ 350 – 360 ซึ่งไม่ปรากฏในสญัญาณที่สภาวะปกติคาดว่า
อาจจะเป็นการรัว่ของอากาศในหอ้งอดัขณะทีเ่พลาลูกเบีย้วเคลื่อนที่
ใกล้กบัจุดศูนย์ตายบนซึ่งเป็นช่วงทีอ่ากาศใหม่จะถูกดูดเขา้หอ้งอดั 
การวเิคราะห์สญัญาณความเสยีหายเกดิขึน้ทีว่าล์วด้านส่ง ดงัรูปที ่
7(C) จะพบวา่สญัญาณในช่วงอดัอากาศเกดิขึน้ในช่วงองศาที ่180-
300 หายไปเมื่อเปรยีบเทียบกบัสญัญาณที่สภาวะปกติ ส่วนรูปที ่
7(D) สญัญาณการทํางานของคอมเพรสเซอรท์ีม่คีวามเสยีหายขึน้ที่
ตําแหน่งเสยีหายที่ใบอดัอากาศจะพบว่าลกัษณะของสญัญาณจะมี
ความคลา้ยคลงึกบัสญัญาณทีส่ภาวะปกต ิแต่มขีนาดแอมปรจิดูของ
สญัญาณลดลงทัง้ชว่งดดูและชว่งอดั  

 

 

 

 

 
รปูท่ี 8 คา่พารามเิตอรท์างสถติโิดยเฉลีย่ต่อ 1000 รอบการทาํงาน 

จากคอมเพรสเซอรแ์บบโรตาร ี 
 

การวเิคราะห์ดว้ยพารามเิตอรท์างสถติดิงัรปูที ่8 พบว่าเมื่อใช้
พารามเิตอรเ์พยีงคา่เดยีวเช่น ค่า RMS ค่าความแปรปรวน ค่าความ
เบ ้หรอื ค่าความโดง้ ไม่สามารถใชท้ํานายความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ที่
คอมเพรสเซอร์ได้ แต่เมื่อใช้พารามเิตอร์มากกว่าสองตวัขึ้นไปจะ
สามารถแยกความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ไดบ้างกรณี เช่น กรณีของใบพดั
อดัความดนัเสยีหายของคอมเพรสเซอรแ์บบโรตาร ีเป็นตน้ จากการ
วิเคราะห์สัญญาณที่กล่าวมานัน้ผู้ว ิเคราะห์จําเป็นต้องมีความรู้
พืน้ฐานเกี่ยวกบัการทํางานของคอมเพรสเซอรแ์ละวธิกีารวเิคราะห์
สญัญาณ จงึจะสามารถแยกความแตกต่างตามเงื่อนไขการทดลองที่
จําลองขึ้น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีความชํานาญและทักษะจะไม่
สามารถเขา้ใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัคอมเพรสเซอร ์
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รปูท่ี 9 วธิกีารวเิคราะหส์ญัญาณของคอมเพรสเซอรแ์บบโรตาร ี

ดว้ย PCA  
วธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบหลกัสามารถนํามาใช้วเิคราะห์

สญัญาณการสัน่สะเทือนที่บนัทึกจากคอมเพรสเซอร์โรตารีซึ่งจะ

ได้ผลการวเิคราะห์ดงัรูปที่ 9 วิธีการนี้แสดงถึงความแปรผนัของ
ขอ้มูลของสญัญาณการทํางานของคอมเพรสเซอรแ์บบโรตาร ีด้วย
วธิกีารหาคา่ความแปรผนัของขอ้มลูเทยีบกบัขอ้มลูสญัญาณทีใ่ชเ้ป็น
ขอ้มูลอ้างอิง การศึกษานี้ขอ้มูลอ้างอิงคอืสญัญาณการทํางานของ
คอมเพรสเซอรท์ีส่ภาวะปกต ิจากผลการทดลอง รปูที ่9(A) คอืการ
เปรยีบเทยีบความแปรผนัของขอ้มูลของสญัญาณการสัน่สะเทอืนที่
สภาวะปกตเิทยีบกบัสญัญาณอ้างองิ ซึ่งกรณีน้ีคอืการเปรยีบเทยีบ
กบัสญัญาณเดยีวกนั ความแปรผนัที่เกดิขึน้จะเป็นเชงิเสน้ เมื่อนํา
ขอ้มูลสญัญาณที่สภาวะการทํางานอื่นมาเปรยีบเทยีบกบัสญัญาณ
อ้างองิกจ็ะพบว่า องค์ประกอบความแปรผนัของสญัญาณที่เกดิขึน้
ของสญัญาณการสัน่สะเทอืนที่เง ื่อนไขการเสยีหายที่วาล์วด้านดูด 
การเสยีหายทีว่าลว์ดา้นสง่ และความเสยีหายทีใ่บพดัดงัแสดงในรปูที ่
9(B), 9(C), และ9(D) ตามลําดบั สามารถใชท้าํนายความเสยีหายที่
เกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์ได้ และสามารถระบุความเสียหายได้
ใกล้เคยีงกบัสิง่ทีเ่กิดขึ้นจรงิ ตามเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นบนโดเมนมุม
เพลาขอ้เหวีย่ง 
 
5.สรปุ 

การตรวจสอบสภาวะการทํางานของคอมเพรสเซอรท์ัง้สองชนิด
ด้วยสญัญาณการสัน่สะเทือน จากผลการทดลองสามารถทํานาย
ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัคอมเพรสเซอรโ์ดยการวเิคราะหส์ญัญาณ
บนโดเมนเวลาและโดเมนมุมเพลาขอ้เหวีย่ง และงานวจิยัครัง้น้ีได้
แนะนําเทคนิควธิกีารวเิคราะหส์ญัญาณ ดว้ยการใชพ้ารามเิตอรท์าง
สถติ ิซึ่งสามารถวเิคราะหค์วามเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัคอมเพรสเซอร์
ได้บางกรณีเท่านัน้โดยใช้พารามิเตอร์ตัง้แต่ 2 ค่าขึ้นไป วิธีการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัซึง่เป็นวธิกีารทีนํ่าเสนอของบทความวจิยั
น้ีสามารถใช้แยกกลุ่มของข้อมูลที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
คอมเพรสเซอรแ์ต่ละชนิดขณะทาํงานไดเ้มือ่เทยีบกบัสญัญาณอา้งองิ
ทีส่ภาวะปกต ิการศกึษาต่อไปยงัจําเป็นต้องใชเ้ซน็เซอรอ์ื่น ๆ เช่น 
เซน็เซอรว์ดัความดนั เซน็เซอรว์ดัตําแหน่ง เป็นต้น รวมทัง้เทคนิค
การวเิคราะหส์ญัญาณ ทีส่ามารถนํามาใชเ้พือ่อธบิายเหตุการณ์ต่างๆ 
ทีส่งัเกตเหน็ในสญัญาณการสัน่สะเทอืนที่บนัทกึไดจ้ากการทดลอง 
เพือ่พฒันาเป็นวธิกีารวเิคราะหข์องคอมเพรสเซอรท์ัง้สองชนิดต่อไป 
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บทคดัย่อ 
     ในปจัจบุนัพลงังานแสงอาทติยน์บัเป็นพลงังานทางเลอืกใหมท่ีก่ําลงั
ไดร้บัความสนใจ วธิกีารหนึ่งทีเ่ป็นทีส่นใจคอืการเปลีย่นพลงังานแสงไป
เป็นพลงังานความรอ้นโดยใช้เตาเผาสุรยิะอุณหภูมสิูง ระบบน้ีใช้การ
รวมแสงเพื่อให้เกิดปริมาณความร้อนเพียงพอด้วยกระจกสะท้อน
แสงอาทติย์จํานวนมากที่สามารถเคลื่อนที่ตามดวงอาทติย์ที่เรยีกว่า   
เฮลโิอสแตท (Heliostat) ซึง่จะตอ้งมรีะบบขบัเคลื่อนทีม่คีวามแมน่ยาํสงู 
งานวจิยัน้ีมเีป้าหมายในการลดราคาของระบบโดยการใช้ระบบควบคุม
การขบัเคลื่อนแบบเปิด โดยใช้เสตปเปอร์มอเตอร์เพราะไม่ต้องมี
อุปกรณ์ตรวจวดัตําแหน่งที่แม้จะให้ความแม่นยําสูงก็มรีาคาสูงด้วย 
ดงันัน้เพื่อคงความแม่นยําไวต้อ้งมวีธิทีกีารลดความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้
จากระบบขบัเคลื่อนของเฮลโิอสแตทนี้ ซึ่งวธิทีีใ่ชไ้ดแ้ก่ วธิกีารวดัเพื่อ
จดจาํความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จรงิและวธิกีารประมาณค่าความผดิพลาด
ที่เกิดขึ้น โดยจะนําความผิดพลาดดังกล่าวไปใช้ในการชดเชยการ
ขบัเคลื่อนภายในระบบเปิดให้มีความแม่นยําเพิ่มมากขึ้น  ผลการ
ทดลองจากวธิกีารการลดความผดิพลาดในการขบัเคลื่อนทัง้2วธินีัน้ 
วธิีการจดจําความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงสามารถลดความผิดพลาด
สงูสุดไดจ้าก 0.176 องศา เหลอืเพยีง 0.0263 องศา หรอืลดลงถงึ 6.7
เท่า แต่วธิน้ีีแกไ้ขวธิน้ีี ตอ้งใชห้น่วยความจาํมากเนื่องมาจากตอ้งจดจาํ
ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จรงิทุกตําแหน่งของการสง่กําลงั ในขณะทีว่ธิกีาร
ประมาณค่าความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ดว้ยสมการโพลโินเมยีลอนัดบัที ่6 
นัน้ลดความผดิพลาดสงูสุดเหลอื 0.126o หรอืคดิเป็น 1.4 เท่าจากค่า
เดมิ แต่การแกด้ว้ยวธิน้ีีใชห้น่วยความจาํน้อยกวา่มากเพราะใชเ้พยีง1
สมการ6ตวัแปรในการแทนความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ทุกตําแหน่งของการ
ส่งกําลงั  วธิน้ีีเหมาะกบัระบบทีม่คีวามผดิพลาดทีเ่กดิจากฟนัเฟืองน้อย
กวา่ความผดิพลาดทีเ่กดิจากจดุหมนุเยือ้งศนูยม์ากๆ  
 
Abstract 

Solar energy has long been considered an ultimate solution 
to our energy needs.  Solar furnace is a possible way to convert 
solar energy into thermal energy. To obtain high power and 
temperature, the system usually employs a single central receiver 

and a large number of heliostats.  The heliostats must be 
designed to achieve a high degree of targeting accuracy.  To 
reduce cost of heliostats, open-loop positioning system based on 
stepping motor and gearing are used.  Although, accurate but 
costly encoders are not used in the open-loop system, in 
accuracy of the system may be recovered.  Two methods were 
proposed. In the first method, all transmission errors were 
recorded and used to compensate the input command of the 
stepper during actual positioning.  With this method, transmission 
error can be reduced from 0.176 degree maximum to only 0.0263 
degree or 6.7 times in reduction.  However, large amount of 
onboard memory is required to store the data.  On the other 
hand, the second method used a 6th order polynomial to 
represent the data compactly.  As a result, the error can be 
reduced to 0.126 degree maximum which equals to 1.4 times 
reduction. The second method may be desirable if errors from 
gear tooth are small compared to eccentricity of the gear. 

 
1.บทนํา 

การสรา้งเตาเผาสุรยิะอุณหภูมสิงูนัน้ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการสรา้งและ
ออกแบบคอื ปรมิาณพลงังานทีต่อ้งการ และ อุณหภูมทิีต่อ้งการ การ
รวมแสงเพื่อให้เกิดปริมาณความร้อนเพียงพอต่อความต้องการนัน้ 
จะตอ้งใชก้ระจกสะทอ้นแสงอาทติยท์ีส่ามารถเคลื่อนทีต่ามดวงอาทติย์
ได ้ หรอืเรยีกวา่ เฮลโิอสแตท (Heliostat) โดยกระจกนี้จะทําหน้าที่
สะทอ้นแสงไปยงั ระบบตวัรบัส่วนกลาง (Central receiver) เพื่อ
รวบรวมพลงังาน โดยในปจัจุบนัสามารถรวบรวมแสงใหไ้ดพ้ลงังานใน
ระดบัเมกกะวตัต ์ จากโครงการ Solar one และ Solar two ของ
กระทรวงพลงังานสหรฐัอเมรกิาดงัรปูที ่1.1   

ระบบตวัรบัสว่นกลางเป็นระบบทีม่กัมขีนาดใหญ่ โดยจะมพีืน้ทีร่บั
แสงมากและรวมแสงโดยการใชเ้ฮลโิอสแตทจาํนวนมาก ในการสะทอ้น
แสงไปยงัจดุรวมแสงทีจ่ดุเดยีวกนัดงัรปูที ่1.2  เน่ืองมาจากเฮลโิอสแตท
กบัตวัรบัสว่นกลางอาจมรีะยะหา่งกนัมาก 30 เมตรหรอืมากกวา่ ดงันัน้ 
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ตวัเฮลิโอสแตทเอง จะต้องมรีะบบขบัเคลื่อนที่มคีวามแม่นยําในการ
เคลื่อนทีม่าก ไม่เช่นนัน้แลว้แสงสะทอ้นจากดวงอาทติยท์ีต่กกระทบไป
ยงัตวัรบัแสง จะมคีวามคลาดเคลื่อนเกดิขึน้มาก ยกตวัอย่างเช่น หาก 
เฮลิโอสแตทอยู่ห่างจากตัวรับแสงส่วนกลาง 30 เมตร โดยระบบ
ขบัเคลื่อนมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้เพยีง 0.1 องศา จะส่งผลใหแ้สงทีต่ก
กระทบไปยงัตวัรบัสว่นกลางมคีวามผดิพลาดถงึ 5.2 เซนตเิมตร 
 

 
รปูที ่1.1 ระบบรวมแสงอาทติยข์องโครงการ Solar one 

 
รปูที ่1.2 แนวทางการสะทอ้นแสงของระบบแบบตวัรบัสว่นกลาง 

 
โดยทัว่ไปเฮลโิอสแตทจะใช้ระบบควบคุมแบบปิด (Closed-loop 

control system) ซึง่จะมอุีปกรณ์ตรวจวดัมุมการหมุน หรอืไมก่อุ็ปกรณ์
ตรวจวดัตําแหน่งดวงอาทติย์ [1] โดยจะทําหน้าที่ในการส่งสญัญาณ
ป้อนกลบัเพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเฮลิโอสแตทให้อยู่ใน
ตาํแหน่งทีต่อ้งการอยา่งแมน่ยาํ เป็นเหตุใหเ้ฮลโิอสแตทแต่ละตวัมรีาคา
สงู แนวคดิใหม่ในการควบคุมเฮลโิอสแตทคอืการใชร้ะบบควบคุมแบบ
เปิดซึง่ขอ้ดคีอืมรีาคาถูก งานวจิยัน้ีไดนํ้าเสนองานเกีย่วกบั วธิทีกีารลด
ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากระบบขบัเคลื่อนของเฮลโิอสแตทแบบเปิด 
โดยจะเริ่มศึกษาจากแบบจําลองความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากระบบ
ขบัเคลื่อนเฮลโิอสแตท ตลอดจนความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จรงิและวธิกีาร
ลดความผิดพลาดดงักล่าว เพื่อนําไปใช้ในการออกแบบ, สร้างและ
ควบคุมระบบขบัเคลื่อนเฮลโิอสแตทใหม้คีวามแม่นยาํเพิม่ขึน้ โดยทีไ่ม่
จาํเป็นตอ้งใชร้ะบบขบัเคลื่อนราคาแพงทีม่คีวามแมน่ยาํสงู 

 
2. ทฤษฎีความคลาดเคลื่อนของเกียร ์

ค่าความคลาดเคลื่อนในการส่งกําลังของเกียร์เป็นค่าความ
ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้โดยไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้โดยเป็นผลมาจากความ
คลาดเคลื่อนจากระยะห่างระหวา่งฟนัทีข่บกนั (backlash error) และ 
ตําแหน่งการเคลื่อนทีผ่ดิพลาด (position error) โดย backlash เป็นค่า
ความผดิพลาดของการเคลื่อนทีเ่น่ืองจากการหมุนกลบัทศิทาง เมื่อนํา
เฟืองมาประกอบเข้าด้วยกันส่งผลให้มีระยะห่างระหว่างฟนัเกิดขึ้น 

ช่องวา่งนี้จะเรยีกวา่ backlash ส่วน position error เกดิขึน้เมื่อการส่ง
กาํลงัมคีวามผดิพลาดทัง้ในสว่นของตําแหน่งและการเคลื่อนที ่ถงึแมว้า่
ค่าความผิดพลาดทัง้ 2 แบบจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่าง
เดด็ขาด แต่กย็งัมคีวามแตกต่างกนั และเกดิขึน้จากสาเหตุที่แตกต่าง
กนั  ในบทความนี้จะไมค่ดิค่าความผดิพลาดทีเ่กดิจาก backlash โดย
ให้การส่งกําลงัของเกียร์เป็นไปในทิศทางเดียวและใส่แรงบิดไว้เพื่อ
ไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดนี้ดงัจะแสดงใหเ้หน็จากผลการทดลอง 
 
 2.1ตาํแหน่งการเคล่ือนท่ีผิดพลาด (position error) 

ความผดิพลาดส่วนน้ีประกอบไปดว้ยสองส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ความ

ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟนั (tooth-to-tooth composite error, ttE ) 

และความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากจุดหมุนเยื้องศูนยก์ลาง ( Runout 
position error, e ) ความผดิพลาดทัง้สองสว่นน้ีสามารถมองใหอ้ยู่ในรปู

ผลรวมของความผดิพลาด TCE (total composite error, tcE ) โดยจะ

ส่งผลให้เกิดความผดิพลาดในการเคลื่อนที่ของเกียร์ดงัรูปที่ 2.1 ซึ่ง
ความผดิพลาดแต่ละสว่นมรีายระเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
รปูที ่2.1 ความคลาดเคลื่อนของเกยีรเ์ทยีบกบัอุดมคต ิ[2] 

 
2.2 ความผิดพลาดท่ีเกิดขึนระหว่างฟัน TTCE (tooth-to-tooth 
composite error)  

ความผดิพลาดนี้เป็นผลรวมของความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการ
ผลติซึง่ทาํใหร้ปูร่างของฟนัเกยีรไ์มไ่ดม้าตรฐาน ตําแหน่งของฟนัไม่ได้
มาตรฐาน ความหนาของฟนัไมไ่ดม้าตรฐาน ซึง่ความผดิพลาดนี้จะมคี่า
ไม่แน่นอนในแต่ละฟนัของเกยีรจ์ะใหค้่าความผดิพลาดไม่เท่ากนั โดย

ความผิดพลาดส่วนน้ีแทนด้วย สญัลักษณ์ Ett ซึ่งสามารถหา

ค่าประมาณได้จากตารางที่ 2.1 [2] ตารางดงักล่าวจะแสดงความ
ผดิพลาดของเกยีรเ์กรดต่างๆ โดยเกยีรเ์กรดยิง่สูง ความละเอยีดและ
ราคากย็ิง่สงูตามไปดว้ย 
     ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟนั (TTCE) น้ีสามารถประมาณคา่
ใหอ้ยูใ่นรปูของ Sine Wave ได ้โดยพจิารณาใหอ้ยูใ่นรปูของพกิดัมมุได้
จากสมการ 

  aEtt = (Ett/R) sin(θn)      (2.1) 

 
โดย aEtt  = ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟนัในพกิดัมมุ (องศา), 
Ett   = ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟนั (น้ิว) หาไดจ้ากตาราง 2.1, 

R  = รศัม ีpitch ของเกยีร ์(น้ิว), θ  = มมุทีห่มนุไปของเกยีร ์(องศา) 
n = จาํนวนฟนัของเกยีร ์
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ตารางที ่2.1 ความผดิพลาดของเกยีรบ์างเกรดตามมาตรฐานของ 
AGMA (American Gear Manufacturers Association) [2] 
AGMA 
Quality 

No. 
 

Number of Teeth and 
Pitch Diameter 

Tooth-to-
Tooth 

Composite 
(error) 

Total 
Composite 

(Error) 
 

5 Over 20 teeth, over 4in 0.0027 0.0072 
6 Over 20 teeth, over 4in 0.0019 0.0052 
7 Over 20 teeth, over 4in 0.0014 0.0037 
8 Over 20 teeth, over 4in 0.0010 0.0027 
… … … … 

 
2.3 ความผิดพลาดท่ีเกิดขึนจากจดุหมุนเยืองศนูยก์ลาง ( Runout 
position error) 

ในการสรา้งเกยีร์ จุดหมุนจรงิๆของเกยีร์จะมคีวามคลาดเคลื่อน
เลก็น้อยซึง่เป็นผลทาํใหเ้กดิมุมการเคลื่อนทีท่ีผ่ดิพลาดไป ซึง่ตําแหน่ง
ของการหมุนของเกยีรส์ง่ผลให ้ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้มลีกัษณะดงัรปู
ที ่2.2 โดย e คอืความคลาดเคลื่อนในการหมนุเยือ้งศนูย ์ 
 

 
รปูที ่2.2 การวางตวัและความผดิพลาดจากจดุหมนุเยือ้งศนูยก์ลาง [2] 

 

จากสมการ       Etc = Ett + e   (2.2) 

สามารถหาคา่ e ไดจ้าก    e = Etc - Ett    (2.3) 

โดยคา่ Etc และ Ett สามารถหาไดจ้ากตาราง 2.1  และสามารถคาํนวณ

ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากจุดหมนุเยือ้งศนูยก์ลางใหอ้ยูใ่นพกิดั มมุได ้
จากสมการ 

                      aEp = (e/R) sin (θ)            (2.4) 

โดย aEp = ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากจดุหมนุเยือ้งศนูย ์(องศา), Ett 

= ความผดิพลาดทีเ่กดิจากจดุหมนุเยือ้งศนูย(์น้ิว), R  = รศัม ีpitch ของ
เกยีร ์(น้ิว), θ   = มมุทีห่มนุไปของเกยีร ์(องศา) 
     เราสามารถหาความผดิพลาดรวม (TCE) ทีเ่กดิขึน้ในการเคลื่อนที่
ของเกยีรใ์หอ้ยูใ่นพกิดัของมมุไดจ้ากสมการ 

 aEtc = aEtt + aEp       (2.5) 

โดย  aEtc  = ความผดิพลาดรวมทีเ่กดิขึน้ (องศา), aEtt = ความ

ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟนั (องศา) , aEp = ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้

จากจดุหมนุเยือ้งศนูย ์(องศา)  

3. การจาํลองความผิดพลาดท่ีเกิดขึนในเฟือง 
 จากสมการทีก่ล่าวมาเราสามารถจาํลองความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ได ้
สมมตุเิกยีรม์จีาํนวนฟนัเท่ากบั 100 ฟนั แลว้มขีนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง

พติช ์8 น้ิว ใชเ้กยีร ์AGMA เบอร ์5 จากตาราง 4.1 คา่ Ett = 0.0027น้ิว 

, Ep = 0.0072น้ิว จากนัน้จะทําการซึ่งสามารถคํานวณหาความ

ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้โดยรูปที ่3.1 แสดงความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
ฟนั (TTCE) ซึง่อยู่ในช่วง ±0.019o โดยจะเป็น sine wave 100 ลูก
เท่ากบัจํานวนฟนัเฟือง รูปที3่.2 แสดงความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากจุด
หมุนเยือ้งศูนย ์(runout error) ซึง่อยู่ในช่วง ±0.032o รปูที3่.3 แสดง
ความผิดพลาดรวมที่เกิดขึ้น (TCE) ซึ่งอยู่ในช่วง ±0.051o ความ
ผดิพลาดรวม (TCE) แสดงดงัรปูที3่.4 เมือ่เทยีบกบัการเคลื่อนทีใ่นอุดม
คติที่ไม่เกดิความผดิพลาด ในรูปความผดิพลาดรวมที่เกิดขึ้น (TCE) 
ถกูขยาย 500เทา่เพือ่ใหเ้หน็ผลต่างชดัเจน 
 

 
รปูที ่3.1 การจาํลองความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟนั (TTCE) 

 

 
รปูที3่.2 ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากจดุหมนุเยือ้งศนูย ์(runout error) 

 

 
รปูที3่.3 ความผดิพลาดรวมทีเ่กดิขึน้ (TCE) 

ภาพขยาย 

ภาพขยาย 
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รปูที3่.4 การจาํลองการเคลื่อนทีจ่รงิของเกยีรเ์ทยีบกบัการเคลื่อนทีใ่น

อุดมคต ิโดยความผดิพลาดรวมทีเ่กดิขึน้ (TCE) 500เทา่ 
 

4. การแก้ไขความผิดพลาดท่ีเกิดขึนในเฟือง 
 เราทําการแก้ไขความผิดพลาด โดยการทําการจดจําความ
ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ไวก้่อน แลว้เวลาขบัเคลื่อนเกยีรนํ์าเอาความผดิพลาด
ทีจ่ดจาํไวม้าพจิารณาร่วมดว้ย[6] เพื่อบงัคบัไปทีต่ําแหน่งทีเ่มื่อชดเชย
ความผดิพลาดแลว้จะไดต้าํแหน่งทีต่อ้งการดงัแสดงในรปูที ่4.1 

 
รปูที4่.1 วธิกีารลดความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ในเกยีร[์3] 

      
     ผลทีไ่ดจ้ากการแก้ไขความผดิพลาดดว้ยวธิน้ีีโดยกําหนดใหร้ะบบ
ขบัเคลื่อนเกยีรเ์ป็นการขบัเคลื่อนแบบลาํดบัขัน้ มคีวามละเอยีด 10,000 
และ 20,000 ค่าต่อการหมุนเกยีร ์1รอบ หรอืมคีวามละเอยีดในการ
ขบัเคลื่อนแต่ละลําดบัขัน้มคี่า 0.036 องศา และ0.018องศาตามลําดบั
แสดงดงัรปูที ่4.2 
 

 
รปูที ่4.2 ผลการจาํลองความผดิพลาดหลงัจากแกไ้ขแลว้ 

 

     จากผละเหน็ไดว้า่ ความผดิพลาดลดลงจากเดมิอยูท่ี ่±0.051o เหลอื
เพยีง ±0.019o  หรอื 2.684 เท่า จากค่าเดมิสาํหรบัการขบัเคลื่อนทลีะ
0.036องศา และเหลอื±0.008o หรอื 6.357เท่าจากค่าเดมิ เมื่อทําการ

ขบัเคลื่อนทีละ 0.018องศา จะเห็นได้ว่าระบบขบัเคลื่อนที่มีความ
ละเอียดยิ่งสูงยิ่งสามารถลดความผิดพลาดได้มากขึ้น ทัง้ น้ีระบบ
ขบัเคลื่อนต้องมคีวามละเอียดมากกว่าความผดิพลาดที่เกิดขึ้นจงึจะ
สามารถแกไ้ขความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ดว้ยวธิน้ีีได ้
 

5. การทดลอง 
     ในการทดลองใชเ้ฟืองหนอนอตัราทด 1: 100 ต่อเขา้กบัแกนกระจก
โดยตวัเฟืองม ี100ฟนั ซึ่งตดิระบบวดัมุม (encoder) ตรงแกนกระจก
และติดกับแกนมอเตอร์โดยมอเตอร์มีความละเอียดในการหมุน
200step/rev ดงัรูป 5.1 ซึ่งจะทําใหม้คีวามละเอยีดในการขบัเคลื่อน 
20,000 step ต่อการหมุนของแกนกระจก 1 รอบ การขบัเคลื่อนใชก้าร
หมนุกระจกไปทางเดยีวและมตุีม้น้ําหนกั200g ถ่วงไวผ้า่นพูเ่ล่ย ์φ 2cm 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิ backlash ส่วน encoder มคีวามละเอยีดอยู่ที ่
314,880 ค่าต่อการหมุน1รอบ หรือมีความละเอียดมากกว่าระบบ
ขบัเคลื่อน 15.7 เท่า ซึ่งก่อนเริม่การทดสอบทุกครัง้จะทําการหาค่า 
Index จาก encoder ทัง้ 2 ตวัก่อน เพือ่ใหก้ารทดสอบทุกครัง้เริม่จาก
ตาํแหน่งทีฟ่นัคูเ่ดยีวกนัขบกนั 
 

 
รปูที ่5.1 ระบบทีใ่ชใ้นการทดสอบความผดิพลาดของเฟืองตวัหนอน 

 

5.1 Setling-time ของมอเตอร ์ 
ค่า settling time ของมอเตอรน์ัน้มคีวามจาํเป็นมากเพือ่ใหท้ราบ

วา่จะตอ้งใชเ้วลารอเท่าใด เพือ่ใหค้่าทีอ่่านไดจ้าก encoder ถงึจะน่ิง ใน
การขบัมอเตอรไ์ป 1 step มอเตอรท์ีใ่ชม้คีวามละเอยีด200step/rev 
หรอืหมนุ 1.8 deg/Step โดยต่อผา่นเฟืองตวัหนอนอตัราทด 1:100  ผล
ทีไ่ดแ้สดงดงัรปูที ่5.2  โดยม ีsetting time ประมาณ 0.4 sec 

 

 
รปูที ่5.2 มมุองศาทีไ่ดจ้ากการเคลื่อนทีม่อเตอร ์1 step 

Encoder 

แกนกระจก 

Step Motor 

Encode

แกนมอเตอร ์

ภาพขยาย 
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5.2 การทดสอบ Backlash ท่ีเกิดขึนในระบบ 
 ในการทดลองนี้จะทาํการขบัมอเตอร ์1 step ทุกๆ 2 วนิาท ีโดยจะ
ทําการทดลอง 2 รอบ ซึ่งรอบแรกนัน้ใน 2 วนิาทีแรกจะทําการขยบั
แกนกระจกเพื่อใหเ้กดิ backlash หลงัจากนัน้จะทําการปล่อยแกน
กระจกให้ตุ้มถ่วงดงึแกนกระจกไว้ ส่วนรอบที่2จะปล่อยให้ตุ้มถ่วงดงึ
แกนกระจกไวต้ลอด โดยผลทีไ่ดแ้สดงในรปูที5่.3 

 
รปูที5่.3 ผลทดสอบ backlash ทีเ่กดิขึน้ 

 

จากรปูจะเหน็ไดว้า่ชว่ง 0-2.2วนิาทแีรกมมุจะมกีารแกวง่ตวัเป็นผลจาก
การเกดิ backlash แต่หลงัจากนัน้ผลจาก backlash จะหายไป
เน่ืองมาจากน้ําหนกัของตุม้ถ่วงดงึแกนกระจกไว ้  จากการทดลอง
สามารถวดั backlash ไดป้ระมาณ ±0.01o   

 

5.3 การทดสอบความผิดพลาดท่ีเกิดขึน ณ ตาํแหน่งต่างๆของ
เฟืองว่าคงท่ีหรือไม ่ 

การทดสอบเป็นการหมนุเฟืองตวัหนอนไปแลว้กลบั 2 รอบเพือ่ดู
ผลต่างของความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ เพือ่พจิารณาวา่ความผดิพลาดที่
เกดิจากการสง่กาํลงัดว้ยเฟืองตวัหนอนนัน้คงที ่ ณ ตาํแหน่งต่างๆ
หรอืไม ่รปูที ่5.4 แสดงใหเ้หน็วา่ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้มคีา่อยูใ่นชว่ง -
0.0022 o ถงึ 0.0065 o ซึง่ยอมรบัได ้ เพราะการขบัมอเตอร1์Stepจะทาํ
ใหเ้กดิมมุทีก่ระจกหมนุไป 0.018 o  เพราะความผดิพลาดสว่นน้ีคดิเป็น 
36% ของการขบัมอเตอร ์1 step 

 

 
รปูที ่5.4 ผลต่างของความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการขบัมอเตอร2์รอบ 

 
 5.4 การวดัความผิดพลาดท่ีเกิดขึนจากการส่งกาํลงัด้วยเฟืองตวั
หนอน  

จากการทดลองเก็บค่าความผดิพลาดแสดงในรูปที ่5.5 ซึ่งความ
ผิดพลาดอยู่ในช่วง - 0.07751o  ถึง 0.09871o  โดยลักษณะความ
ผดิพลาดทีว่ดัไดน้ัน้จะเป็น sine wave ลูกเลก็ๆจาํนวน 100 ลูกคลื่น

เท่ากบัจาํนวนฟนัเฟืองตวัหนอนพอด ี ซึง่เป็นผลจากความผดิพลาดที่
เกดิขึน้ระหวา่งฟนั (TTCE) โดย sine wave ลูกเลก็ๆนี้จะขีอ่ยู่บน sine 
wave ลูกใหญ่อกีท ีซึง่ sine wave ลูกใหญ่เกดิจากความผดิพลาดจาก
จุดหมุนเยือ้งศูนย ์(runout error) โดย sinewave ลูกเลก็ลูกที ่49 ตรง
ตําแหน่งเฟืองตวัหนอนที ่180o  และ sinewave ลูกที ่59 ตรงตําแหน่ง
เฟืองตวัหนอนที ่212o นัน้จะมคี่าความผดิพลาดกระโดดออกมาจากค่า
อื่นอย่างเหน็ไดช้ดั ซึง่น่าจะเป็นผลมาจากความผดิพลาดจากฟนัเฟือง
ตวัหนอน ณ ตาํแหน่งฟนัที ่49 และ 59 ตามลาํดบั 
 

 
รปูที ่5.5  ความผดิพลาดรวมในการสง่กาํลงัดว้ยเฟืองตวัหนอน 

 

5.5 การลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการส่งกําลงัด้วยเฟืองตัว
หนอนโดยใช้การประมาณความผิดพลาดท่ีเกิดขึนด้วยสมการ 
Polynomial Order6  

จากความผดิพลาดทีว่ดัไดเ้พือ่ใหก้ารประมาณมคี่าทีใ่กลเ้คยีงทีสุ่ด 
จงึนําขอ้มลูดงักล่าวมาจาํลองดว้ยสมการโพลโินเมยีลอนัดบัที ่6 [4] ดงั
รูปที่5.6 เพื่อใช้ในการจําลองความผดิพลาดที่เกิดขึ้นในการส่งกําลงั
ทัง้หมดใหอ้ยูใ่นรปูสมการเพยีงสมการเดยีว 
 

 
รปูที ่5.6 สมการโพลโินเมยีลจากความผดิพลาดทีว่ดัได ้

      
     วธิกีารลดความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้นัน้ สามารถทําไดโ้ดยนําผลทีไ่ด้
จากสมการโพลโินเมยีลมาพจิารณาหาตาํแหน่งในการขบัเคลื่อนทีท่าํให้
เกดิความผดิพลาดน้อยทีส่ดุ โดยหลงัจากทดลองขบัเฟืองหนอนแลว้วดั
ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ไดด้งั รปูที5่.7 ซึง่ความผดิพลาดทีแ่กไ้ดด้ว้ยวธิี
น้ีคือความผิดพลาดที่เกิดจากจุดหมุนเยื้องศูนย์เท่านัน้ โดยความ
ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟนัไมส่ามารถแกไ้ดด้ว้ยวธิน้ีี ซึง่ดไูดจ้าก 

±0.01o   
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ตาํแหน่งเฟืองตวัหนอน ณ มมุ 212o จะเหน็คา่ความผดิพลาดทีเ่กดิจาก
ฟนัซี่ที่59ได้อย่างชดัเจน โดยความผดิพลาดที่วดัได้นัน้อยู่ในช่วง -
0.04230o ถงึ 0.08345o นัน้คอืหลงัจากการแกไ้ขความผดิพลาดดว้ยวธิี
น้ีแลว้มคีวามแมน่ยาํเพิม่ขึน้จากเดมิเพยีง 1.4 เทา่ 
 

 
รปูที5่.7 ความผดิพลาดหลงัจากการแกไ้ขดว้ยสมการโพลโินเมยีล 

 

5.6 การลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากการส่งกําลงัด้วยเฟืองตัว
หนอนโดยใช้การจาํความผิดพลาดท่ีเกิดขึน 

วธิกีารนี้ใชก้ารบนัทกึความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ทุกตําแหน่งการหมุน
ในการสง่กาํลงัดว้ยเฟืองตวัหนอน จากนัน้นําขอ้มลูดงักล่าวมาใชเ้พือ่ใช้
อ้างอิงในการขบัเคลื่อนให้มีความถูกต้องมากขึ้น โดยจะนําความ
ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้มา พจิารณาหาจุดทีส่ามารถขบัเคลื่อนไปยงัตําแหน่ง
ทีต่อ้งการโดยใหม้คีวามผดิพลาดน้อยทีสุ่ด ซึง่หลงัจากการขบัเฟืองตวั
หนอนสามารถวดัความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ดงัรูปที่5.8 ซึ่งวิธีน้ีจะ
สามารถลดไดท้ัง้ความผดิพลาดจากที่เกดิจากจุดหมุนเยื้องศูนย์กลาง
และความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟนั โดยดไูดจ้ากตาํแหน่งฟนัเกยีรท์ี ่
59 ความผดิพลาด ณ ตําแหน่งน้ีจะไม่กระโดดเหมอืนวธิทีีผ่่านมา ซึ่ง
ความผดิพลาดที่เกดิขึน้หลงัจากแก้ไขดว้ยวธิน้ีีเหลอืเพยีง -0.01143o 
ถงึ 0.01486o หรอืมคีวามแมน่ยาํเพิม่ขึน้จากเดมิถงึ 6.7 เทา่ 
 

 
รปูที5่.8 ความผดิพลาดหลงัจากการแกไ้ขดว้ยการจาํความผดิพลาด 

 

6.สรปุ 
 ในการทดลองนี้เราสามารแกไ้ขความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ได2้วธิ ีคอื 
1. วธิกีารจําความผดิพลาดไวทุ้กจุดและ 2.วธิกีารประมาณความผดิ
พลาดที่เกดิขึน้ดว้ยสมการโพลโินเมยีล ซึ่งสามารถดูความผดิพลาดที่

วดัไดจ้ากตารางที6่.1 โดยวธิกีารจําความผดิพลาดไวทุ้กจุดจะมคีวาม
แม่นยํามากกว่า เพราะสามารถแก้ความผดิพลาดที่เกิดจากจุดหมุน
เยือ้งศนูยก์ลาง (Runout error) และความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหวา่งฟนั
(TTCE) ได้ ในขณะที่วิธีการประมาณความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย
สมการโพลโินเมยีลแก้ไดเ้ฉพาะความผดิพลาดทีเ่กดิจากจุดหมุนเยื้อง
ศูนยก์ลางเท่านัน้ ซึง่ในการทดลองนี้มคีวามผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ระหว่าง
ฟนัซี่ที่ 49 และ 59 มาก ทําให้ความผดิพลาดที่แก้ไขโดยวธิน้ีีมคีวาม
แมน่ยาํเพิม่ขึน้เพยีง 1.4 เท่าน้อยกวา่วธิกีารจาํความผดิพลาดไวทุ้กจุด
ทีส่ามารถเพิม่ความแม่นยําไดถ้งึ6.7เท่า  อย่างไรกด็ใีนระบบทีม่คีวาม
ผดิพลาดทีเ่กดิจากฟนัน้อยกวา่ความผดิพลาดทีเ่กดิจากจดุหมุนเยือ้งสงู
มากๆ วธิกีารประมาณความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ดว้ยสมการโพลโินเมยีล 
น้ีมคีวามเหมาะสมในการใชง้านมากกว่าเพราะสามารถละทิง้การแกไ้ข
ความผดิพลาดทีเ่กดิจากฟนัได ้และในการใชง้านจรงิวธิน้ีีมคีวามสะดวก
กว่าเพราะเราสามารถแทนความผดิพลาดทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการส่ง
กําลงัดว้ยสมการเพยีงสมการเดยีวทีม่ ี6 ตวัแปร ซึ่งสามารถประหยดั
หน่วยความจําของระบบควบคุมการขบัเคลื่อนแฮลโิอสแตทได ้เพราะ
ในการสรา้งเตาเผาะสุรยิะอุณหภูมสิงูจรงิๆนัน้ตอ้งใชเ้ฮลโิอสแตทหลาย
พนัตวั  อกีทัง้แฮลโิอสแตท 1 ตวัจาํเป็นตอ้งใชร้ะบบขบัเคลื่อน 2 ชุดใน
การหมุนกระจกตดิตามพระอาทติย์ ในขณะทีว่ธิกีารจําความผดิพลาด
ไวทุ้กจุดตอ้งทําการบนัทกึความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ไวถ้งึ 20,000ค่า ต่อ
ชุดขบัเคลื่อนเพยีงชุดเดยีว 
 
ตารางที ่6.1 แสดงความผดิพลาดทีว่ดัไดจ้ากการทดลอง 

 คา่เดมิก่อน
การแกไ้ข 

แกด้ว้ยการ
ประมาณคา่ความ

ผดิพลาด 

แกด้ว้ยการจาํ
ความผดิพลาด 
ทุกตาํแหน่ง 

Maximum 0.1762 o 0.126 o 0.0263 o 
Average 
Absolute 

0.0362 o 0.0161 o 0.00500 o 

RMS 0.0425 o 0.0193 o 0.00605 o 
ความแมน่ยาํ 

(คดิเป็น
จาํนวนเทา่) 

1 (Max.) 
1 (Avg.) 
1 (RMS) 

1.4 
2.3 
2.2 

6.7 
7.2 
7 
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บทคดัย่อ 
เน่ืองจากการออกแบบระบบรองรบัทีด่ตีอ้งการขอ้มลูหลายดา้น หน่ึงใน
นัน้ คอื ขอ้มลูลกัษณะสภาพถนนเพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการออกแบบระบบ
รองรบัทีเ่หมาะสม ดงันัน้เพือ่ใหก้ารออกแบบรถกอลฟ์ทีผ่ลติในประเทศ
ไทย มคีวามสมบรูณ์และเหมาะสมกบัการใชง้าน จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งมี
การศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพถนนของสนามกอล์ฟในไทย โดย
กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพถนนจําเป็นต้องมคีวามถูกต้อง 
และแมน่ยาํเพยีงพอเพือ่ใชใ้นการจาํลองสภาพถนน 
 
 บทความนี้ นําเสนอแนวคิดในการพฒันาถนนจําลอง ซึ่ง
ครอบคลุมแนวทางในการเกบ็ขอ้มลูของสภาพถนนในสนามกอลฟ์ โดย
ใชห้ลกัวธิกีารวดัสภาพถนนดว้ย Rolling straightedge และวดัลกัษณะ
ของพืน้ถนนด้วย Accelerometer และนําผลการวดัมาประเมนิแบ่ง
ประเภทถนนตามมาตราฐาน ISO 8608 โดยแจกแจงความถีท่ีพ่บจาก
การวดัถนนในสนามกอล์ฟตวัอย่างจาํนวน 2 สนาม คอื สนามกอล์ฟ 
ไทยพฒันาสปอร์ต คลับ และ สนามกอล์ฟ ซัมมิทไพร์เฮิร์ส กอล์ฟ 
แอนท์ คนัทร ีคลบั โดยนําค่าฐานนิยมของประเภทถนนที่ได้จากการ
ทดลองมาใช้ในการกําหนดแบบจําลองนัน้ พบว่าแบบจําลองลกัษณะ
ถ น น นั ้ น ค ว ร มี ค่ า ส เ ป ค ต รั ม กํ า ลั ง ต า ม ส ม ก า ร 

2).(002.0)( −Ω=Ω
d

G  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
One of the significant data for designing suspension system 

is road characteristic. So, designing a golf cart in Thailand needs 
suitably and accurately collected data of road characteristic of 
golf courts, the place where it is drive. 

This paper presents an idea of developing a model of roads, 
which includes the process of gathering data of road 
characteristic of golf courts, by using the principle of rolling 
straightedge and measuring the excitation of road by 
accelerometer, then classifying roads by ISO 8608 standard and 
finding mode of experiment data for designing the road model. 

Data in this paper is gathered from 2 golf courts in Thailand, 
Thai Patana Sport Club in Chonburi, and Summit Piehurst Golf 
and Country Club in Patumtani. 

The result of data shows that mode of road characteristic 
model in golf court have Power spectrum density according to 

this equation 
2).(002.0)( −Ω=Ω

d
G  

.  
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1. บทนํา 
ขณะน้ีธุรกจิของคนไทยทีไ่ดร้บัความนิยมขณะนี้ คอื ธุรกจิ

ผลิตรถกอล์ฟ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มคีู่แข่งน้อยอีกทัง้ยงัสามารถใช้งานได้
หลากหลาย ใช้สามารถนํามาใช้ในหมู่บ้าน รถพยาบาล สถานที่
ทอ่งเทีย่ว และทีส่าํคญัทีสุ่ด คอื ในสนามกอลฟ์ ในขณะนี้ทางสาํนกังาน
นวตักรรมแหง่ชาตยิกรถกอลฟ์ใหเ้ป็นนวตักรรมอนัดบัที ่8 ของประเทศ
ทีส่รา้งสรรคโ์ดยคนไทยในปีน้ี 
 ดว้ยเหตุน้ีงานดา้นวจิยัและพฒันาของกอลฟ์จงึมคีวามสาํคญั
มากขึน้ เพื่อพฒันาสนิคา้ใหม้คีุณภาพออกสู่ตลาดโลก พื้นฐานในการ
ออกแบบนัน้ที่สําคัญ คือ จะต้องรู้ถึงสภาพการใช้งานจริงซึ่งจะถูก
นํามาใช้ออกแบบพฒันารถไฟฟ้า ถนนในสนามกอล์ฟจงึมบีทบาทใน
การกําหนดทศิทางในการออกแบบและพฒันารถกอลฟ์ ไมว่่าจะเป็นใน
เรื่องการออกแบบระบบรองรบั การรบัประกนัคุณภาพชิ้นส่วน การ
วเิคราะหก์ารสัน่สะเทอืนเพื่อดูความสะดวกสบายในการขบัขี ่ หรอื จะ
เป็นการทดสอบความทนทาน 

 บทความนี้จะแสดงขัน้ตอนการดาํเนินงานศกึษาลกัษณะของ
ถนนในสนามกอล์ฟโดยใช้อุปกรณ์วัดที่มีหลักการแบบ  Rolling 
straightedge และเกบ็ค่าการกระตุน้ของถนนผา่นทาง accelerometer 
ซึง่จะเกบ็ขอ้มลูความเร่งทีเ่กดิขึน้ จากนัน้นําค่าทีไ่ดไ้ปวเิคราะห์เพื่อดู
ลกัษณะถนนต่อไปและแบ่งประเภทถนนตาม ISO 8608 โดยดจูากค่า
สเปคตรมักําลงัของความเรง่ทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณช่วง 0.011 cycle/m ถงึ 
2.87 cycle/m ซึง่เป็นขอ้แนะนําใน ISO 8608  

ในการทําวิจยัครัง้น้ีได้เลือกสนามกอล์ฟที่ใช้ในการศึกษา คือ 
สนาม ไทยพฒันาสปอร์ตคลบั จงัหวดัชลบุร ีและ สนาม ซมัมทิไพร์
เฮริส์ กอล์ฟ แอนท์ คนัทร ีคลบั จงัหวดัปทุมธานี รวมระยะทางทัง้สิน้ 
16 กโิลมตร 
 
2. ทฤษฎีบทท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ค่าสเปคตรมักาํลงัของถนน 
 คอื ค่ากําลงัสองเฉลี่ยของสญัญาณต่อช่วงกวา้งของความถี ่
ซึง่สญัญาณในทีน้ี่ คอื ค่าความสงูของถนนในตําแหน่งต่างๆ ในการให้
นิยามลักษณะของถนนนัน้จะใช้ค่าสเปคตรัมกําลังของถนนเป็น
ตวักาํหนด เราจงึสามารถรายงานคา่ลกัษณะถนนได ้2 วธิ ีคอื  
 

2.1.1 รายงานผลแบบคา่สเปคตรมักาํลงัของการขจดัในแนวดิง่ (
d

G ) 

เป็นการรายงานผลค่าสเปคตรมักําลงัของการขจดัในแนวดิง่ของพื้น
ถนน มหีน่วยเป็น m3 
 โดยจะต้องประกอบด้วยค่าสเปคตรมักําลังของการขจัด 
เทยีบกบัความถีข่องถนนบน กราฟแบบ Log- Log scale สว่นการ
ประเมนิลกัษณะของถนนนัน้ ดงัสมการที ่1 และ 2 
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0
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โดยที ่

0
n  คอื คา่ความถีอ่า้งองิมคีา่เทา่กบั 0.1 cycle/m 

0
Ω คอื คา่ความถีเ่ชงิมมุอา้งองิมคีา่เทา่กบั 1 rad/m 

w  คอื คา่กาํลงัในการสรา้งสมการ เป็นอตัราสว่นของคลื่นความถีต่ํ่า
ต่อคลื่นความถีส่งู 
 

2.1.2 รายงานผลแบบคา่สเปคตรมักาํลงัของความเรง่แนวดิง่ (
a

G ) 

เป็นการรายงานผลของค่า สเปคตรมักําลงัของอตัราการเปลี่ยนแปลง
ความชนัในแนวดิง่ของถนนต่อระยะทาง 
 โดยการรายงานผลทําเช่นเดยีวกนัหวัขอ้ 3.1.1 สมการที่
แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างค่าสเปคตรมักําลังของความเร่งแนวดิ่ง 
(

a
G ) กบัความถีข่องคลื่นถนนเป็นดงัสมการที ่3 และ 4 
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โดยที ่

0
n  คอื คา่ความถีอ่า้งองิมคีา่เทา่กบั 0.1 cycle/m 

0
Ω คอื คา่ความถีเ่ชงิมมุอา้งองิมคีา่เทา่กบั 1 rad/m 

'w  คอื คา่กาํลงัในการสรา้งสมการ เป็นอตัราสว่นของคลื่นความถีต่ํ่า
ต่อคลื่นความถีส่งู 
ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่างค่าสเปคตรมักําลงัของการขจดัในแนวดิ่ง 
(

d
G ) และค่าสเปคตรมักําลงัของความเร่งแนวดิง่ (

a
G ) เป็นดงั

สมการที ่5,6 และ 7 

)(4)2()( n
d

Gnn
a

G π=   (5) 
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d

G
a

G    (6) 

4' −= ww      (7) 
 
2.2 การแบง่ประเภทของลกัษณะถนนตาม ISO 8608 [1] 
 ในการแบ่งประเภทของถนนนัน้จะใชส้มการที ่1 และ 2 เป็น

ตวักําหนดลกัษณะของถนน โดยจะแบ่งประเภทของถนนตามค่า 
d

G  

ทีค่่า 0.1 cycle/m หรอื 1 rad/m จะตอ้งมกีารทอนขอ้มลู จากขอ้มลูทีม่ ี
ช่วงกวา้งของความถี่คงที ่(constant bandwidth) ใหม้ชี่วงกวา้งของ
ความถี่เป็นแบบสดัส่วน (proportional bandwidth) ตามสมการที ่8 
และตารางที ่1 ตามกระบวนการใน ISO 8608 จากนัน้ตอ้งทาํการปรบั
สมการที ่1 และ 2 ใหค้่า w มคี่าเท่ากบั 2 โดยใชร้ะเบยีบวธิกีารกําลงั 2 
น้อยทีส่ดุและ แบง่ประเภทของถนนเป็นเกรด A-H ตามตารางที ่2 
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โดยที ่

)( iGs  คอื ค่าสเปคตรมักําลงัทีผ่า่นการคํานวณใหเ้ป็นช่วงความถีท่ี่

เป็นแบบสดัสว่น 

eB คอื คา่ชว่งกวา้งของความถีก่รณทีีแ่บง่ชว่งความถีค่งที ่

)5.0
)(

( +=
e

h
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in
INTn  

)5.0
)(

( +=
e

l
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in
INTn  

โดยที ่ 

)( inh คอื คา่ขอบเขตบนของการแบง่แบบสดัสว่น 

)( inl คอื คา่ขอบเขตล่างของการแบง่แบบสดัสว่น 

ค่า )( inh , )( inl  ขึ้นอยู่กบัต้องการแบ่งแบบสดัส่วนแบบใด ใน

ทีน่ี่จะขอยกตวัอยา่งแบง่แบบ Octave bandwidth ดงัตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 คา่ขอบเขตบน และ ล่างของการแบง่ชว่งความถีแ่บบสดัสว่น 
แบบ Octave bandwidth 

)( inl (cycle/m) )( inc ( cycle/m) )( inh ( cycle/m) 

0.001381 0.001953 0.002762 
0.002762 0.003906 0.005524 
0.005524 0.007813 0.011049 
0.011049 0.015625 0.022097 
0.022097 0.03125 0.044194 
0.044194 0.0625 0.088388 
0.088388 0.125 0.176777 
0.176777 0.25 0.353553 
0.353553 0.5 0.707107 
0.707107 1 1.414214 
1.414214 2 2.828427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่ )
0

(Ω
d

G และประเภทของถนน 

ประเภทของ
ถนน 

ระดบัความขรขุระ )
0

(Ω
d

G x10-6 m3 

ขอบเขตล่าง คา่กลาง ขอบเขตบน 
A  - 1 2 
B 2 4 8 
C 8 16 32 
D 32 64 128 
E 128 256 512 
F 512 1024 2048 
G 2048 4096 8192 
H 8192 16384 - 

 
2.3 การออกแบบอปุกรณ์ในการวดัลกัษณะของถนน [2] 
 ในการวดัความขรุขระของถนนครัง้น้ีเราไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารที่
เรยีกวา่ Rolling straightedge ซึง่มลีกัษณะดงัรปูที ่1 

รปูที ่1 Rolling straightedge 
 
 Rolling straightedge เป็นอุปกรณ์ทีว่ดัความสงูทีอ่ยู่ตรงกลางของฐาน
เทยีบกบัลอ้ปลายทัง้ 2 จดุ เป็นไปดงัสมการที ่9 และแผนภูมภิาพในรปู
ที ่2 

)
2

2(
2
1

ki
Y

ki
Y

i
Y

i
SE

+
+

+
−=    (9) 

i
SE  คอื ผลต่างของระยะทางทีล่อ้กลางเคลื่อนทีก่บัสว่นของฐาน 

i
Y  คอื คา่ความสงูของถนนทีต่ํ่าแหน่งใดๆ 

K คอื ดชันีวดัจดุต่างๆของถนน 
 

 
รปูที ่2 ความสมัพนัธข์องจดุต่างๆ ในสมการที ่9 
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   โดยในการทดลองครัง้น้ีจะใช ้Accelerometer วดัสเปคตรมัความเรง่
ทีเ่กดิขึน้จากนัน้แปลงค่ามาเป็นสเปคตรมัของการขจดัทีต่ําแหน่งของ
ลอ้กลางโดยคาํนวณจาก ตามสมการที ่5,6 และ 7 
 ในส่วนการออกแบบนัน้ เน่ืองจากจุดประสงค์เพื่อการ
นําไปใชใ้นการออกแบบรถกอลฟ์ ดงัน้ีจงึออกแบบความยาวยาวกวา่รถ
กอลฟ์เลก็น้อย คอื ฐานมขีนาดยาว 2 m ลอ้หน้า 2 ลอ้เป็นลอ้แคสเตอร์
ทาํใหเ้ลีย้วโคง้ได ้และเพือ่ใหล้อ้กลางสาํหรบัการวดัการตุน้จากถนนตดิ
พิน้ถนนตลอดเวลา จงึมกีารตดิสปรงิทีต่าํแหน่งดงัภาพที ่3 สว่นลอ้หลงั
เป็นลอ้ธรรมดา แต่ละลอ้มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 10 cm 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
รปูที ่3 แสดงลกัษณะของ Rolling straightedge และตาํแหน่งสปรงิ 

 
3. วสัดแุละอปุกรณ์ 

อุปกรณ์หลกัทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูกัษณะถนนแสดงไวใ้นแผนผงั
การเชือ่มต่ออุปกรณ์ดงัรปูที ่4 

 
รปูที ่4 แผนผงัการประกอบอุปกรณ์การเกบ็ขอ้มลูสภาพถนน 

 
รายละเอยีดอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูมดีงัน้ี 
1. รถกอล์ฟ สําหรบัลากอุปกรณ์เกบ็สภาพถนนดว้ยความเรว็

คงที่เ น่ืองจากขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าการควบคุม
ความเรว็จงึทําไดโ้ดยง่าย ควบคุมความเรว็ดว้ยชุดกล่อง
ควบคุม ใหแ้ล่นดว้ยความเรว็คงที ่12 km/h (รปูที ่5 ซา้ย) 

 
 
 
 
 

 
รปูที ่5 รถกอลฟ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง (ซา้ย) การตดิตัง้ตดิกบั 

rolling straightedge (ขวา) 

2. อุปกรณ์เกบ็สภาพถนน จะใชอุ้ปกรณ์ Rolling straightedge 
ตามทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ 2.3 ซึง่จะตดิกบัตวัรถกอลฟ์ โดย
ใชห้ลกัการของ Universal joint เพือ่ใหเ้คลื่อนตวัอย่างอสิระ
สามารถเลีย้วคงไปตามสนามกอลฟ์ได ้ดงัรปูที ่5 (ขวา) 

3. อุปกรณ์วดัความเร่ง ซึ่งเป็น Accelerometer แบบ 
piezoelectric type ซึง่มคีวามถีธ่รรมชาตทิีส่งูเหมาะสาํหรบั
วดัความเรง่ทีม่คีวามถีต่ํ่า ตดิตัง้ตามตาํแหน่งดงัรปูที ่6 

4. อุปกรณ์เกบ็ขอ้มลู เป็น data locker ของ Dewetron แสดง
ตาํแหน่งการตดิตัง้ดงัรปูที ่6 

 
 
 
 
 

 
รปูที ่6 ภาพตาํแหน่งการวาง data locker (ซา้ย) การตดิตัง้ 

Accelerometer ตดิกบั rolling straightedge (ขวา) 

5. อุปกรณ์แสดงผล เป็น notebook สาํหรบัพกพา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รปูท่ี 7 ภาพแสดงตาํแหน่งการตดิของอุปกรณ์ต่างๆ หมายเลขเรยีงตาม

อุปกรณ์ในขา้งตน้ 
 
4. ขัน้ตอนวิธีการดาํเนินงาน 
4.1 ศึกษาพฤติกรรมการขบัข่ีของผูใ้ช้รถกอลฟ์ในสนามกอลฟ์ 

ในการศกึษาลกัษณะของถนนนัน้จะเน้นไปทีพ่ฤตกิรรมการ
ขบัขีข่องผูใ้ชร้ถกอล์ฟในสนามกอล์ฟพบว่าผูใ้ชข้บัขีเ่ป็นระยะทางสัน้ๆ 
และเสน้ทางการวิง่สว่นใหญ่จะอยู่บรเิวณถนนทีไ่ดท้ําไวเ้พื่อการวิง่ของ
รถกอลฟ์โดยเฉพาะ 

 
4.2 สอบเทียบอปุกรณ์เกบ็ข้อมลูสภาพถนน กบั สภาพถนนจริง
จากการวดัระดบัน้ํา 

ผลจากการศึกษาและสอบเทียบอุปกรณ์เก็บข้อมูลสภาพ
ถนน กบั สภาพถนนจรงิจากการวดัระดบัน้ํา โดยผ่านกระบวนการ 
Fast Fourier Transforms (FFT) และกระบวนการในหวัขอ้ 2.2 เพือ่หา
ค่าสเปคตรมักําลงัพบว่าค่าสเปคตรมักําลงัทีไ่ดจ้ากอุปกรณ์วดันัน้จะมี
ค่า w ใกลเ้คยีง -3.8 ตามรปูที ่8 และเมื่อทอนขอ้มลูในรปู Octave 
band และใชว้ธิกีําลงั 2 น้อยทีสุ่ดปรบัใหค้า่ w มคี่าเท่ากบั -2 จะไดผ้ล
ตามรูปที ่9 ผลทีไ่ดพ้บว่าการวดัดว้ยความถี่ 1000 Hz จะใหค้่า

อุปกรณ์การเก็บสภาพถนน
(Rolling Straightedge)

อุปกรณ์วดัความเร่ง
(accelerometer)

อุปกรณ์เก็บขอ้มูล
(data locker)

อุปกรณ์แสดงผล
(notebook)

รถไฟฟ้าขนาดเล็ก อุปกรณ์การเก็บสภาพถนน
(Rolling Straightedge)
อุปกรณ์การเก็บสภาพถนน
(Rolling Straightedge)

อุปกรณ์วดัความเร่ง
(accelerometer)

อุปกรณ์เก็บขอ้มูล
(data locker)

อุปกรณ์แสดงผล
(notebook)

อุปกรณ์แสดงผล
(notebook)

รถไฟฟ้าขนาดเล็ก

1
5 

2 

3 
4
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สเปคตรมักาํลงัทีไ่ดใ้กลเ้คยีงกบัการวดัดว้ยระดบัน้ํา และจากตารางที ่2 
เราพบวา่ค่าความผดิพลาดนี้จะไมเ่กนิ 1 เกรดของถนน และสามารถ
นํามาใชเ้ป็นคา่เผือ่ในการออกแบบ 

เปรยีบเทยีบคา่สเปคตรมักําลงั

0.000000001
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อุปกรณ์การวัด ระดับน้ํา Power (อุปกรณ์การวัด) Power (ระดับน้ํา)  
 
รปูที ่ 8 เปรยีบเทยีบคา่สเปคตรมักาํลงัจากอุปกรณ์วดัและจากการวดั
ดว้ยระดบัน้ํา 
 

เปรยีบเทยีบคา่สเปคตรมักําลงั

y = 0.00199x-2.00000

y = 0.00094x-2.00000
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อุปกรณ์การวัด ระดับน้ํา Power (อุปกรณ์การวัด) Power (ระดับน้ํา)  
 
รปูที ่9 เปรยีบเทยีบค่าสเปคตรมักําลงัจากอุปกรณ์วดัและจากการวดั
ดว้ยระดบัน้ําโดยผา่นกระบวนการตาม ISO 8608 แลว้ 
 
4.3   เกบ็สภาพถนนในสนามกอลฟ์แบง่ประเภทถนน 
ในขัน้ตอนนี้เราไดเ้ลอืก สนามกอล์ฟเป้าหมาย 2 สนาม คอื สนาม
กอล์ฟไทยพฒันาสปอร์ตคลบั และสนามกอล์ฟพาย เฮริ์ต โดยจะแบ่ง
ช่วงของถนนโดยการสงัเกตก่อนจากนัน้ วดัค่าความเร่งทีเ่กดิขึน้นํามา
คํานวนเป็นค่าสเปคตรมักําลงัของถนน โดยการสงัเกตและการทดลอง
ซึง่เราสามารถจดัรูปแบบได ้ประมาณ 3 รูปตามชนิดและสภาพของ
ถนนไดด้งัน้ี 

1. เขตทางคอนกรตีไม่ได้ราดยาง ซึ่งไม่สามารถสงัเกตคลื่น
ความถีต่ํ่าไดอ้ย่างชดัเจน ดงัรปูที ่10 ค่าสเปคตรมักําลงัที่
จุดอา้งองิวดัได ้อยู่ระหวา่ง 1100 – 2900 cm3 คดิเป็นรอ้ย
ละ 63.88 ของทีว่ดัมาทัง้หมด 

 
 
 
 
 

 
รปูท่ี 10 ลกัษณะของถนนคอนกรตีไมไ่ดร้าดยาง 

 
2. เขตทางคอนกรตีไมไ่ดร้าดยาง สามารถสงัเกตเนินหรอืคลื่น

ความถีต่ํ่าไดช้ดัเจน ดงัรปูที ่ 11 ค่าสเปคตรมักําลงัที่
จุดอา้งองิวดัได ้อยู่ระหวา่ง 2900 – 4700 cm3 คดิเป็นรอ้ย
ละ 29.86 ของทีว่ดัมาทัง้หมด 

 
รปูท่ี 11 ถนนคอนกรตีไมไ่ดร้าดยางทีส่งัเกตคลื่นความถีต่ํ่าได ้

 
3.  เขตทางขรุขระ เป็นบรเิวณถนนทีไ่มไ่ดม้กีารเทคอนกรตีใชอ้ฐิ
ปูพื้นทําทางหรอืบรเิวณสะพานเป็นไม้วางขวาง ดงัรูปที่ 12 ค่า
สเปคตรมักําลงัทีจุ่ดอ้างองิทีว่ดัไดม้คี่ามากว่า 4700 cm3 คดิ
ระยะทางเป็นรอ้ยละ 6.25 ของทีว่ดัมาทัง้หมด 

 
รปูท่ี 12 ลกัษณะของถนนทีเ่ป็นสะพานไมว้างขวาง (ซา้ย) และ อฐิปพูืน้ 

(ขวา) 
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4.4 สร้างสมการในการกาํหนดจาํลองถนนตามฐานนิยมของ
สภาพถนนท่ีได้รวบรวมไว้ 
จากขอ้มูลในขอ้ 4.3 เราสามารถจําลองสภาพถนนทีไ่ดเ้จอบ่อยทีสุ่ด
พบว่าสภาพถนนที่เจอเป็นถนนทีม่คี่าสเปคตรมักําลงัทีค่วามถี่อ้างองิ  
(1 rad/m) มคี่าอยู่ระหวา่ง 1100 – 2900 cm3 ดว้ยเหตุน้ีเองจงึเลอืก
สมการทีใ่ชใ้นการออกแบบรถกอลฟ์ มคี่าอยู่ทีป่ระมาณ 2000 cm3 ซึง่
สามารถเขยีนเป็นสมการของค่าสเปคตรมักําลงัทีเ่ป็นฟงัชัน่ความถี่ได้
ดงัน้ี 

2).(002.0)( −Ω=Ω
d

G                                            (10) 

 
5. วิเคราะหแ์ละสรปุผลการทดลองท่ีได้ 

จากการทดลองทีไ่ดเ้ราพบว่าสภาพถนนส่วนใหญ่นัน้จดัอยู่
ในประเภทถนนเกรด G และมสีมการของค่าสเปคตรมักําลงัดงัสมการที ่
10 ส่วนการออกแบบลกัษณะของถนนนัน้ขึน้กบัสภาพการใชง้านว่าใช้
ในช่วงความถี่และความเรว็ใด ในทีน้ี่จะขอแสดงการออกแบบตวัอย่าง
ของลกัษณะถนนตามสมการที ่ 10 ดงัรปูที ่13 เป็นระยะทาง 100 m 
และความถีแ่ต่ละจุดอยู่ที ่0.1 m โดยการแปลงค่ากลบัมาเป็นสญัญาณ
เชงิระยะทาง 

ผลจากการเกบ็ค่าลกัษณะถนนทีผ่า่นมาพบวา่ถนนในสนาม
กอล์ฟเป็นถนนที่ค่อนข้างมีการกระตุ้นจากถนนที่รุนแรง เน่ืองจาก
ลกัษณะสนามมเีนินและมคีลื่นในช่วงความถีต่ํ่ามาก การออกแบบระบบ
รองรบัทีด่จีงึมคีวามสาํคญัในการขบัขีร่ถกอลฟ์ 

ลักษณะถนนใชใ้นการจําลอง
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รปูที ่13 แสดงตวัอยา่งลกัษณะถนนตามสมการที ่10 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
ในการทําการทาํการวจิยัครัง้น้ีจะเลอืกสนามกอล์ฟ มาใชใ้นการทาํการ
เกบ็ค่าอยู่ 2 สนามซึง่ ยงัถงึวา่ตอ้งการขอ้มลูของสนามกอลฟ์อื่นๆอกี
มากเพื่อใหไ้ดค้่าในการคํานวณถูกตอ้งแม่นยํามากกว่าน้ี อกีทัง้วธิกีาร 
rolling straightedge นัน้ใชอุ้ปกรณ์วดัความเรง่ในการคาํนวณค่าความ
ขรุขระของถนน ซึ่งหากเป็นไปได้ควรลองใช้อุปกรณ์ที่วดัระยะทาง 
จากนัน้เทยีบเคยีงขอ้แตกต่างกนั 
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บทคดัย่อ 

บทความวิชาการนี้ เป็นการนําเสนอปญัหาการหาค่าความ
เหมาะสมสูงสุดของระบบพลศาสตร์ของลิฟต์ขนส่งในรูปแบบของ
ความต้องการความนิ่มนวลตลอดการทํางาน ซึ่งโดยทัว่ไปแล้วใน
การกําหนดฟงัก์ชัน่ของค่าความเหมาะสมสงูสุดของระบบพลศาสตร์
นัน้ จะนิยมใชเ้ทอมของ พลงังาน เวลา ความเรว็ และระยะขจดั แต่
ในบทความวชิาการหรอืงานวจิยัชิ้นน้ีจะเน้นเป็นพเิศษที่ความนิ่ม
นวลของระบบลฟิต์ขนส่งเน่ืองจากเป็นทีท่ราบกนัดวี่าในการทํางาน
ของระบบพลศาสตร์โดยเฉพาะระบบลิฟต์ขนส่งนัน้ ความนิ่มนวล
เป็นที่ต้องการความนิ่มนวลในการเคลื่อน ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมีความ
สนใจในปญัหา น้ีและต้องการศึกษาผลลัพธ์ที่ ได้ เพื่ อ นําไป
เปรยีบเทยีบกบัการใชพ้ลงังานน้อยทีสุ่ด จากการวจิยัพอสรุปไดว้่า
คาํตอบทีไ่ดม้คีวามใกลเ้คยีงกบัการใชพ้ลงังานน้อยทีสุ่ดเป็นฟงักช์ัน่
ของค่าความเหมาะสมสงูสุด ซึง่จะมผีลดใีนการวเิคราะหท์างตวัเลข
และนําผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสม กล่าวคอื ไดท้ัง้ความ
น่ิมนวลและการประหยดัพลงังาน 

 
Abstract 

This paper deals with the problem of finding the extremal 
solutions of the elevator systems in term of minimum jerk.  In 
general, energy, time, velocity and displacement are used as 
an objective function; however, this paper is emphasizing the 
minimum jerk instead.  Not only the minimum jerk is become 
an objective of this work, but also the results are used to 
compare with the minimum energy problem.  After comparison, 
the conclusion is that both results from the minimum jerk and 
energy are quite similar when the total energy consumptions 
are compared. 
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1. บทนํา 
 ในรปูแบบปญัหาของระบบการเคลื่อนทีโ่ดยทัว่ๆ ไปโดยเฉพาะ
การเคลื่อนทีข่ ึน้ลงของลฟิตข์นสง่ทีผู่ว้จิยัมคีวามสนใจ จะประกอบไป
ดว้ยหลายสว่น เช่น สมการการเคลื่อนทีข่องลฟิตข์นสง่ เงือ่นไขของ
ค่าเริม่ต้น (Initial Conditions) เงื่อนไขทีเ่ป็นขอบเขต (Boundary 
Conditions) หรอื เงื่อนไขทีเ่ป็นขอบเขตสองตําแหน่ง (Two-Point 
Boundary Value Conditions) โดยเฉพาะในกรณีของเงือ่นไขทีเ่ป็น
ขอบเขตสองตําแหน่งนัน้ มกีารนําเสนอในหลายรูปแบบดว้ยกนัแต่
เป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่า คาํตอบของปญัหาดงักล่าวมไีดม้ากกว่า
หน่ึงคําตอบ ตวัอย่างเช่นการเดนิทางจากจงัหวดัหน่ึงไปอกีจงัหวดั
หน่ึงนัน้มดีว้ยกนัมากมายหลายเสน้ทาง ทาํใหม้กีารเลอืกหาเสน้ทาง
ทีม่คีวามเหมาะสมสงูสดุทัง้น้ีขึน้อยู่กบั ผูท้ีต่ ัง้ปญัหานัน้วา่จะสนใจใน
เรื่องใดหรือความประสงค์ใดเป็นหลัก เช่น เส้นทางที่ส ัน้ที่สุด 
เส้นทางที่ประหยดัพลงังานมากที่สุด เป็นต้น จากปญัหาดงักล่าว
ในทางทฤษฎี ก็คือปญัหาของการหาค่าความเหมาะสมสูงสุด 
(Optimization Problems) นัน่เอง หน่ึงในวตัถุประสงคท์ัง้หลายนัน้ 
นักวจิยัส่วนมากได้ให้ความสนใจในเรื่องของ การใช้พลงังานน้อย 
ทีสุ่ด  และนกัวจิยัอกีหลายท่านกไ็ดใ้หค้วามสนใจในเรื่อง ของความ
น่ิมนวลของระบบ  แต่จากการค้นคว้าก็ยัง ไม่มีผู้ ใดทําการ
เปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีไ่ดร้ะหวา่ง วตัถุประสงคท์ัง้สองอยา่งนี้ ทีผู่ว้จิยั
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มคีวามเหน็ว่า น่าจะมคีวามสอดคลอ้งกนัในผลลพัธท์ีไ่ดแ้ละน่าจะมี
ขอ้ดขีอ้เสยีในการพจิารณาเลอืกใชฟ้งักช์ ัน่วตัถุประสงคท์ัง้สองนี้  
 
 
2. รปูแบบข้อกาํหนดของปัญหา ( Problem  Statement) 
 ในระบบพลศาสตร์ที่เป็นเชงิเส้น (Linear) และไม่เชงิเส้น 
(Nonlinear) นัน้สามารถเขยีนอยู่ในรปูของสมการอนุพนัธอ์นัดบัที ่
หน่ึงไดด้งัน้ี 

  

,)();,,( 00 xtxtuxfx ==&             (1) 

 

โดยที่ nRx∈ , mRu∈  เป็นตวัแปรที่เรยีกว่า States และ 

control ตามลําดบั 0x  คอืค่าเงือ่นไขเริม่ตน้ของตวัแปร States 0t  

คอืเวลาเริม่ตน้และ ),,( tuxf เป็นฟงัก์ชัน่ทีอ่ยู่ในรปูของ States 
Control และ เวลา  รปูแบบของปญัหาในทีน้ี่กค็อืการหาค่าของ 
Control input )(tu  และ ตวัแปร State )(tx  ทีท่ําให้
วตัถุประสงคท์ีต่อ้งการพลงังานน้อยทีสุ่ดหรอืความนิ่มนวลสงูสุดเป็น
จรงิ และสดุทา้ยกค็อืนําระบบไปสูจ่ดุหมายปลายทางที ่ 
 

ff xtx =)( .                           (2) 

 

โดยที ่ ft คอืเวลา ณ ทีจ่ดุสดุทา้ยทีพ่จิารณา 

 
    2.1 ปัญหาการใช้พลงังานน้อยท่ีสดุ (Minimum Energy 
Problems) 
      ในปญัหานี้ ฟงัก์ชัน่ของค่าความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในรูป 
ดงัน้ี 
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     2.2 ปัญหาของความน่ิมนวลสงูสดุ (Minimum Jerk 
Problems) 
  ในรูปแบบที่คล้ายกนักบัปญัหาการใช้พลงังานน้อยที่สุด
นัน้ ปญัหาของความนิ่มนวลสงูสดุไดม้ขีอ้แตกต่างดงัน้ี เน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงของแรงที่เทยีบกบัเวลา (Jerk) คอื ตวัแปรที่เป็น
อนุพนัธอ์นัดบัทีห่น่ึงของ u  ดงันัน้ jerk สามารถถกูเขียนในรูปของ

ตวัแปรใหม่ได้ดงันี ้

กําหนดให้ 

 

xu =                                 (4) 
 

จากสมการที ่(1) จงึเขยีนใหมไ่ดว้า่ 
 

),,( txxfx =&                                   (5) 

โดยที ่
 

ux ~=                                         (6) 
 

x  และ mRu ∈~  เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรกับปญัหา การใช้
พลงังานน้อยทีสุ่ดแลว้ x  กค็อื ตวัแปรควบคุม (Control Variable) 
ดงัสมการที ่(4) นัน่เอง แต่ u~  ในทีน้ี่กค็อื ความนิ่มนวล (jerk) ทาํ
ใหฟ้งักช์ัน่ของคา่ความเหมาะสมสงูสดุของปญัหาความนิ่มนวลสงูสุด
อยูใ่นรปูของ 
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3. เงื่อนไขท่ีจาํเป็นในการแก้ปัญหา (Necessary Conditions) 

โดยการศึกษาในงานวิจ ัยน้ีใช้หลักการของแคลคูลัสความ
แปรปรวนหาเงื่อนไขของค่าตํ่าที่สุดและสูงทีสุ่ด ซึ่งเป็นวธิอี้อมของ
ปญัหาทางการหาคา่เหมาะสมทีสุ่ดสาํหรบัระบบควบคุมในระบบทาง
พลศาสตร ์ขึน้กบัการตัง้สมมุตฐิานเกี่ยวกบัสมรรถนะเงื่อนไขจาํกดั
ทางกายภาพหรอืปลายทางของระยะทางการทาํงาน ใหฟ้งักช์นันอล 
(Functional; [ ]xJ ) เป็นฟงัก์ชนัพื้นฐาน ซึ่งสมการที่สามารถ
ครอบคลุมปญัหาทัง้หมดคอื   
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แต่ถ้าพจิารณาคอสฟงัก์ชนันอลทีค่่าพลงังานของระบบทีน้่อยที่สุด 
(Minimum energy) จะเหลอืรปูสมการเพยีง 
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การเลอืกใช้เงื่อนไขใดนัน้ขึน้อยู่กบัปญัหาที่ต้องการพจิารณา โดย
ฟงัก์ชนันอล [ ]xJ  ในการศกึษานี้ใชก้รณีทีม่เีวลาและตําแหน่งที่
แน่นอน (Fixed end time and end points) ซึง่เป็นฟงักช์นัที่
กําหนดเวลาเริม่ตน้ ( 0t ) เวลาสุดทา้ย ( ft ) รวมทัง้ค่าของฟงักช์นั 

)(),( 0 ftxtx  ไวแ้ล้ว ความสามารถในการแบ่งแยกกนัของฟงัก์ชนั 

(Differentiable functions) เป็นไปตามสภาวะขอบเขตของ 

00 )( xtx = และ ff xtx =)(  โ ดย เ วล าที่ ใ ช้ จ ะ อยู่ ร ะหว่ า ง 

fttt ≤≤0  ให้ฟงัก์ชนั ( )nn xxxxtF && ,...,,,...,, 11
 แสดงเป็น

ฟงักช์นันอลไดว้า่ 
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ถา้ให้ )(txi ถกูเพิม่คา่ขึน้โดย )( 0thi  แต่ยงัคงอยู่ในเงือ่นไขขอบเขต 

ทําให้ 0)()( 0 == fii thth  ดังนัน้การเปลี่ยนแปลงในฟงัก์ชัน

นอล JΔ เป็น 
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และเมื่อใชอ้นุกรมเทยเ์ลอร ์(Taylor’s series) กระจายสมการ และ
ตดัเทอมทีม่ดีกีรตีัง้แต่สองขึน้ไป (Higher order terms) ทิง้ จะไดว้า่ 
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ซึง่ Jδ เป็นการประมาณค่าของ JΔ เมื่อตดัเทอมทีม่ดีกีรตีัง้แต่สอง
ขึน้ไป และเมือ่อนิทเิกรทเทอมทีส่องดว้ยวธิอีนิทเิกรทบายพารท์ (by 
part) จะไดว้า่   
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สว่นเงือ่นไขของคา่ตํ่าสดุและสงูสดุของคา่เหมาะสมสงูสดุเป็นค่าทีท่าํ
ให้ 0=Jδ  คอืการทําให้ 0)()( 0 == fthth ดงันัน้จงึสมมตใิห ้ 

เป็นอนุพนัธต์่อเน่ือง (Continuous derivatives) ทาํใหไ้ดค้า่เป็น 
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5. ระบบพลศาสตรข์องลิฟตข์นส่ง 

 
 

  
                    

 รปูที ่1 ก. ระบบพลศาสตรข์องลฟิตข์นสง่(เคลื่อนทีข่ ึน้) 
 

 
 

       
  รปูที ่1.ข ระบบพลศาสตรข์องลฟิตข์นสง่(เคลื่อนทีล่ง) 

จากรปูที ่ 1 ก. กาํหนดให ้ kgm 12001 = และ  50=nF  N
จะไดส้มการการเคลื่อนทีข่องระบบอยูใ่นรปู 
 

0111 =−−+ TFgMxM n&&                         (15) 

หรอื 

0111 =−−+− TFgMxM n&&  

 
เราสามารถจดัใหอ้ยูใ่นรปูของสมการที ่(1) ไดด้งัน้ี 
 

   21 xx =&        

81.9
200,1200,1

1
2 −+= nFux&                         (16) 

หรอื 

 81.9
200,1200,1

1
2 −+−= nFux&      (17) 

 
กาํหนดเงือ่นไขเริม่ตน้เป็น 

0)0(1 =x , 0)0(1 =x& , 0)0(1 =x&& , 4)2(1 =x  

0)2(1 =x&  และ  0)4(1 =x&&  
 

4.1 ปัญหาการใช้พลงังานน้อยท่ีสดุ (Minimum Energy 
Problems) 
  ในปญัหาน้ี ฟงักช์ัน่ของคา่ความเหมาะสมสงูสดุอยูใ่นรปู ดงัน้ี 
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จากการใชแ้คลคลูสัความแปรปรวน  
 

)()( 212121
2
1 xuxxuF && −+−+= λλ      (19) 

 
ทาํใหเ้งือ่นไขทีจ่าํเป็นจากสมการที ่(14) มดีงัน้ี 
 

2

0

2
1

12

21

12

1

λ

λλ

λ

−=

=
=
−=

=

u

ux
xx

&

&

&

&

                            (20) 

    
     4.2 ปัญหาของความน่ิมนวลสงูสดุ (Minimum Jerk 
Problems) 
   ในปญัหาน้ี สมการที ่(16) จําเป็นทีจ่ะตอ้งเขยีนใหม่
ใหม้ ีเทอมของ jerk อยูด่ว้ยในระบบดงัน้ี 
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และยงัคงกําหนดให ้ 0)0(1 =x , 0)0(2 =x , 1)1(1 =x  

และ 0)1(2 =x เชน่เดยีวกบัปญัหาของการใชพ้ลงังานน้อยทีส่ดุ 
ฟงักช์ัน่ของคา่ความเหมาะสมสงูสดุอยูใ่นรปู ดงัน้ี 
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จากการใชแ้คลคลูสัความแปรปรวน (Calculus of Variation) 
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ทาํใหเ้งือ่นไขทีจ่าํเป็นจากสมการที ่(14) มดีงัน้ี 
 

23121 ,,0 λλλλλ −=−== &&&                                  (25) 
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6. ผลลพัธจ์ากระเบยีบวิธีทางตวัเลข (Numerical 

Results) 
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         รปูที ่2 เปรยีบเทยีบ )(1 tu ทีไ่ดจ้ากทัง้สองปญัหา 

 
ในปญัหาของความนิ่มนวลสงูสุดนัน้ เราไม่สามารถหาคําตอบไดใ้น
รูปแบบของสมการเชงิเสน้เน่ืองจาก เงื่อนไขขอบเขตมไีม่เพยีงพอ 
ดงันัน้ในงานวจิยัน้ี ได้นําระเบยีบวธิกีารทางตวัเลขที่มชีื่อเรยีกว่า
Linear Programming ซึง่เป็นระเบยีบวธิกีารทางตวัเลขทีใ่ชใ้นการ
หา ค่าความเหมาะสมสูงสุดมาใชใ้นการหาคําตอบทีต่้องการของ 

)(3 tx  ซึ่งหมายความถึง )(1 tu  ในปญัหาของการใช้พลังงาน

น้อยทีส่ดุ ดงัจะเหน็ไดจ้ากสมการที ่(20)   
 เมือ่นําผลลพัธท์ีไ่ดเ้ฉพาะ แรงทีก่ระทาํต่อระบบพลศาสตรน้ี์มา

เขียนกราฟด้วยกันแล้วจะเห็นว่า แรง )(1 tu  ที่ได้จากทัง้สอง

ปญัหามีความใกล้เคียงกันมากเนื่องจากค่าของ dtuJ ∫=
1

0

2
1  

ของปญัหาที่พจิารณาการใช้พลงังานน้อยที่สุดและ ความนิ่มนวล
สูงสุดมีค่าโดยประมาณเท่ากับ 300 และ 290 และจากการ
เปรยีบเทยีบ จะเหน็ไดว้่าค่าของ input มคี่าต่างกนัเท่ากบั 3% ซึง่
เป็นคา่ทีย่อมรบัไดว้า่ขอ้มลูทัง้สองมคีวามใกลเ้คยีงกนัจรงิ  
 
6. สรปุและวิจารณ์ผลการทดสอบ 
 จากการวจิยัพอสรุปได้ว่า คําตอบทีไ่ด้จากการพจิารณาหาค่า
ความนิ่มนวลสงูสุดนัน้ มคีวามใกลเ้คยีงกบัการใชพ้ลงังานน้อยทีสุ่ด
เป็นฟงักช์ัน่ของค่าความเหมาะสมสงูสุด ซึง่จะมผีลดใีนการวเิคราะห์
ทางตวัเลขในเรื่องของ การทีส่ามารถกําหนดค่าเริม่ตน้และสุดทา้ย
ใหก้บัแรงทีจ่ะมาทาํกบัระบบไดใ้นอนาคต และนําผลลพัธท์ีไ่ดไ้ปใช้
งานได้อย่างเหมาะสม หมายความว่า ได้ทัง้ความนิ่มนวลและ
ประหยดัพลงังาน 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้นําเสนอการควบคุมลูกตุ้มกลบัหวั 3 มติ ิระบบลูกตุ้ม

กลบัหวั 3 มติปิระกอบไปด้วย แท่งมวลทีเ่คลื่อนที่บนระนาบ xy ของ
โต๊ะ xy และก้านลูกตุ้มที่สามารถหมุนได้ 2 แกนถูกวางบนแท่งมวล 
โดยเป้าหมายกค็อื เลีย้งใหก้า้นลูกตุม้กลบัหวัตัง้ตรงอยู่ได ้พรอ้มกนันัน้
กค็วบคุมก้อนมวลให้เคลื่อนที่อยู่กึ่งกลางของโต๊ะ xy ตวัควบคุมแบบ 
LQR และ MRAC (Model Reference Adaptive Control) ถูกนํามา
ออกแบบควบคุมลูกตุ้มกลบัหวั 3 มติแิละเปรยีบเทยีบผลการทดลอง 
ระบบวชิัน่ไดถู้กนํามาใชเ้พื่อวดัมุมเอยีงของก้านลูกตุ้มกลบัหวั โดยใช้
ขอ้มลูรปูภาพจากกลอ้งซมีอสมาประมวลผลหามุมเอยีงแทนทีใ่ชเ้อนโค
เดอร ์

 
Abstract 

This paper represents the control of 3D inverted pendulum. 
It consists of a mass which moves on the xy-plane of a xy-table 
and a rod placed on the mass can rotate about 2 axes.  The 
objective is to stabilize the rod and control the mass position to 
stay at the middle of the xy-table. LQR and MRAC are used to 
implement and compare their results. Vision system is utilized to 
measure the tilt angle of the rod by using the image information 
of CMOS camera instead of an encoder. 

 
1. บทนํา 

ระบบลกูตุม้กลบัหวัเป็นระบบหน่ึงทีม่คีวามน่าสนใจในการทดสอบ
ของการควบคุมแบบป้อนกลบั ดงันัน้จงึมผีู้วจิยัหลากหลายท่านที่ให้
ความสําคญัและทําการศกึษาและออกแบบตวัควบคุมหลากหลายชนิด
มาควบคุมระบบลูกตุม้กลบัหวั อาทเิช่น อลักอรธิมึของ Guzella และ 
Isidori โดย Renou และคณะ [4] ไดถู้กนํามาใชใ้นการคาํนวณหาการ
แปลงไม่เชงิเส้นและกฎควบคุม เพื่อที่จะควบคุมระบบลูกตุ้มกลบัหวั
แบบก้านเดี่ยว การออกแบบตัวควบคุมแบบปริภูมิสถานะโดย 
Chinichian และคณะ [3] ถูกนําเสนอเพื่อควบคุมแบบจาํลองเชงิเสน้
ของก้านลูกตุ้มกลบัหวัที่มจีํานวนองศาอิสระเท่ากบั 2 และ Magana 
และคณะ [7] ได้ทําการทดลองและออกแบบตวัควบคุมฟซัซี่ลอจกิ

รว่มกบัใชร้ะบบวชิัน่ เพือ่เลีย้งลูกตุม้กลบัหวัแบบกา้นเดีย่วใหต้ัง้ตรงอยู่
ได ้สว่น Sprenger และคณะ [5] และ Chung และคณะ [6] ไดนํ้าเอา
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชนิด SCARA มาใชเ้ลี้ยงกา้นลูกตุม้กลบัหวัทีม่ ี
องศาอสิระเท่ากบั 2 โดยแบบจาํลองของลูกตุ้มกลบัหวัน้ีถูกฉายลงบน
ระนาบ xz และ yz และแบบจาํลองแต่ละระนาบทีไ่ดถู้กพสิจูน์ดว้ยว่า
อสิระแก่กนัและสามารถควบคุมไดไ้มข่ึน้แก่กนั  

บทความนี้นําเสนอการหาแบบจาํลองระบบลูกตุม้กลบัหวั 3 มติทิี่
ถูกวางบนก้อนมวลทีเ่คลื่อนทีไ่ดบ้นโต๊ะ xy และเปรยีบเทยีบผลการ
ควบคุมระหวา่งตวัควบคุมแบบ LQR และ MRAC โดยตอ้งการควบคุม
กา้นลูกตุม้ใหต้ัง้ตรงอยู่ไดแ้ละกอ้นมวลเคลื่อนทีอ่ยู่บรเิวณกึง่กลางของ
โต๊ะ xy พรอ้มกนันัน้แสดงการการเทยีบมาตรฐานกล้อง (Camera 
calibration) เพือ่ใชก้ลอ้งดจิติอลความเรว็สงูมาช่วยในการวดัมุมเอยีง
ของกา้นลกูตุม้กลบัหวั 
 
2. แบบจาํลองคณิตศาสตร ์

แบบจําลองคณิตศาสตร์ของระบบลูกตุ้มกลับหัวได้ถูกจําแนก
ออกแบบ 2 ระบบยอ่ย กค็อื 
 
2.1 แบบจาํลองคณิตศาสตรข์องก้านลกูตุ้มกลบัหวั 

แบบจําลองคณิตศาสตร์ของก้านลูกตุ้มได้ถูกคํานวณหาด้วย
สมการการเคลื่อนทีข่องลากรองจ ์(Lagrange’s equation) 
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 โดยที่ L , q  และ Q  เป็นฟงัก์ชนัลากรองจ์, Generalized 
coordinates และ Generalized forces ตามลําดบั สาํหรบัระบบกา้น
ลกูตุม้กลบัหวัในรปูที ่1 Generalized coordinates กค็อื [ ]ϑψ  ซึง่เป็น
คา่มมุเอยีงของกา้นลกูตุม้กลบัหวั และพลงังานจลน์ของระบบกค็อื 
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            (2)
 โดยที ่  x  และ y เป็นระยะการเคลื่อนทีข่องกอ้นมวลในแนวแกน 
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x และ y ตามลาํดบั สว่น l  และ BM  คอืความยาวของกา้นลูกตุม้กลบั
หวัและมวลของลูกบอล ตามลําดบั  พลงังานศกัย์ของระบบสามารถ
เขยีนเป็นสมการไดค้อื 
                             ψϑ coscosglMV B=    (3) 
สว่นฟงักช์นัของลากรองจส์ามารถหาไดด้ว้ย VTL −=  
ดงันัน้สมการการเคลื่อนทีข่องกา้นลกูตุม้กลบัหวั 3 มติ ิกค็อื 
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             (4) 
สมการที่ได้เป็นสมการไม่เชงิเสน้ ดงันัน้สมการนี้ถูกแปลงเป็นสมการ
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รปูที ่1 ภาพจาํลองกา้นลกูตุม้กลบัหวั 3 มติ ิ

 
2.2 แบบจาํลองคณิตศาสตรข์องก้อนมวล 
 แบบจาํลองของกอ้นมวลไดถู้กหาโดยใชว้ธิกีารหาเอกลกัษณ์ของ
ระบบ โดยจ่ายสญัญาณขาเขา้เป็นแรงดนัไฟฟ้าไปที่มอเตอร์และวดั
สญัญาณขาออกเป็นความเรว็ของการเคลื่อนทีข่องกอ้นมวล เมือ่ทาํการ
เกบ็ขอ้มลูแล้ววาดกราฟระหว่างความเรว็และเวลา ดงัรปูที ่2 กจ็ะเหน็
ไดว้า่ผลทีไ่ดไ้มม่แีกวง่ตวัเลย ระบบของกอ้นมวลจงึถกูคาดวา่เป็นระบบ
อนัดบัหน่ึง ซึง่พารามเิตอรข์องระบบถูกคาํนวณหาดว้ยความช่วยเหลอื
ของซอฟแวร ์MATLAB ทําใหท้ราบแบบจาํลองคณิตศาสตรข์องมวล
ดงัน้ี 
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  โดยที่ XV  และ YV  เป็นแรงดันไฟฟ้าในแกน x และ y ตาม 
ลําดบั และไดเ้ปรยีบเทยีบผลทีไ่ดจ้ากระบบจรงิกบัสมการคณิตศาสตร ์
ดังแสดงในรูปที่ 2 จากกราฟที่ได้เห็นได้ว่าเส้นกราฟที่ได้จากการ
ทดลองกบัจากแบบจําลองคณิตศาสตรม์ผีลทีใ่กล้เคยีงกนัมาก จงึสรุป
ไดว้่าแบบจําลองคณิตศาสตรท์ีไ่ดม้าสามารถแสดงพฤตกิรรมของการ
เคลื่อนทีข่องกอ้นมวลไดจ้รงิ 

 
รปูที ่2 ผลเปรยีบเทยีบระหวา่งระบบจรงิและแบบจาํลอง 

 
2.3 แบบจาํลองคณิตศาสตรข์องทัง้ระบบ 
 จากหวัขอ้ที ่2.1 และ 2.2 ทําใหท้ราบสมการการเคลื่อนทีข่องทัง้
กา้นลูกตุ้มกลบัหวัและก้อนมวล (5) และ (6) จากนัน้นําสมการทัง้คู่มา
เขยีนใหม่เพื่อสรา้งสมการรวมทัง้ระบบในรปูของปรภิูมสิถานะ โดยทีม่ ี
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3. ตวัควบคมุ LQR 

สมการการเคลื่อนทีข่องทัง้ระบบ (7) ถกูใชใ้นการออกแบบตวัควบ 
คุมเพือ่หาเมตรกิซอ์ตัราขยายตวัควบคุม K  ดว้ย LQR  โดยแผนผงั
การควบคุมไดแ้สดงในรปูที ่ 3 และกฎควบคุมดว้ยการป้อนกลบัสถานะ
กค็อื 

KXU −=     (8)  
สาํหรบัการคาํนวณหาเมตรกิซอ์ตัราขยายตวัควบคุม เมตรกิซ ์ Q  และ 
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R  ถกูกาํหนดใหเ้ป็น { }0,1000,0,30,0,1000,0,30diag  และ 
{ }0038.0,0038.0diag  ตามลาํดบั เมตรกิซอ์ตัราขยายตวัควบคุม 

K สามารถหาคา่ไดเ้ป็น 
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             (9) 
  ตวัสงัเกตแบบอนัดบัเตม็ (Full order observer) ถูกออกแบบเพือ่
ประมาณค่าเวคเตอรส์ถานะ X  ในการคํานวณหาเมตรกิซ์อตัราขยาย
ตวัประมาณ L  ไดใ้ชห้ลกัการของ LQR  เช่นกนั โดยทีเ่มตรกิซ์ Q  
และ R  ถกูเลอืกเป็น { }10,1000,10,10,10,1000,10,10diag  และ  

{ }01.0,01.0,01.0,01.0diag  ตามลําดับ เมตริกซ์อัตราขยายตัว
ประมาณ L สามารถคาํนวณหาไดค้อื 
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Ŷ

L

X̂

Y

U

Y%

Estimator

Feedback 
Gain Matrix

Estimator 
Gain Matrix

รปูที ่3 แผนผงัการควบคุม LQR  
 

4. ตวัควบคมุ MRAC (Model Reference Adaptive Control) 
ตวัควบคุมแบบ MRAC โดยใชต้วัแปรสถานะเตม็อนัดบัทีถ่กูนํา 

เสนอโดย Winsor และ Roy [13] จะถกูนํามาออกแบบควบคุมระบบ
ลกูตุม้กลบัหวั 3 มติ ิจากสมการแบบจาํลองของระบบ (7) จะเหน็ไดว้า่
ระบบเมือ่ถกูทาํใหเ้ป็นสมการเชงิเสน้แลว้ ระบบสามารถถกูแบง่ออก 
เป็นระบบทีอ่สิระแก่กนัได ้ 2 ระบบคอื ระบบในระนาบ xz  ม ี XV เป็น
ตวัแปรขาเขา้ และม ี x และ ψ  เป็นตวัแปรขาออก และระบบในระนาบ 
yz  ม ี YV  เป็นตวัแปรขาเขา้ และม ี y และ ϑ  เป็นตวัแปรขาออก 
ดงันัน้ในการออกแบบกจ็ะออกแบบทลีะระนาบ ซึง่จะมขี ัน้ตอนเหมอืน 
กนั ดว้ยเหตุน้ีบทความนี้จะแสดงการออกแบบเพยีงระนาบเดยีวเทา่นัน้
กค็อืระนาบ xz  โดยแผนผงัการควบคุมไดแ้สดงดงัรปูที ่4 

ระบบอา้งองิ (Reference model) จะถกูเลอืกจาก ITAE สาํหรบั
ระบบอนัดบั 4 ซึง่เขยีนเป็นสมการในรปูแบบปรภิมูสิถานะไดด้งัน้ี 
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               { }1111diagCxm =  และ [ ]TxmD 0000=  
และกาํหนดให ้ sec/20 radn =ω  

ในการออกแบบตวัควบคุมชนิดน้ีระบบ (7) จะตอ้งถูกจดัใหอ้ยู่ใน
รปูแบบ Controllable canonical form ไดด้งัน้ี 
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โดยที ่
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  เมื่อไดร้ะบบทีอ่ยู่ในรปูแบบ Controllable canonical form แลว้ 
ดงันัน้ Adaptive control law สามารถเขยีนไดด้งัน้ี 
                              xpxxpx zKuU ψψ −==    (14) 

โดยทีเ่มตรกิซ์ xKψ จาํเป็นทีจ่ะตอ้งมคี่าเริม่ตน้ก่อน LQR จะถูกนํามา

ชว่ยในการหาคา่ของเมตรกิซ ์ xKψ  โดยกาํหนดใหเ้มตรกิซ ์ Q และ R

เป็น { }0,1,0,5000diag  และ 0038.0  ตามลําดบั ดงันัน้ค่าเริม่ต้น
ของเมตรกิซ ์ xKψ กค็อื [ ]1.122.2138.9401.1147  

และ Adaptive law คอื 
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โดยที่ xpxmx zze −=  ส่วนตัวแปร xxp เป็นตัวแปรภายในของ

เมตรกิซ ์ P คอื 
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เมตรกิซ ์ P  สามารถคาํนวณหาไดจ้าก 
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และเมตรกิซ ์ { }4321 ,,, qqqqdiagQ −−−−=−  ซึง่คา่ตวัแปรภายใน
ของเมตรกิซ ์ P  สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 
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             (18) 
โดยกาํหนดใหเ้มตรกิซ ์ { }1,1,1,1 −−−−=− diagQ  
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รปูที ่4 แผนผงัการควบคุม MRAC  

5. การเทียบมาตรฐานกล้อง (Camera calibration) 
 ในการวดัค่ามุมเอียงของก้านลูกตุ้มกลับหวัได้ใช้กล้องดิจิตอล
ความเร็วสูงเข้ามาช่วยแทนการใช้โรตารเีอนโคเดอร์ กล้องตัวน้ีถูก
กําหนดใหเ้กบ็ภาพ Gray scale ขนาด 8 บทิ ดว้ยความเรว็ 123 ภาพ
ต่อวนิาท ีทีข่นาดภาพ 800x600 พกิเซล กล้องจะถูกตดิตัง้ไวด้้านบน
ของโครงสรา้งดงัรปูที ่6 กลอ้งจะเกบ็ภาพมวลทรงกลมสขีาวทีอ่ยู่ปลาย
ด้านบนของก้านลูกตุ้มกลับหัวและนําภาพที่ได้ไปประมวลผลหา
ตําแหน่งในระบบพกิดัรปูภาพ (Image coordinates) ดว้ยวธิขีอง Park 
และ Lee [13] ไดนํ้าเสนอไว ้จากนัน้ทาํการแปลงตําแหน่งของมวลทรง
กลมในระบบพกิดัรปูภาพใหอ้ยู่ในระบบพกิดัโลก (World coordinates) 
ซึ่งในการแปลงนี้จําเป็นทีจ่ะต้องทําการเทยีบมาตรฐานกล้องเพื่อทีจ่ะ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบพิกัดรูปภาพกับพิกัดโลกด้วย
แบบจาํลองกลอ้ง Pin-Hold ทีถ่กูผกผนัคอื 
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  โดยที ่ UVYVYUXXVXU DNNNNNN ,,,,,, และ VD เป็นตวัแปร
ทีไ่ม่ทราบค่าของแบบจาํลองกลอ้ง Pin-Hold ส่วน U และV เป็นค่า
พกิดัในระบบพกิดัรปูภาพ, BX และ BY เป็นคา่พกิดัในระบบพกิดัโลก  

[c
m

]

[cm]
0 2.5 5.0 7.5-2.5-5.0-7.5

0

-2.5

-5.0

-7.5

2.5

5.0

7.5

XP

YP

  
รปูที ่5 ภาพ Pattern ทีใ่ชใ้นการเทยีบมาตรฐานกลอ้ง 

 
  ในการหาค่าตวัแปรทีไ่ม่ทราบค่าได้ใชแ้ผ่นกระดาษหรอื Pattern 
ที่มพีื้นเป็นสดีําในรูปที่ 5 และภายในมรีูปวงกลมสขีาวจํานวน 49 วง 
เรยีงวงกลมเป็นแถวๆละ 7 วงจาํนวน 7 แถว โดยแต่ละแถวห่างกนั 2.5 
ซม .  และแต่ละวงกลมภายในแถวห่างกัน 2.5 ซม .  จากนั ้นวาง
แผ่นกระดาษนี้บนระนาบความสงูเดยีวกนักบัมวลทรงกลม โดยวางให้
วงกลมตรงกลางของกระดาษอยู่ใหแ้นวแกน z  ในรปูที ่1 และขนาน
กบัพืน้ จากนัน้ทําการเกบ็ขอ้มลูภาพของวงกลมทุกวงและหาตําแหน่ง
ของวงกลมในระบบพกิดัรปูภาพ โดยตาํแหน่งของแต่ละวงกลมในระบบ
พกิดัโลกเป็นค่าที่หาได้ โดยกําหนดให้ตําแหน่งของวงกลมสขีาวตรง
กลางของกระดาษเป็นจุดกําเนิดของระบบพกิดัโลก ดงันัน้ชุดขอ้มลูของ
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ตัวแปร BXVU ,, และ BY จะมีทัง้หมด 49 ชุดจากตําแหน่งของรูป
วงกลม ชุดขอ้มลูเหล่าน้ีพรอ้มทัง้สมการแบบจาํลองกลอ้ง (19) จะถูกใช้
ในการหาตวัแปรทีไ่มท่ราบค่าของแบบจาํลองกลอ้ง Pin-Hold ทัง้ 8 ตวั
แปรดว้ย Non-linear least squares 
 สําหรบัการคํานวณหาค่ามุมเอยีงของก้านลูกตุ้มกลบัหวัจะใช้ค่า
ตําแหน่งของมวลทรงกลมหรอืปลายดา้นบนของก้านลูกตุ้มกลบัหวัใน
ระบบพกิดัโลกและตาํแหน่งของกอ้นมวลทีป่ลายดา้นล่างของกา้นลูกตุม้
กลบัหวัดว้ยสมการดงัน้ี 
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   (20) 

โดยที ่ MX และ MY เป็นคา่พกิดัของกอ้นมวลในระบบพกิดัโลก 
 
6. ผลการทดลอง 
 ตวัควบคุมทีไ่ดอ้อกแบบในหวัขอ้ 3 และ 4 ไดถ้กูนํามาทดสอบกบั
ระบบลกูตุม้กลบัหวั 3 มติดิงัแสดงในรปูที ่6 และผลการทดลองไดแ้สดง
ออกมาเป็นกราฟในรปูที ่7 ถงึ 10 
 

 
 

รปูที ่6 ชุดทดลองระบบลกูตุม้กลบัหวั 3 มติ ิ
 

 
รปูที ่7 มมุเอยีง ψ ของกา้นลกูตุม้กลบัหวั 

 
รปูที ่8 มมุเอยีง ϑ ของกา้นลกูตุม้กลบัหวั 

 

 
รปูที ่9 ตาํแหน่งของกอ้นมวลในแนวแกน x  

 

 
รปูที ่10 ตาํแหน่งของกอ้นมวลในแนวแกน y  

 
7. สรปุ 
  บทความนี้นําเสนอการหาแบบจาํลองการเคลื่อนทีข่องระบบลูกตุม้
กลบัหวั 3 มติ ิและการเทยีบมาตรฐานกล้องเพื่อใช้ในการวดัตําแหน่ง
ของปลายด้านบนของก้านลูกตุ้มกลบัหวัและคํานวณหามุมเอียงของ
กา้นลูกตุม้ ตวัควบคุมแบบ LQR และ MRAC ถูกพฒันาเพือ่เลีย้งกา้น
ลกูตุม้กลบัหวัและควบคุมตาํแหน่งของกอ้นมวลใหอ้ยูต่รงกลางของโต๊ะ 
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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีนําเสนอการประยุกต์ใช้หลักการเครื่องมอืวดัเสมอืน 
(Virtual Instrumentation) ในการออกแบบชุดทดลองทางวศิวกรรม
ควบคุม โดยในส่วนทีเ่ป็นฮารด์แวรข์องกระบวนการจะเป็นการควบคุม
ตําแหน่งของลูกปิงปองภายในท่อแนวดิง่ดว้ยการควบคุมอตัราการไหล
ของอากาศที่สร้างมาจากพดัลมที่อยู่ด้านล่างของท่อผ่านทางวาล์ว
ควบคุมทีม่มีอเตอรเ์ป็นตวัขบั สว่นเครือ่งมอืวดัเสมอืนนัน้จะถูกนํามาใช้
ในการวดัระยะทางของลูกปิงปองและส่งสญัญาณควบคุมไปควบคุม
อตัราการไหลของอากาศ โดยผ่านทางการด์ดาต้าแอกควซิชิ ัน่ (Data 
Acquisition Card) ซึง่ค่าตวัแปรต่างๆทีส่าํคญัสามารถสงัเกตไดแ้บบ
เวลาจริง ในส่วนโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้งานได้ออกแบบโดยใช้
โปรแกรม LabVIEW จากผลการทดลองพบว่าชุดทดลองทีพ่ฒันาขึน้
สามารถประยุกต์ใช้ในการศกึษาทางด้านวศิวกรรมควบคุมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 
Abstract 

This paper describes the design of control engineering 
laboratory using virtual instrumentations for reinforcement of 
control engineering education. The control objective for the 
experiment is to regulate the flow rate from a fan blowing air into 
a tube by control the position of a motor’s valve so as to keep a 
Ping-Pang ball suspended at some predetermined position in the 
tube. The virtual instrumentation is used to measure the distance 
of the ball and controlling a motor’s valve while data acquisition 
card and PC is used for generate and acquire the input-output 
signals from the plant. The values of any parameter in the plant 
can be observed in real-time and the GUI is designed by 
LabVIEW. From the experiments the control engineering 
apparatus can be applied for enhancing control engineering 
education effectively.   

 
 
 

1. คาํนํา 
ในการศกึษาทางด้านวศิวกรรมศาสตร์จะประกอบไปด้วยสองส่วนคอื 
ภาคทฤษฏ ีและ ภาคปฏบิตั ิทีต่อ้งมทีัง้สองส่วนกเ็น่ืองจากว่าตอ้งการ
ให้ผูเ้รยีนสามารถประยุกต์แนวคดิทางทฤษฏไีปสู่ภาคปฏบิตัไิด้อย่าง
ถกูตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขาวศิวกรรมควบคุมซึง่จะตอ้งใชท้ฤษฏี
ทางคณิตศาสตร์ข ัน้สูงเป็นหลกัในเรยีนการสอน ดงันัน้การศึกษาใน
ภาคปฏิบตัิจึงมีความสําคญัอย่างมาก [1][2] โดยทัว่ไปในส่วนของ
ภาคปฏบิตัชิุดทดลองและเครื่องมอืวดัทัง้หมดจะเป็นฮาร์ดแวร์ [3][4] 
ทําให้เวลาทดลองแต่ละครัง้จะต้องเตรยีมเครื่องมอืวดัต่างๆมากมาย 
และไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบของตวัควบคุม หรอื รูปแบบของการ
ทดลองได้ เป็นผลให้การทดลองไม่ยืดหยุ่น เพื่อลดปญัหาทางด้าน
อุปกรณ์ทีเ่ป็นฮารด์แวรล์งจงึไดม้กีารนําเสนอแนวคดิเกีย่วกบัเครือ่งมอื
วดัเสมอืน (Virtual Instruments) ขึน้ โดยหลกัการของเครื่องมอืวดั
เสมอืนนัน้จะใชค้อมพวิเตอรม์าทาํหน้าทีแ่ทนตวัควบคุม และ เครือ่งมอื
วดั ทีเ่ป็นฮารด์แวรท์ัง้หมด โดยจะทําการเขยีนโปรแกรมเพื่อตดิต่อกบั
ผู้ใช้งานให้มลีกัษณะเป็นเหมอืนตวัควบคุม และ เครื่องมอืวดั ที่เป็น
ฮารด์แวร ์ดงังานวจิยัของ Haasz, V.  และ  Platil, A. [5] ทีใ่ชแ้นวคดิ
เครื่องมอืวดัเสมอืนในการลดค่าใชจ้่ายและลดเวลาในการวดัค่าตวัแปร
ต่างๆในงานไฟฟ้ากําลงั ซึง่จากงานวจิยัน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าการวดัค่าตวั
แปรทางไฟฟ้าต่างๆมตี้นทุนที่ตํ่าลงและยงัช่วยประหยดัเวลาในการ
ทดลองต่างๆได้อย่างมาก จากนัน้ก็เริ่มมีการนําแนวความคิดของ
เครื่องมอืวดัเสมอืนมาประยุกต์ใชใ้นการทาํเป็นชุดทดลองต่างๆดงัเช่น
งานวจิยัของ Trumbower, R.D. และ Enderle, J.D. [6] ซึง่ไดนํ้า
แนวคดิเครื่องมอืวดัเสมอืน มาใชใ้นการพฒันาอุปกรณ์ทดลองทางดา้น
วศิวกรรมชวีการแพทย ์ และไดม้กีารประยุกต์ใชแ้นวคดิเรื่องเครื่องมอื
วดัเสมอืนมาประยุกต์ใชเ้พื่อพฒันาชุดทดลองต่างๆอกีมากมายดงัเช่น
งานวจิยัของ Ando, B. [7] ซึง่ไดนํ้าเสนอแนวคดิใหมเ่กีย่วกบัทศิทาง
ของการพฒันาการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนโดยใชแ้นวคดิเครือ่งมอืวดั
เสมอืน หรอืงานวจิยัของ Stegawski, M.A. และ Schaumann, R. [8] 
ซึ่งได้นําเสนอการใช้ แนวคดิเครื่องมอืวดัเสมอืนเพื่อพฒันาการเรยีน
การสอนแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่อไป  จากงานวิจยั
ดงักล่าวจะพบวา่ถา้นําหลกัการของเครือ่งมอืวดัเสมอืนมาใชพ้ฒันาการ
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เรียนการสอนทางวิศวกรรมควบคุมจะทําให้การเรียนการสอนมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 
 
2. เคร่ืองมือวดัเสมือน (Virtual Instrumentations) 

หลกัการของเครือ่งมอืวดัเสมอืน (Virtual Instrumentations) นัน้
จะใชค้อมพวิเตอรม์าทําหน้าทีแ่ทนตวัควบคุม และ เครือ่งมอืวดั ทีเ่ป็น
ฮารด์แวรท์ัง้หมด โดยจะทาํการเขยีนโปรแกรมเพือ่ตดิต่อกบัผูใ้ชง้านให้
มลีกัษณะเป็นเหมอืนตวัควบคุม และ เครือ่งมอืวดั ทีเ่ป็นฮารด์แวร ์สว่น
สญัญาณของตวัแปรต่างๆทีเ่ขา้และออกจากกระบวนการจะกระทาํผา่น
ทางการด์ดาตา้แอกควซิชิ ัน่ (Data Acquisition Card) ทําใหม้คีวาม
ยดืหยุ่นสงูเน่ืองจากว่าสามารถปรบัเปลี่ยนรปูแบบตวัควบคุม การเกบ็
ขอ้มลู และ การแสดงผลไดอ้ย่างหลากหลาย เพราะเป็นซอฟแวร ์การ
บนัทึกผลสามารถทําได้บนคอมพิวเตอร์ หลักการของเครื่องมือวดั
เสมอืนสามารถแสดงไดด้งัรูปที ่1 ส่วนการประยุกต์ใชห้ลกัการของ
เครื่องมอืวดัเสมอืนในการออกแบบชุดทดลองทางวศิวกรรมควบคุม
สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 หลกัการของเครือ่งมอืวดัเสมอืน 
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Plant

DAQ Computer

Current laboratory Virtual instrument laboratory  
 

รปูที ่2 การประยุกตใ์ชห้ลกัการของเครือ่งมอืวดัเสมอืนในการออกแบบ 
         ชุดทดลองทางวศิวกรรมควบคุม 
 
3. การออกแบบชดุทดลอง 

การออกแบบชุดทดลองในสว่นทีเ่ป็นฮารด์แวรข์องกระบวนการจะ
เป็นการควบคุมตําแหน่งของลูกปิงปองภายในท่อแนวดิ่งด้วยการ
ควบคุมอตัราการไหลของอากาศทีส่รา้งมาจากพดัลมทีอ่ยู่ดา้นล่างของ
ท่อผ่านทางวาล์วควบคุมที่มมีอเตอร์เป็นตวัขบั ส่วนการวดัระยะทาง
ของลูกปิงปองจะใชเ้ซนเซอรว์ดัระยะทางแบบใชแ้สง รายละเอยีดของ
อุปกรณ์ทีส่าํคญัมดีงัต่อไปน้ี 
 3.1 ท่อพลาสตกิใส ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 4.5 เซนตเิมตร ใช้
สาํหรบักาํหนดทศิทางใหล้กูปิงปองลอยตวัขึน้ลง 

 3.2 พดัลม ตดิตัง้อยู่ทีด่า้นล่างทาํหน้าทีส่รา้งกระแสลมเพือ่ยกลูก
ปิงปองใหล้อยขึน้ดงัรปูที ่3 
 

 
 

รปูที ่3 ลกัษณะของพดัลมทีใ่ช ้
 

 3.3 เซนเซอรว์ดัระยะทางแบบใชแ้สง ทาํหน้าทีว่ดัระยะทางของลูก
ปิงปองขณะทีเ่คลื่อนทีข่ ึน้ลง โดยใหเ้อาท์พุทออกมาเป็นแรงดนัไฟฟ้า 
ลกัษณะของเซนเซอรว์ดัระยะทางแบบใชแ้สงสามารถแสดงไดด้งัรปูที ่4 
 

 
 

รปูที ่4 อุปกรณ์วดัระยะทางแบบใชแ้สง 
 

 3.4 RC Servo Motor ทาํหน้าทีค่วบคุมการปิดเปิดวาลว์เพือ่ให้
อากาศไหลเขา้สู่ท่อตามปรมิาณที่กําหนด โดยสญัญาณที่ใช้ควบคุม
ตําแหน่งของ RC Servo Motor จะมลีกัษณะเป็นสญัญาณดจิติอลแบบ 
PWM ลกัษณะของ RC Servo Motor สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่5 
 

 
 

รปูที ่5 RC Servo Motor 
 

 ไดอะแกรมของชุดทดลองทัง้หมดสามารถแสดงไดด้งัรปูที ่6 
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Distance Sensor

Ball

Tube

Fan

Control Valve

 
 

รปูที ่6 ไดอะแกรมของชุดทดลองทีไ่ดอ้อกแบบ 
 

 ในการควบคุมอตัราการไหลของอากาศผ่านท่อนัน้จะใชว้าล์วซึ่ง
ต่อกบั RC Servo Motor เป็นตวัควบคุมดงัแสดงไดด้งัรปูที ่7 
 

 
 

รปูที ่7 การตดิตัง้ RC Servo Motor กบั วาลว์ควบคุมอตัราการไหล 
 
รปูของชุดทดลองทัง้หมดสามารถแสดงไดด้งัรปูที ่8 
 

 
 

รปูที ่8 ชุดทดลองสรา้งขึน้ 
 

4. การออกแบบในส่วนเครื่องมือวดัเสมือน 
 ในส่วนของเครื่องมือวัดเสมือนจะทําหน้าที่ว ัดระยะทางการ
เคลื่อนทีข่องลูกปิงปองและสง่สญัญาณควบคุมไปยงั RC Servo Motor 
เพื่อควบคุมการปิดเปิดของวาล์ว การรบัส่งสญัญาณจากชุดทดลอง
มายงัคอมพิวเตอร์จะกระทําผ่านทางการ์ดดาต้าแอกควซิิชัน่ (Data 

Acquisition Card) ของบรษิทัเนชัน่แนล อนิสทรูเมน้ทส์ จํากดั รุ่น 

PCI-6024E และ ใชโ้ปรแกรม LabVIEW ในเขยีนโปรแกรมเพือ่ตดิต่อ
กบัผูใ้ชง้าน รปูที ่9 แสดงการด์ดาตา้แอกควซิชิ ัน่ทีใ่ช ้รปูที ่10 แสดง
โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้ และ รปูที ่11 แสดงถงึตวัอย่างซอสโคด้ของ
โปรแกรม  

 
รปูที ่9 การด์ดาตา้แอกควซิชิ ัน่รุน่ PCI-6024E  
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รปูที ่10 โปรแกรมทีพ่ฒันาขึน้สาํหรบัใชก้บัชุดทดลอง 
 

 
 

รปูที ่11 ตวัอยา่งซอสโคด้ของโปรแกรม 
 

5. ผลการทดลอง 
ในการทดลองได้ทําการทดลองปรบัเทยีบเซนเซอร์วดัระยะทาง

โดยใช้แสง และ ทดลองควบคุมตําแหน่งของลูกปิงปองโดยใช้ตวั
ควบคุมแบบ พ ีไอ ด ีซึง่ผลการทดลองสามารถแสดงไดด้งัรปูที ่12 และ 
รปูที ่13 ตามลาํดบั 

 

 
 

รปูที ่12 ผลการปรบัเทยีบเซนเซอรว์ดัระยะทางโดยใชแ้สง 

Desired Position

Real Position

 
 

รปูที ่13 ตวัอยา่งผลการทดลองโดยใชต้วัควบคุมแบบ พ ีไอ ด ี
 

 ในการปรบัค่าเกนตวัควบคุมแบบ พ ีไอ ด ีนัน้จะใชว้ธิกีารลองผดิ

ลองถกู [9][10] โดยเริม่จากการปรบัค่าเกน pK  จากนัน้สงัเกตผลการ

ตอบสนองแล้วจงึปรบัค่าเกน iK  และ dK  ตามลําดบั จนกระทัง่

ไดผ้ลการตอบสนองตามต้องการ จากรูปที ่12 จะพบว่าเซนเซอรว์ดั
ระยะทางแบบใช้แสง จะใช้งานได้ในช่วงระยะทาง 100 – 500 
เซนตเิมตรเท่านัน้เน่ืองจากเอาทพ์ุทมกีารเปลีย่นแปลงชดัเจนส่วนช่วง
อื่นเอาทพ์ุทเปลีย่นแปลงน้อยมาก สว่นรปูที ่13 นัน้จะพบวา่ระบบมคี่า
ความผดิพลาดพอสมควรทัง้น้ีอาจเนื่องมาจากค่าเกนตวัควบคุมทีใ่ชย้งั
ไมเ่หมาะสมและกระบวนการมลีกัษณะไมเ่ป็นเชงิเสน้คอ่นขา้งสงู 

 
6. สรปุ 

จากผลการทดลองและการสอบถามจากนิสติที่ได้ทดลองใช้ชุด
ทดลองทีพ่ฒันาขึน้พบว่าสามารถทําใหนิ้สติเขา้ใจถงึหลกัการของการ
ออกแบบตวัควบคุมไดด้ขี ึน้และชว่ยใหส้ามารถประยุกตใ์ชท้ฤษฎทีีเ่รยีน
ไปสู่ภาคปฏิบตัิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัช่วยให้ผู้ทดลองได้
ทราบถงึเทคโนโลยเีครื่องมอืวดัเสมอืน หรอื การนําคอมพวิเตอรไ์ปใช้
ควบคุมกระบวนการต่างๆ ที่สําคัญช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อชุด
ทดลองจากต่างประเทศซึง่มรีาคาแพง 
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บทคดัย่อ 
การพฒันาตน้แบบยานยนตจ์รงิ มขี ัน้ตอนทีซ่บัซอ้น การสรา้งยาน

ยนตจ์รงิเพือ่ทดสอบตอ้งใชเ้วลาและคา่ใชจ้า่ยสงูมาก การวเิคราะห์
แบบจาํลองจากโปรแกรมคอมพวิเตอรช์ว่ยใหก้ารพฒันาไดร้วดเรว็ขึน้ 
แต่สมการทางคณติศาสตรไ์มส่ามารถอธบิายพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้กบั
ระบบไดอ้ยา่งสมบรูณ์  เพือ่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของความไมส่มบรูณ์ของ
สมการทางคณติศาสตร ์ งานวจิยัน้ีมุง่พฒันารปูแบบใหมข่องการพฒันา
ตน้แบบยานยนตจ์รงิยอ่สว่นทีม่พีฤตกิรรมทางพลศาสตรส์มมลูกบัยาน
ยนตจ์รงิ โดยสามารถใชย้านยนตจ์รงิยอ่สว่นในการออกแบบและ
ปรบัปรงุยานพาหนะจรงิได ้ บทความนี้นําเสนอรปูแบบ กระบวนการ
ออกแบบ และสรา้งยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่น โดยเริม่จากการอธบิาย
พลศาสตรข์องรถยนต ์  วเิคราะหแ์บบจาํลองทางพลศาสตรโ์ดยใชห้ลกั
ของกฎการสรา้งแบบจาํลอง (Scaling Law)  โดยนําขอ้มลูอา้งองิจาก
ยานพาหนะจรงิ  เชน่ ระยะทางจากลอ้หน้าถงึจดุศนูยก์ลางมวล, คา่
สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานดา้นขา้งของลอ้ ,  โมเมนตค์วามเฉื่อยของ
รถ, มวลของรถ ซึง่ตวัแปรเหล่านี้จะตอ้งผา่นการวเิคราะหจ์าก
ขบวนการทางคณติศาสตร,์  การจดักลุ่มตวัแปรไรม้ติ,ิ กฎความคลา้ย, 
หลกัทฤษฏขีองพายบกัคงิแฮม  ซึง่สดุทา้ยจะอยูใ่นรปูของกลุ่มตวัแปร
ไรม้ติ ิ  

คณะวจิยัไดส้รา้งตน้แบบยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่นตามกลุ่มตวั
แปรไรม้ติน้ีิโดยตดิตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัคา่ต่างๆ และสามารถควบคุม
ยานยนตย์อ่สว่นจรงิน้ีดว้ยผูข้บัขี ่ ผา่นสญัญาณไรส้าย โดยมลีปูการ
ตอบสนองอยูท่ี ่ 100 Hz. เพือ่ใหม้รีะบบพลศาสตรท์ีส่มมลูไดพ้ฒันา
สรา้งอุปกรณ์ทดลองเพิม่เตมิสาํหรบัวดัคา่และปรบัความเฉื่อยซึง่ทาํให้
สามารถปรบัการกระจายมวลของกลุ่มตวัแปรน้ีไดต้รงกบัยานยนตจ์รงิ 
และนอกจากนี้คณะวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัแปรแรงเสยีดทานของลอ้ยงัไม่
สอดคลอ้ง จงึตอ้งสรา้งอุปกรณ์ทดลองวดัคา่แรงตา้นการหมนุจากลอ้
เมือ่ถกูขบัเคลื่อนดว้ยความเรว็ในวสัดุต่างๆ  และเมือ่เปลีย่นวสัดุพืน้

และรปูแบบของยางทาํใหส้ามารถจดักลุ่มสมมลูได ้ โดยรายละเอยีดและ
ผลการทดลองแสดงไวใ้นบทความ 

 
1. คาํนํา 

ในปจัจุบนัการพฒันาตน้แบบยานยนต ์ใชเ้ทคโนโลยกีารออกแบบ
ทางวศิวกรรมโดยอาศยัการจําลองจากคอมพวิเตอร์ผ่านสมการทาง
คณิตศาสตร ์ (Math model) แต่สมการทางคณิตศาสตรน์ัน้ไมส่ามารถ
อธิบายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกบัระบบได้อย่างสมบูรณ์ ไม่สามารถ
ทํานายพฤตกิรรมไดแ้ม่นยํา เป็นประเดน็ทีท่ําใหต้้องใชต้น้แบบจรงิใน
การทดสอบเพิม่เตมิซึง่มรีาคาสงูมาก   

งานวจิยัน้ีมจีุดมุ่งหมายทีส่รา้งยานพาหนะจรงิแบบย่อส่วนเพื่อใช้
ในการทดสอบ (Hardware in the loop) แทนทีห่รอืรว่มกบัการจาํลอง
โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร ์  ซึ่งขอ้มูลจากกระบวนการเหล่านี้
สามารถนําเอาไปใช้ในการออกแบบและปรบัปรุงยานพาหนะจรงิได ้
เน่ืองจากเป็นขอ้มลูและผลทีเ่กดิขึน้จรงิกบัระบบจรงิทีส่มมลู   

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชย้านพาหนะจรงิแบบย่อสว่น แทนทีจ่ะ
ใชย้านพาหนะจรงิคอื ความปลอดภยัของผูท้ดสอบโดยผูท้ดสอบไมไ่ด้
อยู่บนยานพาหนะแต่สามารถรบัความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ไดผ้่านอุปกรณ์วดั
และสง่ขอ้มลู, สามารถปรบัเปลีย่นเงือ่นไข พืน้ถนนและสภาพแวดลอ้ม
ในการทดสอบไดง้่ายและรวดเรว็ รวมถงึต้นทุนในการสรา้งยานพานะ
จรงิแบบย่อส่วนซึ่งมรีาคาถูกกว่ายานพานะจรงิมาก ทําใหก้ารทดสอบ
โดยใช้แบบจําลองมีความสําคญัมากขึ้นประกอบกับปจัจุบนัความรู้
เกี่ยวกบัการสรา้งแบบจําลองไดม้กีารพฒันาขึน้มากทําใหข้อ้มูลทีไ่ดม้ี
ความน่าเชื่อถอืและเป็นทีย่อมรบัในวงกวา้ง ดงันัน้บทความนี้นําเสนอ
การออกแบบและสรา้งยานพาหนะจรงิแบบย่อส่วนสําหรบัการจําลอง
ทางพลศาสตร ์โดยเริม่จากการอธบิายถงึพลศาสตรข์องยานพาหนะใน
แบบสองมติ ิ (Bicycle model) จากนัน้กล่าวถงึกฎของการสรา้ง
แบบจาํลอง (Scaling law) โดยตวัแปรทีใ่ชใ้นการออกแบบยานพาหนะ



270                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

จรงิแบบยอ่สว่น  เชน่ ระยะทางจากลอ้หน้าถงึจดุศนูยก์ลางมวล (a), ค่า
สมัประสทิธิค์วามเสยีดทานดา้นขา้งลอ้หน้า ( fCα ) ,  โมเมนต์ความ

เฉื่อยของรถ (Iz) , มวลของรถ (m) ซึง่ตวัแปรเหล่านี้จะตอ้งผา่นการ
วเิคราะห์จากขบวนการทางคณิตศาสตร์  การจดักลุ่มตัวแปรไร้มิต ิ
(Dimensionless group), กฎความคลา้ย (Similarity law), หลกัทฤษฏี
ของพาย  บงัคงิแฮม (PI’s theorem) ซึง่สุดทา้ยจะอยู่ในรปูของกลุ่มตวั
แปรไรม้ติ ิซึง่ขอ้มลูกลุ่มตวัแปรไรม้ติน้ีิจะเป็นค่าอา้งองิในการออกแบบ
และสร้างยานพาหนะจรงิแบบย่อส่วน กล่าวคอื ยานพาหนะจรงิแบบ
ยอ่สว่นทีอ่อกแบบและสรา้งขึน้มา เมือ่ทาํการปรบัแต่งและเปลีย่นแปลง
โครงสร้างให้กลุ่มตัวแปรไร้มิติระหว่างยานพาหนะขนาดจริงและ
ยานพาหนะจรงิแบบย่อส่วนมคี่าเท่ากนัหรอืใกลเ้คยีงกนัแลว้ สามารถ
นํายานพาหนะจรงิแบบย่อใช้ทดสอบทางพลศาสตร์แทนยานพาหนะ
จริงได้ โดยผลที่ได้จากยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนจะมีพฤติกรรม
เสมอืนขบัขีย่านพาหนะขนาดจรงิไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามเงือ่นไขทีก่าํหนด 

 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่1 ตาํแหน่งและทศิทางตวัแปรของยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่น 

  
2. แบบจาํลองพลศาสตรข์องยานพาหนะ (Vehicle Model) 

การสร้างสมการพลศาสตร์แบบจําลองนี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อนํา
สมการแบบจาํลองทีไ่ดไ้ปสรา้งกลุ่มตวัแปรไรม้ติ ิ(ซึง่กลุ่มตวัแปรไรม้ติิ
น้ีเองจะเป็นตวับอกถงึสภาพความสมมูลระหว่างยานพาหนะจรงิแบบ
ยอ่สว่นกบัยานพาหนะจรงิ)  

แบบจําลองยานพาหนะที่ใช้ ณ ที่น้ีจะใช้แบบจําลองอย่างง่ายที่
เรยีกวา่ “Linear bicycle model” เป็นแบบจาํลองสองมติทิีใ่ชก้นัอย่าง
ทัว่หลายในงานวจิยัด้านยานยนต์ โดยรวมแนวการเคลื่อนที่ล้อซ้าย-
ขวาเขา้ดว้ยกนั ดงัแสดงในรปูที ่2 ดงันัน้จงึไมม่ผีลจากการโคลงของรถ
ตามแกนZ (แนวตั ้งฉากกับระนาบของรถ )  และ  แนวแกน  Y 
(แนวตัง้ฉากกบัแนวยาวของรถ) มสีมมตฐิานดงัน้ี 
1. รศัมขีองการเลีย้วโคง้ R จะตอ้งมขีนาดใหญ่เทยีบกบั wheelbase(L) 
2. มุมบดิ δ ของลอ้หน้าทัง้สองลอ้ จะตอ้งมคี่าใกลเ้คยีงกนั นัน่คอืมุม
เลีย้วจะตอ้งน้อย แต่การเคลื่อนทีบ่นถนนปกตนิัน้ จะมมีุมสลปิดา้นขา้ง
ไมม่ากกวา่ 5-10° 

3. ค่ามุมสลปิดา้นขา้งของลอ้ (tire side slip angle) ของลอ้หน้า fα
ของทัง้ลอ้ซา้ยและขวา จะตอ้งมคีา่ใกลเ้คยีงกนั และคา่สลปิดา้นขา้งของ

ลอ้หลงั rα กเ็ชน่กนั 

4. คา่มมุการสลปิดา้นขา้ง ทีจ่ดุ CG คอื β=tan-1(v/u) 
5. ไมพ่จิารณาแรงเสยีดทานอนัเน่ืองมาจากแรงลมและการกลิง้ 
6. ระบบทีพ่จิารณาเป็นแบบเชงิเสน้ (linear) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่ 2 แบบจาํลองรถของ Bicycle model 
จากกฎของ  Newton จะไดว้า่ 

xrywfxwfx FFFma +−= δδ sincos               (1) 

yrxwfywfy FFFma ++= δδ sincos               (2) 

yrxwfywfZ bFaFaFrI −+= δδ sincos&    (3) 
 
ในการจาํลอง จะกําหนดสภาวะความเรว็ (forward velocity) มคี่าคงที ่

ดงันัน้แรง  xF  จงึมคี่าเท่ากบัศูนย ์ และมมีุมเลีย้วน้อย ทําใหส้มการ 

(1) จงึไมม่คีวามจาํเป็น  และสามารถประมาณให ้ 1cos ≈δ   และ  

0sin ≈δ  ซึ่งมีผลให้เทอม  δsinywfF  นัน้จะเป็นค่าจํานวน

น้อยที่คูณกนั และสามารถประมาณให้เป็นศูนย์ได้ ดงันัน้จากสมการ  
(2) และ (3)  สามารถเขยีนใหมไ่ดเ้ป็น   
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 ในสมการที ่(4) และ (5) Fyf และ Fyr คอืแรงทีก่ระต่อลอ้ ดงันัน้เมือ่
แทนตวัแปรทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ จะไดส้มการของระบบดงัน้ี 
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  (7)             

  
3. การวิเคราะหเ์ชิงมิติ (Dimension analysis) 

ในการเปรียบเทียบความสมมูลระหว่างยานพาหนะจริงแบบ
ย่อส่วนกบัยานพาหนะจรงินัน้จะนําเอาทฤษฎีของบกักงิแฮมพายมา
ประยุกต์กบัสมการแบบจาํลอง Linear bicycle model เพื่อหาสมการ
กลุ่มตวัแปรไรม้ติขิองสมการพลศาสตรข์องยานพาหนะโดยกลุ่มค่าพาย
ที่ได้น้ีจะเป็นกลุ่มตวัแปรไว้สําหรบัเปรยีบเทยีบยานพาหนะแบบจรงิ
แบบย่อสว่น (Model) กบัยานพาหนะจรงิ (Prototype) เพือ่พสิจูน์ว่า
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ยานพาหนะทัง้สองเมื่อขนาดเปลี่ยนไปยังคงส่งผลค่าข้อมูลและ
ผลขา้งเคยีงเช่นเดมิอยู่ จากสมการ (6) และ (7) เมือ่ผา่นขบวนการจดั
กลุ่มตวัแปรไรม้ติ ิจะไดท้ัง้หมด 5 กลุ่มดงัน้ี 
  

1 2 3 4 52 2 2,  ,  ,  ,  α αΠ = Π = Π = Π = Π =f r z
C L C L Ia b

L L mu mu mL
      (8) 

 
 จากกลุ่มค่าพายทีไ่ดนํ้าไปใชส้าํหรบัการเปรยีบเทยีบความคลา้ย

ระหว่างยานพาหนะจรงิแบบย่อส่วนกบัยานพาหนะจรงิดงันัน้ในการ
สรา้งแบบยานพาหนะจรงิแบบย่อสว่นตอ้งคาํนึงถงึโครงสรา้งทีส่ามารถ
ปรบัแต่งไดต้ามตอ้งการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
4. การออกและสร้างแบบยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน 

งานวิจ ัยน้ีได้เลือกใช้ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนอัตรา 1:10 
สามารถเปลีย่นอตัราทดความเรว็ได ้ 3 ระดบั บนตวัยานยานพาหนะ
จรงิแบบยอ่สว่นทาํการตดิตัง้อุปกรณ์วดัความเรง่เชงิเสน้ (Acceleration 
module), ความเรว็เชงิมุม (Angular module) ในแถวแกน x, y และ z, 
อุปกรณ์วัดมุม  (Potentiometer), อุปกรณ์วัดความเร็วที่ล้อ  (Hall 
sensor), กล้องส่งภาพการเคลื่อนไหวแบบไร้สาย (1.2GHz), ตัว
ประมวลผลขอ้มลู (dsPIC30F4011) และชุดสง่ขอ้มลูแบบสาย (Zigbee 
IEEE 802.15.4, 2.4GHz) สําหรบัการออกแบบตดิตัง้อุปกรณ์ต้อง
คาํนึงถงึตําแหน่งทีส่ามารถปรบัค่าพารามเิตอรใ์หส้มมลูกบัยานพาหนะ
จรงิดว้ย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 แสดงอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้บนยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่น 
 

5. การวดัและปรบัแต่งค่าพารามิเตอรข์องยานพาหนะ 

หลงัจากสรา้งยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่น ตามทีไ่ดอ้อกแบบไว้
แลว้ นําเอากลุม่ตวัแปรไรม้ติทิีค่าํนวณไดม้าใชอ้า้งองิในการปรบัแต่ง
ความสมมลูเทยีบกบัยานพาหนะจรงิ โดยอาศยัขอ้มลูจาก NHTSA [1] 
ไดม้กีารเกบ็ขอ้มลูมากกวา่ 700 คนั ซึง่ไดเ้ลอืกยานพาหนะจรงิมา
อา้งองิคอื Ford Taurus - Driver + 3 Passengers + Rear Cargo 
เน่ืองจากมคีวามเหมาะสมกบัยานพาหนะทีส่รา้งขึน้มา สาํหรบัขัน้ตอน
และวธิกีารอธบิายดงัต่อไปน้ี  
  
5.1 จดุศนูยถ่์วงยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่น (Center of Gravity)  

จากข้อมูลยานพาหนะจริงทําให้ทราบว่ายานพาหนะจริงแบบ
ย่อส่วนควรจะมจีุดศูนย์ถ่วงตําแหน่งใด ดงันัน้จงึทําการกําหนดจุดให้
ยานพาหนะแบบยอ่สว่นแลว้นําไปแขวนผลทีไ่ดด้งัรปูที ่4 

 
 
 
 
 
 

      (ก) ก่อนปรบัแต่ง                       (ข) หลงัปรบัแต่ง 
รปูที ่ 4 การวดัจดุศนูยถ่์วงของยานพาหนะ 

จากรปูที ่ 4(ก) จะเหน็วา่ยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่นมจีดุศนูยถ่์วงไม่
เป็นไปตามยานพาหนะจรงิ ดงันัน้จงึตอ้งทาํยา้ยอุปกรณ์และเพิม่มวล
เพือ่ใหล้กัษณะทางกายภาพระหวา่งยานพาหนะทัง้สองสมมลูกนัจากรปู
ที ่ 4(ข) จะเหน็วา่ตอนนี้ยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่นมตีาํแหน่งเดยีวกบั
ยานพาหนะจรงิแลว้ 
 
ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบความสมมลูของตวัแปรไรม้ติกิลุ่มที ่1และ 2 
Description a(m) b(m) L(m) П1=a/L П2=b/L 
Full size 1.1700 1.5200 2.690 0.4349 0.56506 
Scaled 0.1212 0.1588 0.280 0.4329 0.56714 

 
5.2 โมเมนตค์วามเฉื่อย (Moment of Inertia)  

การหาคา่ความเฉื่อยเชงิมมุสมมลูนัน้ คณะวจิยัไดส้รา้งอุปกรณ์วดั
คา่ความเฉื่อยดงัแสดงในรปูที ่ 5 โดยวดัคาบเวลาทีเ่กดิจากการแกวง่
แลว้นําคา่ทีไ่ดไ้ปคาํนวณตามสตูร อุปกรณ์ทดลองนี้เรยีกวา่ Three-
string torsional pendulum คา่ทีไ่ดถ้อืวา่มคีวามเทยีงตรงสงู[7] 

 
                                                
                  แผ่นบน                           

 
 
               
                                        เชือก 
                         
                       แผ่นล่าง 
 
 

รปูที ่ 5 ทดลองหาโมเมนตค์วามเฉื่อยของยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่น 
 
จากรปูที ่5 จะไดส้มการในการคาํนวณดงัน้ี 
 

: ( ) ( )z o p p pM r m m gsin I Iφ θ− + = +∑ &&   (9) 

 
การทดลองกาํหนดใหม้มุเชอืกมคีา่น้อยเพือ่ความเป็นเชงิเสน้ใน

การทดลอง ฉะนัน้จะไดส้มการเป็นดงัน้ี 
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ในการทดลอง จําเป็นต้องให้จุดศูนย์ถ่วงระหว่างแผ่นอุปกรณ์

ทดลองและยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนมีความสอดคล้องกัน โดย
เงือ่นไขในการทดลอง มุมบดิในการแกวง่ตอ้งไมเ่กนิ 5 องศา และการ
เกบ็ขอ้มลูจะตอ้งทาํซํ้าไมต่ํ่ากวา่ 20 ครัง้ หลงัจากนัน้นําเอาค่าเฉลีย่มา
ใชใ้นการคํานวณ จากการทดลองหาพบว่าค่าโมเมนต์ความเฉ่ือยของ
ยานพาหนะจริงแบบย่อส่วนมีค่ามากว่ายานพาหนะจริง ดังนัน้จึง
ปรบัแต่งโดยเพิม่มวลที่สมมาตรเขา้ไปในบรเิวณใกล้จุดศูนย์ถ่วงของ
ยานพาหนะเพื่อลดค่าโมเมนต์ความเฉื่อย ในทางตรงขา้มหากเพิม่มวล
สมมาตรออกหากจากจุดศูนย์ถ่วงก็จะทําให้ถ้าค่าโมเมนต์ความเฉื่อย
เพิม่ขึน้  
 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบความสมมลูของตวัแปรไรม้ติกิลุ่มที ่5 
Description m(kg) Izz(kg.m2) L(m) П5=Iz/mL2 
Full size 1857.90 3282.00 2.690 0.2441 
Scaled 5.04 0.09748 0.280 0.2466 

 

5.3 คา่สมัประสทิธิแ์รงดา้นขา้งของลอ้ (Cornering Stiffness)  

คา่สมัประสทิธิแ์รงดา้นขา้งของลอ้หาไดจ้าก อตัราสว่นระหวา่งแรง
ในการเลีย้ว ต่อ มมุสลปิดา้นขา้งของลอ้ ดงัสมการ 11  
                          

α α
= yF

C                                      (11) 

 
งานวจิยัน้ีจงึไดส้รา้งเครือ่งทดสอบหาค่าสมัประสทิธิแ์รงดา้นขา้งของลอ้
ขึน้มาดงัรปูที ่6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 ชุดอุปกรณ์วดัคา่สมัประสทิธิแ์รงดา้นขา้งของลอ้ 
 
จากรปูที ่6 หลกัการทาํงานโดยเริม่จากใหด้มัหมุนดว้ยความเรว็คงทีค่่า
หน่ึง ในขณะนัน้ทําการสัง่ให้หมุนมุมเลี้ยวของล้อโดยทําการควบคุม
แบบ PID (เพิม่และลดมุมไดท้ีล่ะ 0.18 องศา) และทาํการวดัขอ้มลูแรง

ดา้นขา้งทีเ่กดิขึน้จากอุปกรณ์วดั (Force/Torque sensor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 ทศิทางของแรงทีก่ระทาํต่อลอ้ 
 

เงือ่นไขในการทดลองเพือ่หาลอ้ทีม่คีวามสมมลูกบัยานพาหนะจรงิไดท้าํ
การทดสอบลอ้ 2 ชนิดแต่ละชนิดแบ่งออกเป็น แบบทีม่ยีางใน และไมม่ี
ยางใน และพืน้ผวิถนน 6 ชนิดแต่ละชนิดมลีกัษณะพืน้ผวิแตกต่างกนั
ออกไป โดยในการทดลองแต่ละครัง้จะนําพืน้ผวิถนนไปตดิทีด่มั มุมใน
การเลีย้วจะอยู่ในช่วง ±4 องศา ซึง่เป็นช่วงเชงิเสน้ตามพฤตกิรรมของ
ลอ้ยาง คา่ทีไ่ดนํ้าไปแสดงในกราฟแลว้ โดยวเิคราะหห์าคา่ความชนั   
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่8 ความชนัมุมเลีย้วและแรงดา้นขา้งของลอ้การทดลองที ่5 
 
จากรปูที ่8 สามารถนําความชนัทีไ่ดไ้ปแทนในสมการที ่11 โดยการ
ทดลองทัง้หมดม ี25 การทดลอง สรปุออกมาไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่3 คา่สมัประสทิธิแ์รงดา้นขา้งของลอ้และผวิถนนแต่ละชนิด 

เงือ่นไขทดสอบ Cf(N/rad) Cr(N/rad) 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ1 (มยีางใน) 72.77 78.81 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ1 (ไมม่ยีางใน) 68.79 70.5 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ2 (มยีางใน) 55.49 47.45 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ2 (ไมม่ยีางใน) 32.705 43.21 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ3 (มยีางใน) 44.89 32.12 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ3 (ไมม่ยีางใน) 37.44 42.77 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ4 (มยีางใน) 44.38 43.12 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ4 (ไมม่ยีางใน) 56.11 50.22 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ5 (มยีางใน) 55.06 36.5 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ5 (ไมม่ยีางใน) 47.82 48.82 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ6 (มยีางใน) 40.96 40.32 
ลอ้แบบ1 ถนนแบบ6 (ไมม่ยีางใน) 43.66 57 
ลอ้แบบ2 ถนนแบบ1 (มยีางใน) - 140 
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จากตารางที ่3 เมือ่นําค่าสมัประสทิธิแ์รงดา้นขา้งของลอ้และผวิถนนแต่
ละแบบไปแทนในกลุ่มตวัแปรไรม้ติใินกลุ่มที ่3 และ4 จากผลการทดลอง
จะไดล้้อแบบที ่1(ไม่มยีางใน) และถนนแบบที ่3 ทีม่คีวามสมมูลกบั
ยานพาหนะจรงิทีไ่ดเ้ลอืกไวเ้ป็นตน้แบบ  
 
ความซบัซอ้นของการปรบัค่าต่างๆ ทีค่วรระวงัคอืตอ้งไมใ่หก้ารปรบัค่า
กลุ่มตวัแปรไดๆกระทบตวัแปรอื่น และต้องมอุีปกรณ์วดัค่าที่ถูกต้อง  
หลงัจากที่ได้ปรบัค่าต่างๆให้กลุ่มตวัแปรไร้มติิมคีวามสมมูลกบัยาน
ยนต์จริงแล้ว  คณะวิจ ัยก็ได้ยานยนต์ย่อส่วนที่มีพฤติกรรมทาง
พลศาสตรส์มมลูกบัยานยนต์จรงิ โดยสรุปความสมมูลของกลุ่มตวัแปร
ต่างๆ ระหวา่งยานยนตจ์รงิ กบัยานยนตย์อ่สว่นดงัตารางที ่4 
 
ตารางที ่4 กลุ่มตวัแปรไรม้ติริะหวา่งตน้แบบและแบบจาํลองหลงัปรบั 
Description П1 П2 П3 П4 П5 
Full size 0.4393 0.5607 2.0800 2.3761 0.2468 
Scaled 0.4349 0.5651 2.0804 2.5725 0.2441 

 
 
จากตารางที ่ 4 สามารถสรปุไดว้า่ยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่นมคีวาม
สมมลูกบัยานพาหนะจรงิตน้แบบ ดงันัน้สามารถทีจ่ะนําเอายานพาหนะ
จรงิแบบยอ่สว่นไปทดสอบทางพลศาสตรแ์ทนยานพาหนะจรงิได ้
 
6. การจาํลองระบบพลศาสตรด้์วยโปรแกรม 
 หลงัจากทําการปรบัแต่งค่าพารามเิตอรข์องยานพาหนะจรงิแบบ
ย่อส่วนแล้ว นําค่าตวัแปรที่ไดไ้ปจําลองระบบทางพลศาสตร์เทยีบกบั
ยานพาหนะจรงิ ผา่นโปรแกรมของ MATLAB ดงัรปูที ่9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่9 การจาํลองพลศาสตรผ์า่นโปรแกรมMATLAB 

                    
จากรปูที ่9 เมือ่แทนตวัแปรของยานพาหนะจรงิและยานพาหนะ

จรงิแบบยอ่สว่นจากตารางที ่5 ลงไปในโปรแกรม MATLAB เพือ่จาํลอง
พลศาสตรท์ีเ่กดิขึน้ ผลทีไ่ดจ้ะเหน็ว่ายานพาหนะทัง้สองมคีวามสมมูล
กัน เช่นผลจากความเร่งเชิงเส้น, ความเร็วเชิงมุมที่เกิดขึ้นบนตัว
ยานพาหนะจะแตกต่างกนัแค่อตัราส่วนที่ย่อขนาดลงมาเท่านัน้ รูปที ่
10-11 แสดงใหเ้หน็วา่ยานพาหนะทัง้สองม ีtrajectory ทีส่มมลูกนั  

 
 
 
 
                                            
 
 

 
รปูที ่10 trajectory ของยานพาหนะจรงิ 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่11 trajectory ของยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่น 
ตารางที ่5 ขอ้มลูจาํเพาะระหวา่งยานพาหนะจรงิและแบบยอ่สว่น 

Description Full size Scaled 
m(kg) 1857.90 5.04 

Iz(kg.m2) 3282 0.0975 
a(m) 1.170 0.124 
b(m) 1.520 0.157 
L(m) 2.690 0.280 

Cαf(N/rad) 107462 37.44 

Cαr(N/rad) 132880 42.77 

U(m/s) 8.648 1 
 
7. ระบบควบคมุบนยานพาหนะจริงแบบย่อส่วน 
 ในส่วนของการทํางานของระบบทัง้หมดของยานยนต์ย่อส่วนน้ี 
ประกอบไปดว้ยระบบหลกัๆ สามสว่นดว้ยกนัคอื 1) ระบบสือ่สารรบัสง่
คาํสัง่ 2) ระบบขบัเคลื่อนและควบคุม และ3) ระบบวดัค่าสญัญาณและ
ภาพ 

1. ระบบสือ่สารรบัคาํสัง่จากระบบควบคุมภายนอก โดยคา่ทีไ่ป
ควบคุมคอืสญัญานความเรง่ ความเรว็ และมมุเลีย้ว (steering) ไปยงัตวั
ยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่นผา่นทางชุดรบั-สง่ขอ้มลูแบบไรส้าย (RF 
Module)  

 2. ระบบขบัเคลื่อนและควบคุม ทาํหน้าทีค่วบคุมมมุเลีย้วของยาน
ยนตพ์รอ้มทัง้ระบบขบัเคลื่อนต่างๆ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถกูสง่ไปยงัเซอรโ์ว
มอเตอร ์ เพือ่ทาํการสัง่การเลีย้วของมมุลอ้ เปลีย่นอตัราเฟืองทดกาํลงั 
และปรบัความเรว็ 

3. ระบบวดัค่าสญัญาณและภาพ ประกอบดว้ยเซน็เซอรต์่างๆ ที่
ว ัดค่าพารามิเตอร์ที่สําคัญที่ใช้ในการคํานวณและประเมินผลทาง
พลศาสตร ์นอกจากนัน้ยงัส่งสญัญาณภาพเคลื่อนไหวของยานยนต์มา
ดว้ย  
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ระบบโดยรวมทัง้หมดสามารถความคุมไดใ้นความถี ่ 100 Hz โดย
แยกระบบการสง่ภาพออกจากระบบการสง่สญัญาณ ดรูายละเอยีดของ
ระบบควบคุมทัง้หมดไดใ้น [9] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่13 ยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่นสมมลู 
 
จากการทดลองระบบสมมูลของยานพาหนะจริงย่อส่วน เมื่อนําไป
ทดสอบภายใต้เงื่อนไขทีก่ําหนด พบว่าระบบแสดงค่าความสมมูลไดด้ี
เมื่อมมีุมเลี้ยวตํ่ากว่า 13 องศา ซึง่สอดคล้องกบัแบบจาํลองยานยนต์
ทางคณติศาสตรส์องมติ ิและการทดสอบค่าสมัประสทิธิแ์รงของลอ้ ดงัที่
นําเสนอไวข้า้งต้น   ในรูปที่ 14 เป็นกราฟแสดงค่าความผดิพลาด
ระหว่างค่าที่จําลองจากโปรแกรม และค่าที่ได้จากอุปกรณ์วัดบน
ยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่นแสดงใหเ้หน็วา่ การนํายานพาหนะจรงิแบบ
ย่อสว่นไปทดสอบแทนยานพาหนะจรงินัน้จะไดค้วามสมมลูเมือ่ขบัดว้ย
มมุเลีย้วไมม่ากเกนิไป เน่ืองจากผลของการสลปิทีล่อ้ ซึง่ไมไ่ดอ้ยู่ในช่วง
เชงิเสน้ทีพ่จิารณาดงันัน้จะเกดิคา่ความผดิพลาดเพิม่ขึน้ 

 
รปูที ่14 คา่ผดิพลาดกบัมมุเลีย้ว 

 
สนามทีใ่ชท้ดสอบนี้ [9] จะตดิตัง้พืน้ผวิชนิดเดยีวกบัในการทดลอง

การหาค่าสมัประสทิธิแ์รงดา้นขา้งของลอ้และผวิถนน ซึง่ในการทดลอง
กบัยานยนต์ย่อส่วนน้ีสามารถปรบัเปลี่ยนเงื่อนไขในการทดสอบง่าย 
และประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

 
 
 

8. สรปุ 
 งานวจิยัน้ีไดพ้ฒันาและสรา้งยานพาหนะจรงิแบบย่อส่วนสําหรบั
การจําลองทางพลศาสตร์โดยการสรา้งและออกแบบจําเป็นต้องอาศยั
ขอ้มลูและกลุ่มตวัแปรไรม้ติขิองยานพาหนะจรงิ โดยสรา้งอุปกรณ์ต่างๆ
ที่จําเป็นเพื่อปรบัค่ากลุ่มตวัแปรไร้มติิเพื่อปรบัเปลี่ยนโครงสร้างของ
ยานพาหนะจรงิแบบย่อส่วนให้สมมูลทางพลศาสตร์ ยานยนต์น้ีได้ถูก
ตดิตัง้ระบบขบัเคลื่อน ระบบภาพ ระบบวดัคา่สญัญาณและระบบสือ่สาร  
เพือ่ควบคุมและสง่คา่ต่างๆ ผลการทดลองเบือ้งตน้เป็นทีน่่าพอใจ โดย
ปจัจบุนัตน้แบบยานพาหนะจรงิแบบยอ่สว่นน้ีใชใ้นงานวจิยัระดบัสงูดา้น
พลศาสตรย์านยนต ์    
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บทคดัย่อ  

งานวจิยันีศกึษาเกีย่วกบัพลศาสตรย์านยนต ์ในสภาวะทีย่าน
ยนตเ์คลื่อนทีไ่ปขา้งหน้า (Longitudinal Velocity) ดว้ยความเรว็คงที ่ 
โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ หลกัดว้ยกนั ในแบบแรก คอื แบบ 2 ล้อ (2 
มติ)ิ ซึ่งในแบบนี จะเป็นการพจิารณาภายใตเ้งื่อนไขความสมมาตรกนั
ระหว่างดา้นฝ ัง่ซ้ายและฝ ัง่ขวา จงึสามารถยุบรวมเป็นอนัเดยีวกนั  ทํา
ให้จากเดมิที่ล้อหน้าม ี2 ล้อ จงึโดนยุบรวมเหลือล้อเดยีวซึ่งล้อหลงัก็
พจิารณาในลกัษณะเดยีวกนั ทําให้เหลอืจํานวนของล้อ เท่ากบั 2 ล้อ 
ซึง่ตวัแปรสถานะทางพลศาสตรท์ีนํ่ามาพจิารณาคอื ความเรว็ดา้นขา้ง 
(Lateral Velocity) กบั ความเรว็เชงิมุมในแนวระนาบ (Yaw Rate,z) ใน
แบบที่ 2 คอื แบบ 4 ล้อ (3 มติิ) สําหรบั แบบนีจะเป็นการพจิารณา
แบบไมส่มมาตร ทาํใหต้วัแปรสถานะทางพลศาสตรท์ีนํ่ามาพจิารณา จะ
มากกวา่ แบบ 2 ลอ้ ซึง่ประกอบไปดว้ย ความเรว็ดา้นขา้ง , ความเรว็
เชงิมุมในแนวแกน (x,y,z) ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคาํนวณทางพลศาสตร์
ทงั 2 แบบนี จะถูกนํามาเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูสถานะทีต่รวจวดัไดจ้าก
ยานยนต์ย่อส่วน โดยยานยนต์ย่อส่วนนีได้ถูกปรบัแต่งชินส่วนตาม
หลกัการวเิคราะหเ์ชงิมติ ิ(Dimension analysis) เพื่อใหม้พีลศาสตร์
ใกล้เคยีงกบัยานยนต์จรงิ และได้ติดตงัอุปกรณ์ตรวจวดับนยานยนต์
ย่อสว่น สาํหรบัวดัขอ้มลูสถานะของยานยนตป์ระกอบไปดว้ย ความเร่ง
เชงิเสน้ใน 3 แนวแกน (x,y,z) , ความเรว็เชงิมุม 3 แนวแกน (x,y,z)  , 
ความเร็วรอบของล้อ  โดยข้อมูลที่ตรวจวัดได้นัน  จะถูกนํามา
เปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีค่าํนวณไดจ้ากแบบจาํลองพลศาสตรย์านยนต ์2 
และ 3 มติ ิ 
 
Abstract 

This research study about Vehicle dynamics on 
constant longitudinal velocity condition. 2 Simulation model 
considered, first model is 2 dimensions (2 wheels) analysis. 
Symmetry condition are used in this case. By the condition, 2 
wheels remaining. Vehicle state including lateral velocity and yaw 
rate. Second model analysis is 3 dimension (4 wheels) ,non-
symmetry analysis considered in this case . So the model have 
many vehicle state as roll rate , pitch rate , roll rate.  Finally, we 
compare between the result of simulation and vehicle state from 

sensor on a scaling car. This scaling car improved on dimension 
analysis for dynamics equivalent with a vehicle. On scaling car 
have a sensor as accelerometer (3-axis) , potentiometer(steering 
angle measurement) and wheel speed sensor. 

 
1. บทนํา 

ความก้าวหน้าของยานยนต์ในปจัจุบันได้ถูกพัฒนาขึนอย่าง
รวดเรว็  การสรา้งระบบช่วยในการขบัขีต่่างๆ เพื่อเพิม่ความปลอดภยั
และช่วยใหผู้ข้บัขีส่ามารถควบคุมยานยนตไ์ดส้ะดวกมากขนึ เช่นระบบ 
ABS (Anti-Brake System) , ระบบควบคุมความเรว็อตัโนมตั ิ(Cruise 
Control) , ระบบ Active Yaw Control  เป็นตน้  ซึง่ในการออกแบบ
ระบบช่วยในการขบัขี่นี ผู้ออกแบบจะต้องมคีวามรู้ ความเขา้ใจด้าน
พลศาสตร์ยานยนต์เป็นอย่างดี เพื่อที่ผู้ออกแบบจะได้ทราบถึงการ
ตอบสนองของยานยนต์ได้ในทุกสภาวะ เช่น สภาวะที่ยานยนต์กําลงั
เขา้โคง้ เป็นตน้ หลงัจากการวเิคราะห ์ผูอ้อกแบบจะจาํลองสภาวะต่างๆ 
ของยานยนตด์ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพือ่ใหผู้อ้อกแบบทราบถงึการ
ตอบสนองของยานยนต์ไดม้ากขนึ โดยโปรแกรมทีใ่ชใ้นการจาํลองบน
คอมพวิเตอร์นีมาจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของยานยนต์ โดย
ระดับความซับซ้อนของสมการคณิตศาสตร์นันจะถูกกําหนดด้วย
เงื่อนไขต่างๆ ขนัอยู่กบัผูอ้อกแบบ เช่น การจําลองในแบบ 2 มติ ิและ
แบบจาํลอง 3 มติ ิเป็นตน้ เมื่อผูอ้อกแบบมคีวามมัน่ใจผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
การจาํลองทางคอมพวิเตอรแ์ลว้ จงึจะเขา้สู่ขนัตอนของการทดสอบกบั
ยานยนต์จรงิ  โดยเหตุที่ต้องผ่านขนัตอนการจําลองบนคอมพวิเตอร์
ก่อนนัน เพื่อป้องกนัความเสยีหายที่อาจเกดิขนึกบัผูข้บัขีแ่ละเพื่อลด
ต้นทุนในกรณีที่เกดิความผดิพลาดจากขนัตอนของการออกแบบ  แต่
ทว่ากย็งัไม่สามารถเลี่ยงความเสยีหายทีอ่าจเกดิขนึในการทดสอบกบั
ยานยนต์จริงได้ทังหมด  และในกรณีที่ผู้ออกแบบมีความต้องการ
ทดสอบในสภาวะการขบัขีท่ ี่มคีวามเสีย่งสูง เช่น การขบัขีบ่นถนนที่มี
ความลื่นมากกวา่ปกต ิกอ็าจจะทาํใหง้า่ยต่อการเกดิอุบตัเิหตุได ้ ดงันนั
จงึเป็นทีม่าของการนําเอายานยนตย์อ่สว่นมาใชใ้นการทดสอบแทนยาน
ยนต์จรงิ เพื่อป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขนึกบัผูข้บัขี ่และลดต้นทุนการ
บํารุงรกัษาในกรณีที่เกิดความเสยีหายกบัยานยนต์ได้  โดยก่อนที่จะ
นําเอายานยนต์ย่อส่วนมาใช้งานได้นัน ยานยนต์ย่อส่วนจะต้องถูก
ปรบัแต่งชนิสว่นต่างๆซึง่การปรบัแต่งนีจะตอ้งยดึตามหลกัการวเิคราะห์
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เชงิมติ ิ(Dimension analysis)  เพือ่ใหม้กีารตอบสนองทางพลศาสตร์
ใกลเ้คยีงกบัยานยนต์จรงิ รวมถงึการตดิตงัอุปกรณ์ตรวจวดั (sensor) 
ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาวะการเคลื่อนที่ของยานยนต์ย่อส่วน 
(Vehicle state) เชน่ ความเรง่เชงิเสน้ ,มมุบงัคบัเลยีว เป็นตน้ 

 
2. พลศาสตรย์านยนต ์

การจาํลองพลศาสตรย์านยนต์นันมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาถงึ
การตอบสนองทีเ่กดิขนึกบัยานยนต ์ เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจถงึตวัแปรทีม่ ี
ผลกบัพลศาสตร์ยานยนต์ โดยงานวจิยันีศกึษาถงึพลศาสตร์ของยาน
ยนต์แบบ  2 ลอ้ และแบบ 4 ลอ้ ซึง่การจาํลองพลศาสตรย์านยนต์แบบ 
2 ล้อ จะเป็นการจําลองพลศาสตร์การเคลื่อนที่ของรถอย่างง่าย ใน
รปูแบบ 2 มติ ิ ซึง่จะมตีวัแปรอสิระ (degree of freedom) 2 ตวัแปรคอื 
การเคลื่อนทีด่า้นขา้ง (lateral motion) และ การหมุนของรถรอบแกน Z 
(yaw motion) สาํหรบัการจาํลองพลศาสตรย์านยนตแ์บบ 4 ลอ้ จะเป็น
การพจิารณาในรูปแบบ 3 มติ ิ ทําใหก้ารจําลองในแบบ 4 ลอ้นีจะมตีวั
แปรอสิระมากกวา่ในแบบ 2 ลอ้ โดยในการจาํลองพลศาสตรแ์บบ 2 ลอ้
และแบบ 4 ลอ้นี จะพจิารณาในสภาวะทีย่านยนต์เคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้า
ดว้ยความเรว็คงที ่(longitudinal velocity constant)  

 
2.1 พลศาสตรข์องรถแบบ 2 ล้อ (Bicycle model) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่ 1 แบบจาํลองรถของ Bicycle model [2] 
 

 สาํหรบัการจาํลองแบบ 2 ลอ้นีไดม้กีารนําไปใชส้าํหรบัการพฒันา
ระบบควบคุมรถในหลายงานวจิยั [3], [4] โดยการจาํลองแบบนีจะเป็น
การจําลองในสภาวะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วคงที่ (Longitudinal 
velocity constant) และไม่คํานึงถงึการหมุนของลําตวัรถรอบแกน X 
(Roll motion) และการหมุนรอบแกน Y (Pitch motion) และพจิารณา
ถึงการเคลื่อนที่และแรงที่เกิดขึนที่ล้อด้านซ้ายและขวามีค่าเท่ากัน 
ดงันนัจงึสามารถทีจ่ะนํามารวมกนัเป็น 1 ลอ้ได ้ทาํใหเ้หลอืลอ้ทงัหมด
เพยีง 2 ลอ้ เน่ืองจากการคดิแบบรวมกนัระหว่างลอ้ดา้นซา้ยและขวา 
โดยมลีกัษณะดงัรปูที ่1 
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ในขณะที ่   
a      หมายถงึ ระยะหา่งจากจดุศนูยก์ลางของรถถงึลอ้หน้า 
b     หมายถงึ ระยะหา่งจากจดุศนูยก์ลางของรถถงึลอ้หลงั 
δ      หมายถงึ มมุของพวงมาลยั 
β      หมายถงึ slip angle ทีจ่ดุศนูยก์ลางของรถยนต ์
V     หมายถงึ ทศิทางความเรว็ของจดุศนูยก์ลางรถยนต ์

fα    หมายถงึ slip angle ทีล่อ้หน้า 

rα     หมายถงึ slip angle ทีล่อ้หลงั 

fV     หมายถงึ ทศิทางความเรว็ของลอ้หน้า 

rV     หมายถงึ ทศิทางความเรว็ของลอ้หลงั 

yfF   หมายถงึ แรงทีก่ระทาํดา้นขา้ง (lateral force) ของลอ้หน้า 

yrF    หมายถงึ แรงทีก่ระทาํดา้นขา้งของลอ้หลงั 

αC   หมายถงึ Cornering stiffness 

ZI   หมายถงึ   Moment of inertia รอบแกน Z 
r   หมายถงึ ความเรว็เชงิมมุในแนวแกน Z 
m   หมายถงึ มวลของรถยนต ์
u    หมายถงึ ความเรว็ในแนวแกน x 

fα  หมายถงึ slip angle ของลอ้หน้า 

rα     หมายถงึ slip angle ของลอ้หลงั 

fδ   หมายถงึ มมุของลอ้หน้า 

rδ    หมายถงึ มมุของลอ้หลงั 

 
จากนนัจงึไดนํ้าไปเขยีนโปรแกรมเพือ่จาํลองระบบพลศาสตรด์ว้ย

โปรแกรมของ MATLAB ดงัรปู 



 

รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        277 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2   Bicycle model 
 
2.2 พลศาสตรข์องรถแบบ 4 ล้อ  
 สําหรบัการจําลองแบบ 4 ล้อนีจะมคีวามซบัซ้อนมากกว่าแบบ 2 
ล้อ เน่ืองจากเป็นการพจิารณาในรูปแบบ 3 มติ ิดงันันจงึมผีลของการ
หมุนรอบแกน X (Roll) และการหมุนรอบแกน Y (Pitch) ดว้ย โดยจะ
เป็นการพจิารณาแรงทีเ่กดิขนึในแต่ละลอ้ 
  
พจิารณาในระนาบ X-Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 ระนาบ X-Y 
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    (14) 
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    (15) 
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⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎟
⎟
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⎜
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⎝

⎛

ψ+

ψ−
−δ=

•

••
−

α

2
Wu

bytanCF 1
FYRL R

    (16) 

 
พจิารณาในระนาบ X-Z 
 ระนาบ X-Z นีจะพจิารณาแรงกระทําทีล่อ้ในแนวแกน X และ Z 
รวมถงึการหมนุของยานยนตร์อบแกน Y (Pitch)   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที ่4 ระนาบ X-Z 
 

( ) ( ) ...cosFcosF
2
WI 3FYFR2fYFL1X +Δδ−Δδ−Δ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=φ

••  

54... Δ−Δ− YRRYRL FF     (17) 

 
โดยที ่

RRFRRLFL1 FFFF −−+=Δ      (18) 

φ−θ−=Δ
2
Wah CG2        (19) 

φ+θ−=Δ
2
Wah CG3        (20) 

φ−θ+=Δ
2
Wbh CG4       (21) 

φ+θ+=Δ
2
Wbh CG5        (22) 

 
พิจารณาในระนาบ  Y-Z 
 ระนาบ Y-Z นีจะพจิารณาแรงกระทาํทีล่อ้ในแนวแกน Y และ Z 
รวมถงึการหมนุของยานยนตร์อบแกน X (Roll)   
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รปูที ่5 ระนาบ Y-Z 
 

( ) ( ) ( )( ) ...cosFFFbFFaI 3FYFLRRFRRLFLY +Δδ−+−+=θ
••

 
( )( ) 2FYFL sinF.... Δδ−      (23) 

 
โดยที ่

φ−θ−=Δ
2
Wah CG2        (19) 

φ+θ−=Δ
2
Wah CG3        (20) 

 
ชดุรองรบัการสัน่สะเทือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่6 ชุดรองรบัการสัน่สะเทอืน 
 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+−=

••
ROADFRROADFRFR XXCXXKF  (24) 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+−=

••
ROADFLROADFLFL XXCXXKF  (25) 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+−=

••
ROADRRROADRRRR XXCXXKF  (26) 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+−=

••
ROADRLROADRLRL XXCXXKF  (27) 

 

φ+θ−=
2
WaXX CGFR       (28) 

φ+θ+=
2
WaXX CGFL       (29) 

φ−θ−=
2
WbXX CGRR       (30) 

φ+θ−=
2
WbXX CGRL       (31) 

••••
φ+θ−=

2
WaXX CGFR       (32) 

••••
φ+θ−=

2
WaXX CGFL       (33) 

••••
φ+θ−=

2
WaXX CGRR       (34) 

••••
φ+θ−=

2
WbXX CGRL       (35) 

MgFFFFXM RLRRFLFRCG +−−−−=
••

  (37) 
 

จากนนัจงึไดนํ้าไปเขยีนโปรแกรมเพือ่จาํลองระบบพลศาสตรด์ว้ย
โปรแกรมของ MATLAB ดงัรปู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7  Simulate แบบจาํลอง 4 ลอ้ 
 

3.  การจาํลองพลศาสตรย์านยนตด้์วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 การจําลองพลศาสตร์ยานยนต์เพื่อเปรยีบเทยีบผลลพัธ์ที่ได้จาก
การคํานวณระหว่างแบบจําลอง 2 ล้อ กบั แบบจําลอง 4 ล้อ ภายใต้
เงื่อนไขวิง่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วคงที่ (Longitudinal velocity 
constant)  
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

รปูที ่9  Lateral Acceleration 
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รปูที ่10  Angular Acceleration 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่11  Trajectory 
 
 จากรปูที ่9 และ 10 พบวา่ทงัสองค่า คอืค่าความเรว็เชงิมุมแกน Z 
(Yaw rate) และความเรง่เชงิเสน้ดา้นขา้ง มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัมาก
ถึงแม้ว่าสมการที่ (11) มตีวัแปร  φ  เข้ามาเกี่ยวขอ้งด้วย ทงันี
เน่ืองจากความเรว็การเคลื่อนที ่(Longitudinal Velocity) ทีใ่ชใ้นการ
คาํนวณนีมคี่าตํ่า จงึทาํใหผ้ลของแรงโน้มถ่วงมผีลต่อความเรง่ดา้นขา้ง
น้อย แต่ผลของแรงโน้มถ่วงนีจะมผีลมากขนึถา้ยานยนต์ เคลื่อนทีด่ว้ย
ความเรว็สูง ดงันันในขณะที่ยานยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเรว็ตํ่า ผลที่
คํานวณไดจ้ากสมการพลศาสตรใ์นแบบ 2 มติแิละ 3 มติ ิจะมคี่า
ใกล้เคยีงกนั แต่ว่าเมื่อยานยนต์มคีวามเรว็มากขนึ ขอ้มูลทีค่ํานวณได้
จากทงั 2 แบบ คอื แบบ 2 มติ ิกบั 3 มติ ิจะแตกต่างกนัมากขนึ 
4. ยานยนตย่์อส่วน (Scaling Vehicle) 
 ยานยนตท์ีใ่ชใ้นการทดสอบเกบ็ขอ้มลูสภาวะ (Vehicle state) นี
ไดร้บัการตดิตงัอุปกรณ์ตรวจวดั (sensor) เพือ่เกบ็ขอ้มลูสถานะของ
ยานยนต์ (vehicle state) และได้ถูกดดัแปลงชนิส่วน เพื่อให้มี
พลศาสตร์ของยานยนต์ย่อส่วนมคีวามสมมูลย์กบัพลศาสตร์ของยาน
ยนตจ์รงิ ซึง่การดดัแปลงชนิสว่นนนัไดย้ดึตามหลกัการวเิคราะหเ์ชงิมติ ิ
(Dimension analysis, PI Theorem) โดยขนัตอนในการวเิคราะหเ์ชงิ
มตินินัจะพจิารณาตวัแปรทีอ่ยูใ่นสมการพลศาสตรข์องยานยนต ์เพือ่นํา
ตัวแปรทงัหมดมาจดัเป็นกลุ่ม ซึ่งจะอยู่ในรูปของกลุ่มตัวแปรไร้มิต ิ
(Dimensionless) และการดดัแปลงยานยนต์ย่อส่วนทีใ่ชใ้นงานวจิยันีก็
ยดึตามหลกัการจดักลุ่มตวัแปรไร้มติินี โดยนําตวัแปรมาจากสมการ

พลศาสตรย์านยนตใ์นแบบ 2 ลอ้ จากสมการที ่[4],[5]  ทาํใหไ้ดก้ลุ่มตวั
แปรใหมด่งันี 
 

L
a

1 =Π   ,  
L
b

=Π 2
  ,  

23 mu
LC fα=Π  

24 mu
LC rα=Π   ,  

25 mL
I z=Π     (38) 

 
 การดดัแปลงชนิส่วนของยานยนต์ย่อส่วน โดยมจีุดประสงคใ์หค้่า
กลุ่มตวัแปรไรม้ติขิองยานยนตย์อ่สว่นเทา่กบัยานยนตจ์รงิ ดงันนัจงึตอ้ง
ดดัแปลงตําแหน่งจุดศูนยถ่์วง,โมเมนตค์วามเฉื่อยรอบแกน Z ,นําหนกั
ของยานยนตย์่อสว่นใหม ่รวมไปถงึการเลอืกรปูแบบของลอ้ยางกบัพนื
ถนนทีใ่ชท้ดสอบ เพือ่ใหไ้ดค้า่ Cornering Stiffness ตามทีต่อ้งการ  
 

 
 
 
 
 
 

รปูที ่12 ยานยนตย์อ่สว่น ก่อน (ซา้ย) และหลงั (ขวา) ดดัแปลง 
 
5. เปรียบเทียบผลการจาํลองพลศาสตรก์บัข้อมลูท่ีตรวจวดัได้จาก
ยานยนตย่์อส่วน 
 การเปรยีบเทยีบขอ้มลูระหว่างขอ้มลูทีไ่ดจ้ากยานยนต์ย่อส่วนกบั
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการจาํลองบนคอมพวิเตอรนี์ เพื่อประเมนิความถูกต้อง
ของขอ้มูลที่ได้จากการจําลองบนคอมพวิเตอร์ ซึ่งในการทดสอบนีได้
กําหนดเสน้ทางการเคลื่อนทีข่องยานยนต์ย่อส่วนให้วิง่วนเป็นวงกลม 
และวิง่ดว้ยความเรว็คงที ่ 
 ขอ้มูลที่จะนํามาเปรยีบเทยีบนัน ประกอบด้วยความเร่งเชงิเส้น
ดา้นขา้ง (Lateral Acceleration) กบัความเรว็เชงิมุมในแนวแกน Z 
(Yaw rate)  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

รปูที ่13 เปรยีบเทยีบความเรง่ดา้นขา้ง 
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รปูที ่14 เปรยีบเทยีบความเรง่ดา้นขา้ง 
 

การเปรยีบเทยีบความเร่งดา้นขา้งระหว่างแบบจาํลอง 2 ล้อกบั
แบบจาํลอง 4 ลอ้ นันผลปรากฏวา่แบบจาํลอง 4 ลอ้มคีวามถูกตอ้ง
มากกว่าแบบจาํลอง 2 ลอ้ และทีมุ่มบงัคบัเลยีวน้อย จะมคีวามถูกตอ้ง
มากกว่าข้อมูลที่มีมุมบังคับเลียวมาก ในขณะที่การเปรียบเทียบ
ความเรว็เชงิมุมในแนวแกน Z ระหวา่งแบบจาํลอง 2 ลอ้กบัแบบจาํลอง 
4 ลอ้ ผลปรากฏวา่แบบจาํลอง 2 ลอ้มคีวามถูกตอ้งมากกวา่แบบจาํลอง 
4 ลอ้  
  
6. สรปุ 
 บทความนีไดนํ้าเสนอการหาสภาวะ การเคลื่อนทีโ่ดยการจําลอง
พลศาสตร์ยานยนต์ในแบบ 2 มติ ิและ 3 มติ ิโดยในแบบจําลอง
พลศาสตร ์2 มตินินัจะเป็นการจาํลองอย่างงา่ย โดยการพจิารณาแรงที่
เกิดขนึที่ล้อด้านซ้ายและขวา มีความสมมาตรกนั อีกทงัยงัเป็นการ
วิเคราะห์ในระนาบเดียว ทําให้ลดระดับความซับซ้อนของสมการ
พลศาสตร์ลงไปได้มาก แต่ว่าผลของการคํานวณที่ได้จากการจําลอง
พลศาสตรย์านยนตแ์บบ 2 ลอ้นี จะมถีกูตอ้งแมน่ยาํด ีในช่วงทีย่านยนต์
เคลื่อนทีด่ว้ยความเรว็ตํ่า เน่ืองจากในขณะนนัผลกระทบของตวัแปรอื่น
จะมน้ีอย เช่น ในขณะทีข่บัเขา้โคง้ โครงลําตวัของยานยนต์จะเกดิการ
เอยีง เน่ืองจากความเร่งเขา้สู่ศูนยก์ลาง ซึ่งถ้ายานยนต์วิง่เขา้โคง้ดว้ย
ความเรว็สงู จะเกดิการเอยีงของโครงลําตวัยานยนตร์อบแกน X มาก 
(Roll movement) ซึง่จะสง่ผลต่อการคาํนวณของพลศาสตรใ์นแบบ 2 
มติ ิสาํหรบัการจาํลองพลศาสตรแ์บบ 3 มติ ิสมการพลศาสตรจ์ะมคีวาม
ซบัซ้อน เน่ืองจากเป็นการพจิารณาแรงทีเ่กดิขนึทงัสีล่้อ โดยแยกจาก
กนัอย่างอสิระ ทําใหต้วัแปรทีใ่ชใ้นสมการพลศาสตรก์จ็ะมมีากขนึดว้ย 
รวมถงึความซบัซอ้นในการพจิารณาในระนาบ ใด ระนาบหนึ่งกจ็ะมผีล
ของตวัแปรในระนาบอื่น เขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย และผลจากความซบัซอ้น
ของสมการพลศาสตร์นี ทําให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณก็จะมี
ความถกูตอ้งแมน่ยาํมากกวา่การคาํนวณพลศาสตรใ์นแบบ 2 มติ ิ
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
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Design and development of a mechanical device for treatment of venous congestion 
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บทคดัย่อ 
บรเิวณแผลหลงัการผา่ตดับ่อยครัง้จะเกดิการคัง่ของเสน้เลอืดโดย

เสน้เลอืดทีถู่กตดัไม่สามารถเชื่อมต่อกนัไดด้งัเดมิหรอืมเีลอืดมาคัง่เป็น
สดีํา หลายครัง้การเกดิอาการเหล่าน้ีก่อใหเ้กดิการเน่าเสยีของเนื้อเยื่อ
บรเิวณบาดแผล โดยวธิรีกัษาทางหนี่งซึง่ใชใ้นทางการแพทยก์ค็อืการ
ใชห้นอนแมลงวนัหรอืทากดูดเลอืดในการรกัษา โดยการใหห้นอนหรอื
ทากดดูเลอืดทีค่ ัง่บรเิวณบาดแผล การรกัษาวธิน้ีีมที ัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีใน
ขณะเดยีวกนัในรายงาน งานวจิยัฉบบัน้ีเราจงึเน้นไปทีก่ารออกแบบและ
ประดษิฐ์อุปกรณ์เพื่อแทนการใชห้นอนดูดเลอืดแบบทีใ่ชก้นัในปจัจุบนั
ในเบือ้งตน้ไดท้าํการออกแบบการทาํงานของเครือ่งทางกล โดยงานวจิยั
ฉบบัน้ีนําเสนอการออกแบบอุปกรณ์ซึง่ใชร้ะบบ Syringe Pump รวมถงึ
การสร้าง อุปกรณ์จริงที่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติควบคุมโดย
Microcontroller โดยยึดหลกัการวเิคราะห์รวมถึงแรงดนัและการไหล
ของเลอืดในตวักระเปาะที่ไวส้ําหรบัดูดเลอืดและสุดท้ายงานวจิยัน้ียงั
รวมถึงการทดสอบการทํางานของอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนการพฒันา
อุปกรณ์เพือ่ประโยชน์ในดา้นการแพทยต์่อไป 
 
Abstract 

Venous congestion is a complication that occurs after 
reconstructive surgery and free-tissue transfer.  Traditional way of 
treating this problem is through medicinal leech therapy (Hirudo 
Medicinalis). When leeches are applied on the congested area, 
they perform two main processes 1) release the anticoagulation 
to the area and 2) consumption of blood.  There are 
disadvantages using this kind of treatment.  In this paper, we 
propose to use a mechanical device which is capable for the 
treatment of venous congestion.  The device will function similar 
to how the medicinal leech performs the task.  The preliminary 
design is done through the use of syringe pump system to 
perform the sucking mechanism of blood and air.  This is an 
automatic device which is controlled through microcontroller. 

 
1. คาํนํา 
การใชห้นอนดูดเลอืดถอืเป็นการรกัษาทีม่มีาตัง้แต่สมยัอดตีกาล 200-
300BC มคีวามนิยมสูงในศตวรรษที1่8-19ในทวปียุโรป โดยบรเิวณ ที่

ใชค้อืบรเิวณทีม่กีารอุดตนัของเสน้เลอืดหรอื venous congestion [1] 
โดยมกัพบในบรเิวณแผลหลงัผา่ตดั เช่น การทําศลัยกรรมต่อน้ิว โดย
บรเิวณแผลหลงัศลัยกรรมจะเป็นบรเิวณทีม่กีารอุดตนัของเสน้เลอืดทํา
ใหไ้ม่มกีารไหลเวยีนหรอืมผีลกระทบต่อการไหลของเลอืดเขา้สู่บรเิวณ
บาดแผล จงีมกีารนําหนอนดูดเลื่อดมาใช้เพื่อลดการอุดตนัของ เส้น
เลอืด หนอนทีใ่ชใ้นการรกัษาทางแพทยไ์ดม้กีารนํามาใชใ้นหลาย ชนิด
พนัธุ ์ทีนํ่ามาใชก้นัมากทีสุ่ดคอื Herudo Medicinalist ซึง่ เป็นสายพนัธุ์
ทีพ่บมากในแมน้ํ่าลําธารในประเทศทางยุโรป  หนอน บาง พนัธุเ์ท่านัน้
ทีจ่ะสามารถดูดเลื่อดได้ผ่านทาง mammalian skin ตวั หนอนที่ใช้มกั
เป็นหนอนทีถู่กแพร่พนัธุแ์ละมกีรรมวธิกีารเลี้ยงอย่างสะอาด โดยผ่าน
บรษิทัทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ลี้ยงหนอนเพื่อใชใ้นดา้นการแพทย์ การใช้
หนอนดดูเลอืดจะสามาระดดูเลอืดไดป้ระมาณ 5-10 ml ซึง่เป็น 10  เท่า
ของน้ําหนักตวัของตวัหนอนเอง และในแต่ละครัง้ตวั หนอนจะใชเ้วลา
ถงึ 20-40 นาท ีการทํางานของหนอนในขณะดูดเลอืด ประกอบดว้ย
สองขัน้ตอนใหญ่คอื การปล่อยสารทีท่ําหน้าทีเ่ปรยีบ เสมอืนยาชาและ 
Hirodin ซึ่งเป็นสารทีท่ําใหเ้ลอืดไหลไม่หยุดหรอืสาร ละลายเลอืดตาม
ดว้ยการดดูหรอื suction การใชห้นอนดดูเลอืดนัน้ไม ่เพยีงแต่จะยากใน
การควบคุมหนอนใหอ้ยู่ในบรเิวณแผลหรอืบรเิวณทีต่อ้งการเท่านัน้[2] 
การใชห้นอนยงัอาจทาํใหเ้กดิอาการแผลตดิเชือ้ทีม่า กบัตวัหนอนเองได้
อกีทัง้ปรมิาณเลอืดที่ดูดได้ยงัจํากดั โดยขีน้อยู่กบั ขนาดและปรมิาณ
ของหนอน  ในการรักษาแผลหลังการผ่าตัดศัลยกรรม บางราย
จาํเป็นตอ้งใชห้นอนชว่ยดดูเลอืดบรเิวณแผลเป็นเวลาทุกวนั วนั ละสอง
ครัง้ ในเวลาตดิต่อกนัถงึ 4-5 วนั หลงัการใชแ้ต่ละครัง้ ตวัหนอน จะถูก
กําจดัทนัทเีพื่อป้องการแพร่กระจายของเชื้อผูป้่วยซี่งอาจปะปนมาใน
เลอืดได ้ดงันัน้การผลติอุปกรณ์ใชแ้ทนหนอนในการดูดเลอืดจงึจะ เป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ในทางการแพทย์  ]3[  ประโยชน์ของการสรา้ง อุปกรณ์
แทนการใช้หนอนคอือุปกรณ์ทีส่รา้งขีน้ จะสามารถใชแ้ทนตวัหนอนที่
ตอ้งสัง่ซือ้จากโรงเลีย้งรวมถงึช่วยลดการดแูลหนอนก่อนการใชแ้ละการ
กําจดัหลงัการใช ้การใช้อุปกรณ์แทนจะทําใหเ้กดิความสะดวก สบาย
ในขณะทีผู่ป้่วยไม่มอีาการขยะแขยงเมื่อใชอุ้ปกรณ์แทนการใช ้หนอน 
สามารถควบคุมปริมาณเลือดที่ดูดออกมาได้และควบคุมบริเวณ ที่
ต้องการระบายหลอดเลอืด อุปกรณ์น้ียงัสามารถฆ่าเชื้อก่อนและหลงั 
การใช ้รวมทัง้นํากลบัมาใชใ้หม่ไดอุ้ปกรณ์น้ียงัจะรวมถงึระบบควบคุม 
แบบอตัโนมตั ิและสามารถควบคุมแบบกึ่งอตัโนมตัไิดโ้ดยแพทย์และ 
พยาบาลไมจ่าํเป็นตอ้งเสยีเวลาควบคุมเทยีบกบัการใชห้นอนในรายงาน
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ฉบบัน้ีจงึมุง่เน้นถงึการออกแบบและประดษิฐอุ์ปกรณ์อตัโนมตัเิพือ่ช่วย 
ในการไหลเวยีนของเลอืดของบรเิวณแผลหลงัผา่ตดัแทนตวัหนอนได ้
 
2. ออกแบบการทาํงานของเครื่อง 
การออกแบบอุปกรณ์เบื้องตน้ไดอ้อกแบบใน solid works program 
โดยอุปกรณ์และระบบควบคุมอตัโนมตัถิูกออกแบบขีน้ (รูปที่ 1)
ประกอบด้วยตวัหลอดฉีดยาเพื่อทํา หน้าที่ในการดูดเลอืด โดยที่สาย
ลําเลยีงเลอืดตดิอยู่กบักระเปาะแก้ว ทางด้างขา้ง และส่วนดูดอากาศ
เพือ่ทาํใหต้วักระเปาะแกว้ตดิอยู่กบั ผวิหนงั ดงัทีแ่สดงในภาพ (รปูที ่1) 
อุปกรณ์น้ีจะถูกขบัเคลื่อนด้วยสเตปมอเตอร์สองตวัและควบคุมด้วย
ระบบไมโครคอนโทรเลอร ์ 

 
2.1 ทฤษฎีและการคาํนวณ 
จากการทดสอบพบว่า shell จะเริม่ดูดตดิกบัผวิหนังเมื่อดูดอากาศ
ออกไป 3 mL และจะดดูตดิกบัผวิหนงัไดด้ขี ึน้เมือ่ดดูอากาศออกไปเป็น 
10 mL  โดยทีใ่นการทดสอบนี้ สมมตใิหอ้ากาศมคีุณสมบตัเิป็น Ideal 
Gas 
กาํหนดให ้
z1  คอื ความสงูของระดบัเลอืดจากผวิหนงัถงึระดบัเลอืดดา้นบน (m) 
z2  คอื ความสงูของระดบัเลอืดจากผวิหนงัถงึกึง่กลางทอ่ดดูเลอืด (m) 
ρ   คอื ความหนาแน่นของของเหลว  (kg/m3) 
γ  คอื น้ําหนกัจาํเพาะ  

P1 คอื ความดนัภายในshell ในขณะทีย่งัไมม่เีลอืดอยูภ่ายใน( kPa) 
P2   คอื ความดนัภายในshell ในขณะทีม่เีลอืดอยูภ่ายใน( kPa) 
Q คอื อตัราการไหลภายในทอ่ (m3/s) 
 
จาก   P1V2 = P2V2              [1] 
โดยที ่shell มปีรมิาตร  V1 =9.42x10-6

 m
3 

        V2 = V1+3x10-6
 m

3 

          P1 = 101.325 kPa 
ได ้               P2 = -24.475  kPa 
 
จะไดว้า่  ความดนัสงูสดุทีs่hell ดดูตดิได ้Pmax = 76.85 kPa 
และ  ความดนัตํ่าสดุทีs่hell ดดูตดิได ้Pmin = 49.15 kPa 
จากสมการ Bernoulli’s equation 

 
                 [2] 
 
สมมตใิห ้loss ทีเ่กดิขึน้ภายในท่อมคี่าน้อยมากเนื่องจาก ความเรว็ของ
เลอืดทีไ่หลในท่อมคี่าน้อยมากและท่อทีใ่ชใ้นการทดสอบมคีวามยาวไม่
มาก 
 
 
 
 
 
โดยที ่      P1 = 76.85 kPa 
   V1 = 0 m/s 
   V2 = Q/A = 0.096 m/s 
จากสมการ [2] จะได ้ P2 = 7.2 kPa 
 
หาแรงกระทาํที ่syringe แต่ละตวั 
ท่ีsyringeตวัท่ี1 (ดดูเลือด)  
โดยที ่syringe มพีืน้ทีห่น้าตดัเทา่กบั = 8.04x10-4 m2

 

จาก          F1 = P1A = 62.07N 
ท่ี syringe ตวัท่ี2 (ดดูอากาศ)  
โดยทีค่วามดนัคอื  

F2 = P2A = -64.89 N 
หาความเรว็รอบของมอเตอรท่ี์จะนํามาใช้ 
โดยอตัราในการดดูเลอืดทีต่อ้งการคอื 30 m/ hr ซึง่ปรมิาตร 30 mL 
ของsyringe มกีารกระจดัเทา่กบั 45 mm 

V = 1.25x10-5
 m/s 

โดย Lead screw ทีใ่ชม้ ีpitchเทา่กบั 1 mm  
ความเรว็เชงิมมุ      =  0.75 RPM 
โดยได้นําค่าความเร็วเชิงมุมน้ีไปใช้ในการหาขนาดของมอเตอร์ที่
เหมาะสม 
 
2.2 ระบบต่างๆของอปุกรณ์ 
1 ระบบดดูอากาศ     ระบบนี้จะทํางานโดยอาศยักําลงัของ Stepping 
Motor ไปขบั Leadscrew เพือ่ใชใ้นการดงึ syringe     โดยระบบนี้จะ
ถูกควบคุมโดย microcontroller ซึง่ระบบนี้จะทาํงานเป็นระบบแรกเพือ่
เป็นการทําให้ตัวกระเปาะแก้วติดกับผิวบรเิวณที่จะทําการดูดเลือด 
ภายหลงัจากทีไ่ดก้ดปุม่ ENTER เพือ่ใหอุ้ปกรณ์เริม่ทาํงาน 
2 ระบบดูดเลอืด     ระบบนี้จะเริม่ทํางานภายหลงัจากระบบดูดอากาศ
ได้ทํางานเสรจ็สิ้นแล้ว  โดยหลกัการทํางานของระบบนี้จะเหมอืนกบั
ระบบดดูอากาศคอืจะใช ้Microcontroller ในการควบคุมการทาํงานของ 
Stepping Motor 
 
2.3 ระบบควบคมุการทาํงานแบบอตัโนมติั 
พืน้ฐานของระบบควบคุมจะมอีงคป์ระกอบสาํคญั 3 สว่นดงัน้ี 

1 วตัถุประสงคข์องการควบคุม ( Input ) 

 
รปูที ่1: แบบจาํลองอุปกรณ์โดยใชก้ารทาํงานของ Syringe Pump 
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2 กระบวนการ, ขัน้ตอน, หลกัทีใ่ชใ้นการควบคุม ( Process ) 
3 คา่ทีไ่ดร้บัจรงิ ( Output ) 

ไมโครคอนโทรลเลอรต์ระกลู MCS-51 
 ไมโครคอนโทรลเลอร ์คอื คอมพวิเตอรท์ีนํ่าสว่นโพรเซสเซอรแ์ละ
ส่วนตดิต่อภายนอกมาสรา้งอยู่ภายในชปิเดยีว     ในการนําไปใชง้าน
สามารถนําไปใชค้วบคุมงานต่างๆโดยการป้อนสญัญาณไฟเลีย้งและตวั
กําเนิดความถี่     ซึ่งจะแตกต่างกบัไมโครโพรเซสเซอร์ที่ต้องมกีาร
ตดิต่ออนิพุต-เอาทพ์ุทเพิม่เตมิทําใหม้คีวามยุ่งยากซบัซอ้นมากขึน้โดย
แก่นของซพียีมูลีกัษณะดงัน้ี 

• ซพียี ู8 บติ 

• สามารถประมวลผลแบบบติได ้

• อา้งหน่วยความจาํภายนอกสาํหรบัเกบ็โปรแกรมไดส้งูสุด 64 
กโิลไบต ์

• อา้งหน่วยความจาํภายนอกสาํหรบัเกบ็ขอ้มลูไดส้งูสดุ 64 กโิลไบต ์

• หน่วยความจาํ Flash ภายในสาํหรบัเกบ็โปรแกรมขนาด 4 
กโิลไบต ์

• หน่วยความจาํภายในสาํหรบัเกบ็ขอ้มลู 128 ไบต ์

• อุปกรณ์ควบคุมการอนิเตอรร์พัต ์

• ตวัตัง้เวลาและตวันบัเวลาขนาด 16 บติ 2 ชุด 

• พอรต์สือ่สารอนุกรมแบบ Full Duplex ซึง่สามรถรบั-สง่ขอ้มลูได้
พรอ้มกนั 

• พอรต์ขนานสาํหรบัตดิต่อกบัอุปกรณ์ภายนอก 4 พอรต์  พอรต์ละ 
8 บติ 

 
อุปกรณ์ทีไ่ดท้าํการพฒันาขึน้มาน้ีจะใช ้Step Motor เป็นตวัขบัเคลื่อน
Syringe  โดยทีภ่ายในอุปกรณ์จะใช ้Step Motor ซึง่สามารถควบคุม
อตัราการหมุนไดแ้มน่ยาํ ภายในอุปกรณ์จะใช ้ Step Motor ทัง้หมด 2 
ตวัคอื ใชส้าํหรบัดดูอากาศ 1 ตวัและใชส้าํหรบัดดูเลอืดอกี 1 ตวั  ซึง่ใน
การบงัคบัและควบคุม Step Motor ทัง้ 2 ตวัจะใช ้Microcontroller 
ตระกลู MCS-51เป็นตวัควบคุม  

 
รปูที ่ 2: ตรวจวดัการไหลของของเหลวโดยใช ้ sensor ตดิอยูก่บัทอ่
พลาสตดิเพือ่เริม่การทาํงานของเครือ่ง 

 
 
 

การออกแบบโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูที ่3: แสดงระบบการทาํงานของโปรแกรมทีใ่ชค้วบคุมโดย
ไมโครคอนโทรเลอร ์
 
2.4 Sensor ตรวจสอบการไหลของเลือด     ซึง่ระบบนี้จะเป็นระบบ
ทีส่าํคญัมากโดยทีร่ะบบน้ีจะช่วยตรวจสอบวา่เลอืดทีถ่กูดดูขึน้มาจะเริม่
ไหลเขา้สู ่syringe เมือ่ใด เพือ่ทีจ่ะทาํใหป้รมิาตรของเลอืดทีต่อ้งการดดู
ถูกตอ้งตรงกบัค่าทีต่อ้งการโดยวงจรทีนํ่ามาใชจ้ะเป็นวงจรทีใ่ชส้าํหรบั
บอกระดบัน้ําโดยอาศยัหลกัการนําไฟฟ้าของน้ําซึ่งจะประกอบดว้ยจุด
โพรป 2 จุด (รปูที2่ ) โดยทีจุ่ดหน่ึงคอืจุดคอมมอนโพรปและอกีจุดเป็น
จุดโพรปทีใ่ชบ้อกระดบัน้ํา     ซึง่วงจรทีนํ่ามาใชจ้ะสามารถบอกระดบั
น้ําได ้4 ระดบัและสามารถกาํหนดระดบัของโพรปทีจ่ะใชเ้ป็นตวัควบคุม
ได้     โดยอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบนี้จะนําเอาวงจรบอกระดับน้ํามา
ประยุกตใ์ชเ้ป็น sensor ซึง่จะตดิตัง้จุดโพรปทัง้ 2 จุดทีบ่รเิวณท่อก่อน
เขา้ syringe     โดยเมือ่มน้ํีาไหลผา่นจุดโพรปทัง้ 2 จุดจะทาํใหว้งจรน้ี
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ซึง่ทาํหน้าทีเ่หมอืนสวติซท์าํงานโดยการจ่ายไฟ 5 V เขา้ที ่ controller 
(รปูที ่3) โดยผูใ้ชง้านสามารถ ป้อนขอ้มูลผ่าน ระบบป้อนขอ้มลูและ
แสดงผล   โดยค่าทีถู่กกดผา่น keypad 4x4 และค่านัน้จะถูกแสดงผลที ่
LCD เพือ่ทาํใหท้ราบวา่ตวัเลขหรอืปุม่ใดกาํลงัถกูกดอยู ่(รปูที ่4) 

 
2.5 ขัน้ตอนการทาํงานของอุปกรณ์ 

 เร่ิมต้นจะทําการสร้างรอยแผลที่ชนัผิวหนงัโดยจะใช้เข็มขนาดเส้น
ผ่านศนูย์กลาง 1 มิลลิเมตร     ซึ่งจะใช้เข็มเจาะเข้าไปในผิวหนงัลึก

ประมาณ 3 มิลลิเมตร     เพ่ือให้เลือดไหลได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องบีบ

เค้น     เพราะการบีบเค้นผิวหนังบริเวณท่ีเจาะเลือดจะทําให้นําจาก

เนือเย่ือ (tissue fluid) ผสมออกมากบัเลือด ทําให้เลือดจางกว่าความเป็น
จริง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5: ลกัษณะของรอยแผลที่ทําโดยใช้เข็มเจาะ ครอบโดยกระเปาะ
แกว้ 

 

ติดตงัอปุกรณ์ โดยนํา shell ครอบไว้บริเวณปากแผล (รูปท่ี 5)   ซึง่ท่ีตวั 

shell จะมีท่อท่ีต่อกบั syringe อีก2ท่อ     ใช้สําหรับดดูเลือด(สาย1) และ

ใช้สําหรับดดูอากาศ (สาย2)     โดยหลกัการทํางานของอปุกรณ์จะอาศยั

ความแตกต่างของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกร่างกาย ทําให้

เลือดไหลออกมาตามรอยแผลที่ได้ทําไว้ 

 
3 การทดสอบการทาํงานของอปุกรณ์ 
3.1 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
   1 ชุดอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการดดูเลอืด 
   2 syringe ขนาด 50 มลิลลิติร  

    3 มอืเทยีมทีใ่ชใ้นการทดลอง  
    4 เขม็เจาะเลอืดขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 0.1 มลิลเิมตร  
    5 Glass shell ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง  
    6 ทอ่ยางขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 4 มลิลเิมตร 
    7 Power recgulator 
    8 หลอดแกว้ตวงขนาด 30 มลิลลิติร 

 
 

 
รปูที ่6: ทดสอบการทาํงานของอุปกรณ์ทเีสรจ็พรอ้มใชโ้ดยใชก้าร
จาํลองเหตุการณ์ 

 
3.2 ขัน้ตอนการทดลอง 
การทดสอบจะใชอุ้ปกรณ์ทดสอบกบัผวิหนงัจาํลองทีท่าํขึน้มาจากถุงมอื
ยา     โดยภายในถุงมอืจะบรรจุสําลีและน้ําไว้ด้านใน     ซึ่งในการ
ทดลองนี้จะสมมตใิหน้ํ้าเลอืดในรา่งกายและสมมตใิหไ้มม่ผีลของแรงดนั
เลอืดภายในหลอดเลอืด (รปูที ่6)     โดยทีข่ ัน้ตอนการทดลองมดีงัน้ีคอื 

 3.2.1 เตรยีมอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ทดสอบ     โดยถุงมอืที่
นํามาใชจ้ะถกูบรรจดุว้ยสาํลไีวภ้ายในและเตมิน้ําเขา้ไป     จากนัน้กปิ็ด

 
รปูที ่4: อุปกรณ์ทีไ่ดเ้สรจ็พรอ้มใชง้าน 
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ถุงมอืให้มดิชดิไม่ใหม้อีากาศเขา้ไปได้     ต่อมาใชเ้ขม็เจาะรูเพื่อเป็น
ชอ่งทีจ่ะใชด้ดูเลอืดขึน้มา 

3.2.2 ตดิตัง้อุปกรณ์ โดยนํา Glass Shell ครอบทีบ่รเิวณรทูีไ่ด้
ทาํการเจาะไว ้    จากนัน้ต่อสายยางเขา้ทีท่่อเลก็ของ Glass Shell ซึง่
ปลายอกีขา้งต่อเขา้กบั Syringe ทัง้ 2 ตวั 

3.2.3 ต่อไฟเลีย้งอุปกรณ์โดยใช ้Power Regulator ปรบัแรงดนั
ไปที ่12 Volt     จากนัน้เปิด Switch เครือ่งเพือ่เริม่ทาํงาน 

3.2.4 ใสค่่าปรมิาณเลอืดทีต่อ้งการดดูออกมาโดยใช ้Keypad ซึง่
ในทีน้ี่จะใสค่่าทีต่อ้งการ โดยทีอุ่ปกรณ์น้ีสามารถดดูเลอืดอกมาไดด้ว้ย
อตัราเรว็ 10 ml/min     จากนัน้กใ็หก้ดปุม่ Enter เพือ่เริม่ทาํงาน 

3.2.5 อุปกรณ์เริม่ทาํงาน โดย Motor ตวัที1่ จะเริม่ทาํงานก่อน
โดยการดดูอากาศออกมาเพือ่ใหภ้ายใน Glass Shell เป็น Vacuum ซึง่
จะทาํให ้ Glass Shell ดดูตดิกบัผวิหนงั     จากนัน้เมือ่ Motor ตวัที1่ 
ทาํงานเสรจ็ Motor ตวัที2่ กจ็ะเริม่ทํางานต่อโดยดูดเลอืดออกมาดว้ย
อตัราคงทีเ่ทา่กบั 10 ml/min 

3.2.6 เมือ่อุปกรณ์ทาํงานเสรจ็แลว้ใหถ้อดสายยางที ่Glass Shell 
ทีใ่ชใ้นการดูดเลอืดออกมา    จากนัน้นําเลอืดทีดู่ดออกมาวดัปรมิาตร
โดยนําค่าไปเปรยีบเทยีบกบัทีป้่อนเขา้ไปซึง่ในทีน้ี่คอื 20 ml, 15 ml, 
10 ml 
 
4 ผลการทดลอง 
ผลการการทดลองที่ได้เป็นการทดลองโดยกําหนดให้ปรมิาตรเลอืดที่
ตอ้งการดดูออกมาคอื 20 ml, 15 ml, 10 mlโดยทีป่รมิาตรเลอืดทีนํ่ามา
วดัจะคดิเฉพาะเลอืดทีอ่ยู่ภายในSyringe เท่านัน้ซึง่อุปกรณ์น้ีสามารถ
ดดูเลอืดไดใ้นอตัราคงทีค่อื 10 ml/min 
 

ครัง้ที ่ 20 ml 15 ml 10 ml 
1 20 15 10 
2 20 15 10 
3 20 15 10 
4 20 15 10 
5 20 15 10 

average 20 15 10 
ตารางที ่1 ผลการทดลอง 
 
จากผลการทดลองทีไ่ดโ้ดยการป้อนค่าเพื่อทดลองในปรมิาตรต่างๆกนั
คอื 20 ml, 15 ml และ 10 ml ตามลาํดบั     โดยทีใ่นการทดลองเกบ็ผล
แต่ละปรมิาตรจะทําการเกบ็ผลปรมิาตรละ 5 ครัง้     ซึ่งเมื่อนําผลที่
ไดม้าวดัปรมิาตรโดยใชห้ลอดตวงขนาด 30 มลิลลิติรซึง่มคีวามละเอยีด
เท่ากบั 0.5 มลิลลิติร     พบว่าปรมิาตรที่ดูดออกได้จรงิมปีรมิาตร
เทา่กบัค่าทีป้่อนเขา้ไป     ดงันัน้จงึสรุปไดว้า่อุปกรณ์ทีไ่ดอ้อกแบบและ
สร้างขึ้นมานี้มสีามารถในการดูดเลือดได้ตรงตามความต้องการและ
อุปกรณ์น้ีมคีวามแมน่ยาํในการทาํงานเทา่กบั ±0.5 ml 
 
 
 

5 สรปุผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
   5.1 ก่อนทีจ่ะทาํการตดิตัง้ sensor จากผลการทดสอบจะเหน็วา่

ปรมิาตรเลอืดทีส่ามารถดดูออกมาไดจ้รงิมคี่าน้อยกวา่ทีต่อ้งการ     ซึง่
มสีาเหตุมาจากอากาศทีอ่ยู่ภายในท่อทีใ่ชใ้นการดดูเลอืด โดยในขณะที ่
Syringe ตวัที ่1 เริม่ทํางานเพื่อดูดอากาศออก     เลอืดทีอ่ยู่ในชัน้
ผวิหนังกจ็ะค่อยๆถูกดูดออกมาตามปากแผลที่ไดท้ําไวใ้นตอนแรกซึ่ง
เป็นผลมาจากความแตกต่างของความดนัทีผ่วิหนงัดา้นนอกและภายใต้
ผวิหนงั      แต่เลอืดทีถ่กูดดูออกมาน้ีจะยงัคงไมไ่ดไ้หลไปในท่อทีใ่ชด้ดู
เลอืดจนกวา่ Syringe ตวัที ่ 2 จะเริม่ทาํงาน     ซึง่จากผลของอากาศที่
อยู่ในท่อดูดเลือดทําให้เลือดที่ดูดออกมาได้จริงน้อยกว่าที่ต้องการ  
เพราะ  Syringe ถูกควบคุมให้เคลื่อนที่เท่ากบัขอ้มูลที่ป้อนเขา้ไป     
โดยท่อทีใ่ชใ้นการดดูเลอืดมเีสน้ผา่นศูนยก์ลาง 4 มลิลเิมตรและมคีวาม
ยาว 180 มลิลเิมตร     ซึง่คดิเป็นปรมิาตรเท่ากบั 2.26 มลิลลิติร  แต่
จากผลทีไ่ดโ้ดยทีป่รมิาตรเลอืดทีห่ายไปซึ่งเป็นผลมาจากอากาศทีอ่ยู่
ภายในทอ่ดดูเลอืดมคีา่โดยเฉลีย่เทา่กบั 4.2 มลิลลิติร  แสดงวา่อาจจะมี
อากาศส่วนอื่นปนเขา้ไปดว้ยซึง่คาดว่าน่าจะเป็นอากาศทีอ่ยู่ภายในมอื
เทยีมทีใ่ชใ้นการทดสอบ     เพราะฉะนัน้จงึไดม้กีารเพิม่ sensor 
สาํหรบัตรวจสอบการไหลของเลอืดเพื่อทําใหอุ้ปกรณ์น้ีมคีวามสามารถ
ในการทาํงานทีถ่กูตอ้งและแมน่ยาํมากขึน้ 

5.2 ในการทดสอบนี้จะใช้น้ําผสมสแีดงแทนการใช้เลอืดจรงิ     
โดยทีท่ําการทดลองภายใตส้มมตฐิานวา่ เลอืดและของเหลวทีนํ่ามาใช้
แทนมคี่าสมบตัติ่างๆใกล้เคยีงกนั    ซึ่งในความเป็นจรงิเลอืดมคีวาม
หนาแน่นเทา่กบั 1,050 kg/m3 และ มคีวามหนืดเท่ากบั 0.0027 N·s/m2 
(ทีอุ่ณหภูม ิ37ºC)     โดยทีน้ํ่าทีนํ่ามาใชท้ดลองมคีวามหนาแน่น
เท่ากบั 997 kg/m3 และ มคีวามหนืดเท่ากบั 0.001 N·s/m2 (ทีอุ่ณหภูม ิ
25ºC)     ดงันัน้จะเหน็วา่ความหนาแน่นของเลอืดและน้ําทีนํ่ามาใช้
ทดลองมคีวามใกลเ้คยีงกนัแต่ค่าความหนืดของของเหลวทัง้ 2 ชนิดมี
ความแตกต่างกนัมาก     ซึ่งค่าความหนืดน้ีจะมผีลต่ออตัราการไหล
ของเลอืดในท่อมาก     เพราะว่าอุปกรณ์ทํางานโดยกําหนดใหอ้ตัราที่
ใชใ้นการดูดเลอืดคงทีซ่ึง่เท่ากบั 10 ml/min     ดงันัน้ถา้เปลีย่น
ของเหลวทีใ่ชท้ดสอบเป็นเลอืดซึง่มคีา่ความหนืดมากกวา่น้ําประมาณ 3 
เท่าโดยที่อัตราที่ใช้ในการดูดเลือดไม่เปลี่ยนแปลง     ซึ่งจะทําให้
มอเตอรท์ีใ่ชใ้นการขบัตอ้งทํางานหนักขึน้     จงึอาจจะจาํเป็นตอ้งเพิม่
กําลงัขบัของมอเตอร์ที่ใช้ให้มขีนาดมากขึ้นกว่าเดมิเพื่อให้อุปกรณ์น้ี
สามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
 
6 ข้อเสนอแนะและการปรบัปรงุ 

6.1 ปรบัปรงุอุปกรณ์ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นอตัราในการดดูเลอืดได้
โดยสามารถป้อนค่าทีต่อ้งการผา่นทาง keypad     เพือ่ใหอุ้ปกรณ์น้ี
สามารถทํางานไดค้รอบคลุมกบัความต้องการทีห่ลากหลายของผูท้ีใ่ช้
งาน  

6.2 เพิม่ความจุของปรมิาตรในการทํางานใหส้ามารถเกบ็เลอืดได้
มากขึ้น     ขณะน้ีอุปกรณ์สามารถเก็บเลือดได้สูงสุดประมาณ 50 
มิลลิลิตร     ทัง้ น้ีความจุในการเก็บเลือดถูกจํากัดด้วยขนาดของ 
syringe ทีใ่ช ้    ดงันัน้เพือ่ทาํใหอุ้ปกรณ์น้ีสามารถใชง้านไดส้ะดวกและ
หลากหลายมากขึน้จงึควรเพิม่ความจใุนการเกบ็เลอืดใหม้ากขึน้ 
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6.3 เพิม่ความสามารถในส่วนของการแสดงผล     โดยจะทําการ
แสดงผลปริมาตรเลือดในขณะที่อุปกรณ์กําลังทํางาน ว่าในขณะนี้
อุปกรณ์ได้ดูดเลือดมาเป็นปริมาตรเท่าใด     เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบ
ปรมิาตรเลอืดทีอุ่ปกรณ์ดดูไดใ้นขณะนัน้ 

6.4 เพิม่เสยีงเตอืนเมือ่อุปกรณ์ทาํงานเสรจ็หรอืเกดิความผดิพลาด
ขึน้กบัอุปกรณ์ในขณะทาํงาน     ในกรณีทีเ่กดิความผดิพลาดขึน้กนักบั
อุปกรณ์ในระหว่างทีอุ่ปกรณ์กําลงัทํางานอยู่     เสยีงเตอืนน้ีจะช่วยให้
ผูใ้หง้านทราบถงึความผดิปกตขิองอุปกรณ์เพื่อทีจ่ะไดห้ยุดการทํางาน
ของอุปกรณ์ไดท้นัท ี    ทัง้น้ีเพราะอุปกรณ์น้ีเป็นอุปกรณ์ทีนํ่ามาใชก้บั
มนุษยด์งันัน้ความปลอดภยัจงึตอ้งคาํนึงถงึเป็นอนัดบัแรก 

6.5 จะเหน็วา่ปรมิาตรเลอืดทีด่ดูออกมาบางครัง้ไดจ้รงิไมต่รงตามที่
ต้องการซึ่งเป็นผลมาจากอากาศที่อยู่ภายในท่อและมือเทียมที่ใช้
ทดสอบ  ดงันัน้จําเป็นต้องมรีะบบ Feedback เพื่อรายงานปรมิาตร
เลือดที่ดูดออกมาเมื่ออุปกรณ์ทํางานเสรจ็ โดยที่ระบบน้ีจะส่งผลของ
ปรมิาตรที่ดูดออกมาได้จรงิแล้วทําการคํานวณหาปรมิาตรที่ยงัขาด  
จากนัน้Controller จะนําขอ้มูลที่ได้ไปควบคุมอุปกรณ์ให้ทํางานต่อ
จนกระทัง่สามารถดูดเลือดได้ในปรมิาตรตามที่ต้องการและสุดท้าย
ระบบนี้กจ็ะทําการตรวจสอบอกีครัง้เพื่อใหแ้น่ใจว่าสามารถดูดเลอืดได้
ตรงตามที่ต้องการจึงจะสิ้นสุดการทํางานของอุปกรณ์  ซึ่งระบบ 
Feedback ทีเ่พิม่เขา้มานี้จะทําใหอุ้ปกรณ์น้ีสามารถทํางานไดแ้ม่นยํา
และเป็นระบบ Automatic มากขึน้ 
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บทคดัย่อ 
ในการแข่งขนัฟุตบอลหุ่นยนต์ฮวิมานอยด์นัน้ หุ่นยนต์จะต้องมี

ความสามารถในการเคลื่อนทีไ่ปยงัเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเรว็โดยไม่ชน
สิง่กีดขวาง การหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการหลบหลีกสิง่กีดขวางและ
เคลื่อนทีไ่ปยงัเป้าหมายในงานวจิยัน้ี ใชก้ารวเิคราะห์โดยการกําหนด
ขอบเขตของสิง่กีดขวาง ซึ่งได้มาจากการประมวลผลภาพ เน่ืองจาก
หุ่นยนต์ ฮิวมานอยด์เป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ที่มีการเคลื่อนที่แบบไม่
ต่อเน่ืองทําให้เกดิขอ้กําจดัของการเคลื่อนที ่เช่น ระยะก้าวเทา้ มุมใน
การหมุนตัว ดังนัน้จากเส้นทางต่างๆที่สร้างไว้ จึงต้องมีการปรับ
เสน้ทางใหเ้หมาะสมตามขอ้จาํกดัของหุน่ยนต ์จากนัน้จงึเลอืกเสน้ทางที่
เหมาะสม โดยการตดัสนิใจจากผลรวมของปจัจยัต่างๆทีหุ่่นยนตต์อ้งใช้
ในการเคลื่อนทีข่องแต่ละเสน้ทาง ปจัจยัทีนํ่ามาใชใ้นการตดัสนิใจ ไดแ้ก่ 
ระยะทาง ระยะเวลา พลังงาน และความน่าจะเป็นของความคลาด
เคลื่อนทีเ่กดิจากการเคลื่อนที ่ค่าปจัจยัต่างๆเหล่านี้เป็นค่าทีไ่ดจ้ากการ
ทดลองใหหุ้่นยนตเ์คลื่อนทีจ่รงิ จากการทดลองใหหุ้่นยนตเ์คลื่อนทีต่าม
เส้นทางที่สร้างไว้ พบว่าผลรวมของปจัจัยต่างๆในแต่ละเส้นทาง
สอดคลอ้งกบัผลการคาํนวณทีไ่ดจ้ากการจาํลองเสน้ทางไว ้
 
Abstract 

In humanoid soccer robot competition, the robot should 
have the ability to move toward the goal quickly without colliding 
to any obstacle. This research proposes the optimal path planning 
algorithm based on visual information of obstacle in the environ-
ment. Humanoid robot moves in discrete step which resulted in 
motion constraints such as step size and angle of rotation. The 
path is chosen and adapted based on these constraints. The 
optimal path is selected from the combination of different objec-
tives including distant, time, energy consumption and the proba-
bility of motion error. 

1. คาํนํา 
เน่ืองจากที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) ได้มี

การศึกษาระบบการทรงตัวของหุ่นยนต์สองขา และได้มีการสร้าง
หุ่นยนต์เดนิสองขาขนาดเลก็ เพื่อเขา้ร่วมแข่งขนั Robocup soccer 
Humanoid League ซึง่มกีารจดัการแขง่ขนัในระดบัโลกเป็นประจาํทุกปี  
ในการแขง่ขนัฟุตบอลของหุ่นยนต์ฮวิมานอยดน์ัน้ แต่ละทมีจะประกอบ
ไปด้วยหุ่นยนต์ฮวิมานอยด์ทมีละ 3 ตวั ทําการแข่งขนัในสนามขนาด 
6x4 เมตร โดยมปีระตูขนาด 1.5 เมตร 2 ประตู อยู่คนละขา้งของสนาม 
และจะมเีสาอา้งองิอยู่ทีมุ่มสนามทัง้ 4 มุมดว้ย ในการแขง่ขนัแต่ละทมี
จะตอ้งพยายามนําลกูบอลไปยงัประตขูองฝา่ยตรงขา้มใหไ้ด ้เมือ่จบการ
แข่งขนัทีมที่ทําประตูได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ดงันัน้ในการแข่งขนั
หุน่ยนตต์อ้งมคีวามสามารถในการแยกแยะและหาตําแหน่ง ลกูฟุตบอล 
ประตู เสา และคู่ต่อสูไ้ด ้และตอ้งสามารถเคลื่อนทีเ่พือ่ไปนําลูกฟุตบอล
ไปยงัประตขูองฝา่ยตรงขา้มใหไ้ด ้  

ในงานวจิยัน้ีไดม้กีารพฒันาระบบตดัสนิใจบนหุ่นยนตฮ์วิมานอยด์
ชื่อ “พอด”ี ซึง่เป็นหุ่นยนตร์ุน่ที ่3 ทีถู่กออกแบบและสรา้งขึน้ทีส่ถาบนั
วทิยาการหุน่ยนตภ์าคสนาม เพือ่ศกึษาการเคลื่อนทีข่องหุ่นยนตส์องขา 
และไดส้ง่เขา้รว่มการแขง่ขนัในปี 2007 ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
 Name : Pawdee Specifications 
 Height 50 CM. 
 Weight 4 KG. 
 Number of DOF 

Actuator 
Structural Material 

22  
DC Servo Motor 

Aluminum Alloy 

 
รปูที ่1 แสดงรายละเอยีดของหุน่ยนตฮ์วิมานอยด ์   
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ระบบของหุ่นยนต์ ”พอด”ี ประกอบดว้ยสองส่วนหลกัคอื  ส่วน
ควบคุมการเคลื่อนไหว (Locomotion) ทาํหน้าทีค่วบคุมท่าทางการเดนิ
และรกัษาสมดุลของหุ่นยนต ์และสว่นตดัสนิใจและการมองเหน็ (AI & 
Vision) ดงัแสดงในรปูที ่2 ทาํหน้าทีต่รวจจบัวตัถุต่างๆในสนามนํามา
ประมวลผลและวางแผนการเคลื่อนทีต่ามเป้าหมายทีก่าํหนด 

 

 
รปูที ่2 ระบบโดยรวมของหุน่ยนตฮ์วิมานอยด ์

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 การวางแผนการเคล่ือนท่ี(Path Planning) 

Visibility graph หรอื V-graph[1] คอืวธิกีารสรา้งเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด
จากจุดเริม่ต้นไปยงัเป้าหมาย V-graph จะประกอบไปดว้ยเซตของ
เสน้ตรงทีเ่ชื่อมต่อระหว่างจุดยอด (vertices) ของวตัถุ โดยเสน้ตรงที่
เชื่อมต่อกราฟจะถูกเชื่อมต่อไปยงัจุดยอดทัง้หมดของวตัถุรวมทัง้เชื่อม
ต่อไปยงัจดุเริม่ตน้ และเป้าหมายดว้ย โดยทีเ่สน้เชือ่มนัน้ตอ้งไมเ่กดิการ
ซอ้นทบักบัวตัถุ ดงัแสดงในรปูที ่3 
 

 
รปูที ่3 การสรา้งเสน้เชือ่มระหวา่งจุดยอดของวตัถุ 

 
จากรูปที ่3 จุดยอดในรปู (a) จะถูกลากเสน้เชื่อมต่อกต็่อเมื่อเสน้ตรงที่
ลากระหว่างจุดยอดนัน้ไม่มกีารซอ้นทบักบัวตัถุใดๆเลย และเสน้ทางที่
เชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆนัน้จะต้องรวมเส้นขอบของวัตถุเข้าไปด้วย
อย่างเช่นในรปู (b) โดยเสน้เชื่อมระหวา่งจุดยอดของวตัถุจะแสดงดว้ย
เส้นทึบ และเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดกบัจุดเริม่ต้นและเป้าหมายจะ
แสดงดว้ยเสน้ประ เสน้ทางทีด่ทีีสุ่ดจะถูกเลอืกจาดเสน้ทางทีเ่ป็นไปได้
ทัง้หมดซึ่งแสดงโดย V-graph โดยอาจเลือกจากปจัจยัต่างๆเช่น
ระยะทางทีส่ ัน้ทีส่ดุเป็นตน้ 
 
2.2 งานวิจยัท่ีเกียวข้อง 

Kaichun Jiang, Lakmal D. Seneviratne and S. W.E. Earles [2] 
ไดเ้สนอวธิกีารวางแผนการเคลื่อนทีข่องหุ่นยนต์เคลื่อนทีแ่บบ nonho-
lonomic โดยการใชว้ธิ ีVisibility graph ในการหาเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ดทีไ่ม่
ชนกบัสิง่กดีขวาง จากนัน้จงึทาํการปรบัปรงุเสน้ทางใหเ้หมาะสมกบัการ
เคลื่อนทีข่องหุน่ยนต ์

ในงานวจิยัของ Kaichun และคณะ  จะคํานึงถงึระยะทางในการ
เคลื่อนทีเ่พยีงอยา่งเดยีว แต่สาํหรบัการแขง่ขนัฟุตบอลของหุ่นยนตส์อง
ขานัน้ ยงัมปีจัจยัอื่นที่สําคญัไม่แพร้ะยะทางของการเคลื่อนที่เช่น
พลงังานทีต่อ้งใชใ้นการเคลื่อนที ่ความซบัซอ้นของเสน้ทาง รปูแบบการ
เล่น เป็นตน้ ดงันัน้ในงานวจิยัน้ี จงึไดนํ้าปจัจยัต่างๆเหล่านี้มาใชใ้นการ
เลอืกเสน้ทางทีเ่หมาะสม 

Akihisa Ohya, Akio Kosaka and Avinash Kak[3] ไดเ้สนอ
วธิีการหลบหลีกสิง่กีดขวางของหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบล้อ โดยอาศยั
ขอ้มูลตําแหน่งหุ่นยนต์ร่วมกบัฐานขอ้มูลสามมติ ิณ จุดเริม่ต้น กบั
สญัญาณภาพทีบ่นัทกึไดจ้ากกลอ้ง นํามาเปรยีบเทยีบเสน้ขอบระหว่าง
รปูทัง้สอง จากนัน้ใช ้Kalman filtering คํานวณหาตําแหน่งใหม่เมื่อ
หุน่ยนตเ์คลื่อนทีไ่ปและใชว้ธิเีทยีบเสน้แนวดิง่ระหวา่งภาพทีไ่ดจ้ากการ
ประมวลผลกบัฐานขอ้มูล  ตรวจสอบสิง่กดีขวางโดยอาศยั Ultrasonic 
Sensor แลว้จงึสัง่ใหหุ้น่ยนตเ์คลื่อนทีไ่ปยงัเป้าหมายพรอ้มทัง้หลบหลกี
สิง่กดีขวางไปดว้ย จากงานวจิยัน้ีมคีวามคล้ายคลงึกบังานวจิยัทีไ่ด้
นําเสนอในเรื่องการใช้สญัญาณภาพจากกล้องเดี่ยว และการสร้าง
ฐานขอ้มลูความรูข้องวตัถุต่างๆไวก้่อนเพือ่นํามาใชใ้นการแยกแยะวตัถุ
ต่างๆจากสภาพแวดลอ้มทีก่าํหนดได ้
 
3. การวางแผนการเคลื่อนท่ี 
3.1 การกาํหนดขอบเขตของส่ิงกีดขวางในสนาม  

จากขอ้จาํกดัในการแยกแยะวตัถุจากกลอ้งเดีย่วทีต่ดิบนตวัหุ่นยนต ์
ทําให้ไม่สามารถระบุขอบเขตของวตัถุที่ถูกต้องได้ เราจงึกําหนดให้
ขอบเขตของวตัถุเป็นวงกลมรศัมเีท่ากบั R โดยที่ R มขีนาดเท่ากบั
ครึง่หน่ึงของสว่นทีก่วา้งทีส่ดุของวตัถุนัน้(Dmax) ดงัแสดงในรปูที ่4 

 

 Dmax

R

 Dmax

 
 

รปูที ่4 ภาพแสดงการกาํหนดขอบเขตของวตัถุในสนาม 
 

จากรปูที ่4 ถา้พจิารณาหุ่นยนตเ์ป็นจุด หุ่นยนตไ์มส่ามารถเคลื่อนทีเ่ขา้
ใกลส้ิง่กดีขวางไดใ้กลก้วา่ผลรวมของรศัมขีองหุ่นยนตเ์อง กบั รศัมขีอง
สิง่กดีขวาง ดงันัน้เราสามารถทีจ่ะขยายขอบเขตของสิง่กดีขวางออกไป
ได ้โดยนําขอบเขตของสิง่กดีขวางการรวมรศัมขีองหุ่นยนต ์  ดงัแสดง
ในรปูที ่5 
 

R

 
  

รปูที ่5 แสดงการขยายขอบเขตของสิง่กดีขวางในสนาม 
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3.2 การตรวจสอบการชน 
เมื่อเรากําหนดขอบเขตของสิง่กดีขวางเรยีบรอ้ยแล้ว เราจะมอง

หุ่นยนต์ของเราเป็นเพยีงจุดที่เคลื่อนที่ไปในสนามเท่านัน้ จากนัน้เรา
สามารถตรวจสอบการชนโดยการลากเส้นตรงจากหุ่นยนต์ไปยัง
เป้าหมาย แล้วคํานวณหาระยะห่างระหว่างจุดบนเสน้ตรงกบัตําแหน่ง
ของสิง่กดีขวาง หากระยะห่างน้อยกว่าผลรวมรศัมขีองหุ่นยนต์และสิง่
กดีขวาง แสดงวา่เสน้ทางนี้เกดิการชนกบัสิง่กดีขวางขึน้ ดงัแสดงในรปู
ที ่6 

 
รปูที ่6 แสดงเสน้ทางทีเ่กดิการชนกบัสิง่กดีขวาง 

 
3.3 การหาเส้นทางการเคล่ือนท่ี 

เพื่อหาเสน้ทางทีส่ ัน้ที่สุดและไม่เกดิการชนกบัสิง่กดีขวาง เราจะ
หาเสน้ทางหลบหลกีสิง่กดีขวางบนพืน้ฐานของวธิ ี Visibility Graph (V-
graph) ดงัแสดงในรปูที ่7 โดยการลากเสน้ตรงจากจุดเริม่ต้นไปสมัผสั
กบั เสน้รอบวงของสิง่กดีขวาง และลากต่อออกไปอกีจนกวา่จะสามารถ
ลากเสน้ตรงอกีหน่ึงเสน้ไปยงัเป้าหมายได้โดยไม่เกดิการชนกบัสิง่กดี
ขวาง 

 
รปูที ่7 แสดงเสน้ทางการหลบหลกีสิง่กดีขวางดว้ยวธิ ีV-graph 

 
3.4 การคาํนวณเส้นทางท่ีหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีได้จริง                      

ในการเคลื่อนทีข่องหุ่นยนตฮ์วิมานอยดน์ัน้จะมขีอ้จาํกดัทีแ่ตกต่าง
กบัหุน่ยนตเ์คลื่อนทีแ่บบลอ้ โดยทีก่ารเคลื่อนทีข่องหุ่นยนตฮ์วิมานอยด์
นัน้เป็นการเคลื่อนที่แบบไม่ต่อเน่ือง ซึ่งแบ่งเป็นท่าทางการเคลื่อนที่
ต่างๆดงัแสดงในตารางที ่1 อนัประกอบดว้ย เดนิหน้า ถอยหลงั เลีย้ว
ซ้าย และเลยีวขวา นอกจากนี้ยงัมขีอ้จํากดัของการเคลื่อนทีเ่ช่นระยะ
กา้วเทา้และมมุในการหมนุตวัซึง่ไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่1 เชน่กนั 

 
 

ตารางที ่1 ขอ้จาํกดัในการเคลื่อนทีข่องหุน่ยนตฮ์วิมานอยด ์
รปูแบบการเคลื่อนที ่ ระยะ/มมุ 

เดนิหน้า 3.5 เซน็ตเิมตร 
ถอยหลงั 3.0 เซน็ตเิมตร 
เลีย้วซา้ย 
เลยีวขวา 

18.0 องศา 
10.0 องศา 

 
รปูที ่8 แสดงเสน้ทางทีส่ามารถเคลื่อนทีไ่ดจ้รงิจากการจาํลองการ
เคลื่อนทีข่องหุน่ยนต ์โดยที ่เสน้ —— แสดงเสน้ทางทีส่ ัน้ทีส่ดุ  และ 
เสน้ •••••• แสดงเสน้ทางทีท่าํใหก้ารเคลื่อนทีข่องหุน่ยนต ์ฮวิมานอยด์

เป็นไปได ้
 

 จากจํานวนท่าทางการเคลื่อนที่ที่จํากัดและข้อจํากัดของการ
เคลื่อนที่ในแต่ละท่าทําให้ต้องมกีารหาเส้นทางที่หุ่นยนต์จะสามารถ
เคลื่อนทีไ่ดจ้รงิ ในทีน้ี่ทุกเสน้ทางทีเ่ป็นไปไดจ้าก V-graph จะไดร้บัการ
ปรบัใหเ้ป็นเสน้ทางทีเ่คลื่อนทีไ่ดจ้รงิของหุน่ยนต ์ตวัอยา่งดงัแสดงในรปู 
8 ซึ่งเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ดดงัแสดงดว้ยเสน้ทบึจะถูกปรบัใหเ้ป็นเสน้ทาง
เคลื่อนทีไ่ดจ้รงิจะแสดงดว้ยเสน้ประ 
 
3.5 การเลือกเส้นทางท่ีเหมาะสมกบัเป้าหมาย       

หลังจากที่เส้นทางที่หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้จริงทัง้หมดที่

เป็นไปไดใ้น V-graph ไดถู้กกําหนดขึน้แลว้ เสน้ทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดจะ

ไดร้บัการเลอืกโดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆซึ่งประกอบไปดว้ย เวลา, 

พลงังาน, ระยะทาง และความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิความคลาดเคลื่อน ทีใ่ช้

ในแต่ละเสน้ทางมาเปรยีบเทยีบกนั โดยการใหน้ํ้าหนักความสาํคญักบั

ปจัจยัทีต่อ้งการ 
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 (1) 

                                 

เมือ่ไดผ้ลรวมของปจัจยัทัง้หมดในแต่ละเสน้ทางแลว้ กจ็ะเลอืกเสน้ทาง

ทีเ่หมาะสมจากเสน้ทางทีม่คีา่ของผลรวมจากปจัจยัทัง้หมดตํ่าทีส่ดุ 

 

                                                 (2) 

 

T(i)  คอื เวลารวมของแต่ละเสน้ทาง 

E(i) คอื พลงังานรวมของแต่ละเสน้ทาง 

L(i) คอื ระยะทางรวมของแต่ละเสน้ทาง 

P(i) คอื ความน่าจะเป็นในการเกดิความคลาดเคลื่อนของแต่ละเสน้ทาง 

C(i) คอื ผลรวมของปจัจยัทัง้หมดในแต่ละเสน้ทาง 

WT  คอื ตวักาํหนดความสาํคญัของเวลาทีใ่ช ้

WE คอื ตวักาํหนดความสาํคญัของพลงังานทีใ่ช ้

WL  คอื ตวักาํหนดความสาํคญัของระยะทางทีใ่ช ้

WP  คอื ตวักาํหนดความสาํคญัของความน่าจะเป็นในการเกดิความ

คลาดเคลื่อน 

 การกําหนดความสําคญัของแต่ละปจัจยัจะขึ้นอยู่กบัสถานะการ

ของการใช้งาน เช่น เมื่อเบตเตอรีมีจํากัดอาจต้องเลือกตัวกําหนด

ความสําคัญของพลังงานให้มีค่าสูงกว่าปจัจัยอื่นๆ ทัง้น้ีระบบการ

ตดัสนิใจในการเลอืกตวักําหนดความสําคญัของปจัจยัแบบอตัโนมตัจิะ

ยงัไมไ่ดก้ล่าวถงึในงานวจิยัน้ี 

 

4 การทดลองและผลการทดลอง      

การทดลองนี้จะทําการทดลองโดยการจาํลองแบบสนามแขง่ขนั ซึง่

ในสนามแข่งขนัจะประกอบไปด้วยหุ่นยนต์คู่ต่อสู้ เสาอ้างอิง ประต ู

บอล ส่วนโปรแกรมทีใ่ชใ้นการทดลองนี้ผูว้จิยัพฒันาขึน้ดว้ยโปรแกรม

Visual C++ ซึง่รปูทีไ่ดจ้ากกลอ้งบนตวัหุ่นยนตส์ามารถแสดงไดด้งัรปู

ที ่9 เมื่อหุ่นยนต์ไดร้บัสญัญาณภาพจากกลอ้งจะทําการประมวลผล

ภาพและประมาณตําแหน่งของสิ่งกีดขวางที่ได้จากภาพ จากนัน้

เสน้ทางทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดบน V-graph จะไดร้บัการแสงผลดงัรปูที ่

10 ตวักําหนดความสาํคญัของปจัจยัต่างๆจะแบ่งเป็น 4 กรณีดว้ยกนั

ดงัแสดงในตารางที่ 2 จากนัน้ค่าผลรวมของปจัจยัต่างๆในแต่ละ

เสน้ทางจะได้รบัการคํานวณและเสน้ทางทีเ่หมาะสมที่สุดจะถูกเลอืก

จากคา่ผลรวมของปจัจยัทีม่คีา่ตํ่าทีส่ดุดงัแสดงในรปูที ่11  

จากนัน้จะใหหุ้น่ยนตเ์คลื่อนทีต่ามเสน้ทางทีส่รา้งไวทุ้กเสน้ทางเพือ่

นําไปเปรยีบเทยีบกบัค่าทีไ่ดจ้ากการวางแผนการเคลื่อนทีด่งัแสดงใน

ตารางที ่3 และ 4 ซึง่ไดจ้ากกรณทีี ่1 

 
รปูที ่9 รปูของสนามแขง่ขนัทีไ่ดจ้ากกลอ้งบนตวัหุน่ยนต ์

 

 
รปูที ่10 แสดงเสน้ทางจากการวางแผนการเคลื่อนที ่

 

 
รปูที ่11 แสดงผลการคาํนวณการวางแผนเสน้ทางการเคลื่อนที ่

 

 
รปูที ่12 กราฟแสดงคา่กระแสไฟฟ้าทีใ่ชต้ลอดเสน้ทางที ่1 

 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        291 

 

 
รปูที ่13 กราฟแสดงคา่กระแสไฟฟ้าทีใ่ชต้ลอดเสน้ทางที ่2 

 

 
รปูที ่14 กราฟแสดงคา่กระแสไฟฟ้าทีใ่ชต้ลอดเสน้ทางที ่3 

ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบผลรวมปจัจยัโดยการกาํหนด WT, WE, WL, WP  

น้ําหนัก กรณีท่ี 1  กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 กรณีท่ี 4 

WL 0.25 0.01 1 0 
WT 0.25 0.97 0 0 
WE 
WP 

Path 1 
Path 2 
Path 3 

0.25 
0.25 
36.80 
34.38 
28.82 

0.01 
0.01 
35.01 
32.35 
32.64 

0 
0 

33.61 
34.07 
32.32 

1 
0 

35.20 
32.58 
32.22 

 
ตารางที ่3 คา่ปจัจยัต่างๆทีไ่ดจ้ากการวางแผนการเคลื่อนที ่
path length  time energy error sum 

1 33.87 35.00 33.91 35.41 34.55 
2 33.61 31.85 34.33 35.69 33.87 
3 32.52 33.15 31.75 28.90 31.51 

 
ตารางที ่4 คา่ปจัจยัต่างๆทีไ่ดจ้ากการทดลอง 

path length  time energy error sum 

1 33.61 34.94 35.20 43.45 36.80 
2 34.07 32.26 32.58 38.60 34.38 
3 32.32 32.80 32.22 17.95 28.82 

 
 

 รปูที ่12, 13 และ 14 จะเป็นการแสดงค่ากระแสไฟฟ้าทีใ่ชใ้นการ

เดนิตลอดเสน้ทางที ่1, 2 และ 3 ซึง่ค่ากระแสไฟฟ้านี้จะมคีวามสมัพนัธ์

โดยตรงกบัพลงังานทีใ่ชใ้นการเคลื่อนทีเ่มือ่พจิรณาทีค่วามต่างศกัยค์งที ่

จากผลการทดลองตามตารางที ่2 เมือ่ทาํการปรบัค่า WT, WE, WL, 

WP ที่ค่าต่างๆเพื่อให้ได้เส้นทางตามเป้าหมายที่ต้องการ เมื่อทําการ

เปรยีบเทยีบกรณีที ่ 1 กบักรณีที ่ 2 พบวา่เมือ่ใหน้ํ้าหนกักบัปจัจยัดา้น

เวลามากขึน้เป็น 0.97 ค่าผลรวมของปจัจยัในเสน้ทางที ่2 ลดลงเป็นค่า

ตํ่าสดุ เน่ืองจากเวลาในเสน้ทางนี้มคีา่น้อยทีส่ดุนัน่เอง  

จากผลการทดลองตามตารางที ่3 และ ตารางที ่4 จะเหน็วา่ผลทีไ่ด้

จากการคํานวณและผลจากการทดลองมผีลทีไ่ดไ้ปในทางเดยีวกนั คอื

ค่าปจัจยัทีไ่ดข้องแต่ละเสน้ทางของการทดลองมคีวามใกลเ้คยีงกบัการ

คาํนวณ เสน้ทางทีค่่าปจัจยัตํ่าทีส่ดุในการ คอืเสน้ทางที ่3 มคี่าผลรวม

ปจัจยัเทา่กบั 28.82 ดงัแสดงในตารางที ่4 

 

6 สรปุ       

 ในการแข่งขนัฟุตบอลหุ่นยนต์ประเภทฮวิมานอยด์นัน้มจีํานวน   

สิง่กีดขวางไม่มากนักทําให้วธิีการเลือกเส้นทางเพื่อหลบหลีกสิง่กีด

ขวางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดจากเสน้ทางทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดใน V-graph นัน้

สามารถทําได้โดยอาศัยการคํานวณที่ไม่ยุ่งยาก ในงานวิจ ัยน้ีใช้

สญัญาณภาพเพือ่กาํหนดตําแหน่งของสิง่กดีขวางและเป้าหมายจากนัน้

จงึใชว้ธิกีาร V-graph ในการเลอืกเสน้ทางเบื้องต้น จากนัน้จงึปรบั

เสน้ทางใหเ้หมาะสมกบัขอ้จาํกดัในการเคลื่อนทีข่องหุน่ยนตฮ์วิมานอยด ์

เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดจะถูกเลือกจากเส้นทางที่หุ่นยนต์สามารถ

เคลื่อนที่ได้จรงิ โดยอาศยัการประเมนิจากปจัจยัต่างๆเช่น ระยะทาง 

เวลา พลงังาน และความน่าจะเป็นที่ทําให้เกดิความคลาดเคลื่อน ผล

การทดลองแสดงใหเ้หน็ถงึความสอดคลอ้งกนัระหวา่งการวางแผนการ

เลอืกเสน้ทางการเคลื่อนทีต่ามวธิกีารทีไ่ดนํ้าเสนอกบัการทดลองจรงิ 

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ ทมีKMUTT และสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์

ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้การ
สนบัสนุนงานวจิยั 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
1. Gregory Dudek, Michael Jenkin, 2000, “Computational Prin-

ciples of Mobile Robotics”, 1st ed., Cambridge University 
Press, pp.136-143. 

2. Kaichun Jiang, Lakmal D. Seneviratne and S. W.E. 
Earles,1998,” A Shortest Path Base Path Planning Algorithm 
for Nonholonomic Mobile Robot”, Journal of Intelligent and 
Robotic Systems, 24: 347–366, 1999. 



292                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

3. Akihisa Ohya, Akio Kosaka, and Avinas Kak, 1998, “Vision-
Based Navigation by a Mobile Robot with Obstacle avoidance 
Using Single-Camera Vision and Ultrasonic Sensing”, IEEE 
Transaction on Robotics and Automation, Vol. 14, No. 6, pp. 
969-978. 



DRC014 

รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                       293 

 

การประชุมวชิาการเครอืขา่ยวศิวกรรมเครือ่งกลแหง่ประเทศไทยครัง้ที ่22 
15-17 ตุลาคม 2551 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ 

 

ระบบแขนกลนําและตาม 6 องศาอิสระสาํหรบังานขนาดเลก็ 
  A 6-DOF Master Slave System for Miniature Tasks 

 
วบิลูย ์แสงวรีะพนัธุศ์ริ ิและ สภุชยั วงศบุ์ณยย์ง 

ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ถ.พญาไท ปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2218-6610-1 โทรสาร 0-2252-8889 

E-Mail: Viboon.S@eng.chula.ac.th , reverserp@eng.chula.ac.th 
 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาระบบแขนกลแบบนํา-ตาม หรือระบบ

ควบคุมระยะไกล 6 องศาอสิระ สาํหรบัทํางานขนาดเลก็ทัว่ไป แขนกล
ตามในงานวิจยัน้ีได้ออกแบบโดยใช้โครงสร้างแบบอนุกรม ซึ่งการ
ออกแบบไดพ้จิารณาเน้นถงึพืน้ทีก่ารทํางาน การเขา้ถงึงาน และความ
สะดวกในการตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน สาํหรบัพืน้ทีใ่นการทาํงานนัน้ระบบ
ถูกออกแบบใหส้ามารถใชง้านสบัเปลี่ยนกนัไดร้ะหว่างการทํางานสอง
ลกัษณะคือ การเคลื่อนที่แบบหยาบ และการเคลื่อนที่แบบละเอียด 
สําหรับการเคลื่อนที่แบบหยาบนัน้จะถูกใช้เพื่อการเคลื่อนที่อย่าง
รวดเรว็ภายในพืน้ทีท่าํงาน ในขณะทีก่ารเคลื่อนทีแ่บบละเอยีดนัน้จะถูก
ใช้เพื่อการเข้าถึงงาน และ ทํางานในบริเวณเล็กๆที่ต้องการความ
แมน่ยาํ นอกจากนี้ รปูแบบโครงสรา้งของแขนกลตามไดถู้กออกแบบให้
สมัพนัธ์กบัแขนกลนําเพื่อเพิม่ความสามารถในการบงัคบัของผูใ้ชด้ว้ย 
ในงานวจิยัน้ีแขนกลนําแฟนท่อม ออมนิ (Phantom Omni®) ซึง่เป็น
ผลติภณัฑจ์ากบรษิทั เซนเซเบลิ เทคโนโลย ีไดถู้กเลอืกมาใชเ้ป็นแขน
กลนํา เน่ืองจากมอุีปกรณ์ตรวจรูส้ําหรบัวดัการเคลื่อนทีไ่ดถ้งึ 6 องศา
อสิระ ซึ่งเพยีงพอต่อการระบุตําแหน่ง และการวางตวั ในการควบคุม
แขนกลตาม สําหรบัการทดสอบนัน้ ไดท้ําการตดิตัง้กล้องวงจรปิดเขา้
กับระบบเพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดการทํางาน เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเหน็ และ บงัคบัการทาํงานของแขนกลไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 

 
คาํหลกั ระบบแขนกลนํา และ ตาม / แขนกลสาํหรบังานขนาดเลก็ 
 
Abstract 

This research cover a novel design of a general purpose 6-
DOF teleoperation system for miniature tasks. A slave 
manipulator, used in this teleoperation, is designed based on a 
serial mechanism. Significant criteria used in this design are 
workspace, task approach, and comfortable user interaction. 
About the workspace and task approach, the slave robot is 
designed so that the operation can be operated in both coarse 
motion and fine motion by switching operation modes. The 
coarse one will be applied for moving in large workspaces. On 

the other hands, the fine motion will be used for approaching and 
working on desired small workspaces. Furthermore, the 
configuration of the slave arm is designed based on the master 
arm configuration to extend the effectiveness of an operator.  

In this work, the Phantom Omni
®
, a commercial haptic 

device from Sensable Technologies Company, is selected as the 
master arm. Thanks to its 6-DOF positional sensing, this device 
can provide enough effectively approach, 3 for positions and 3 for 
orientation, to control the slave manipulator. Finally, in an 
experiment, a CCTV camera was installed in the system to 
capture real-time images of the operations. This will help a user 
to monitor tasks during operation. A task of piercing a cord or 
wire through the sewing needle hole is illustrated in this work.  

 
Keywords: Master Slave System / Miniature Task Manipulator 

 
1. คาํนํา 

ในปจัจุบนัระบบแขนกลนํา-ตาม หรอื ระบบการควบคุมระยะไกล 
ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในงานหลายประเภท อาทิเช่น งานด้าน
อุตสาหกรรม งานดา้นวทิยาศาสตร ์รวมไปถงึ งานดา้นการแพทย ์โดย
ระบบดงักล่าวเป็นการรวมเอาขอ้ดขีองมนุษย์ และ หุ่นยนต์มารวมเขา้
ด้วยกัน นัน่คือ มนุษย์มีความสามารถในการร ับรู้ และ ตัดสินใจ
เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่หุ่นยนต์มีความ
ละเอยีด และแม่นยํามากกวา่มนุษย ์เมือ่นําขอ้ดขีองทัง้สองมาประยุกต์
เขา้ดว้ยกนัแลว้ จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานขึน้อยา่งมาก 

ระบบแขนกลนํา-ตาม ทีต่อ้งการความแม่นยํา และ ความละเอยีด
สงูนัน้ถูกนํามาใชใ้นหลากหลายลกัษณะงาน โดยเฉพาะดา้นการแพทย์
ได้นํามาประยุกต์ใช้สําหรบัระบบหุ่นยนต์ ช่วยในการผ่าตดัแบบ MIS 
(Minimally Invasive Surgery) ซึง่เป็นการผ่าตดัภายในตวัผูป้่วย ซึง่
ดาํเนินการโดยการเจาะช่องขนาดเลก็ประมาณ 1-2 เซนตเิมตร แลว้จงึ
ใชเ้ครื่องมอืแพทยท์ีม่ลีกัษณะเรยีวยาว และกลอ้งขนาดเลก็สอดเขา้ไป
ทําการผ่าตัดภายในตัวผู้ป่วย โดยการผ่าตัดลกัษณะนี้จะส่งผลดีต่อ
ผูป้่วยในดา้นการช่วยลดความเจบ็ปวด ลดการเสยีเลอืด และ ร่นระยะ
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การฟ้ืนตวัลง โดยในปจัจุบนัมรีะบบที่ใช้งานอยู่อย่างแพร่หลาย คือ 
ระบบผา่ตดัดารว์นิช ี(The daVinci® Surgical System) [1] โดยแขนกล
ตามของระบบผา่ตดัดงักล่าว แสดงในรปูที ่1  

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 แขนกลตามในระบบผ่าตดัดาร์วินชี [1] 

 
นอกจากการใชง้านดา้นการแพทยแ์ลว้ ในปจัจบุนัมกีารใชง้าน

อุปกรณ์ยดึจบั หรอื แขนกลสาํหรบังานขนาดเลก็ สาํหรบัวตัถุประสงค์
อื่นๆอกีมากมาย ไดแ้ก่ การวเิคราะหเ์คลื่อนยา้ยระดบัเซลล ์ หรอื การ
จบัยดึ และประกอบชิน้สว่นอเิลคทรอนิคสข์นาดเลก็ (MEMS) แต่โดย
สว่นมากนัน้ยงัคงเป็นอุปกรณ์ยดึจบัโดยทัว่ไป ทีย่งัไมม่รีะบบอตัโนมตัิ
มาเกีย่วขอ้ง ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดส้รา้งและพฒันาระบบแขนกลนํา-ตาม 
สาํหรบังานขนาดเลก็สาํหรบังานทัว่ไปขึน้ 

 
2. หลกัเกณฑใ์นการออกแบบแขนกลตาม 
 แขนกลตามสาํหรบังานวจิยัน้ีมุง่เน้นใหส้ามารถใชง้านรว่มกบัแขน
กลนําสําหรบัการทํางานขนาดเล็กๆ ภายในพื้นที่จํากัด ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ดงันัน้ปจัจยัทีต่อ้งคํานึงถงึเป็นส่วนสาํคญัอนัดบัแรก คอื 
การออกแบบอย่างไรใหแ้ขนกลตามดงักล่าว มลีะเอยีด ความแม่นตรง 
และ ความแม่นยําสูงสุด โดยจะกล่าวโดยละเอยีดต่อไป ปจัจยัทีส่าํคญั
ต่อมาเกีย่วขอ้งกบัพืน้ทีก่ารทาํงาน (Workspace) และการเขา้ถงึงานใน
บรเิวณพื้นที่จํากดั ซึ่งปจัจยัเกี่ยวกบัพื้นที่ทํางานนี้ จะขึ้นกบัลกัษณะ
โครงสรา้งของแขนกลเป็นสาํคญั สาํรบัปจัจยัสุดทา้ยเกีย่วขอ้งกบัความ
เหมาะสมของโครงสรา้งแขนกลตาม กบัการนํามาใชร้่วมกนักบัแขนกล
นําแฟนทอ่ม ปจัจยัทัง้หมดทีก่ล่าวมาไดอ้ธบิายไวโ้ดยละเอยีดดงัน้ี 
 
2.1 รปูแบบโครงสร้าง 

เพือ่ความสะดวกในการทาํงานทัว่ไปนัน้ พืน้ทีก่ารทาํงานจะตอ้งมี
ขนาดใหญ่เพยีงพอ โดยแขนกลจะตอ้งสามารถเคลื่อนทีไ่ดอ้ย่างสะดวก 
สําหรับงานวิจ ัยน้ี แขนกลตามประกอบด้วย 6 องศาอิสระ และได้
ออกแบบโดยใชโ้ครงสรา้งอนุกรม (Serial mechanism) เน่ืองจากเมื่อ 
เปรยีบเทยีบกบัโครงสรา้งขนาน (Parallel mechanism) แลว้ไดพ้บวา่
โครงสรา้งอนุกรมนัน้มขีอ้ไดเ้ปรยีบ คอื มอีตัราส่วนพืน้ทีก่ารทํางาน
เทยีบกบัพื้นที่ฐานมากกว่าโครงสร้างแบบขนานมาก โดยจะส่งผลให้
แขนกลมคีวามกะทดัรดัมากขึ้น นอกจากนี้โครงสร้างแบบอนุกรมมี
ความซบัซอ้นน้อยกวา่มาก ซึง่สง่ผลดคีอื ความสะดวกในการ ประกอบ 
ซ่อมแซม รวมถงึการสอบเทยีบ (Calibration) อกีดว้ย   

ในทางกลับกัน เมื่อกล่าวถึงข้อดีของโครงสร้างแบบขนานนัน้ 
โครงสรา้งแบบขนานมคีวามเฉื่อยตํ่า และ ความแขง็เกรง็สงูมาก แต่เมือ่
พจิารณาแล้วจะเห็นว่า คุณสมบตัิดงักล่าวส่งผลดีกบัแขนกลตามใน

งานวจิยัน้ีเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ เน่ืองจากแขนกลตามจะเคลื่อนทีโ่ดยใช้
ความเรว็ตํ่า เพราะ สาํหรบังานขนาดเลก็นัน้การเคลื่อนทีจ่ะเกดิขึน้เป็น
ระยะทางสัน้ๆเท่านัน้ โดยเมื่อพจิารณาจากแบบจาํลองพลศาสตร ์การ
เคลื่อนทีอ่ยา่งชา้ๆนี้ลดผลของความเฉื่อยลงไปอย่างมาก สาํหรบัความ
แขง็เกรง็สูงนัน้ จะป้องกนัการเสยีรูป (Deformation) ของก้านต่อใน
กรณีทีม่ถีาระภายนอกมาก แต่สาํหรบังานขนาดเลก็นัน้ ค่อนขา้งมัน่ใจ
ได้ว่าภาระภายนอกจะมน้ํีาหนักเบามากด้วยเช่นกนั ดงันัน้ความแขง็
เกรง็จงึสง่ผลกระทบน้อยเชน่กนั  

สําหรบัโครงสรา้งของแขนกลตาม สามขอ้ต่อแรกเป็นรูปแบบ R-
R-P โดยการออกแบบใหข้อ้ต่อที ่3 เป็นขอ้ต่อแบบเลื่อน (Prismatic 
joint) เพือ่เพิม่ความสามารถในการเคลื่อนทีเ่ขา้หางานในบรเิวณแคบๆ
โดยใชก้ารสอดเขา้ไปได ้ขอ้ต่อแบบเลื่อนน้ีไดใ้ช ้ball-screw เป็นระบบ
สง่กําลงั นอกจากนัน้ ผูว้จิยัไดอ้อกแบบโดยใชก้ลไกสีข่อ้ต่อ (Four-bar 
linkage) มาร่วมกบัโครงสรา้งอนุกรม โดยใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของระบบส่ง
กําลงัสําหรบัการขบัขอ้ต่อหมุนที่ 2 เพื่อเป็นการลดความเฉื่อย เพิม่
ความแขง็เกรง็ และ เพิม่ความแมน่ตรงใหก้บัระบบอกีดว้ย  

ลกัษณะสําคญัอกีประการสาํหรบัการเขา้ถงึงานในพืน้ทีจ่ํากดั คอื 
กา้นต่อที ่4 จะมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางเลก็ (ประมาณ 12 มลิลเิมตร) และ 
ยาวเป็นพเิศษ (ยาวสุดไดป้ระมาณ 450 มลิลเิมตร) โดยภาพโครงสรา้ง
ของแขนกลตามแสดงไวใ้นรปูที ่2 

 

รปูที ่2 โครงสรา้งของแขนกลตามทีพ่ฒันาขึน้ 
 
2.2 ความเก่ียวข้องกบัแขนกลนํา 
 โครงสรา้งบรเิวณขอ้มอื (Wrist)  หรอืกค็อืขอ้ต่อที ่4 ถงึ 6 ของ
แขนกล เป็นส่วนสําคญัที่สุด ทีจ่ะส่งผลต่อความสะดวกของผูใ้ชร้ะบบ
แขนกลนํา-ตาม โดยโครงสรา้งขอ้มอืของทัง้แขนกลนํา และ แขนกล
ตาม ควรจะเป็นลกัษณะเดยีวกนั ในทีน้ี่ไดใ้ชโ้ครงสรา้ง Spherical joint 
แบบ roll-pitch-roll ซึง่นอกจากจะสมัพนัธก์บัแขนกลนําแลว้ ยงัสามารถ
ออกแบบกลไกไดง้า่ย และการคาํนวณไมซ่บัซอ้นอกีดว้ย  
 สําหรับข้อมือซึ่งต้องการออกแบบให้มีขนาดเล็กมากนัน้ ไม่
สามารถตดิตัง้มอเตอร์ลงบนก้านต่อได้โดยตรง เน่ืองจากจะส่งผลต่อ
ขนาด และ น้ําหนักทีป่ลายแขนมาก ดงันัน้สาํหรบัขอ้ต่อที ่5 และ 6 จงึ
ใชก้ลไก Tendon-driven มาช่วยในการส่งกําลงัในระยะทางไกล โดย
มอเตอรท์ัง้สองจะตดิตัง้อยู่บนกา้นต่อที ่4 ใกลก้บับรเิวณกลไกสีข่อ้ต่อ 
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อย่างไรกต็ามการเคลื่อนทีข่องก้านต่อ 5 และ 6 จะมคีวามสมัพนัธ์กนั
อยู่แบบ Couple แต่กส็ามารถคํานวณสมการการเคลื่อนทีไ่ดท้ีถู่กตอ้ง
ได ้สาํหรบัโครงสรา้งของขอ้มอืนัน้ไดแ้สดงไวใ้นรปูที ่3 
 

      
รปูที ่3 โครงสรา้งของขอ้มอืของแขนกลตาม 

 
2.3 ความละเอียด (Resolution) 
 ปจัจยัสาํคญัทีส่่งผลกบัความละเอยีดโดยรวมของแขนกลตาม คอื 
ขนาดของโครงสรา้ง และ ความละเอยีดของอุปกรณ์วดัมุม (Encoder) 
สาํหรบัขนาดโครงสรา้งนัน้ ความยาวของกา้นต่อจะตอ้งมขีนาดไม่ยาว
เกนิไป เพราะความผดิพลาดทีป่ลายแขนจะเกดิมากขึน้   

สาํหรบัความละเอยีดของอุปกรณ์วดัมุมนัน้ สามารถเพิม่สญัญาณ
การนับต่อรอบการหมุน (PPR: Pulse per Revolution) ไดด้ว้ยการ
ตดิตัง้ชุดเฟืองทดทีม่อีตัราทดสงูเขา้กบัอุปกรณ์ดงักล่าว   
  
2.4 ความแม่นยาํ (Accuracy) 
 ความแมน่ยาํนัน้ขึน้อยูก่บัความถกูตอ้งของโครงสรา้งโดยรวม และ
ชิ้นส่วนต่างๆภายในกลไก เทียบกบัในสมการคิเนมาติกส์ ซึ่งได้แก่ 
ขนาดของกา้นต่อ ขนาดของมูเ่ล่ รวมถงึมุมเอยีงผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้
จากการประกอบด้วย อย่างไรก็ตามปจัจยัดงักล่าวสามารถชดเชยได้
ดว้ยการสอบเทยีบในภายหลงั  
 
2.5 ความแม่นตรง (Precision) 
 ความแมน่ตรงนัน้สามารถพจิารณาจากความสามารถในการทาํซํ้า 
(Repeatability) ซึง่ปจัจยัสาํคญัทีต่อ้งคาํนึงถงึคอื Backlash ภายในชุด
เฟือง การยดืหดของสาย Tendon และ ความหลวมคลอนทีจุ่ดต่างๆ
ภายในกลไก ซึง่ทัง้หมดนี้จะสง่ผลใหแ้ขนกลมคีวามไมเ่ชงิเสน้ และ เกดิ
ความผดิพลาดในการควบคุมมากขึน้ 

Backlash นัน้โดยปรกตมิอียู่มากภายในชุดเฟือง โดยผลทีเ่กดิขึน้
คอืความผดิพลาดของตาํแหน่งการหมนุ เมือ่เกดิการหมุนในทศิทางตรง
ขา้มกบัทศิทางเดมิ Backlash สามารถกําจดัออกไดโ้ดยใชชุ้ดเฟืองฮาร์
โมนิก (Harmonic gear) โดยชุดเฟืองน้ีจะมอีตัราทดทีส่งูมาก จะถูกตดิ
ตัง้อยู่กบัมอเตอร ์ซึง่นอกจากจะช่วยลดความผดิพลาดไดแ้ลว้ ยงัช่วย
ในดา้นความละเอยีดในการวดัมมุ และ เพิม่แรงบดิ (Torque) อกีดว้ย 

สําหรบัการยดืหดของสาย Tendon นัน้จะส่งผลใกล้เคยีงกบั 
Backlash ภายในเฟืองมาก การแกไ้ขทาํไดโ้ดยการเลอืกวสัดุทีม่คีวาม
ยดืหยุ่นตํ่า ไดแ้ก่ เสน้ลวดแสตนเลส และทาํใหส้าย Tendon มคีวามตงึ
อยูเ่สมอโดยการเพิม่อุปกรณ์เพิม่ความตงึเสรมิเขา้ไป 

 

 
3. สมการคณิตศาสตรท่ี์เก่ียวข้อง 
 เน่ืองจากแขนกลมโีครงสรา้งแบบอนุกรมรปูแบบ R-R-P-R-R-R 
ซึง่เป็นรปูแบบทัว่ไปและมทีฤษฎรีองรบัอยูแ่ลว้ ผูว้จิยัจงึไดเ้ลอืกใช้
วธิกีารแบบเมทรกิสใ์นการหาสมการคเินมาตกิส ์ โดยเริม่ตน้ดว้ยการตัง้
แกน และ พรรณนาแขนกลดว้ยวธิขีอง Denavit-Hartenberg [3] โดย
พารามเิตอรแ์สดงไวใ้นตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 พารามเิตอรแ์บบเดนาวติ-ฮารเ์ทนเบริก์ของแขนกลตาม 

i i -1a  α i-1  id  iθ  
1 1L  °-90  0 1θ  
2 0 °90  0 2θ  
3 0 0 3d  0 
4 0 °-90  0 4θ  
5 0 °90  0 5θ  
T 0 0 6L  6θ  

 
3.1 คิเนมาติกสเ์ดินหน้า (Forward kinematics) 
 คเินมาตกิสเ์ดนิหน้าใชใ้นการหาคา่ของตวัแปรในพกิดัคารท์เีซยีน
จากตวัแปรของแต่ละขอ้ต่อ เพือ่ความสะดวกในการใชง้านจงึไดเ้ขยีนไว้
ในรปู Transformation matrix ซึง่สามารถคาํนวณจากสมการที ่ (3.1) 
สาํหรบังานวจิยัน้ี ไดใ้ชค้เินมาตกิสเ์ดนิหน้าในขัน้ตอนการสอบเทยีบ 
โดยนําคา่ทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบัคา่ตาํแหน่งจรงิจากเครือ่งมอืวดั   
   0 0 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5T TT T T T T T T=         (3.1) 
 
3.2 คิเนมาติกสย้์อนกลบั (Inverse kinematics) 

คเินมาตกิสย์อ้นกลบัใชใ้นการหาค่าของมุมของแต่ละขอ้ต่อจากตวั
แปรในพกิดัคารท์เีซยีน ซึง่มกัจะอยู่ในรปูของ Transformation matrix 
สมการคเินมาตกิสย์อ้นกลบัแสดงไวใ้นสมการที ่(3.2) ถงึ (3.7) 

1

6-1 -1 2

2 2
6 2

 tan   tany y

x x

p d a d
p d a r d

⎛ ⎞−⎛ ⎞ ⎜ ⎟θ = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟− ± −⎝ ⎠ ⎝ ⎠
    (3.2) 

โดย 

( ) ( )22
6 6  x x y yr p d a p d a= − + −

( ) ( )
( )

1 6 1 6-1
2

6

  
 tan x x y y

z z

c p d a s p d a

p d a

⎛ ⎞− + −
⎜ ⎟θ =
⎜ ⎟−⎝ ⎠

      (3.3) 

( ) ( )( ) ( )3 2 1 6 1 6 2 6     x x y y z zd s c p d a s p d a c p d a= − + − + −

                      (3.4) 

( )
1 1-1

4
2 1 1 2

 
 tan

 
x y

x y z

s a c a

c c a s a s a

⎛ ⎞− +
⎜ ⎟θ =
⎜ ⎟+ −⎝ ⎠

   ; 4 0θ ≠       (3.5) 

( )( ) ( )
( )

4 2 1 1 2 4 1 11
5

2 1 1 2

tan
x y z x y

x y z

c c c a s a s a s s a c a

s c a s a c a
−
⎛ ⎞+ − + − +
⎜ ⎟θ =
⎜ ⎟+ +
⎝ ⎠

                (3.6) 

37 mm  
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1 6
6

6

tan
s
c

− ⎛ ⎞
θ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
            (3.7) 

โดย  

( )( ) ( )( )
( )( )

6 5 4 2 1 1 2 4 1 1

5 2 1 1 2      

x y z x y

x y z

s c c c c o s o s o s s o c o

s s c o s o c o

= − + − + − +

+ + +
 

 ( )( ) ( )6 4 2 1 1 2 4 1 1x y z x yc s c c o s o s o c s o c o= − + − + − +  

 
3.3 แบบจาํลองพลศาสตร ์(Dynamics Model) 
 สาํหรบัแขนกลในงานวจิยัน้ี โครงสรา้งของสามแกนแรกซึง่กล่าว
ไดว้า่เป็นโครงสรา้งหลกันัน้ ขนาดของกา้นต่อทีย่าว และมมีวลมากเมือ่
เทยีบกบัโครงสรา้งของขอ้มอื ซึง่โครงสรา้งดงักล่าวจะสง่ผลกระทบ
อยา่งมาก ต่อความแมน่ยาํโดยรวมทีป่ลายแขนกล ในอกีนยัหน่ึง อาจ
กล่าวไดว้า่ พลศาสตรข์องสว่นขอ้มอืมผีลต่อความแมน่ยาํโดยรวมน้อย
มาก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดท้าํการหาแบบจาํลองพลศาสตรเ์ฉพาะสามแกน
แรกโดยใชว้ธิขีองรากรานจ-์ออยเลอร ์ (Lagrange Euler) [4] ซึง่ขอ้มลู
ของพารามเิตอรท์ีส่าํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ ความยาวขอ้ต่อ มวลของกา้นต่อ 
ตาํแหน่งศนูยก์ลางมวล และ โมเมนตค์วามเฉื่อย ไดจ้ากแบบจาํลองใน
คอมพวิเตอร ์ ซึง่มคีวามผดิพลาดเกดิขึน้เลก็น้อย เมือ่เทยีบกบัคา่ทีไ่ด้
จากการวดัจากชิน้งานจรงิ แบบจาํลองพลศาสตรไ์ดแ้สดงอยูใ่นรปูของ
แรงบดิป้อน (Computed Torque) ในกรณทีีเ่ป็นขอ้ต่อหมนุ และ แรง
ป้อน (Computed Force) กรณทีีเ่ป็นขอ้ต่อเลื่อน ดงัสมการที ่(3.8) 

( ) ( ) ( ), ( )τ D h c fq q q q q q= + + +&& & &       (3.8) 

โดย  τ  คอื เวกเตอร ์(3x1) ของ แรงบดิป้อน τ  (หรอืแรงป้อน F )  
 D คอื เมตรกิส ์(3x3) ของพจน์ความเฉื่อย  
 h คอื เวกเตอร ์(3x1) ของพจน์แรงโคลโิอรสิ และ แรงสูศ่นูยก์ลาง 
 c คอื เวกเตอร ์(3x1) ของพจน์แรงโน้มถ่วง 
  f คอื เวกเตอร ์(3x1) ของพจน์แรงเสยีดทาน 
 q คอื มมุ θ  (กรณขีอ้ต่อหมนุ) หรอื ระยะ d  (กรณขีอ้ต่อเลื่อน)  
 
 ในการคาํนวณตามสมการ (3.8) ไดล้ะทิง้พจน์ของแรงเสยีดทาน 

( )f q&  ซึง่เป็นฟงักช์ัน่ของความเรว็ไป เน่ืองจากแขนกลตามในงานวจิยั
น้ีไดถ้กูออกแบบใหท้าํงานในความเรว็ตํ่า ดงันัน้พจน์ดงักล่าวจงึสง่ผล
น้อยมาก อยา่งไรกต็ามรายละเอยีดสาํหรบัพจน์อื่นนัน้ไดแ้สดงไวต้าม
สมการที ่(3.9) ถงึ (3.12)   

     ( )
11 12 13

21 22 23

31 32 33

d d d
D q d d d

d d d

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

        (3.9) 

โดย 
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13 31 0d d= =  

2 2
22 3 3 3 3 3 3 2 2 22 z yy yy r md d m G d m I I k I= + + + +  

23 32 3 3xd Gd m= = −  

333d m=   

( ) [ ]1 2 3,h Tq q h h h=&        (3.10) 

โดย 
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( ) [ ]2 2
3 3 3 3 22 3 22 1 3 3 3 2

1
2z x zh m G d c G s m G d⎡ ⎤= + + θ − + θ⎣ ⎦

& &  

( ) [ ]1 2 3c Tq C C C=        (3.11) 

โดย 

1 0C =  

( ) ( )( )2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2z z x xC g m G m G m d s m G m G c= − + + + +  

3 3 2C m gc=  

[ ]1 2 3
TFτ = τ τ        (3.12) 

 
จากสมการ (3.12) เน่ืองจากขอ้ต่อแบบเลื่อน (ขอ้ต่อที ่ 3) ถกูขบั

โดยมอเตอรผ์า่น ball-screw แรง 3F ทีค่าํนวณไดน้ัน้จงึจาํเป็นตอ้ง
แปลงใหอ้ยูใ่นรปูของแรงบดิ 3τ โดยสามารถคาํนวณดว้ยสมการ (3.13)  

 
( )3 3

3
2

  
2 -

p d p
motor screw friction

p d d

F D L D d
J J

D L L
⎡ ⎤+ μπ ⎛ ⎞π

τ = + + τ⎢ ⎥ ⎜ ⎟
π μ⎢ ⎥ ⎝ ⎠⎣ ⎦

±
&&

 

               (3.13) 
โดย  

ijkI คอื โมเมนตค์วามเฉื่อยของกา้นต่อ i ตามแนวแกน ij 

miI คอื โมเมนตค์วามเฉื่อยของมอเตอรท์ีข่บักา้นต่อ i 

rik คอื อตัราทดของมอเตอร ์i 

im คอื มวลของกา้นต่อ i 

ijG คอื ตาํแหน่งจดุศนูยก์ลางมวลของกา้นต่อ i ตามแนวแกน j  

PD คอื ขนาดเสน้ผา่นศนูยข์ลางวงกลมพทิช ์ของ Ball-screw  

dL คอื ระยะระหวา่งเกลยีว(Lead) (mm/rev) ของ ball-screw  
μ  คอื สมัประสทิธแิรงเสยีดทานของ Ball-screw 

motor screwJ J+   คอื  ความเฉื่อยรวมของมอเตอรแ์ละ Ball-screw 

frictionτ คอื แรงบดิเสยีดทานรวม 
4. แขนกลนําแฟนท่อม  
 แขนกลนําแฟนท่อม (รปูที ่3) ถูกนํามาใชอ้ย่างแพรห่ลาย ทัง้ดา้น
โปรแกรมออกแบบ 3 มติ ิและงานวจิยัเกี่ยวกบัระบบแขนกลนํา-ตาม 
เน่ืองจากแฟนท่อมสามารถตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของการวจิยั
ไดเ้ป็นอย่างด ีคอื ม ี6 องศาอสิระ คอืสามารถระบุตําแหน่ง และ การ
วางตัวของจุดปลายแขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถระบุ
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ตําแหน่งไดแ้มน่ยาํมากมคีวามละเอยีดถงึ 0.055 มลิลเิมตร นอกจากนี้
ยงัสามารถสรา้งแรงโตต้อบกบัผูใ้ชใ้น 3 ทศิทางไดด้ว้ย 
 

 
รปูที ่3 แขนกลนําแฟนทอ่ม [2] 

  
 การตดิต่อกบัแขนกลนําแฟนท่อมสามารถทาํไดง้า่ย เน่ืองจากทาง
ผูผ้ลติมไีดรฟ์เวอรข์องอุปกรณ์ (Device driver) และไลบราลี ่(Library) 
ให้มาพรอ้มอยู่แล้ว สําหรบังานวจิยัน้ีการตดิต่อนัน้จะใช้เฉพาะส่วนที่
ตดิต่อกบัระบบระดบัล่าง (Low-level) หรอืไลบราลี ่HDAPIเท่านัน้ โดย 
HDAPI น้ีสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีจ่ําเป็นสําหรบัการควบคุมได ้ไดแ้ก่ 
ตําแหน่งในพกิดัคาร์ทเีซยีน การวางตวัในพกิดัคาร์ทเีซยีน ขอ้มูลดบิ
ของอุปกรณ์วดัมุม ความเรว็ของปลายแขน การสรา้งแรงในพกิดัคารท์ี
เซยีน รวมไปถงึขอ้มลูทีใ่ชส้าํหรบัการสอบเทยีบต่างๆดว้ย  
 นอกจากนัน้แฟนท่อมยงัสามารถสรา้งฐานเวลา เพือ่ใชส้าํหรบัการ
สุม่ขอ้มลูสาํหรบัใชใ้นระบบควบคุม โดยอตัราการสุม่ (Sampling rate) 
ทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ีเท่ากบั 1000 Hz โดยในการควบคุมนัน้ไดเ้ลอืกใชฐ้าน
เวลาแบบ Asynchronous Scheduler  
 
5. ระบบควบคมุแขนกลตาม 
 ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถงึการควบคุมระดบัล่าง (Low-level control) 
ของแขนกลตาม โดยสําหรบังานวจิยัน้ีได้แบ่งการควบคุมออกเป็น 2 
ลกัษณะตามลกัษณะการเคลื่อนที่ ซึ่งได้แก่ การเคลื่อนที่แบบหยาบ 
(Coarse motion) และ การเคลื่อนทีแ่บบละเอยีด (Fine motion) ซึง่มี
ความแตกต่างกนัเลก็น้อยในแงข่องจดุประสงคก์ารทาํงาน  
 สําหรบัการเคลื่อนทีแ่บบหยาบนัน้ จะเน้นใหส้ามารถเคลื่อนทีไ่ด้
เขา้สูบ่รเิวณทีต่อ้งการไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมคีวามแมน่ยาํ 
ในขณะทีก่ารเคลื่อนทีแ่บบละเอยีด นัน้จะเน้นไปทีค่วามถูกตอ้งแมน่ยาํ
ของตําแหน่งเป็นสําคญั โดยการเคลื่อนที่นัน้จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่
ราบเรยีบ  

การควบคุมทัง้สองลกัษณะนัน้ ไดใ้ชร้ะบบควบคุมลกัษณะเดยีวกนั 
แต่จะแตกต่างกนัทีค่่าเกน (Gain) สาํหรบัการเลอืกระบบควบคุมนัน้ 
เมื่อได้พจิารณาแบบจําลองทางพลศาสตรแ์ล้ว ได้พบว่าการออกแบบ
ทางกลทีเ่หมาะสม เช่น การเลอืกใชเ้ฟืองอตัราทดสงูมาก การใชก้ลไก
ทีป่ราศจาก backlash และ การออกแบบโครงสรา้งทีล่ดผลจากแรงโน้ม
ถ่วง นัน้สามารถลดผลของความไม่เชงิเสน้ (Nonlinearity) ลงไดม้าก 
อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาสดัส่วนของกําลงัของมอเตอรต่์อภาระจาก
น้ําหนักก้านต่อแลว้ พบว่าปจัจยัจากแรงโน้มถ่วงมผีลกระทบต่อความ
แมน่ยาํในการเคลื่อนทีอ่ย่างมาก โดยเฉพาะกา้นต่อที ่2 ซึง่เคลื่อนทีใ่น
แนวตัง้ฉากกบัพืน้โลก ดงันัน้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนดงักล่าว จงึได้

เลอืกใช้ตวัควบคุมแบบ PID ร่วมกบัการชดเชยแรงโน้มถ่วง (PID-
Gravity compensation)  โดยแผนผงัการควบคุมไดแ้สดงไวด้งัรปูที ่4 
 

 
รปูที ่4 ระบบควบคุมแบบ PID-Gravity compensation 

 
 ดงัเหตุผลทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้เกีย่วกบัปจัจยักายภาพ ตวัควบคุม
แบบ PID รว่มกบัการชดเชยแรงโน้มถ่วงไดถู้กนํามาใชก้บัโครงสรา้ง 3 
ขอ้ต่อแรกเท่านัน้ สําหรบัโครงสร้างส่วนขอ้มอื ได้ใช้ตวัควบคุมแบบ 
PID ซึง่เป็นการควบคุมแต่ละขอ้ต่ออยา่งอสิระต่อกนั (Decentralize)  
 
6. การเช่ือมต่อระหว่างแขนกลนํา และ แขนกลตาม 
 ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถงึการควบคุมระดบัสงู (High-level control) ซึง่
เป็นกระบวนการประมวลผลจากขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากแขนกลนํา เพือ่หามุม
อ้างอิงของแขนกลตาม โดยมุมอ้างอิงเหล่าน้ีจะถูกส่งไปใช้ในการ
ควบคุมแขนกลตามในระดบัล่างต่อไป 
 
6.1 ความแตกต่างของการตัง้แกนระหว่างแขนกลทัง้สอง 

แขนกลนําแฟนท่อมจะส่งข้อมูลในรูปแบบของ Transformation 
Matrix โดยขอ้มลูน้ียงัไมส่ามารถสง่ไปยงัแขนกลตามเพือ่เป็นสญัญาณ
อ้างองิได้โดยตรง เน่ืองจากการตัง้แกนที่ฐานและปลายแขน ระหว่าง
แขนกลนํา และ แขนกลตามมลีกัษณะต่างกนั ดงัรปูที ่5 โดยที ่S แทน
แขนกลตาม P แทนแขนกลนํา {B} แทนกรอบอา้งองิของฐาน (Base 
frame) และ {T} แทนกรอบอา้งองิของปลายแขน (Tool frame) 

 
 
 

 
 

รปูที ่5 การตัง้แกนของแขนกลนํา และ แขนกลตาม  
 

 การแปลงใหแ้กนของแขนกลทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัสามารถทํา
ไดโ้ดยการแมพ็เมทรกิซ ์ดงัแสดงในสมการที ่(6.1) 

             =T T T TSB SB PB PT
ST PT PT ST          (6.1) 

โดยที ่ST คอื กรอบอา้งองิของปลายแขนของแขนกลตาม SB คอื 
กรอบอา้งองิของฐานของแขนกลตาม PT คอื กรอบอา้งองิของปลาย
แขนของแขนกลนํา และ PB คอื กรอบอา้งองิของฐานของแขนกลนํา 

จากเมทรกิซ์ PB
PTT ทีไ่ดจ้ากแฟนท่อม ตามสมการที ่(6.2) เมื่อทํา

การแมพ็โดยสมการที ่(6.1) แลว้ จะไดเ้มทรกิซ์เทยีบกบัแขนกลตาม 
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SB
STT ดงัสมการที ่(6.3) ซึง่จะนําไปแปลงเป็นสญัญาณการอา้งองิสาํหรบั
แขนกลตามต่อไป  
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      (6.3) 

 
6.2 การเปล่ียนแปลงระหว่างการเคล่ือนท่ีแบบหยาบและละเอียด 
 การเคลื่อนทีท่ ัง้สองลกัษณะ จะถูกระบุดว้ยค่าเกนขยายตําแหน่ง
การเคลื่อนที ่(Motion amplified gain) MG ซึง่เป็นอตัราสว่นระหวา่ง
ระยะการเคลื่อนทีข่องปลายแขนกลตาม ต่อระยะการเคลื่อนทีข่องปลาย
แขนกลนํา และในการทดลองโดยทัว่ไปผูว้จิยัไดก้ําหนดให ้ MG = 1 
สําหรบัการเคลื่อนที่แบบหยาบซึ่งมผีลให้การเคลื่อนที่ของแขนกลทัง้
สองมรีะยะเท่ากนั และ MG = 0.1  สาํหรบัการเคลื่อนทีแ่บบละเอยีด 
ซึง่สง่ผลใหแ้ขนกลตามเคลื่อนทีไ่ปในระยะทีน้่อยกวา่แขนกลนํา10 เท่า
อย่างไรกต็าม เพื่อความสะดวกในการบงัคบัแขนกลตามของผูใ้ชง้าน 
ค่าเกน MG จะนําไปใชก้บัการขยายตําแหน่งเท่านัน้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัวางตวัของปลายแขนเลย ซึ่งหมายความว่า การวางตวัของปลาย
แขนกลตาม และ ปลายแขนกลนําจะอยู่ในลกัษณะเดยีวกนัตลอดเวลา 
สาํหรบัการเคลื่อนทีทุ่กลกัษณะ  

เน่ืองจากผูว้จิยัตอ้งการออกแบบใหส้ามารถสบัเปลีย่นลกัษณะการ
เคลื่อนทีไ่ดอ้ยา่งราบรืน่ตลอดเวลาของการใชง้าน จงึทาํใหค้่าเกน MG
จาํเป็นตอ้งถูกรบัเขา้มาตลอดทุกรอบการสุ่มขอ้มลู โดยรปูที ่6 แสดง
การเคลื่ อนที่ของตําแหน่งของปลายแขนกลทัง้สองเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าเกน MG โดยที่เส้นเชื่อมต่อแต่ละเส้นแสดงถึงการ
เคลื่อนทีภ่ายในหนึ่ง รอบการสุม่ขอ้มลู 

 

 
รปูที ่6 ตาํแหน่งของปลายแขนกลทัง้สอง ขณะทีเ่ปลีย่นคา่ MG  

 

โดย T

x y z= P P P⎡ ⎤⎣ ⎦X  

P0X   คอื ตาํแหน่งเริม่ตน้ของปลายแขนกลนํา   

PiX   คอื ตาํแหน่งของปลายแขนกลนํา ทีต่าํแหน่ง i  

PijΔX  คอื ระยะระหวา่งตาํแหน่ง i และ j ของแขนกลนํา  

S0X  คอื ตาํแหน่งเริม่ตน้ของปลายแขนกลตาม 
 SiX   คอื ตาํแหน่งของปลายแขนกลตาม ทีต่าํแหน่ง i 
 SijΔX  คอื ระยะระหวา่งตาํแหน่ง i และ j ของแขนกลตาม 

 MijG   คอื คา่เกนขยายตาํแหน่งระหวา่งตาํแหน่ง i และ j  

 
 ตําแหน่งของปลายแขนกลตาม ณ เวลาใดๆ สามารถคํานวณได้
จากค่าเกน MG ของช่วงเวลานัน้ๆ และ ขอ้มูลของแขนกลทัง้สองใน
รอบการสุม่ขอ้มลู ครัง้ก่อน ตามสมการที ่(6.4) 

( ) ( ) ( )( 1)1 1Si Pi P iS i M i iG −− −= + −X X X X         (6.4) 

 เมื่อไดต้ําแหน่งอา้งองิของแขนกลตาม ( SiX ) จากสมการที ่(6.4) 
แล้ว จะนําตําแหน่งดงักล่าวมาแทนลงในเวกเตอรต์ําแหน่งในเมทรกิซ ์
SB
STT ในสมการที ่(6.3) จากนัน้จงึนําเมทรกิซ์ดงักล่าวทีไ่ดถู้กแก้ไข
ตาํแหน่งแลว้มาหามมุอา้งองิสาํหรบัแต่ละขอ้ต่อของแขนกลตาม โดยใช้
สมการคเินมาตกิส์ย้อนกลบั เมื่อได้มุมอ้างองิของทัง้หกขอ้ต่อแล้วจงึ
นําไปควบคุมการเคลื่อนทีข่องแขนกลตามในระดบัล่างต่อไป  
 
7. วิธีการและผลการทดสอบ 
 ผูว้จิยัไดแ้บง่การทดสอบเป็น 2 สว่น คอื การทดสอบความแมน่ยาํ 
และ การทดสอบโดยใชง้านจรงิ 
 
7.1 การทดสอบความแม่นยาํ 
 หลงัจากการปรบัตัง้และสอบเทยีบแลว้ การทดลองนี้ไดถู้กกําหนด
ขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อหาความแม่นยําขณะเคลื่อนที่ โดยเสน้ทาง
การเคลื่อนทีน่ัน้ถูกสรา้งขึน้แบบสุ่มโดยแขนกลนําแฟนท่อม ซึ่งผูว้จิยั
เป็นผูบ้งัคบัเสน้ทาง  
 การทดลองนี้ได้กระทํากบัการเคลื่อนที่ทัง้สองลกัษณะ คอื แบบ

หยาบ ( MG = 1) และ แบบละเอยีด ( MG = 0.1) สาํหรบัผลการทดลอง

นัน้ ได้พจิารณาเปรยีบเทยีบ ความผดิพลาดของตําแหน่งและมุมการ
วางตวัของปลายแขนกลนํากบัปลายแขนกลตามในพกิดัค่รท์เีซยีน โดย
การเคลื่อนทีแ่บบหยาบนัน้ มคีวามผดิพลาดของตําแหน่งเฉลี่ย 2.117 
มลิลเิมตร และความผดิพลาดของการวางตวัเฉลีย่ 0.728 องศา ในขณะ
ที ่เคลื่อนทีแ่บบละเอยีดนัน้มคีวามผดิพลาดของตําแหน่งเฉลีย่ 0.862 
มลิลเิมตร และความผดิพลาดของการวางตวัเฉลีย่ 0.472 องศา โดย 
ตวัอยา่งเสน้ทางเดนิหน่ึงของการทดสอบไดแ้สดงไวด้งัรปูที ่7 
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รปูที ่7 เสน้ทางเดนิแบบสุม่ ของตาํแหน่งปลายของแขนกลทัง้สอง 

ในพกิดัคารท์เีซยีน 
  
7.2 การทดสอบโดยการใช้งานจริง 
 ในการทดลองในขัน้ต้นนัน้ ผู้วจิยัได้ทดลองใช้แขนกลนําบงัคบั
แขนกลตามใหเ้คลื่อนทีจ่ากจุดหน่ึงไปยงัอกีจุดหน่ึง ซึง่ห่างกนัประมาณ 
3 มลิลเิมตร โดยผูท้ดลองสามารถสงัเกตภาพการเคลื่อนทีข่องแขนกล
นําไดต้ลอดเวลา โดยผา่นทางกลอ้งจุลทรรศน์ดจิติอล [5] ทีต่ดิตัง้ไวก้บั
ฐานของแขนกลตาม โดยลกัษณะการจดัอุปกรณ์ทดลองแสดงไวด้งัรปูที ่
8 และ ตวัอย่างภาพจากกลอ้งจุลทรรศน์ดจิติอลขณะทดลอง ดงัรปูที ่9 
ผลการทดลองนัน้ ปลายแขนกลตามสามารถเคลื่อนทีไ่ปยงัตําแหน่งทีผู่้
ทดลองคาดหวงัไดอ้ยา่งรวดเรว็ และ แมน่ยาํ โดยความผดิพลาดไมเ่กนิ 
0.5 มลิลเิมตร ทัง้น้ีผลดงักล่าวขึน้อยูก่บัความชาํนาญของผูท้ดลองดว้ย 
 ในการทดลองขัน้ต่อไปนัน้ ผูว้จิยัจะทดลองใชแ้ขนกลตามหนีบจบั
เสน้ลวดเพือ่รอ้ยเขา้รเูขม็ทีม่ขีนาดไมเ่กนิ 1 มลิลเิมตร โดยการทดลอง
สว่นน้ีจดุประสงคท์ีเ่พิม่ขึน้คอื ทดสอบความคล่องตวัของการบงัคบัแขน
กลทัง้สองวา่มคีวามสะดวกมากน้อยเพยีงใด 
  

 
รปูที ่8 ลกัษณะการจดัอุปกรณ์ทดลองแสดง 

 

 
รูปท่ี 9 ตวัอยา่งภาพจากกลอ้งจลุทรรศน์ดจิติอลขณะทดลอง 

8. สรปุผลการทดลอง 
 ความแม่นยําของระบบแขนกลนํา-ตาม มคีวามแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะการเคลื่อนที่ของแขนกล โดยการเคลื่อนที่แบบละเอยีดนัน้มี
ความผดิพลาดน้อยกวา่ 1 มลิลเิมตร ซึง่เพยีงพอกบัการใชง้านจรงิ ทัง้น้ี
เน่ืองจากเป็นระบบแขนกลนําและตาม ความผดิพลาดดงักล่าวสามารถ
ชดเชยไดใ้นระดบัหน่ึงโดยการบงัคบัของผูใ้ชเ้อง 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากการใชง้านระบบแขนกลนํา-ตามใหเ้กดิประสทิธภิาพ และ
ความแม่นยําสูงสุดนัน้ ความชํานาญของผู้ใช้งานเป็นองค์ประกอบที่
สาํคญัมาก ดงันัน้หากเพิม่เตมิส่วนของวธิกีารทีล่ดความไม่สะดวกสว่น
น้ีลงไดจ้ะสง่ผลใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพขึน้มาก โดยวธิกีารดงักล่าว
ไดแ้ก่ เพิม่ระบบสะทอ้นแรง (Force feedback) เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัรูถ้งึ
สภาพทีเ่กดิขึน้จรงิ และ การใชข้อบเขตเสมอืนจรงิ (Virtual wall) เพือ่
จาํกดัขอบเขตการเคลื่อนทีข่องแขนกลตาม ใหเ้ป็นไปในบรเิวณพืน้ทีท่ ี่
ตอ้งการเทา่นัน้  
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Abstract 
This research is to develop computer aided design 

(CAD) software, the CU-Solid. The software covers 
various type of 3-D solid modeling techniques based on the 
Parasolid kernel under Windows platform. This software 
can be used for creating and modifying solid models using 
Parametric Feature-Based technology. The supporting 
features included are extrusion, extrusion cutout, 
revolution, revolution cutout, swept, swept cutout, loft, loft 
cutout, fillet, chamfer and hollow. The Parasolid 
Transmission XT format is used as the main data format 
for storing the solid data. This data format is compatible 
with many commercial packages using the Parasolid kernel 
as modeler. The CU-Solid is extended capabilities to cover 
gem stones design. And from the design data, parameters 
needed for controlling our in-house development faceting 
machine can be obtained directly from the CU-Solid. 

To verify the compatibility of the data format, with 
commercial packages, Unigraphics, SolidEdge, and 
SolidWorks, are used as reference system. These 
commercial packages based on the same Parasolid kernel. 
The results shown that the CU-Solid can import and export 
the commercial packages data files correctly. 
 
Keywords: CAD, Solid Modeling, Feature-Based, 
Parasolid, CU-Solid, faceting machine, gem 
 
 
1. Introduction 

Solid modeling system is the most popular modeling 
system that used in many CAD packages. The models, 
which create with this modeling system, are look like the 
real-world work pieces and their data can be used in 
manufacturing process. However, commercial packages 
that sold in the present are very expensive.  

In this work, we want to develop a graphic or a solid 
modeling software as a design tool for using with our in-
house developed CNC machine, a faceting machine. The 
software can create and manipulate solid models with 
featured-based modeling concept and use the Parasolid as 

the modeler.  This software can display solid models in 3-
D visualization and it can exchange solids data with 
another commercial packages. In additional, this software 
designed for flexible used such that users can program 
custom software modules to work with it. 
 
2. Solid Model Representation 

To represent solid model in CAD software, they are 
two main model representations often used, 
“Constructive Solid Geometry (CSG)” and “Boundary 
representation (B-rep)” 

 
Constructive Solid Geometry (CSG) 

A CSG modeler represents solids procedurally, by 
combining the operations with which they are made 
[Parasolid Technical Support Group 2001a]. Complex 
solids, which use CSG modeler, constructed by Boolean 
operation between simple solids called “Primitive Solid” 
including block, cone, cylinder, sphere, prism, and torus. 
This kind of modeler have no information about solid’s 
components such as faces, edges or vertices, then the 
calculation of solid information can be made very hardly 
and inaccurately. 

 
Boundary Representation (B-rep) 

B-rep modeler represents solids by their boundaries 
[Parasolid Technical Support Group 2001a]. It uses 
“Topological entity” and “Geometrical Entity” to 
describe structures of solids. 

Topological entities comprise all the entities that 
constitute the structure or skeleton of a solid [Parasolid 
Technical Support Group 2001a]. They are interests only 
the relation between themselves and other entities. There 
are nine types of topological entity in a single solid part. 
These include body, region, shell, face, loop, edge, fin, 
and vertex. 

Geometrical entities describe shape of solid using 
mathematical equation. There are three types of 
geometrical entity. These include surface, curve, and 
point. 
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3. Feature-Based Modeling 

There are many ways to creates and modifies solid. 
Feature-based modeling is the one that chosen by many 
recent applications. Conceptual of feature-based is to build 
or manipulate solid by features.  

Features are elements used in generating, analyzing, or 
evaluating designs [Shah 1991]. They can be classified 
according to their definitions. One distinction can be made 
on the basis of the feature’s purpose, as by Shah and 
Rogers [1988]: 

 
• Form Features: elements related to nominal 

geometry. 
• Precision Features: acceptable deviations from 

nominal form or size. 
• Technological Features: related to performance 

and operation. 
• Material Features: material composition, 

treatment, condition. 
• Assembly Features: assembly sequence, 

orientation relative to the part. 
 
Or by van Emmerik [1990]: 

• Form Features. 
• Pattern Features: regular pattern of similar entities. 
• Connection Features: geometric constraints. 
• Property Features: properties not related to explicit 

geometry. 
• Application Features: related to process planning 

requirements. 
 

In this development, form features are used to create 
and modify solid models.  

 
Extrusion 

Extrusion is form feature which creates a body by 
linear extrusion of profile body. The profile body may be a 
minimum body, a wire body or a sheet body. These 
profiles create extruded wire bodies, sheet bodies or solid 
bodies respectively. The start and end of the extrusion can 
be specified in a number of ways; in particular by 
intersection with other bodies. The direction of extrusion is 
defined by a unit vector. The start and end of the extrusion 
(the bounds) must be ordered along this vector so that the 
start comes first. 
 

 
Fig. 1 Extrusion 

 
Revolution 

Revolution creates a body by revolves profile body 
about spin axis. Like extrusion, the profile body may be a 
minimum body, a wire body or a sheet body, and produce 
revolved wire bodies, sheet bodies or solid bodies 
respectively. The bounds must be ordered along spin 
direction which defined by the right hand rule about spin 
axis. 
 

 
Fig. 2 Revolution 

 
 
Swept Along Guide 

Swept along guide is the creation of a body by sweeps 
profile body along guide. The guide may be a wire body, 
edge, or chain edge. The profile body may be a minimum 
body, a wire body or a sheet body. These profiles create 
swept wire bodies, sheet bodies or solid bodies 
respectively. 
 

 
Fig. 3 Swept Along Guide 

 
Loft 

Loft creates a body using set of profiles which define 
cross sections of body. The profiles may be wire bodies, 
sheet bodies or combination of minimum bodies, wire 
bodies, and sheet bodies. These profiles create loft sheet 
bodies or solid bodies according to set of profiles. If each 
profile has a different number of vertices, then vertex 
mapping is required to map vertices of each profile to 
vertices of the next profile. If each profile has the same 
number of vertices then only start vertex of each profile 
required. In additional, loft feature can use guide to 
control deviation and twisted of cross section between 
profiles.  
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Fig. 4 Loft 

 
Fillet and Chamfer 

These two features, sometime refer to as “Edge Blend” 
fillets, have a circular cross section. They are the result of 
rolling a sphere along the two surfaces adjoining the edge. 
The extent of fillets is determined by specifying the radius 
of the sphere. Chamfers are blends which have a linear 
cross section. In general, chamfers are not tangent 
continuous with the faces adjoining the original edge. The 
extent of chamfer blends are determined by the offset 
surfaces being intersected; the resulting curves being 
projected onto the underlying surface, between which, the 
chamfer blends are constructed. 
 

 
 

 
Fig 5. Fillet and Chamfer 

 
Hollow 

Hollow is feature that modifies a solid body to hollow 
body by specifying pierce faces, offset faces, and offset 
distance. 
 

 
Fig. 6 Hollow 

 
4. Boolean Operations Of Solids 

Boolean operations are operations which are performed 
on volumes of solids to produce a new solid. The Boolean 

operations most commonly used in solid modeling are 
union, subtraction and intersection.  
 

 
 

Fig. 7 Boolean Operation  
 

In this development, combinations of form features 
with Boolean operations are used to produce solid 
creation commands. These include:  

• Extrusion Command: uses extrusion feature with 
union. 

• Extrusion Cutout Command: uses extrusion 
feature with subtraction. 

• Revolution command: uses revolution feature 
with union. 

• Revolution Cutout Command: uses revolution 
feature with subtraction. 

• Swept Command: uses sweep along guide 
feature with union. 

• Swept Cutout Command: uses sweep along 
guide feature with subtraction. 

• Loft Command: uses loft feature with union. 
• Loft Cutout Command: uses loft feature with 

subtraction. 
 

5. Parasolid Kernel 
Parasolid is an exact B-rep modeler. It can be used to 

build and manipulate solid objects, output objects in 
various ways, store objects in files on disk and retrieve 
them later, calculate mass and moments of inertia, and 
perform clash detection [Parasolid Technical Support 
Group 2001a]. 

 
Interfaces to Parasolid 

There are several interfaces between Parasolid and 
application. The PK Interface and the Kernel Interface sit 
on top of the modeler, and are the means by which 
application models and manipulates objects and controls 
the functioning of the modeler. The downward interfaces 
lie beneath the modeler, and are called by the modeler 
when it needs to perform data-intensive or system type 
operations. There are up to three downward interfaces. 
These include Frustrum, Graphical Output (GO) and 
Foreign Geometry [Parasolid Technical Support Group 
2001a]. 
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Fig. 8 Parasolid Structure 

 
Parasolid XT Format 

Parasolid XT format contains formats in which 
Parasolid using to represent model information in external 
files. Parasolid can encode the data it writes out in three 
different formats [Parasolid Technical Support Group 
2001b]: 

1. Text (usually ASCII) 
2. Neutral binary 
3. Bare binary (this is not recommended) 
In text format all the data is written out as human 

readable text, they have the advantage that they are 
readable but they also have a number of disadvantages. 
They are relatively slow to read and write, converting to 
and from text forms of real numbers introduces rounding 
errors that can (in extreme cases) cause problems and 
finally there are limitations when dealing with multi-byte 
character sets. Carriage return or line feed characters can 
appear anywhere in a text transmit file but other 
unexpected non-printing characters will cause Parasolid to 
reject the file as corrupt. 

Neutral binary is a machine independent binary format. 
Bare binary is a machine dependent binary format. It is 

not a recommended format since the machine type which 
wrote it must be known before it can be interpreted. 
  
6. The CU-Solid 

The CU-Solid is CAD software, which is created in 
this development. It can builds and manipulates solids with 
feature-based modeling concept using Parasolid kernel as 
the modeler. The CU-Solid has many small software 
components. Each of components has an individual duty. 
These components are: 

 
Sketch Tool 

Because the CU-Solid uses conceptual of feature-based 
solid modeling, so, the profile bodies must be supplied for 
some features. Sketch tool designed for this opportunity. 
To create profile bodies, sketch tool is used to draw profile 
curves on sketch planes. Profile curves, which can be 
closed-curves or opened-curves, must convert to profile 
bodies before supply to solid features. Opened-curves 

produce wire bodies and closed-curves produce either 
wire bodies or sheet bodies. Many types of profile curve 
can be created by CU-Solid. These include line, circle, 
arc, ellipse, rectangle and parallelogram. 
 
Data storage 

CU-Solid can store and retrieve two external file 
formats. First one is the standard Parasolid XT format. 
This format has “xmt_txt” or “xmt_bin” extension and it 
can be use with other commercial packages which use 
Parasolid as the modeler. The other format is Parasolid 
XT format with additional attributes. This format has 
“part” extension and it was developed for store additional 
model data such as model construction, feature 
parameters, custom-feature definition, etc. This additional 
data made this kind of format can modify features and 
model constructions after restore data. 
 
3-D visualization 

To output solid models in 3-D visualization objects, 
Graphical Output (GO) functions must be provided by 
CU-Solid. These GO functions use “OpenGL” to render 
solid models, and Parasolid uses them as callback 
functions. 

OpenGL is a software interface to graphics hardware 
[Woo, Neider, Davis, and Shreiner 2000]. It provides API 
functions to create and display 3-D visualization objects, 
and manipulate 3-D visualization environment. To render 
solid models, Parasolid extract solid’s components into 
small pieces. If the components are faces or surfaces then 
facets are extracted. If the components are edges or 
curves then linear segments are extracted. Facets and 
linear segments contain vertices data. A facet (triangular 
facet) has three vertices data and a linear segment has two 
vertices data. OpenGL use these vertices data to create 
simple 3-D primitives and then combine these simple 3-D 
primitives into a complex 3-D visualization object.  
 
Plug-in 

CU-Solid can be use with additional modules called 
“Plug-in”. Plug-in made the CU-Solid more flexible used 
because the user can create custom command to build or 
manipulate solid models. User can create plug-in with the 
“CU-Solid Add-in AppWizard”, which come with CU-
Solid software package. CU-Solid Add-in AppWizard 
generates a Microsoft Visual C++ project. This project 
help user to access shared data in CU-Solid via internal 
interface of CU-Solid. Furthermore, this project can 
access directly to Parasolid to make more flexible 
programming plug-in. The Gem Stone Design and 
Manufacturing module is an example of plug-in module 
that help us for designing final form of Gem stones with 
output parameters to use for controlling the in-house 
developed faceting machine. 
 
7.  CU Faceting Machine 

Fig. 9 is the in-house developed faceting machine. It 
is a automatic faceting machine controlled by a 
microcomputer. The diagram, shown in Fig.10, 
demonstrates the control strategy of the system. The 
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machine consists of 6 axes but only 4 axes needed high 
accuracy feedback control. The other 2 axes are for 
rotating grinding wheels. The 4 axes are (see Fig. 11): the 
first axis is for moving a robotic arm up and down (h), the 
second axis is for controlling a drop stick grinding angle 
(e), the third axis is for controlling a stone attachment 
angle or an index angle (i), and the fourth axis for 
exchanging grinding wheels during faceting process. The 
other 2 axes: the fifth axis is for generating oscillation of 
the grinding wheels and the sixth axis is spindling axis of 
the grinding wheels. 

 

 
Fig. 9 CU Faceting Machine 
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Fig. 10 Principal of the controller used in the faceting 

machine 
 
8. GEMCUT NC File Module 

GEMCUT is a application module developed based on 
CU-Solid. This module is to find parameters used in the 
CU Faceting Machine from 3D model data created in the 
CU-Solid. These parameters are a elevation angle (e), an 
index angle (i) and a depth of cut (h). With these 
parameters, we can calculate planes used for the faceting 
machine as following: 

 
The normal vector: nv  

For the Crown side  

 

 
From the equations (1) – (5) and a 3-D model data, 

we can calculate parameters used in the CU Faceting 
Machine as following: 
 
Crown side: 
For z-axis (up-down) 

cos( )zn e=      (6a) 
    so, we will have 
 1cos ( ),  0ze n e π−= ≤ ≤   (7a) 
For X and Y axes: 
 cos( )sin( )xn i e=    (8a) 

 sin( )sin( )yn i e=    (9a) 
    so, we will have 

  tan( )y

x

n
i

n
=  

    or,  1tan ,  0 2y

x

n
i i

n
π− ⎛ ⎞

= ≤ ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

             (10a) 

Pavilion side: 
 cos( )zn e= −                  (6b) 

    so, 1cos ( ),  0ze n e π−= − ≤ ≤                (7b) 
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For X and Y axes: 
cos( )sin( )xn i e= −    (8b) 

sin( )sin( )yn i e=    (9b) 
   so, we will have 

tan( )y

x

n
i

n
= −  

   or   1tan ,  0 2y

x

n
i i

n
π− ⎛ ⎞

= − ≤ ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

            (10b) 

 

 

 
Fig. 11 Parameters needed for the faceting machine 

 
 

Pavilion
Facet Angle Index 

Pb 45 03-09-15-21-27-33-39-45-
51-57-63-69-75-81-87-93 

Pm 43 96-12-24-36-48-60-72-84 
Crown

Facet Angle Index 
Cb 47 03-09-15-21-27-33-39-45-

51-57-63-69-75-81-87-93 
Cm 42 96-12-24-36-48-60-72-84 
S 27 06-18-30-42-54-66-78-90 
T 0 Table 

Table 1 Parameters needed for the gem stone shown in 
Fig. 11. 

 
Example: A standard gem stone form shown in Fig. 11 
(instead of creating by using CU-Solid) can be faceted 
from the parameters shown in the Table 1. And Fig. 12 
shows the gem stones faceted from the parameters in 
Table 1 and the CU Faceting Machine. 

 

 
Fig. 12. The samples of the gems from the parameters 

shown in Table 1. 
 
 
9. Conclusion 

This work is to develop a 3-D solid modeling 
software, the CU-Solid with GEMCUT application 
module. This software was created with feature-based 
modeling concept. It can use for building and 
manipulating solids with various commands. These 
include extrusion, extrusion cutout, revolution, revolution 
cutout, swept, swept cutout, loft, loft cutout, fillet, 
chamfer and hollow. To store solid data into external files 
and retrieve them later, the CU-Solid uses standard 
Parasolid XT format and Parasolid XT format with 
additional attributes. The standard format can be used 
with commercial packages, Unigraphics, SolidEdge, and 
SolidWorks, and the CU-Solid can import and export 
these commercial packages data without any difficulty. 
The format with additional attributes can be used with the 
CU-Solid only, and users can modify the model 
construction later while the standard format can not. 

Fig. 13 – Fig. 15 show the examples of part creation 
with various viewing display features using the CU-Solid. 
Fig. 16 shows the gem stone 3D modeling step. With 3D 
model data, the parameters used with the CU Faceting 
Machine can be calculated as shown in Fig 17. So, 
instead of using standard gem stone forms (as shown in 
Table 1, we can use CU-Solid with GEMCUT application 
module to design various form of gem stones. These will 
help a gem stone designer uses output stones for studying 
the reflection of light in gem stones more convenience.  

Fig 18 shows the manufacturing features of the CU-
Solid which is not cover in this paper. The NURB surface 
is the key feature for the manufacturing module. 
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Fig. 13 CU-Solid Screen displays multiple parts 

 

 
Fig. 14 An example of CU-Solid View 

 

 
Fig. 15 An example of CU-Solid Part Modeling 

 
 

 

 

 

Fig. 16 Gem stone modeling step 
 

 

 
Fig. 17 The parameters obtained for the 3D-model 

directly 
 
 



  
  

รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                            307 
 

 
Fig. 18 An example of CU-Solid Manufacturing Features 
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Abstract 
         This paper presents the derived dynamics equations 
in 5 axis H-4 parallel manipulator for real-time controls 
using Inverse Dynamics Control for position control and 
Impedance Control for indirect force control strategy. 
Friction models obtained from the experiment are also 
used to compensate the actual friction of the control 
system. From the experimental results of the real-time 
control, the motion tracking and impedance force control 
performance are satisfaction. Tracking errors can be 
reduced within 0.40 millimeter by using friction 
compensated model. The derived dynamic model is also 
suitable for others advanced control technique. The 
accuracy of the control can be improved by increasing the 
rigidity of the structure. 
 
Keywords:  H-4 Parallel Robot, Resolve acceleration, 
Impedance Control 
 
1. Introduction 
        Robot force control has attracted a wide number of 
researchers in the past two decades. Robots using force 
feedback are expected to operate in unstructured 
environments other than the industrial shop floor. 
        Control of the interaction between manipulator and 
the environment is crucial. Robot end effector has to 
perform some operation on a surface such as polishing, 
deburring , machining, or assembly. During interaction, 
the constraints which have to be set by geometric paths 
can be followed by the end effector. In such a case, the 
use of an only motion control strategy for controlling 
interaction is not enough. In task, due to motion errors, 
the manipulator may try to violate the constraints 
imposed by the environment. This builds to rise a contact 
force and a deviation of the end effector from the desired 
path. A compliant behavior is introduced during 
interaction to overcome this task.  
        Interaction control strategies have two categories: 
indirect force control and direct force control. Indirect 
force control is belong to compliance control and 
impedance control, where position error is related to 
contact force through a impedance with adjustable 
parameters. 
         In most situations, a model of the environment is 

not available. The effective strategy is the motion and 
force control obtained by closing a force control loop 
around  a motion control loop.   
        Many advantages of the parallel mechanism robots 
over serial mechanism, such as structural stiffness, load 
capacity, accurate precision, speed and acceleration 
performance, induce the parallel manipulator to the topics 
of research activities in the academic community for 
several years since the 6-DOF parallel mechanism for 
flight simulator proposed by Gough and Stewart. 
Although the disabilities due to the parallel 
configurations are the small working volume and small 
movement for orientation to reach a workpiece, the 
benefits of these mechanisms have still been taking in 
development continuously in fields of robotic.  
      The minimum requirement to give maximum 
flexibility in between tool and workpiece orientation is 
five degrees of freedom. Besides the advantages 
mentioned above, the motion characteristics are also 
preferable such as the errors in the arms are averaged 
instead of build up as in series structure, the load is 
distributed to all arms, low inertia due to actuators are 
mount on a fixed base. The purposed configuration is for 
a rapid prototype application in the form of a master-
slave application with force control algorithms.  
       Owing to multiple close-chain links make the 
dynamic analysis of parallel manipulators more 
complicated than serial manipulators. To obtain the 
dynamic model by using Newton-Euler formulation, the 
equations of motion of each body need to be written 
which leads to a large number of equations and consumes 
large computation time when used in a real-time control 
system. Unnecessary computation of reaction forces as 
done in the Newton-Euler formulation are eliminated in 
the Lagrangian formulation. Additional coordinates along 
with a set of Lagrangian and some model simplification 
make the Lagrange formulation more efficient than 
Newton-Euler formulation. In this paper we use the 
derived dynamic model of the H-4 parallel robot by using 
the Lagrangian for inverse dynamics control.  
       The intention of this article is to use inverse 
dynamics for motion tracking and impedance force 
control with inner motion tracking loop to evaluate the 
dynamics of a 5-DOF manipulator based on the H-4 
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manipulator with one rotational table by Lagrange 
formulation. 
   
2. Inverse Dynamics Control     
         In this section, the problem of tracking control of an 
operational space trajectory or a Cartesian space 
trajectory is presented. The circular path on a spherical 
surface of a workpiece is the referenced path as shown in 
figure 1. The dynamic model of the manipulator arm can 
be written in the well known format as shown in equation 
(1). It is nonlinear and multivariable system.  
  
              (1) 
 

         The resolved acceleration control is implemented 
base on the derived dynamic model. It is a feedback 
linearization control technique for tracking control 
problem. The controlled torques can be derived of the 
inverse dynamic model as in equation (2). The inverse 
dynamic model can be obtained from the derived 
dynamic model by Lagrange formulation.   
                           (2) 
 
               Substitute torques from in equation (2) into 
equation (1), the linear model used for controller design 
can be described by     

                              (3) 
 

           where n can be consider as resolved acceleration 
in term of joint space whose expression is to be 
determined yet. From analytical Jacobian, velocity 
relationship between end-effector and joint manipulator is 
in the form as     
                                                (4)  

         And the acceleration, , can be derived 
from equation (4). The resolved acceleration can be 
chosen as   
                                   (5) 

    Where                                            (6) 
  a  can be consider as resolved acceleration in term of 
end-effector variables and can be selected as 
               (7) 

 
where  is the desired path trajectory, end-
effector velocity, and end-effector acceleration. So, 
equation (7) can be turned into the homogeneous 
differential equation as 
                 (8) 
 
where . Equation (8) expresses the 
dynamics of position error, , while tracking the given 
trajectory, . The gain P DK K,  can be 
selected by specify the desired feed-rate. 

       The block diagram of the control system is illustrated 
in Figure 2. The trajectory, , can be derived 
from the specified circular path on a spherical surface. 

are the desired angular position and velocity, 
respectively, of the rotating table. So, the referenced input 
can be written as  
and  . The command torques can be derived from 
the inverse dynamic model. And the end-effector position 
and velocity in operational space can be derived from the 
inverse Jacobian . 
The position and velocity gain used in equation (8) is 
chosen 
 

    

          

     

 

               

 
   Whereas the PD gain of the rotating table are 
   
             Pk .= 550 0                 Dk .= 4 0  
 
   The resistant torque models due to coulomb friction are 
also used in the control system as feed forward to 
compensation the actual friction torques in the system. 
The modified friction torques are as following:   
   For motor1: 

1 0.0019743* + 0.15friction qt =                               

2 -0.0022429* + 0.1friction qt =           
     

    For motor2: 
              1 -0.00112815* + 0.15friction qt =           
              2 -0.00338445* + 0.1friction qt =        
   
    For motor3: 
              1 -0.0022563* + 0.15friction qt =               
               

2 0.00112815* + 0.1friction qt =        
         
    For motor4: 
              

1 -0.000112815* + 0.3friction qt =           
              

2 0.00112815* + 0.2friction qt =               
      In this experiment, the tool-tip is desired to maintain 
the direction normal to the plane tangent to the spherical 
surface at the point of contact along the desired path. The 
feed rate is set equal to 27.3273 mm/sec or 1639.638 
mm/min.  
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Figure 1. Circular path on spherical workpiece 

 
 

 
Figure 2. Block scheme of operational space inverse 

dynamics control 
 

          The experimental results are shown in Figure 3 – 
Figure 7. Figure 3 shows the measurement of the tool-tip 
position (Xw,Yw,Zw) in the workpiece coordinate 
compared with the references. Zw is maintained in 
constant level at 116 mm. The actual tool-tip position is 
very close to the reference position. The motion in Xw 
and Yw direction are sinusoildal motion.  The error 
between the measured tool-tip position and reference 
position of each axis is shown in Figure 4. The maximum 
errors occur when the direction of motion is changed. 
These errors can be reduced by adding dither signal 
embedded in the command signal to prevent the motion 
get struck because of the friction. Error in both Xw and 
Yw have similar pattern. The feed speed, 27.3273 
mm/sec, used in this experiment is rather larger than 
typical cutting speed for conventional machine tool. 
Small backlash and structure flexibility also create 
sources of error. Because, in the experiment, the tool-tip 
position is calculated from the kinematic formulation, 
then the numerical truncation error also create another 
source of error.  Figure 5 shows the tool orientation angle 
and angle of the rotating table which can be explained 
similar to the Xw and Yw motion. The maximum error 
occurs in the Xw direction is less than 0.4 mm. And the 
maximum errors at tool-tip orientation and at the rotating 

table are less than 0.12 degree and 0.15 degree, 
respectively. 
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Figure 3. Tool-Tip position in workpiece coordinate 

Xw,Yw,Zw 
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Figure 4. Tool-Tip error position in workpiece coordinate 
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Figure 5. Tool orientation (θ) and turning table angle(α) 
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Figure 6. Tool orientation error (θ) and turning table 

angle error(α) 
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Figure 7. Tool-Tip velocity on workpiece coordinate 

Xw,Yw,Zw 
 

3. Impedance Control 
         In this section, we focus on the problem of force 
control by impedance force with inner motion loop 
tracking. The experiment is to control the Tool-tip by 
tracking in the ellipse path with spherical surface 
obstruction as shown in figure 8.  The linear impedance 
force control can be illustrated by: 
                                 (9) 
 Where , ,d K KM D P  are positive definite and  

                             
          All deviations in displacement, velocity and 
acceleration can be found by equation (9) as shown 

                        (10)    
       Where 1 1 1 T

d AM J B J- - - -=  and B  is the inertia matrix 
of H-4 manipulator from equation (1). 
             By chosen

KP (stiffness matrix) and 
KD (damping 

matrix), we can solve . The  and
 

can be 
found by integral. Finally, the resolved acceleration can 
be as: 

                                      (11) 
       where   

           and     

 
Figure 8. Ellipse path with spherical surface obstruction  

in Experiment  
         The block diagram of the Impedance control system 
is illustrated in Figure 9. The trajectory, , can 
be derived from the specified ellipse path on a spherical 

surface. are the desired angular position and 
velocity, respectively, of the rotating table. So, the 
referenced input can be written as 

and .  
The deviation due to impedance force is added together 
with trajectory desired in order to get new desired values  
on compliance frame.  

 
Figure 9. Block scheme of the Impedance control with 

Inner motion control 
    
           In this experiment, the tool-tip is desired to keep 
trajectory in ellipse path while as the spherical workpiece 
surface is an obstruction environment. Force sensor is 
attached on the fifth rotating axis as shown in figure 8. 
The stiffness matrix and damping matrix gain used in 
equation (10) is chosen 

 
 

           The gain for motion inner loop and the table is 
also use the same as the inverse dynamics control section. 
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Figure11. Actual path and desired path on

w wX Y plane 
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Figure12. Deviation distances on 

w w wX Y Z due to spherical 
obstruction. 

0 5 10 15 20 25
-50

0

50

100

150
Show contact force under 4-DOF impedance control

Time(seconds)

Fo
rc

e 
(N

ew
to

n)

 

 
Fx in Xw Direction
Fy in Yw Direction
Fz in Zw Direction

 
Figure13. Contact force on 

w w wX Y Z due to spherical 
obstruction. 
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Figure14. Two Angular movement between desired and 

actual angular movement 
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Figure15. Error in two angular movement.  

 
          The end effector moving along to the reference 
ellipse path has lift up and deviate from the path 
following the constraint spherical obstruction as in figure 
10 and 11. Maximum lift is 7 mm and contact force in 

wZ  
is 140 N. Maximum deviation in 

wX  is 7.5 mm and force 
in 

wX is 50 N. Maximum deviation in 
wY  is 3.5 mm and 

force in 
wY is 30 N as shown in figure 12 and 13.   

           Stiffness of the impedance system on the control 
strategy in along 

w w wX Y Z  are as follows: 

            50 30 140
6 6 8 6 20

7 5 3 5 7
. , . ,

. .
= = =  N/m. 

          From figure 14, the two actual angular movements 
follow along the desired angular movements. Error in 
angular movement is in 0.17 degree for q and 0.21 
degree for a  as shown in figure 15. 

 
4. Conclusion     

In this paper, we presented inverse dynamics 
implemented in the first four axis of the H-4 parallel 
manipulator to perform feedback linearization. The 
circular trajectory on spherical surface is used as the 
reference profile for tracking control. The three axis 
impedance force control with inner motion loop strategy 
is introduced for real-time control to perform with 
spherical obstruction. The tracking performance can be 
improved by increasing the rigidity of the structure and 
reducing the numerical truncation error. The interaction 
performance is suitable for cooperate with master-slave 
operation with force feedback control. 

Next, we will continue the work to cover the master-
slave operation with force control algorithms for a rapid 
prototype manufacturing system.  
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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีเป็นการวเิคราะห์ทางคิเนแมติกส์ และไดนามกิส์ของ

แขนกลทีม่ขีอ้ต่อลกัษณะขอ้ต่อหมุนเพิม่ขึน้มาจากแขนกลปกตทิีใ่ชก้นั
อย่างแพร่หลายเป็นแขนกลที่มีข้อต่อเป็นเจ็ดข้อต่อเพื่อเพิ่มความ 
สามารถของแขนกลปกตมิากขึน้ในหลายๆดา้น โดยใชว้ธิกีารเพิม่แกน
หมนุอสิระระหวา่งสว่นปลายแขนและสว่นแกนเฟรมอา้งองิ 0 ขึน้มาเพือ่
สามารถเลอืกการเคลื่อนทีไ่ดห้ลากหลายผ่านแกนอสิระน้ีเพื่อสามารถ
หลบหลกีปญัหาขา้งตน้ได ้โดยไดท้าํการวเิคราะหห์าสมการ ฟอรเ์วริส์คิ
เนแมตกิส ์อนิเวริส์คเินแมตกิส ์สมการความสมัพนัธเ์ชงิความเรว็ เพื่อ
สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ง และความเร็วของการ
เคลื่อนทีท่ีป่ลายแขนมายงัแต่ละขอ้ต่อแกนได ้ไดว้เิคราะห์สมการการ
เคลื่อนที ่โดยการวเิคราะหน้ี์จะเป็นการวเิคราะห์การเคลื่อนทีข่องแขน
กลทีม่ลีกัษณะการตัง้แกนแบบ spherical wrist หรอื zero joint offsets 
เป็นการตัง้แกนแบบเดยีวกบัแขนกล Mitsubishi Heavy Industries 
PA10-7C ซึ่งใช้ในงานวิจยัน้ี งานวิจยัน้ีได้ทดลองความถูกต้องของ
สมการทางคิเนแมติกส์ซึ่งประกอบด้วยสมการฟอร์เวิร์สคิเนแม
ติกส์ สมการอินเวิร์สคิเนแมติกส์ และ สมการความสัมพันธ์เชิง
ความเรว็ ดว้ยการจาํลองการเคลื่อนที ่(simulation) และ ทดสอบจรงิกบั
แขนกล PA10-7C และ การวเิคราะหท์างไดนามกิส ์ไดห้าความถูกตอ้ง
ของสมการการเคลื่อนที่จากคุณสมบตัิ skew symmetric matrix ของ

สมการ )q2C(q,(q)B && −  ทําให้ทราบว่าสมการการเคลื่อนที่มี
โครงสรา้งทีถู่กตอ้ง และ ตรวจสอบความเสถยีร ของสมการโดยจาํลอง
เสน้ทางการเคลื่อนทีส่ง่ไปยงัสมการการเคลื่อนทีเ่พือ่คาํนวณค่าแรงบดิ
ของแต่ละขอ้ต่อ 
 
Abstract 

This paper presents an analysis of kinematics and dynamics 
of an anthropomorphic 7-DOF serial link spatial manipulator with 
revolute joints. The redundancy is parameterized by a scalar 
variable which corresponds to the angle between the arm plane 
and a reference plane. Analysis of forward and inverse 
kinematics is for evaluate the relationship between joint angles 

and end-effector positions based on working coordinate system 
and vice versa. And the mapping between the joint velocity and 
end-effector velocity based on working coordinate system are 
described by the derived augmented Jacobian matrix. We also 
derive the dynamic model. All the derivations are done for the 7-
DOF manipulator arm with a spherical wrist and zero joint offsets, 
the PA10-7C Mitsubishi Heavy industries arm. The purposed of 
the experiments are to ensure the accuracy of the derived 
equations both kinematics and dynamic equations. By comparing 
simulation results from the PA10-7C with the derived kinematics: 
the forward equations, the inverse equations, and the Jacobian 
matrix based on the joint coordinate system and the working 
coordinate system. For correctness of the derived dynamic 
model, we can guarantee the skew symmetric matrix of the 

matrix )q2C(q,(q)B && −  and also by investigate result 
motions by simulation.  

 
1. คาํนํา 

ปจัจุบนัการใช้งานหุ่นยนต์มีความหลากหลายและผู้ใช้มีความ
ต้องการความสามารถในการเขา้ถึงตําแหน่งที่ต้องการ (Workspace 
หรอื working area) มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมสีิง่กีดขวางเขา้มาขวาง 
ทางเคลื่อนที ่ดงันัน้ ดว้ยขอ้จาํกดัของหุ่นยนตแ์บบ 5 แกน และ 6 แกน 
ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กนัในอุตสาหกรรมจงึไม่เหมาะกบัการใช้งานเท่าไร
นัก ได้มงีานวจิยัหลายๆ เรื่องที่พยายามจะออกแบบหุ่นยนต์เพื่อให้มี
ความสามารถในการหลีกเลี่ยงและแก้ปญัหาเหล่านี้ คือ เพิ่มความ 
สามารถในการจดัการการเคลื่อนที่ผ่านจุด singularity ดงัรูปที ่
1 , หลกีเลีย่งการเคลื่อนทีช่นกนัเองของแขนกล (collision avoidance), 
เอื้อประโยชน์ในการใชง้านและควบคุม (enhancement of mechanica 
advantage), เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ดีมากขึ้น (manipulability 
enhancement), เพิม่สมรรถนะในการทํางาน (subtask performance)
จงึทําการศึกษาระบบ คเินแมติกส์ และ ไดนามกิส์ ของแขนหุ่นยนต์
ประเภท redundant robot โดยจะครอบคลุมการหาสมการฟอรเ์วริส์คิ
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เนแมตกิส ์ อนิเวริส์คเินแมตกิส ์จาโคเบยีน และ สมการการเคลื่อนที่
ของหุ่นยนต์ เพื่อหาพารามเิตอรท์ีจ่าํเป็น เช่น ค่าโมเมนต์ความเฉื่อย
ของแต่ละจุดต่อ น้ําหนกัของแต่ละจุดต่อ เป็นตน้ เพือ่ไปประยุกตใ์ชต้่อ
งานวจิยัขัน้สูงในอนาคตต่อไป โดยจะใช้หุ่นยนต์แขนกล Mitsubishi 
heavy industries ltd. รุน่ PA10-7C ในงานวจิยั  

 
รูปที่ 1: ตําแหน่งที่เกิด singularity ของแขนกล 6 จุดต่อ โดย (ก) จุด 
singularity ทีเ่กดิในตําแหน่งทีข่อ้มอืมตีําแหน่งตรงกนักบัหวัไหล่ (ข) 
จุด singularity ทีเ่กดิในตําแหน่งทีข่อ้ศอกวางตวัเหยยีดตรง (ค) จุด 
singularity ทีเ่กดิในตาํแหน่งทีข่อ้มอืวางตวัเหยยีดตรง 
 
2. สมการทางคิเนแมติกส ์

หุ่ นแขนกลที่ ใ ช้ ในงานวิจ ัยคือหุ่ นยนต์แขนกล  Mitsubishi 
heavy industries, Ltd. รุ่ น  PA10-7C ถู ก อ อกแบบตัว ค วบคุ ม ใ ห้
สามารถที่จะโปรแกรมลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนที่จากสมการ
ต่ างๆ  เ ป็นลักษณะ  open architecture โดยใช้ภาษาซีพลัสพลัส 
(C++) ทําให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงและที่สําคัญ แขนกล 
PA10-7C ยงัมแีกนเพิม่มาอกี1แกนคอืแกนที ่7 (redundant axis) เพิม่
มาในตําแหน่งทีด่ทีีสุ่ด [1] ดงันัน้งานวจิยัน้ีจะทาํการหาค่าสมการต่างๆ 
สําหรับแขนกล PA10-7C หรือแขนกลที่มีลักษณะโครงสร้างแบบ
เดยีวกนั ในดา้นของ คเินแมตกิส ์ซึง่ประกอบดว้ย 
 
2.1 สมการฟอรเ์วิรส์คิเนแมติกส ์(forward kinematics) 

เริม่จากการตัง้แกนลงบนแขนกล PA10-7C โดยจะทําการตัง้แกน
ในลกัษณะ zero-offset robot เพือ่ใหง้่ายต่อการคํานวณในหวัขอ้ถดัไป 
ซึ่งจะได้ลกัษณะการตัง้แกนบนแขนกล PA10-7C ดงัรูปที่ 2 และจาก
กา รตั ้ง แ กน ใน รูที่  2 ส ามา รถกํ า หนดพา ร ามิ เ ต อ ร์ ต่ า งๆ ใน
ตาราง Denavit-Hartenberg[2] ได้ดังตารางที่ 1โดยค่าพารามิเตอร์
ต่างๆกาํหนดตามรปูที ่3 ดงัน้ี  

ia  แทนระยะระหว่างแกน  1i−z  และ แกน iz  โดยคิดทิศตาม

แกน ix  

iα  แทนขนาดของระหว่างแกน 1i−z  และ แกน iz  โดยคิดทิศ

ตามกฎมือขวาตามแกน ix  

il  แทนระยะระหว่างแกน 1i−x  และ แกน ix  โดยคิดทิศตาม

แกน 1i−z  

iθ  แทนขนาดของระหว่างแกน 1i−x  และ แกน ix  โดยคิดทิศ

ตามกฎมือขวาตามแกน 1i−z  

1θ

2θ
3θ

4θ

5θ

6θ

7θ

 
รปูที ่2: การตัง้แกนต่างๆลงบนแขนกล PA10-7C 
 

 
รปูที ่3: การตดิแกนบนจุดต่อ และ รายละเอยีดของพารามเิตอร์

ต่างๆแบบ Denavit-Hartenberg convention 
 
ตารางที ่1 DH พารามเิตอรข์องแขนกล PA10-7C 

Link 
ia  iα  id  iθ  

1 0 / 2π−  0 
1θ  

2 0 / 2π  0 
2θ  

3 0 / 2π−  3l  3θ  

4 0 / 2π  0 
4θ  

5 0 / 2π−  5l  5θ  

6 0 / 2π  0 
6θ  

7 0 0 0 
7θ  

 
 

2.2 การวิเคราะหอิ์นเวิรส์คิเนแมติกส ์(inverse kinematics) 
 การหาสมการทางคณติศาสตรท์างอนิเวริส์คเินแมตกิสข์องแขนกล
ทีม่แีกนมากกว่า 6 แกนนัน้โดยปกตจิะเป็นการคํานวณและใช้ความรู้
ทาง quadratic optimization [5] ในการคํานวณเพื่อนําสมการเหล่านัน้
มาควบคุมการเคลื่อนทีข่องแขนกล แต่ในปจัจุบนัไดม้วีธิทีีเ่ป็นทีย่อมรบั
และมกีารใชอ้ย่างแพร่หลายในการหาสมการทางอนิเวริส์คเินแมตกิส์
เพือ่ใหไ้ดส้มการโดยตรง[1],[2],[7] โดยใชว้ธิกีารกาํหนดแกนขึน้ระหวา่ง
สว่นหวัไหล่ และ ขอ้มอื ตามรปูที ่4 และคาํนวณสมการอนิเวริส์คเินแม
ตกิสใ์หส้ามารถควบคุมหุ่นและมุมการหมุนรอบแกนใหม่น้ีได ้เพื่อทีจ่ะ
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สามารถนําความสามารถในการหมุนรอบแกนใดๆน้ี มาใช้เป็น
ประโยชน์ในการเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง และ ผ่านตําแหน่งที่จะ
เกดิ singularity ได ้

θ

 
รปูที ่4: การเคลื่อนทีแ่ขนกลรอบแกนระหวา่งหวัไหล-่ขอ้มอื 

ขัน้ตอนการหาสมการอนิเวริส์คเินแมตกิสข์องแขนกล 7 แกน ได้
ทํ าการประยุ กต์การหาสมการอิน เวิร์สคิ เนแมติกส์ของแขน
กล 6 แกน ซึง่มลีกัษณะการหาไดห้ลายวธิ ีเชน่ การหาสมการอนิเวริส์คิ
เนแมติกส์ของหุ่น PUMA-560 [2] ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ แต่เน่ืองจากวิธี
ดงักล่าวยากทีจ่ะประยุกตม์าใชใ้นการหาสมการอนิเวริส์คเินแมตกิสข์อง
แขนกล 7 แกน ดงันัน้สมการอนิเวริส์คเินแมตกิสข์องงานวจิยัน้ีจงึเป็น
ลักษณะกา รป ร ะยุ ก ต์ ก า รห าอิน เ วิ ร์ ส คิ เ น แมติก ส์ ข อ ง แขน
กล 6 แกน ของ Hollerbach, J. M., and Sahar, G. [3]  

โดยกําหนดให้ sp คือ เวกเตอร์จากพื้นถึงหัวไหล่ (shoulder) 

โดยตําแหน่งต่างๆ ตามรูปที่ 5 ให้ sp แทนตําแหน่งหวัไหล่ของแขน

กล ep แทนตําแหน่งขอ้ศอกของแขนกล และ wp แทนตําแหน่งขอ้มอื

ของแขนกล 

 
รปูที ่5: แขนกลในรปูแบบสญัลกัษณ์เวกเตอร ์

ขัน้ท่ี 1 : หาตําแหน่งของขอ้มอื (wrist) ของแขน
กลก่อน  โดยกํ าหนดตําแหน่ง  p  (position) และ  เมทริกซ์การ

หมุน R  (rotation matrix) ที่ต้องการของปลายแขน ตําแหน่งของ

ข้อมือของแขนกล wp จะหาได้ ดังน้ี (จาก รูปที่ 3.3 และ 3.4) โดย

กาํหนดใหเ้ครือ่งหมาย (‘) คอืตาํแหน่งที ่ 0θ = จะได ้ 

shw ppRpp −−= 7  

โดย 7
hp คอื เวกเตอรจ์ากตาํแหน่งขอ้มอื ถงึ ปลายแขนกล โดย

ยดึตาม Coordinate Frameของจดุต่อที ่7 

ขัน้ท่ี 2: หามุมของจุดต่อ 4 จุดต่อ แรก โดยลกัษณะการคํานวณ
จะคลา้ยกบัการหา แขนกล 6 แกน [3] โดยจะคาํนวณดงัน้ี 

ขัน้ท่ี 2.1 : กล่าวคอื ในขัน้น้ีจะกาํหนดให ้ 03 =θ  ก่อน ก็

จะเหลอืแกนทีจ่ะพจิารณาใหเ้คลื่อนทีไ่ปยงัตาํแหน่งทีต่อ้งการ
เพยีง 3 แกนแรกเทา่นัน้ ดงัน้ี 

ตําแหน่งหวัไหล ่( sp ) , ตาํแหน่งขอ้ศอก ( ep ) , ตาํแหน่ง

ขอ้มอื( wp ) และ ปลายแขน ( hp ) จะได ้

( )1 ' Atan 2 ,wy wxp pθ =  

และจะได ้
22 2

3 5
4

3 5

sin
2

wl l
l l

θ
+ −

=
p

 

โดยใหเ้ครือ่งหมาย ( ‘ ) คอืตาํแหน่งที ่ 0=θ ตามรปู 4 

wp สามารถหาในเทอมของ coordinate frame ที่ 1ได้จากเมทริกซ์

การหมุน ของ 6 แกนแรก จากสมการฟอร์เวิร์สคิเนแมติกส์ที่หามา
ขา้งตน้ คอื 
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ขัน้ท่ี 2.2 : หาตําแหน่งของขอ้ศอกโดยหมุนจุดขอ้ศอกรอบ

แกนเวกเตอร์ wp เป็นมุมθ  โดยหาตําแหน่งของข้อศอก โดยยึด

ให ้ 0=θ ก่อน ได ้

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

2

21

21

3

3

21

'
''
''

0
0

'''
θ
θθ
θθ

c
ss
sc

l
l

e AAp  

กําหนดให้ 
w

w
p

pn =  และจากการแก้สมการตําแหน่งของ

ขอ้ศอก โดยใช ้Rodrigues rotation formula จะได ้

( )(1 )e e e ec c sθ θ θ′ ′ ′= ⋅ − + + ×p n n p p n p  

ขัน้ท่ี 2.3 : หามมุการหมนุของ 2 แกนแรก ได ้ดงัน้ี: 
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ขัน้ท่ี 2.4 : หามุมการหมุน 3θ โดยพจิารณาตําแหน่งของ

ขอ้มอื ทีจ่ะเกดิขึน้ถา้ 03 =θ  หาไดจ้าก  
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' zAAAAlpew =  ซึ่งในความเป็นจรงิจุด

ขอ้มอืจะวางตวัอยูท่ีต่าํแหน่ง ewew ppp −=  ดงันัน้จะได ้

( )ewewewew pppp ⋅′×′= ,2Atan3θ  

ขัน้ท่ี 3 : หาตําแหน่งของมือ (hand) ที่ต้องการการคํานวณจะ
คล้ายกบัการคํานวณในแขนกล 6 แกน [3] ต่างกนัคือมกีารเพิม่แกน

หมนุที ่3 เขา้มา ดงัน้ี 0
7

0
4

4
7 )( RRR T=  

ซึง่ 0
4R หาไดจ้ากคา่มุม ทัง้ 4 คา่ทีไ่ดจ้าก ขัน้ตอนที ่2 คอื   
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1
2

0
1

4
7 RRRRR =  

ขัน้ท่ี 4 : หา มุมการหมุน ( 7654 ,,, θθθθ ) ทีข่อ้มอื โดยใช้

ความสมัพนัธด์งัน้ี [Hollerbach ans Sahar, 1983] 
ซึ่งจากการแก้สมการขา้งต้นทําให้สามารถหาความสมัพนัธ์ของ

การเคลื่อนทีจ่ากในรปูของตาํแหน่ง และ ทศิทางทีต่อ้งการ หรอื ทรานส์
ฟอร์มเมชนัเมทริกซ์มาเป็นลกัษณะของมุมที่ต้องเคลื่อนที่ของแกน
ทัง้ 7 แกน ในเทอมของ θ   

 
2.3 การวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงความเรว็ 

การหาเมทรกิซจ์าโคเบยีน (jacobian matrix) ซึง่เป็น  เมทรกิซท์ี่
แสดงความสมัพนัธ์เชิงความเร็วระหว่างการเคลื่อนที่ใน Cartesian 
space และ joint space สามารถหาไดโ้ดยการหาอนุพนัธอ์นัดบัหน่ึง
ของความสมัพนัธเ์ชงิตาํแหน่ง ดงัน้ี 

=X Jθ&&  

โดย  X&  คอื ความเรว็ของปลายแขนกล  

θ&  คอื ความเรว็ของการเคลื่อนทีข่องแกนต่างๆในแขนกล 
J  คอื เมทรกิซ ์จาโคเบยีน 

โดยคา่เมทรกิซจ์าโคเบยีนหาได ้
จากการวเิคราะหฟ์อรเ์วริส์คเินแมตกิสเ์ราจะไดค้วามสมัพนัธข์อง

ตาํแหน่งและมมุการหมนุของปลายแขนในรปูของมมุของแกนต่างๆ 
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คา่ เมทรกิซจ์าโคเบยีน สามารถหาไดจ้าก [2] 
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3. สมการทางไดนามกิส์ 
การควบคุมแรงสามารถควบคุมได้ด้วยกนั 2 วธิ ีคอืการควบคุม

แรงแบบ indirect force control และการควบคุมแรงแบบ direct force 
control นอกจากนัน้ในตัวของแรงก็ต้องการตัง้เป้าหมายของการ
ควบคุมได้ 2 แบบ คอืแบบ regulation และแบบ tracking ในสองแบบ
จะเหน็ว่า สมการไดนามกิสข์องแขนกลมสี่วนสาํคญัในการควบคุมแรง
ดังกล่าว ดังนัน้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องทําการวิเคราะห์สมการ
ไดนามกิส ์หรอื สมการการเคลื่อนทีเ่พือ่ทีจ่ะเป็นพืน้ฐานทีจ่ะนําไปใชใ้น
การควบคุมแขนกลลกัษณะนี้  

โดยหนึ่ ง ในวิธีที่ เ ป็นที่ นิยมใช้ในการวิเคราะห์สมการการ
เคลื่อนที่ คือ วธิีการของ Lagrange [2] โดยสมการการเคลื่อนที่ของ
แขนกลสามารถเขยีนในรปู 
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เมือ่ ijb  คอื สมาชกิ element ที ่i สดมภท์ี ่j ของเมทรกิซ ์ ( )qB  

 ig  คอื ทอรค์เน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก (gravity torque) 

กระทาํต่อแกน i  
สาํหรบัจดุต่อทีเ่ป็นจดุต่อหมนุจะสามารถหาคา่ 
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โดยแกน 1i−z  คอื column ที ่3 ของเมทรกิซ์การหมุน 0
1i−R  , 

ดงัน้ี 0 2
1 1 1 1 1 0( ) ( )i

i i iq q−
− − −=z R R zK  

โดยที่ [ ]0 0 0 1 T=z  
 p  คอื ค่า 3 พจน์แรกของ column ที4่ของทรานสฟ์อรเ์มชนัเมท

รกิซ ์ 0
nA  ดงัน้ี 0 1

1 1 0( ) ( )n
n nq q−=p A A pK  

โดยที ่ [ ]0 0 0 0 1 T=p  

 1i−p  คอื คา่ 3 พจน์แรกของcolumn ที ่4 ของทรานสฟ์อรม์เมชนั

เมทรกิซ ์ 0
1i−A  ดงัน้ี 0 2

1 1 1 1 1 0( ) ( )n
i n iq q−
− − −=p A A pK  

และใหย้ดึเวกเตอร ์p และ 1i−p  ตามรปูที ่6 
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รปูที ่6: เวกเตอรต์าํแหน่งของแกนต่างๆทีจ่ะนําไปใชใ้นการคาํนวณ

ดว้ย Lagrange 
 
4. ทดลองความถกูต้องของสมการทางคิเนแมติกส ์

การทดสอบจะแบ่งการทดลองออกเป็น  4 การทดลอง  คือ 
ปรบัเปลีย่นค่ามุมหมุนของแกนอสิระทีเ่พิม่ขึน้ โดยจะใชค้่าการทดลอง
ที่ θ สุ่มต่างๆ เพื่อทดลองว่าสมการสามารถใช้ได้ในทุกกรณี โดยค่า 
θ  องิตามรปูที ่5 และในแต่ละมมุทีก่าํหนด จะออกแบบการเคลื่อนทีใ่น
ลักษณะอิสระ  โดย เส้นทางการ เคลื่ อนที่จ ะ นํ ามาจากการ ใช้
หุ่ น  Phantom Omni (ข อ ง บ ริ ษั ท  SensAble Technologies, Inc.,)
เคลื่อนที่แล้วส่งค่าตําแหน่งและมุมหมุนที่ต้องการที่เวลาต่างๆ เพื่อ
นําไปใชใ้นการทดสอบวา่เสน้ทางทีส่ง่ไปใหก้บัสมการทีไ่ดม้าขา้งตน้นัน้
ถกูตอ้งแมน่ยาํ 

 
4.1 ผลการทดลองความถกูต้องของสมการอินเวิรส์คิเนแมติกส ์
ทดสอบด้วยแขนกล Phantom Omni โดยแขนกล Phantom Omni น้ี
เป็นแขนชนิด 6 องศาอิสระ เราจะใช้แขนกล Phantom Omni น้ีเพื่อ
สรา้งวถิกีารเคลื่อนทีแ่บบอสิระ (freeform path) โดยการเคลื่อนทีแ่ขน
กล Phantom ในลกัษณะอสิระ (freeform) แขนกล Phantom Omni น้ี
จะบนัทกึค่าทัง้ตําแหน่ง (position) และการเรยีงตวั (Orientation) โดย
เก็บในรูปแบบของทรานส์ฟอร์มเมทริกซ์ จากเมทริกซ์การหมุน 
(rotation matrix) หรือเมทริกซ์การหมุน ที่ว ัดมาได้น้ีสามารถนําไป
คํานวณหามุมออยเลอร ์(Euler angle) ในระบบ ZYZ ได ้การทดลองนี้
จะทําการเก็บค่าตามเส้นทางการเคลื่อนที่ปลายขนของแขนกล 
Phantom แบบอสิระทุกๆ 10 ms ในรปูของทรานสฟ์อรม์เมชนัเมทรกิซ์
จากนัน้ค่าตําแหน่งใน cartesians space ทีไ่ดจ้ากทรานสฟ์อรม์เมชนั
เมทรกิซน้ี์จะใชส้าํหรบัการเปรยีบเทยีบความถกูตอ้งของสมการอนิเวริส์ 
คเินแมตกิส ์ทีห่ามาได ้โดยนําค่าเสน้ทางการเคลื่อนทีใ่นรปูของทรานส์
ฟอร์มเมชนัเมทริกซ์ ในแต่ละเวลาสุ่ม (Sampling time) ที่ 10ms ไป
แทนค่าในสมการอนิเวริส์คเินแมตกิสเ์พื่อคาํนวณหาค่ามุมการเคลื่อนที่
ของจุดต่อของแขนกล PA10-7C ในพกิดั joint space ที่ต้องเคลื่อนที่
เพื่อให้ได้เส้นทางการเคลื่อนที่ของปลายแขนเป็นไปตามแบบการ
เคลื่อนทีข่องแขนกล Phantom 
 ในการงานวจิยัน้ี ไดพ้ฒันาโปรแกรมทีใ่ชใ้นเชื่อมต่อระหว่างแขน
หุ่นยนต์ PA10-7C กบัเครื่องคอมพวิเตอร์ที่ใช้ในการควบคุม โดยใช้
ภาษา visual C++ โดยโปรแกรมนี้จะส่งค่าคําสัง่การเคลื่อนที่เชิงมุม
ของจดุต่อของแขนหุน่ยนต ์PA10-7C ทีค่าํนวณไดจ้ากสมการอนิเวริส์คิ

เนแมตกิสโ์ดยใชท้รานสฟ์อรม์เมชนัเมทรกิซท์ีไ่ดจ้ากแขนกล Phantom 
เมื่อแขนหุ่นยนต์ PA10-7C ได้รบัคําสัง่ดงักล่าวแล้วจุดต่อต่าง ๆ ก็จะ
เคลื่อนทีต่ามคําสัง่นัน้ในแบบ real-time ในขณะเดยีวกนักจ็ะบนัทกึมุม
ทีจ่ดุต่อต่าง ๆ ทัง้ 7 จดุต่อของแขนหุ่นยนต ์PA10-7C เคลื่อนทีจ่รงิ ค่า
มุมที่จุดต่อเคลื่อนที่จรงิที่วดัได้น้ีจะถูกนําไปเปรยีบกบัค่ามุมจุดต่อที่
คาํนวณไดจ้ากสมการอนิเวริส์คเินแมตกิสโ์ดยใชค้่าจากทรานสฟ์อรม์เม
ชนัเมทรกิสท์ีว่ดัจากปลายแขนของแขนกล Phantom  
 ซึง่ในทุกๆθ สุม่ต่างๆ จะไดผ้ลการทดลองดงัแสดงในรปูที ่ 7 และ 
รปูที ่8 

 
รปูที ่7: ค่ามุมทัง้ 7 แกน จากการสง่ค่าทรานสฟ์อรม์เมชนัเมทรกิซข์อง
ปลายแขนกล Phantom ไปยงัสมการอนิเวริ์สคเินแมตกิส์ของ PA10-
7C เปรยีบเทยีบกบัค่ามุมทัง้ 7 ที่ได้จากการเคลื่อนที่จรงิของ PA10-
7C ผา่นโปรแกรม visual c++  
 

 
รูปที่ 8: เส้นทางการเคลื่อนที่ของแขนกล Phantom เทียบกบั PA10-
7C โ ด ย เ ส้ น  “--“ แ ส ด ง เ ส้ น ท า ง ก า ร เ ค ลื่ อ น ที่ ข อ ง แ ข น ก ล 
Phantom และ  “.” แสดงเส้นทางการ เคลื่ อนที่ของ  PA10-7C ใน
ลกัษณะ freeform  
 

รูปที่ 9: เปรยีบเทยีบการเรยีงตวัของตําแหน่งปลายแขนระหว่างแขน
กล PA10-7C กบัแขนกล Phantom โดยเป็นการคํานวณมุมออยเลอร์
ในรปูแบบ ZYZ 
 
 จะเหน็ไดว้า่ค่าทัง้สองชุดนัน้มกีารเลื่อมกนับา้งอนัเน่ืองจากมเีวลา
หน่วง (delay time) ในระหวา่งการสง่คาํสัง่การเคลื่อนทีก่บัการเคลื่อนที่
จรงิของแขนกล PA10-7C สว่นในกรณีของแขนกล Phantom จะมเีวลา
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หน่วงน้อยกว่ามาก รปูที ่7 เป็นรปูทีแ่สดงการเปรยีบเทยีบค่าตําแหน่ง
ป ล า ย แ ข น ข อ ง หุ่ น ย น ต์  PA10-7C กั บ แ ข น ก ล  Phantom ใ น
พกิดั cartesian space จะเหน็ว่าผลกระทบเนื่องจากเวลาหน่วงนัน้ทํา
ให้ตํ า แห น่ งปลายแขนระหว่ า งแขนกล  PA10-7C กับแขนกล 
Phantom มีก า รคล าด เ คลื่ อ นอยู่ บ้ า ง  รู ป  9 เ ป็ น รูป แสด งก า ร
เปรยีบเทยีบการเรยีงตวัของตําแหน่งปลายแขนระหวา่งแขนกล PA10-
7C กับแขนกล  Phantom โดยเ ป็นการคํานวณมุมออยเลอร์ใน
รปูแบบ ZYZ จากสมการอนิเวริส์คเินแมตกิส ์จะเหน็วา่มคีา่ใกลเ้คยีงกนั
มาก ส่วนของการผดิพลาดก็เน่ืองมาจากเวลาหน่วงดงัทีก่ล่าวมาแล้ว
นัน่เอง 
 
4.2 ผลการทดลองความถกูต้องของสมการความสมัพนัธเ์ชิง
ความเรว็ 
 งานวิจ ัยน้ีจะทําการทดสอบเส้นทางการเคลื่อนที่ในลักษณะ 
วงกลม รศัม ี150 mm. บนระนาบ YZ ดว้ยความเรว็เชงิมุมของเสน้รศัม ี
0.2π  เรเดียนต่อวินาที โดยจะกําหนดค่าความเร็วใน Cartesian 
space ที่ต้องการเพื่อใช้ในการคํานวณหาค่าความเรว็ของแต่ละแกน
ของหุ่นยนตใ์น joint space จากสมการจาโคเบยีนทีห่าได ้ค่าความเรว็
ของแต่ละจุดต่อใน joint space ที่คํานวณได้น้ี จะใช้เป็นค่าตวัแปรที่
นําไปทําการจําลองส่งค่าที่ได้ไปทําการจําลองการเคลื่อนที่ด้วย
โปรแกรม Solidwork Cosmos Motion แล้วนําเส้นทางที่เคลื่อนที่ได้
จากการจําลองการเคลื่อนที่มาทําการเปรียบเทียบกับเส้นทางการ
เคลื่อนทีท่ีไ่ดจ้ากเสน้ทางการเคลื่อนทีท่ีก่ําหนด และนํามาแสดงผล ทํา
การทดสอบที ่คา่ระนาบ θ  สุม่ต่างๆ กนั 
 ผลการทดลองขา้งต้นเป็นการทดลองทีร่ะนาบθ  สุ่มต่างๆโดยมี
รูปแบบการเคลื่อนที่ด ังกล่าวแล้ว จะเห็นว่าจากกราฟแสดงการ
เปรยีบเทยีบตาํแหน่งในพกิดั cartesian space ระหวา่งค่าตําแหน่งของ
การเคลื่อนทีซ่ึง่กําหนดให ้เมือ่เทยีบกบัตําแหน่งการเคลื่อนทีซ่ึง่ไดจ้าก
การกําหนดค่าความเรว็ของจุดต่อแต่ละจุดต่อใน joint space ซึง่ไดม้า
จากการกําหนดตําแหน่งการเคลื่ อนที่และความเร็วที่ต้องการ
ใน cartesian space ไปในสมการความสมัพนัธ์เชงิความเรว็นัน้ มคี่า
ใกล้เคียงกนัมากจนเกือบทบักนัทัง้ 3 แกนสามารถสรุปได้ว่าสมการ
ความสมัพนัธ์เชงิความเรว็หรอืสมการจาโคเบยีนทีห่ามาไดน้ัน้มคีวาม
ถูกตอ้ง และเมือ่ทําการทดลองในระนาบสุ่มต่างๆกใ็หผ้ลการทดลองใน
ลกัษณะเดยีวกนั ดงัรปูที ่10 

 
รูปที่ 10: ก.การทดลองการจําลองการเคลื่อนที่ของแขนกล PA10-
7C โดยส่งค่าความเรว็เชงิมุมใน joint space ทีจุ่ดต่อต่าง ๆ ซึง่ไดจ้าก
สมการความสมัพนัธ์เชงิความเรว็ โดยกําหนดการเคลื่อนที่วงกลมใน
ระนาบ YZ รศัม ี150 มลิลเิมตร ทีค่วามเรว็ความเรว็เชงิมุมของเสน้รศัมี

ใน cartesian space 0.2π เรเดียนต่อวินาที, ข . การเปรียบเทียบ
ตําแหน่งของปลายแขนกลในพิกัด cartesian space ระหว่างค่าที่
กําหนดการเคลื่อนทีว่งกลมในระนาบ YZ รศัม ี150 มลิลเิมตร ทีค่วาม 
เรว็ใน cartesian space 0.2π เรเดยีนต่อวนิาทกีบัคา่ทีค่าํนวณ หาได้
จากสมการความสมัพนัธเ์ชงิความเรว็ 
 
5. ทดลองความถกูต้องของสมการทางไดนามกิส์ 

 จากสมการการเคลื่อนท่ี ท่ีได้พัฒนาขึนตามรายละเอียด  ใน

หวัข้อ 3 ซึง่มีความซบัซ้อนมาก งานวิจยันีได้พฒันาโปรแกรมจากสมการ

การเคลื่อนท่ีท่ีได้จากหัวข้อ 3 โดยมีรายละเอียดของสมการย่อยอ่ืนท่ี

จําเป็นท่ีกลา่วไว้ในหวัข้อ 3 สมการการเคลี่อนท่ีสามารถเขียนได้ดงันี คือ 
6 6 6

1 1 1
i ij j ijk k j i

j j k

b q h q q gτ
= = =

= + +∑ ∑∑&& & &  

   โดยที ่ 1,2,...,6i =     (5.1) 
 และโปรแกรมนี้จะใชใ้นการจาํลองการเคลื่อนทีโ่ดยกาํหนดการ   
เคลีอ่นทีอ่า้งองิให ้ดงัหวัขอ้ถดัไป 
 
5.1 ผลการทดสอบความถกูต้องของโครงสร้างของสมการการ
เคล่ือนท่ี 
 การทดสอบความถูกต้องของสมการพลศาสตร์ของแขนกลนัน้
สามารถพจิารณาไดห้ลายส่วน เช่นความผดิผลาดจากค่าพารามเิตอร์
ของตวัแขน เช่น ความยาวแขน จุดต่อต่าง ๆ หรอืค่าความแมน่ยาํของ
เทอมต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในสมการพลศาสตร์ของแขนกลที่หามาได ้
ค่าความผดิผลาดหรอืไม่แน่นอนน้ีเรยีกว่า parametric uncertainties 
นอกจากค่าความผดิผลาดนี้แลว้กอ็าจจะมคี่าความผดิผลาดอนัเน่ืองมา 
จากตัวระบบซึ่งหมายถึงระดับหรือ order ของระบบหรือเรียกว่า 
unstructured uncertainties หรือ unmodeled dynamics ซึ่งค่าความ 
ผิดน้ีสามารถลดได้โดยใช้ตัวควบคุมแบบ robust control หรือแบบ 
adaptive control แต่การควบคุมทัง้สองแบบนี้จาํเป็นจะตอ้งมคีุณสมบตัิ
หน่ึงที่ใช้สําหรบัการประกันความเสถียรภาพของตัวควบคุมนัน่คือ 

Skew Symmetric Matrix ของความสมัพนัธ์ของเมทรกิซ์ N(q,q)&  
ซึง่จะมคีวามสมัพนัธ ์ดงัน้ี 

N(q,q) = B(q) - 2C(q,q)&& &  
ความสัมพันธ์ น้ีจะมีประโยชน์มากในการออกแบบตัวควบคุม
แบบ  Robust และตัวควบคุมแบบ  Adaptive และเ น่ืองจากว่าไม่
สามารถหาสมการพลศาสตร์ของระบบได้แม่นยําถูกต้องร้อย
เปอรเ์ซนต์ ดงันัน้ จาํเป็นตอ้งหาแบบจาํลองทีม่โีครงสรา้งถูกตอ้งและ
สามารถใช้ในระบบควบคุมขัน้สูงต่อไป จงึต้องแน่ใจว่าโครงสรา้งของ

สมการพลศาสตร์ที่หามาได้มีเมทริกซ์  N(q,q)&  ที่มีลักษณะ
เป็น Skew-Symmetric 
 ซึง่เมือ่เทยีบพจน์กบัสมการ (3.3) จะสามารถหา เมท

รกิซ ์ N(q,q)& ไดจ้าก 

1
2

n
jk ik

ij ij ij k
k i j

b bn b c q
q q−
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∑& &    (5.1.1) 
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โดยสมการที ่(5.1.1) จะได ้เมทรกิซ ์ N(q,q)&  จากนัน้ทดสอบความ

เป็น Skew-Symmetry จาก ij jin n= −  
 จากการวเิคราะห์ผ่านโปรแกรมดงักล่าวขา้งต้นได้ผลคอื สมการ
การเคลื่อนทีโ่ดยแทนค่าพารามเิตอรต์่างๆของหุ่นยนต์แขนกล PA10-
7C เป็นเมทรกิซ์ทีม่คีุณสมบตัคิวามเป็น Skew-Symmetry ทําใหท้ราบ
วา่สมการการเคลื่อนทีม่โีครงสรา้งทีถ่กูตอ้ง 
 
5.2 ผลการทดสอบโดยแทนค่าพารามิเตอรต่์างๆลงในสมการการ
เคล่ือนท่ี  
 ในหวัขอ้น้ี จะทดสอบดูแนวโน้มการทํางานของสมการการเคลื่อน 
ที่สมการที่ (5.1) และตรวจสอบความมเีสถียรภาพของสมการโดยวธิ ี
การจําลองการเคลื่ อนที่ โดยจะกําหนดค่า เส้นทางเดินอ้างอิง 
(reference path) ของจุดต่อต่างๆ  โดยจะทดสอบกับสมการการ
เคลื่อนที่สําหรับแขนกล 6 แกน กําหนดให้จุดต่อที่ 3 ยังไม่มีการ
เคลื่อนที่ มีangular velocity profile เป็นแบบคางหมูดงัแสดงในรูปที ่ 
11ข  และความเรง่เชงิมุม ดงัแสดงในรปูที ่11ค จาก velocity profile น้ี
สามารถนํา ไปใชค้าํนวณหา position profile ของจุดต่อต่างๆ ไดต้าม
รูปที่ 11ก จากค่าการเคลื่อนที่อ้างอิงที่แสดงในรูปที่ 11 น้ี กับ
ค่าพารามเิตอร์ของตวัแขนหุ่นยนต์ เราสามารถนําไปแทนในสมการ
ที ่(5.1) และหาแกส้มการเพื่อค่าแรงบดิทัง้ 7 จุดต่อไดจ้ากสมการนี้ ดงั
แสดงในรปูที ่ 12 ผลลพัธ์จากการคํานวณหาค่าแรงบดิทีแ่ต่ละจุดต่อ
น้ี จะเหน็วา่มคีวามเสถยีร และแรงบดิทีไ่ดก้ม็ลีกัษณะไปในทางเดยีวกบั
ความเรง่อา้งองิตามรปู 11ค กล่าวคอืมชีว่งทีแ่รงบดิเพิม่ขึน้ แรงบดิคงที่
และแรงบดิลดลง ซึง่ทําใหพ้อจะมัน่ใจในระดบัหน่ึงว่าสมการพลศาสตร์
ของแขนหุน่ยนตท์ีห่ามาไดน้ี้หรอืสมการที ่(5.1) มคีวามถูกตอ้งในระดบั
หน่ึง ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้คุณสมบตั ิ Skew Symmetric matrix ใน
หวัขอ้ 5.1 นัน้มคีวามสาํคญัมากกว่า เน่ืองจากจะมบีทบาทมากสาํหรบั
การออกแบบระบบควบคุมขัน้สงูต่อไป 

 
รปูที ่11: คา่มมุ ความเรว็เชงิมมุ และความเรง่เชงิมมุทีใ่ชใ้นการทดสอบ
ความเสถยีรของสมการการเคลื่อนที ่
 

 

 

 
รปูที ่12: คา่แรงบดิของทัง้ 6 แกนทีไ่ดจ้ากสมการการเคลื่อนทีโ่ดยการ
แทนคา่มมุ ความเรว็ และความเรง่ในสมการ (5.1) 
 
6. สรปุ 

งานวจิยัน้ีเพือ่หาสมการทีม่คีวามสาํคญัสาํหรบัการนําไปพฒันาใช้
ในการควบคุมแขนกล 7 แกน ที่มีลักษณะการตัง้แกนในรูปแบบ
เดยีวกบัหุ่นยนต์แขนกล PA10-7C ทัง้โดยการควบคุมผ่านทางคเินแม
ตกิส์ และ ทางไดนามกิส์ โดยในส่วนของการควบคุมผ่านทางคเินแม
ตกิส์ สามารถควบคุมได้ผ่านสมการอนิเวริ์สคเินแมติกส์ และ สมการ
เชงิความเรว็ และการควบคุมทางดา้นไดนามกิส์สามารถควบคุมผ่าน
สมการการเคลื่อนที่ที่หามาได้ ซึ่งทัง้หมดที่กล่าวมานัน้ได้ทําการ
วเิคราะห ์คํานวณ ทดสอบจําลองการเคลื่อนที ่ ซึง่แสดงใหเ้หน็ความ
ถูกตอ้งแม่นยําของสมการต่างๆทีไ่ดว้เิคราะหม์า จงึสามารถนําสมการ
ดงักล่าวไปใชใ้นการควบคุมแขนกลทีม่ลีกัษณะโครงสรา้งเช่นเดยีวกนั 
PA10-7C ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
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Abstract 
     This work presents analysis and design of an unique 
hybrid 5 degree-of-freedom robotic manipulator based on 
a H-4 Family of Parallel Mechanisms with three degree-
of-freedom in translational movements and one degree-
of-freedom in rotational movement (orientation angle) at 
the tool tip of the arm together with another degree-of-
freedom coming from a single axis rotating table. This 
manipulator can be used in a rapid prototype application 
for cutting soft materials. Forward or direct kinematics, 
inverse kinematics and Jacobian of the purposed 
configuration are derived in detail as well as equations of 
motion of the manipulator arm. The equations of motion 
or the dynamic model are derived from Lagrangian 
formulation and are shown to be suitable in real-time 
feedback controls. The accuracy of the kinematics, 
forward and inverse, Jacobian, and the dynamic model 
derived in this work are assured by comparing the results 
obtained from using MATLAB developed in this work 
with the result from the ADAMS solver with the 
manipulator arm 3D solid model data. The comparisons 
between the two numerical results are very promising.  
 
Keywords:  H-4 Parallel Robot, Resolve acceleration, 
Lagrangian formulation 
 
1. Introduction 
        Many advantages of the parallel mechanism robots 
over serial mechanism, such as structural stiffness, load 
capacity, accurate precision, speed and acceleration 
performance, induce the parallel manipulator to the topics 
of research activities in the academic community for 
several years since the 6-DOF parallel mechanism for 
flight simulator proposed by Gough and Stewart. 
Although the disabilities due to the parallel 
configurations are the small working volume and small 
movement for orientation to reach a workpiece, the 
benefits of these mechanisms have still been taking in 
development continuously in fields of robotic. Recently, 
many applications utilize the parallel mechanisms in 
industries such as high-speed laser machine using three 
RUU parallel chains (RUU: Revolute-Universal-
Universal) by Delta Group, 3-DOF (RUU chains) the 
FlexPicker IRB 340 for high-speed picking and packing 

applications by ABB, 6-DOF “Hexapod” as consisted of 
6 UPS parallel chains (UPS: Universal-Prismatic-
Spherical). 
      As known before, the minimum requirement to give 
maximum flexibility in between tool and workpiece 
orientation is five degrees of freedom. It means that the 
tool can be oriented in any angle relative to workpiece. In 
the case where a part with complex surfaces, 3-DOF 
manipulator cannot perform good enough surface cutting. 
Or event worst, 3-DOF manipulator can not fulfill all the 
surfaces of the part. This is not the case for 5-DOF 
manipulator.  In present time, the manufacturing 
industries are widely known the 5-DOF in parallel 
structure than before. Besides the advantages mentioned 
above, the motion characteristics are also preferable such 
as the errors in the arms are averaged instead of build up 
as in series structure, the load is distributed to all arms, 
low inertia due to actuators are mount on a fixed base. 
The purposed configuration is good for a rapid prototype 
application in the form of a master-slave application with 
force control algorithms.  
       Due to multiple close-chain links make the dynamic 
analysis of parallel manipulators more complicated than 
serial manipulators. And dynamic analysis of various 
types of parallel mechanisms has been studied by many 
researchers. Do and Yang, 1988; Guglielmetti and 
Longchamp, 1994; Tsai and Kohli, 1990 formulated 
dynamic models from Newton-Euler method. While 
Lebret 1993; Miller and Clavel, 1992; Miller and Clavel, 
1992; Pang and Shahingpoor, 1994, used Lagrange 
Equations method. And virtual work method is studied by 
Codourey and Burdet, 1997; Miller, 1995; Tsai,1998; 
Wang and Gosselin, 1997; Zhang and Song, 1993. To 
obtain the dynamic model by using Newton-Euler 
formulation, the equations of motion of each body need 
to be written which leads to a large number of equations 
and consumes large computation time when used in a 
real-time control system. Unnecessary computation of 
reaction forces as done in the Newton-Euler formulation 
are eliminated in the Lagrangian formulation. Additional 
coordinates along with a set of Lagrangian and some 
model simplification make the Lagrange formulation 
more efficient than Newton-Euler formulation. In this 
paper we derive the dynamic model of the H-4 parallel 
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robot by using the Lagrangian. Sangveraphunsiri has 
been working on the kinematics analysis for sometimes 
as shown in [6], [8] and [9], some of the works here are 
based on those works.  
       The intention of this paper is to design and evaluate 
the kinematics of a 5-DOF manipulator based on the H-4 
family parallel structure together with one rotational table 
as shown in Figure 1. Lagrange formulation has been 
introduced to analyze dynamics of H-4 manipulator. The 
computer simulation using the commercial software 
(ADAMS solver), with the solid model data of the 
system, is carried out to compare the results from the 
dynamic model derived. From the simulation results, it is 
shown that the complexity and the performance of this 
kind of configuration are suitable for complex surface 
machining application with or without cutting force 
control. Tele-operation with force reflecting control can 
also be implemented with this configuration.   
 
2. Design Consideration  

  The desired H-4 parallel robot must have at least 4-
DOF which will produce 3 translation motions and 1 
rotary motion. In order to have large rotational movement 
in y-axis, the mechanism will consist of two mechanical 
chains connect to two separated platforms. Each chain 
has two degrees of freedom moving along the x-axis of 
the platform as shown in Figure 1 and Figure 2. The work 
volume is depends on the 4 parameters as the length of 
limb, the size of platform, 2c, the different between 
machine frame and platform, (b – a), and the offset 
between two separated platform, 2d. The 4 variables (l1, 
l2, l3, and l4) are used for specifying the position in (x, y, 
z) and rotation in y-axis of the tool tip.  

 
Figure 1. Proposed design 

 
3. Kinematics Modeling 
       In this section, we derive the relationships between 
the joint variables of the 5-DOF of the mechanism, 

and working coordinate system 

as shown in Figure 1 

and Figure 2, where ,  ,w wI J and wK  are the directional 

cosine of the working frame .   

Inverse Kinematics 
      Typically, working paths will be defined in Cartesian 
space or the working coordinate system. Inverse 
kinematics is used for obtaining the joint commands from 
the specified working paths. 
 

 
Figure 2. Robot joint configuration 

 
From Figure 2, vector C1B1 and C1B2 are symmetry 

about ZcYc-plane if θ = 0 and vector OcC1 and OcC3 point 
to opposite direction. So, inverse position relationships 
can be obtained as follow: 
    2 2 2

1,2 ( ) ( )a a al x w R y e z ge= + ± - - - -  
From geometrical restrictions, we can conclude that 
    2 2 2

1 ( ) ( )a a al x w R y e z ge= + + - - - -  (1) 

    2 2 2
2 ( ) ( )a a al x w R y e z ge= - - - - - -  (2) 

The coordinate ( ), ,a a ax y z represents the vector 

position of point C1 with respect to origin of the link 1l or 

2l . The relationship between tool-tip coordinate frame, 

{ }, ,x y z , and center coordinate frame, { }, ,c c cx y z , 
can be derived as following   

       

( ) sin( )

( 2 ) sin( )
c

a L

Lx

x

T c

T c

x

q

q= + + × -

= + + × -
   (1a) 

       ( )ay y b a= - + +                             
 (1b) 

     ( 2 ) cos( )a Lz T cz dq+ + × -= --    (1c)                  
Similarly, the others actuator-end effecter position 

relationship become, 
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2 2 2

3 ( ) ( )b b bl x w R y e z ge= + + - - - -   (3) 

     2 2 2
4 ( ) ( )b b bl x w R y e z ge= - - - - - -   (4) 

where ( ), ,b b bx y z  is coordinate of the point C3 with 

respect to origin of the link 3l or 4l  as shown in Figure 2  
and it can be shown that 

    ( ) ( )sin sin( )Lc L b Tx x T c xq q= + + - = + × -  (2a)   

     ( )c byy by a= = + -                                             (2b) 
  ( )cosb Lz z d T q- = + + -   (2c) 
         From equation (3), (4), and (2a)-(2c), ,  ,b bx y and 

bz are always positive while  cz and z are always 
negative. The angle q is negative with respect to the y-
direction shown in Figure 2.   
       Figure 3 shows the workpiece coordinate system 
( ). ,w w wx y z  and the reference coordinate system (XYZ). 
Using geometric transformation to transform the 
workpiece coordinate to the reference coordinate as 
follows: 

                 
where T means translation and R means rotation. 
 
We will get:  

  
1O

w OwX x x p= + +                                          (3a) 

  
1 2

1( ) cos ( ) sinO O
w Ow w OY y y z za a= + × - + ×            

 (3b)     

  
1 2

1( ) sin ( ) cosO O
w Ow w OZ y y z z ha a= + × + + × -        (3c)   

 
Where 1 1 1

w w w

O O O
O O Ox y z are the coordinates with the origin at 

wO written in frame 1O , and 2
1

O
Oz  is the coordinate of  the 

origin 1O  in frame 2O . 
        

 
Figure 3. The Workpiece Table Reference Position  and 

Intermediate Reference Systems 
 

     During cutting, the end of the tooltip ({P}) has to be 
located on the surface of the workpiece. So from 
equations (1), (1a), (1b), (1c) and (3a) - (3b), finally, the 
solution for 1l  can be written as following:   

1
1

2 1 2 2
1

1 2 2
1

( ) ( 2 ) sin( )

[ ( ) cos ( ) sin ]

[ ( ) sin ( )cos ( 2 )cos( ) ]

O
w Ow L

O O
w Ow w O

O O
w Ow w O L

l x x p T c w

R y y z z b a e

y y z z h T c d ge

q

a a

a a q

= + + + + + +

- - + + + - + -

- + - + + - + + -

-

 

     
      Similarly, we can solve 2l , 3l , and 4l as follows: 
 

1
2

2 1 2 2
1

1 2 2
1

( ) ( 2 )sin( )

[ ( )cos ( )sin ]

[ ( )sin ( )cos ( 2 )cos( ) ]

O
w Ow L

O O
w Ow w O

O O
w Ow w O L

l x x p T c w

R y y z z b a e

y y z z h T c d ge

q

a a

a a q

= + + + + - -

- - + + + - + -

- + - + + - + + -

-

 
 

1
3

2 1 2 2
1

1 2 2
1

( ) sin( )

[( ) cos ( ) sin ]

[ ( ) sin ( ) cos cos( ) ]

O
w Ow L

O O
w Ow w O

O O
w Ow w O L

l x x p T w

R y y z z b a e

y y z z h T d ge

q

a a

a a q

= + + + + +

- + - + - + -

- + - + + - - -

-

 
 

1
4

2 1 2 2
1

1 2 2
1

( ) sin( )

[( )cos ( ) sin ]

[ ( ) sin ( )cos cos( ) ]

O
w Ow L

O O
w Ow w O

O O
w Ow w O L

l x x p T w

R y y z z b a e

y y z z h T d ge

q

a a

a a q

= + + + - -

- + - + - + -

- + - + + - - -

-

        
 
For the tooltip orientation, it has to be coincident with 

the direction-cosine of cutting position on the workpiece 
surface. 

 
 

Figure 4. ToolTip orientation and workpiece direction 
cosine 

 
The unit vector of the normal plane at cutting location 

of a workpiece surface can be written as 
w w w w w wI i J i K k+ + , where , ,w w wI J K are the direction 

cosine. So, the orientation can be obtained as follows: 

                             ; 2 wI I=  

                           2 2
2 ( ) cos( )w wJ J K pa= + +  

                           2 2
2 ( ) sin( )w wK J K pa= + +  

 
From these equations, the solution of a  and q  will be: 
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      where 90 90a- £ £o o  

       where 90 90q- £ £o o  

 
 Forward or Direct Kinematics  

In the previous section, we derive the robot variables, 
1 2 3 4, , ,l l l l  and a from a given position and orientation on 

a workpiece surface. In this section we will derive the 
tooltip position and orientation from a given set of robot 
variables.  The robot variables 1 2 3 4, , ,l l l l  and a , shown 
in Figure 3a and 3b, will be used to define new variables 
depends as, 
 

  1 2 3 4

1 2 1 1 2 2 3 4
, , ,

2 2

l l l l
r r d l l d l l

+ +
= = = - = -   

So, the rotation angle of the platform can readily be 
determined as 

        

( )22
2 14

cos
2

c r r
c

q
- -

=     (4) 

Position relationship can be obtained by manipulating 
expression (1), (2), (3 ) and (4) which lead to, 
( ) ( ) ( )

( )

2 2 22 2
1 3

22

2 2 2

2( ) 2 cos

a b c

c

l x w l x w R y b a e

z ge c dq

- - + - - = - - - +

- + - × -
 (4a) 

( ) ( ) ( )

( )

2 2
2 4 4

4( ) cos
a b c

c

l x w l x w y b a e

z ge c dq

- - - - - = - - -

- + × -
 

 (4b) 

 
Figure 5. New variables defined 

 
Figure 6. New variables defined 

 
Simplify the expressions above, using the new 

variables shown in Figure 5-6, we will have 

( ) ( )
2

2 2 1
2 1 4a a

dl x l x- = - =  

( ) ( )
2

2 2 2
4 3 4b b

dl x l x- = - =  

 
     From equation (1a) and Figure 5-6, the movement in x 
direction is easily obtain as 

                              (5) 

which finally, we will obtain 
  

( )

2 2
1 2 1 24 ( ) 16( . cos )( )

16
c

c
d d w d d d c z gey y

a b e
q- - - - - += =

- -
 (6) 

 
We can also obtain cz by substitutes the above 

expression in (4b), which leading to 2nd degree 
polynomial equation as: 
 

      (7) 

       From equation (7), we can solve with simple 
formula: 

                  
2 4

2c
B B A Cz

A
- ± -=                      (8) 

        Due to configuration of robot, the solution in cz  is 
always in negative.  Therefore, the coefficient , ,A B C  
can be found as: 
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( )

( )
( )

2

2

2 2
1 2 1 2

2

512. .( cos )4.
128

32( cos ) 4 ( )
128

ge d cB ge
a b e

d c d d w d d
a b e

q

q

-= +
- -

- - - -
-

- -

 

              

( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

2 2 2

2

2 2
1 2 1 2

2

22 2
1 2 1 2 2 2 2

1 22

2 2
1 2 22 2

16 ( cos ) .
128

32. .( cos ) 4 ( )
128

4 ( )
2 ( ) 2. 2

128

2 2 4 ( ) 2( . cos )
4

d c geC
a b e

ge d c d d w d d
a b e

d d w d d
w w d d ge e

a b e

d d
R b a e a b c d

q

q

q

-=
- -

- - - -
-

- -

- - -
+ + - + + +

- -

+
+ - + - - - + -

 Knowing cz from equation (8), z can be found as 

               ( ) cosc Lz z c T q= - +     
Using geometric transformation to transform the 

reference coordinate to the workpiece coordinate as 
follows:   

                     
 

So, tool-tip contact point on the workpiece surface 
can be obtained by equations as follow: 

 
     1

Ow
w Ox x p x= + +  

          1cos( ) ( ) sin( ) Ow
w Oy y z h ya a= × + + × +             

       1
2( ) cos( ) sin( ) O

w Oz z h y za a= + × - × +  
 
          Finally, we can find direction cosine of the 
workpiece cutting location, or tool-tip contact point, 
from angle θ and α as: 

               
2

1
11

tan

wI

q

= ±
+

                            

                 where  ( ) ( )wsign I sign q=    

           

    
( ) ( )2 2

1
1 tan 1 tan (90 )

wJ
q a

= ±
+ × + -

 

               where ( ) ( )wsign J sign a=  

 

             
( ) ( )2 2

tan(90 )
1 tan 1 tan (90 )

wK a
q a

-=
+ × + -

  

                where ( )wsign K = +                                                    
In order to obtain the velocity relationship between 

the joint variable and the working coordinate, we apply 
the differential position relationship instead. Or knowing 
the velocity vector on the platform relative to the rotating 
table directly, we can obtain  the relationship of the 
velocity of the tool attached relative to the moving table 
which represents by

 
 and the 

actuator input denoted by q as following:                                                                                                                                                     
 Moving platform velocity, 

 
Then, the velocity at point B related to that of point 

A, 
· = ·i i Ai i i BiA B V A B V  

According to [5], the Jacobian matrix of the machine 
can be written in the form as 

where 1-=J A B  
So,           

        

 
     

    (9) 

     To derive the singularity, we consider only H-4 
parallel manipulator which matrix A and B reduce to 4x4 
matrix as follows[9]: 

        

        
At this point one can derive the singularity of the 

manipulator, according to [5] and [1], by finding the 
determinant of matrix  A and B. In this case we interests 
in singularity of type 2 [5] which occurs within 
workspace. From the set of equations (9), substitute all 
parameters into the matrix yield, 

             (10) 
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 where, 

 

 
The analytical form of the determinant of matrix B is 

found to be, 

 (11)        
From observation of equation (11), the singularity occurs 
at following cases, 

1) 1 2l l-  or 3 4l l-  is zero. This indicate that lines 

1 1A B  and 2 2A B  or 3 3A B  and 4 4A B  are 
coincide. 

2) cos 0q = or 90q = ± o . This means that the 
moving platform is parallel to x-axis. 

3) ( ) ( )cos 0y d z b aq- - - = Þ ( )
( )

cosy dz
b a

q-=
-

, 

which shows that the planes formed by lines 
1 1A B  and 2 2A B  and by  3 3A B  and 4 4A B  are in 

parallel. 
 

 
(1), (2) 

 
(3) 

Figure 7. Singularity Configurations 
 

From equation  , we can find  Jacobian matrix 
(J) by differentiate inverse kinematics equation as follow: 

  ,   where  

       and 

         

         
          

                

          Where      2 2 2R B CA --=        

                      

Where      1 1 1
2 2 2R B CA --=    

1
1 2

1( ) cos ( ) sinO O
w wO w Oy y z z b a eB a a+ - + - + -=

 1
1 2

1( ) sin ( ) cos
cos( )

O O
w wO w O

L

y y z z
h T d ge

C a a
q

+ + +
- + + +

=  

 
4. Analytical Dynamics Model  
     In this section, the conservative Lagrange’s equation 
is used to obtain the dynamic model of the closed-chain 
H-4 type from the forward kinematics derived earlier. For 
conservative system, the well-known generalized 
Lagrange’s equation of coordinates qi, with generalized 
force Qi , can be written as: 
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     The robot manipulator consists of 5 components as 
shown in Figure 8 which can be detailed as following,  
 

-Milling Head or Platform         1 part. 
-Connecting Head                      2 parts. 
-Arm or link                               8 parts. 
-Linear joint                               4 parts. 
-Universal cross (U-joint)        16 parts. 

 
       We can write the Lagrange’s equation of each 
component above. Considering the platform component, 
the Lagrange’s equation based on the coordinate of the 
linear joint li of 4-DOF can be derived as following: 

            

     
For the two connecting heads, the Lagrange’s equation 
will be: 
         

    

 

     

For the eight robot arms, the Lagrange’s equation will be: 
 
           (14) 

where 

     

 

        For the four linear joints, the Lagrange’s equation 
will be: 

         
For all universal crosses, the Lagrange’s equation will be: 
 
     

     

 
    By Summing equations (12)-(16), we will get equation 
of motion of the system as: 
                        (16) 

      According to the Figure 8, the parameters on 
connected head (CH) is found as: ge = 104mm , e = 
23.75mm, w = 35mm  
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Figure 8. Robot Components 

 
       The parameters in equation (12a)-(12c) can be found 
as follows:  

 

 
    Due to the coefficient , ,A B C in equation (8), we can 
rearrange in terms of joint parameter l1 l2 l3 l4 together 
with substitute the value of parameters ge = 104 , e= 
23.75, w = 35 and we can obtain 
 

     

 

 
The time derivative of  A,B,C can be found as 
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And the second time derivative of  A,B,C can be found as 
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        For the platform component as shown in equations 
(12) and (12a)-(12c), we need to obtain the derivative 
with respect to li of the first and second time derivative 
obtained above by applying chain rule.   Then, 
rearranging the expressions, we will get translational 
force on each joint due to mass and inertia of milling 
head. We continue to do the same procedure on the 
remaining components as shown in the equations (13), 
(14), (15) and (16). Finally, total force (Fi) can be 
obtained by summing all forces which are generated from 
masses and moments of inertia of other components. 
 
5. Simulation Results  
    The dynamic model obtained from previous section is 
implemented in MATLAB in order to compare the 
numerical solutions with the commercial dynamics 
software such as the ADAMS solver.   
      The model parameters used in the simulation are Tl= 
163 mm, c= 37.5 mm, R=587mm, b=57.25mm, a= 
215mm, h= 1024.5mm, p=720 mm, d=37.5mm, Ec= 
22.93 mm. We use materials as mild steel for all 
components. So, mass properties and moments of inertia 
can be found as follows: 
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2
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          Figure 9 shows the circular path on a spherical 
surface workpiece. The path is used for the evaluation of 
the dynamic model. The diameter of the circular path is 
104.1889 mm. In the simulation, the tool-tip is always 
point toward to the direction normal to the plane which 
tangent to the spherical surface along the circular path. 
Knowing the position and orientation of points on the 
circular path as shown in Figure 9, the variables 

 together with θ (rotating table) 

can be solved by inverse kinematics equations. The feed 
rate along the path is equal to 27.25 mm/sec or 1635.45 
mm/min. The four translational forces exert on the two 

rails of the H-4 mechanism as the tool-tip move along the 
path on the spherical surface are obtained from both 
MATLAB and ADAMS Solver. The GSTIFF algorithm 
of the ADAMS solver is used to obtain the numerical 
solution from the solid modeling of the manipulator arm 
with 24 seconds simulation time and 0.06 second for time 
increment. For MATLAB, the numerical solution 
obtained from the derived dynamic model. The four 
translational forces from both simulations are shown in 
Figure 11. And the errors between both simulations are 
shown in Figure 10. The errors in the translational forces 
are within 0.0006 Newton. This implied that the derived 
dynamic model is accurate enough from using in the 
feedback control algorithm     
         

 
 

 
Figure 9. Circular path on spherical workpiece 

 

       
Figure 10. Errors in Translational Force (N) of 1 2 3 4, , ,l l l l    
between numerical solution of the analytical  equation 

and the results from ADAMS 
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Figure 11. Translational Generating Force of joint l1-l4 

 
6. Experimental Results 
       According to dynamic equations derived in previous 
section, we setup an experiment to compare the joint 
torques from derived model (inverse dynamic) with the 
measured joint torques. Inverse kinematics is used for 
obtaining the joint commands from the desired circular 
working paths as shown in Figure 9. The inputs to the 
system are the desired trajectories, described as function 
of time as . The 
outputs are the joint torques to be applied at each instant 
by the brushless DC servo motors in order to follow the 
desired circular trajectories path. The desired actuated 
torque can be obtained by evaluating the right-hand side 
terms of the dynamic equations as following:  
 

The torque in equation (18) is derived from the 
assumption that the platform is moving upward. The ball 
screws used have self-locking characteristic. So, the force 
need to overcome the gravitational force distributes in the 
direction of the rail. For the opposite direction, the torque 
require to move the platform is   

        
 

Dp = pitch diameter of ball screw  = 0.016 m 
 Ld = lead of the screw in mm per revolution = 0.005 m 
 μ = coefficient of friction for rolling contact = 0.01687 
  Jmotor+Jscrew  =  Inertia of  rotor and Ball screw  
                     =  0.0000756877 kg-m2  for motor 1,2,3 
                     =  0.0001576877 kg-m2  for motor 4       
 τfriction =  overall resistant torque due to coulomb friction 
of all joints  

The frictions torque can be obtained from experiment 
by measure the force or torque to move the rail on the 
ball screw. The friction torques are not constant, they are 

function of angle Ө. The linear regression model of the 
friction torque can be obtained as following:  
 
    For motor1: 
          1 0.0019743* + 0.205887friction qt =                (20) 
          2 -0.0022429* + 0.112949friction qt =              (21) 
    For motor2: 
          1 -0.00112815* + 0.2143485friction qt =           (22)  
          2 -0.00338445* + 0.14665915friction qt =         (23)  
    For motor3: 
           1 -0.0022563* + 0.179193friction qt =              (24) 
           

2 0.00112815* + 0.0776595friction qt =               (25)  
    For motor4: 
           

1 -0.000112815* + 0.4174155friction qt =          (26) 
            

2 0.00112815* + 0.3046005friction qt =              (27)  

         while the angle θ  is the orientation of tooltip  in 
unit of degree  
          The torques evaluate from the equation (17)–(19) 
can be compared with the actuated torques measured 
from the experiment.  And the results of the comparison 
are shown in Figure 12. The average torque of each 
motor, from the measurement, is very close to the torque 
obtained from the derived dynamic model.   
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Figure 12. Compare torques between simulation model 

by derived equation and experiment.  
 

7. Conclusion     
In this paper, we presented the kinematics analysis,  

Jacobian and the Dynamic Model of the 5-DOF parallel 
mechanism design base on H-4 family. The forward and 
inverse kinematics analysis are presented. Singularities 
analysis is shown only for the H-4 type. The dynamic 
equations are derived from the Lagrangian formulation. 
The numerical results of the analysis of kinematics, 
Jacobian and the dynamic model are compared with 
numerical results from a popular commercial software, 
the ADAMS solver, using the solid model data. This is to 
assure the accuracy the derived model and possibility of 
using it in the feedback system. Friction models obtained 
from the experiment are used to compensate the actual 
friction of the system in the resolve acceleration control 
strategy.  
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บทคดัย่อ 
บทความฉบบัน้ีนําเสนอการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่แปลเอน็ซี
โค้ด (NC-Code) ซึ่งเป็นรหสัคําสัง่ที่ป้อนให้กบัเครื่องจกัรซเีอ็นซทีี่
พฒันาขึ้นที่ห้องปฏิบตัิการฯ โดยโปรแกรมพฒันาขึ้นด้วยโปรแกรม 
Microsoft Visual Studio .NET 2008 บนระบบปฎบิตักิาร Windows 
XP ระบบที่ได้พฒันาขึน้ประกอบด้วยคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้
ประมวลผล และโปรแกรมตวัแปลภาษาเพื่อแปลรหสัคําสัง่ที่อยู่ในรูป
เทก็ซไ์ฟล์ (Text file) โดยมกีารสรา้งเสน้ทางเดนิแบบเสน้ตรง (Linear  
Interpolation) และควบคุมแขนกลแบบขนานในตระกูล H-4 กบัโต๊ะ
หมนุรวมเป็น 5 แกน โดยสือ่สารผา่นการด์อนิเตอรเ์ฟสเอนโคเดอร ์และ 
D/A เพือ่ควบคุมเซอรโ์วมอเตอรซ์ึง่ใชค้วบคุมการเคลื่อนทีข่องแขนกล 
คาํหลกั  ซเีอน็ซ,ี เอน็ซโีคด้, ตวัแปลภาษา 
 
Abstract 
This paper is to develop a software for converting standard NC-
code file for controlling a 5-axis machine developed in-house. 
The program is developed in Microsoft Visual Studio .NET 2008 
on Windows XP. The system consists of a personal computer 
and the software for converting the CNC code in text format file. 
The software can generate paths with linear interpolation from 
data points. The controller module in the software will use the 
generated paths for controlling the motion of the 4-axis with H4 
parallel mechanism and a 1-axis rolling table via counter and D/A 
interface card.   
 
Keywords:  Computer Numerical Control (CNC), NC-code, 5-
axis, H-4 parallel mechanism 
 
1.บทนํา 

ปจัจบุนัในภาคอุตสาหกรรม ซเีอน็ซเีป็นเครือ่งจกัรอตัโนมตัทิีนิ่ยม
ใช้ในระบบการผลติ เน่ืองจากสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
โดยเครือ่งจกัรซเีอน็ซเีป็นเครือ่งจกัรทีม่คีอมพวิเตอรค์วบคุมการทาํงาน 
ระบบควบคุมซึ่งออกแบบมาใชง้านกบัเครื่องจกัรมรีาคาสูง จงึทําให้มี
แนวคดิการใชค้อมพวิเตอรส์่วนบุคคลมาควบคุมเครื่องจกัรแทนระบบ
ควบคุมแบบเดมิ เพื่อความคล่องตวัในการใชง้าน และสามารถพฒันา
โปรแกรมใหม้คีุณสมบตัติามทีต่อ้งการ สามารถสรา้งโปรแกรมขึน้มาใช้
งานเอง สามารถเพิม่หรอืเปลีย่นอุปกรณ์ทีใ่ชง้านไดง้่าย ซึ่งในปจัจุบนั
คอมพวิเตอรส์ว่นบุคคลมคีวามสามารถสงู และแนวโน้มราคาถูกลง การ
ควบคุมเครื่องจกัรดว้ยคอมพวิเตอรส์่วนบุคคลจงึเป็นอกีทางเลอืกทีท่ํา
ใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยในสว่นชุดควบคุมการทาํงาน 

บทความฉบบัน้ีนําเสนอการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่เป็น
ระบบส่วนหน่ึงของตวัควบคุมซีเอ็นซี ให้ชื่อโปรแกรมว่า G-Code 
Interpreter 2008 โดยโปรแกรมนี้พฒันาขึน้ดว้ยโปรแกรม Microsoft 
Visual Studio .NET 2008  
 

 
รปูที ่1 สว่นประกอบของโปรแกรม 

 
โดยโปรแกรมสามารถแบง่ได ้4 สว่นคอื 

Robot 
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1. ส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface) เป็นส่วนทีผู่ใ้ชต้ดิต่อกบั
โปรแกรมคอมพวิเตอรผ์า่นทางหน้าจอโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

2. สว่นการแปลเอน็ซโีคด้ เป็นสว่นทีท่าํหน้าทีอ่่านขอ้มลูเอน็ซโีคด้ 
จากแฟ้มขอ้มูลแบบ Text แล้วทําการแปลงให้อยู่ในรปูแบบคําสัง่ที่
พรอ้มนํามาใชค้วบคุม 

3. ส่วนการควบคุมการเคลื่อนทีข่องแขนกล ในส่วนน้ีมหีน้าที่ใน
การเชือ่มต่อการด์อนิเตอรเ์ฟสเอนโคเดอร ์และ D/A และทาํการควบคุม
การเคลื่อนทีข่องโต๊ะเอก็ซว์ายแซด  

4. ส่วนการจัดการดําเนินงาน เป็นส่วนที่ประสานการติดต่อ
ระหว่างสว่นตดิต่อกบัผูใ้ช ้กบัส่วนการแปลเอน็ซโีคด้ ส่วนการควบคุม 
และสว่นการจาํลองการเคลื่อนที ่
 

 
            รปูที ่2 รายละเอยีดของแขนกลแบบเอช 4 

         

 
    รปูที ่3 รายละเอยีดของแขนกลแบบเอช 4 ทีป่รบัปรงุใหม ่

 
 ในส่วนของแขนกลที่ใช้ในงานวิจ ัยน้ีถูกออกแบบและพัฒนาโดย 
Sangveraphunsiri, V., และ Tantawiroon, N. [4],[5],[6].  โดยในตอน
แรกเป็นแขนกลแบบขนาน 4 องศาอสิระ วสัดุทีใ่ชส้รา้งเป็นอลูมเินียม
ทัง้หมดดังรูปที่ 2  เพื่อให้แขนกลแบบขนานในตระกูลเอช 4 มี
ความสามารถในการกดัเซาะชิ้นงานอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จงึมกีาร
ปรบัปรุง โดยการเพิม่จํานวนองศาอสิระเป็น 5 องศาอสิระ โดยองศา
อสิระทีเ่พิม่ขึน้มาจะทาํหน้าทีเ่ป็นโต๊ะหมุนซึง่สามารถจบัยดึชิน้งานทีจ่ะ
ทาํการกดัเซาะ และสามารถหมนุได ้90 องศาโดยมลีกัษณะและรปูแบบ
ดงัในรปูที ่3 นอกจากนัน้โครงสรา้งของแขนกลทีพ่ฒันาขึน้ใหมน้ี่เปลีย่น
มาใช้เหล็กเป็นวสัดุหลกัจากเดิมที่ใช้อลูมิเนียม ทัง้น้ีเพื่อเพิ่มความ
แขง็แรงใหม้ากขึน้ ขอ้ต่อแบบหมุนทีใ่ชม้กีารประกอบแบบสวมอดัเพื่อ
ป้องกนัความหลวมทีอ่าจจะเกดิขึน้ ส่วนขอ้ต่อยูนิเวอรแ์ซล (Universal 
joint) ซึ่งมสีององศาอสิระดงัรูปที ่3 เป็นขอ้ต่อที่ใช้กบัเพลาขบัของ
รถยนตจ์งึมคีวามแขง็แรงและมคีวามหลวมหรอืระยะคลอนน้อยมาf 
 
2.การออกแบบส่วนการแปลเอน็ซีโค้ด 

เมื่อพจิารณารูปแบบคําสัง่ของเอน็ซโีคด้ จากแฟ้มขอ้มูลในรูป
เทก็ซ์ไฟล์ สามารถจําแนกขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มทีเ่ป็นคําสัง่ 
(Command) และกลุ่มทีเ่ป็นตวัแปร (Parameter) ของคาํสัง่ซึง่ตามหลงั
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กลุ่มคําสัง่ โดยทัง้สองกลุ่มประกอบไปดว้ยตวัอกัษร (Key) แล้วตาม
ดว้ยคา่ทีเ่ป็นตวัเลข (Value) โดยตวัอกัษรแสดงชนิดของคาํสัง่หรอืชนิด
ของตวัแปร ส่วนค่าที่เป็นตวัเลขเป็นตวักําหนดค่าของคําสัง่ที่ใช้หรอื
เป็นคา่ของตวัแปร ยกตวัอยา่งเชน่  
G01 X100. Y100. Z100. F1000 ซึง่เป็นคาํสัง่การเคลื่อนทีเ่ป็นเสน้ตรง 
G01 เป็นคาํสัง่ สว่น X100. Y100. Z100. F1000 เป็นตวัแปรทีเ่ป็น
สว่นประกอบของคาํสัง่ 

ในการแปลงคําสัง่เอน็ซโีคด้ จากแฟ้มขอ้มลูแบบเทก็ซ์ไฟล์ เริม่
จากทาํการอ่านชุดของตวัอกัษรเขา้มาเพือ่แปลทลีะหน่ึงบรรทดั จากนัน้
จะเปรยีบเทยีบตวัอกัษรในบรรทดันัน้ทลีะตวั ว่าเป็น Command key, 
Command value, Parameter key หรอื Parameter value โดยที ่
1. Command key เป็นกลุ่มของตวัอกัษร G, M และ N  
2. Parameter key เป็นกลุ่มตวัอกัษร X, Y, Z, F, I, J, K, R, S เป็นตน้ 
3. Command value เป็นตวัเลขทีต่ามหลงั Command key  
4. Parameter value เป็นตวัเลขทีต่ามหลงั Parameter key 

ดงันัน้เมื่อแปลงขอ้มลูจากแฟ้มขอ้มลูแบบ Text แลว้จะไดเ้ป็น 2 
กลุ่ม คอื Command object ซึง่ประกอบไปดว้ย Command key, 
Command value และกลุ่มของ Parameter object ซึง่ Parameter 
object แต่ละตวักจ็ะประกอบไปดว้ย Parameter key และ Parameter 
value เมือ่สว่นการแปลเอน็ซโีคด้ทาํการแปลงขอ้มลูทีอ่่านเขา้มาในแต่
ละบรรทดัเสรจ็แลว้ จะสง่ Command object ทีไ่ดท้ ัง้หมดจากการแปลง
ไปยงัสว่นควบคุมเพือ่ใชค้วบคุมแขนกล แลว้จงึทาํการแปลงในบรรทดั
ต่อไป 

จากแนวคดิขา้งต้นจงึนํามาสรา้งเป็นโปรแกรมโดยใชภ้าษา C++ 
โดยสรา้งเป็นคลาสขึน้มา เป็นตน้วา่ Parser class, Actuator Class, 
Command class และ Parameter class โดยแต่ละ คลาสจะมหีน้าที่
แตกต่างกนัไป Parser class ทาํหน้าทีร่บัชื่อของแฟ้มขอ้มลูแบบ Text 
ที่ต้องการจะแปลง แล้วอ่านข้อมูลเข้ามาทีละบรรทดั จากนัน้แปลง
ขอ้มลูทีอ่่านเขา้มาใหอ้ยู่ในรปูของชุดคาํสัง่ (Command object) แลว้ทาํ
การจบัคู่ (Map) คาํสัง่ กบัฟงักช์นัการทาํงานของ Actuator object โดย
Actuator class เป็น class ตน้แบบสาํหรบัสรา้ง Actuator object ซึง่มี
หน้าทีร่บัชุดคําสัง่ทีอ่ยู่ในรปู Command object ทีไ่ดจ้ากการแปลง
เรยีบรอ้ยแลว้ ไปควบคุมส่วนเครื่องจกัร (Hardware)  ในส่วนของ
Command class และ Parameter class ทาํหน้าทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูของ 
Command object และ Parameter object ตามลาํดบั  
 
3.เทคนิคการควบคมุการเคล่ือนท่ี 

หัวใจสําคัญของการควบคุมการเคลื่อนที่  คือควบคุมการขบั
มอเตอรโ์ดยอสิระจากกนัดว้ยความเรว็ต่างกนั ในเสน้ทางทีก่ําหนดจาก
จดุเริม่ตน้จนกวา่จะถงึจดุทีก่าํหนด โดยการหมนุแกนไปพรอ้มๆ กนั 

เสน้ทางเดนิซเีอน็ซ ี(CNC Interpolation) [1] เป็นตวักําหนด
เสน้ทางเดนิของเครื่องมอื มหีน้าที่ 2 อย่างคอื คํานวณความเรว็ของ
เครื่องมอืตามแนวแกนของแต่ละแกน ตามทีใ่หอ้ตัราป้อนมาและสรา้ง
พกิดัตามเสน้ทางเดนิของโปรแกรม การสรา้งเสน้ทางเดนิของเครือ่งมอื
สามารถจาํแนกได ้5 แบบ คอื เสน้ตรง (Linear Interpolation) เสน้โคง้ 
(Circular interpolation) เกลยีว (Helical interpolation) พาราโบลกิ 

(parabolic interpolation) และลูกบาศก ์ (cubic interpolation) เครือ่ง
ซเีอน็ซสีว่นใหญ่จะใชท้างเดนิแบบเสน้ตรง และเสน้โคง้ 

 
3.1 การควบคมุความเรว็ตามแนวทางเดิน 

ในการเคลื่อนที่ของเครื่องจกัรซเีอ็นซนีัน้ นอกจากความถูกต้อง
ของตําแหน่งตามแนวทางแล้ว สิง่สาํคญัอกีอย่างหนึ่งคอืความเรว็ตาม
แนวทางเดินจะต้องคงที่ด้วย เพื่อให้ได้งานที่มคีุณภาพ เทคนิคการ
ควบคุมความเรว็ให้คงที่มหีลายวธิ ีสําหรบัในบทความนี้ ได้ใช้ทฤษฎี
บางส่วนที่กล่าวไวใ้นงานวจิยั [2] สําหรบัการควบคุมตําแหน่งและ
ความเรว็ตามแนวทางเดนิ โดยพจิารณาใน 2 มติดิว้ยวธิกีารดงัน้ี 

 

t
SVelocity
Δ
Δ

=       (1) 

 
จากสมการที่ (1) ถ้ากําหนดให้ tΔ  มคี่าเท่ากบัเวลาในการสุ่มค่า 
(Sampling period) ซึง่มคี่าคงท ีและสามารถควบคุมให ้ SΔ  ซึง่มคี่า
เทา่กบัการเปลีย่นแปลงตําแหน่งในแต่ละครัง้ของการสุม่ใหม้คี่าคงที ่จะ
ไดค้่าความเรว็ทีม่คี่าคงที ่จากหลกัการดงักล่าวสามารถนํามาใชใ้นการ
ควบคุมตาํแหน่งและความเรว็ไดด้งัน้ี 

  
รปูที ่4 การแบง่จดุตามแนวการเคลื่อนที ่

 
จากรูปที่ 4 เส้นทบึแสดงถึงแนวทางเดนิที่ต้องการ ทําการแบ่ง

แนวทางเดนิออกเป็นสว่นเลก็ๆ มขีนาดเทา่กบั SΔ  ซึง่แสดงในรปูดว้ย
เสน้ตรง AB  BC  CD  (ดงัแสดงเป็นเสน้ประ) จากสมการที ่(1) ถา้
กําหนดใหค้่า tΔ  มคี่าเท่ากบัเวลาในการสุม่ค่า T  จะสามารถหาค่า 

SΔ  ไดด้งัสมการที ่(2) 
 

VTS =Δ       (2) 
 

เมือ่ V คอืความเรว็ตามแนวทางเดนิ,  T คอืเวลาในการสุม่คา่ 
SΔ คอืระยะทางในการเคลื่อนทีใ่นการสุม่คา่ 1 ครัง้ 

 
3.2 การสร้างเส้นทางเดินแบบเส้นตรง 

จากสมการที ่(2) นําค่า SΔ ทีค่ํานวณไดม้าใชใ้นการคํานวณหา
จดุอา้งองิตามแนวแกนเอก็ซแ์ละแกนวาย ทีเ่วลา T ใดๆ ดงัรปูที ่4 
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รปูที ่5 กราฟแสดงการเคลื่อนทีข่องแกน X และ Y ดว้ยความเรว็ V  

 
 เมื่อพจิารณารูปที่ 5 กําหนดให้เส้นทางการเคลื่อนที่เริม่จากจุด 

00 , yx  เคลื่อนไปดว้ยความเรว็  เป็นเสน้ตรงไปยงัจดุ ff yx ,  สามารถ

หาจาํนวนจดุในการเคลื่อนทีไ่ดด้งัน้ี 

VT
yyxx

N ff
2

0
2

0 )()( −+−
=    (3) 

ระยะเคลื่อนทีแ่ต่ละชว่งเวลาการสุม่ ดงัน้ี 

N
xx

x f )( 0−
=Δ       (4) 

N
yy

y f )( 0−
=Δ       (5) 

ชุดคาํสัง่ทีใ่ชใ้นการเคลื่อนที ่
xxx nn Δ+= −1       (6) 
yyy nn Δ+= −1       (7) 

 
แต่เน่ืองจากหากใช้วิธีตามที่กล่าวมานัน้ ช่วงเริ่มต้น และหยุดการ
เคลื่อนทีข่องชุดขบัเคลื่อนจะเกดิการกระชากเนื่องจากความเฉื่อย เพื่อ
ลดปญัหาน้ีจงึใชว้ธิกีารสรา้งเสน้ทางการเคลื่อนทีโ่ดยใชฟ้งักช์นัสไปลน์ 
(Spline function) [3] โดยแบ่งเสน้ทางการเคลื่อนทีอ่อกเป็น 3 ช่วง 
ช่วงแรกจาก 0t ถึง 1t เป็นช่วงความเร่งคงที่ )(A ทําให้ความเร็ว
เพิม่ขึน้จากค่าเริม่ต้นจนถงึค่าที่กําหนดและเคลื่อนที่ต่อไปในช่วงที่ 2 
ซึ่งเป็นช่วงความเร็วคงที่ )(V จนถึงเวลา 2t จึงเริ่มเคลื่อนที่ด้วย
ความหน่วงคงที ่ )( A− ความเรว็จะลดลงจนถงึเวลา 3t ค่าความเรว็มี
ค่าเป็นศูนย ์ซึง่ไดร้ะยะทางทีก่ําหนด เมือ่พจิารณาจากรปูที ่5 สามารถ
หาระยะทาง และเวลาในแต่ละชว่งไดด้งัน้ี 
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เมือ่  0x  เป็นตาํแหน่งเริม่ตน้การเคลื่อนทีด่ว้ยความเรง่คงทีท่ีเ่วลา 0t  

1x  เป็นตาํแหน่งเริม่ตน้การเคลื่อนทีด่ว้ยความเรง่คงทีท่ีเ่วลา 1t  

2x  เป็นตาํแหน่งเริม่ตน้การเคลื่อนทีด่ว้ยความเรง่คงทีท่ีเ่วลา 2t  

fx  เป็นตาํแหน่งเริม่ตน้การเคลื่อนทีด่ว้ยความเรง่คงทีท่ีเ่วลา 3t  
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รปูที ่6 กราฟแสดงระยะทาง ความเรว็และความเรง่กบัเวลา 

 
 
4 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้  

หน้าจอโปรแกรมที่ออกแบบมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม 
Notepad ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นแถบเมนูควบคุมการ
ทํางาน (Menu Bar) ประกอบดว้ยเมนู File ทําหน้าทีเ่กีย่วกบัการ
จดัการเกีย่วกบัไฟลข์อ้มลู Edit จดัการเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้ความ View 
จดัการเกี่ยวกบัการแสดงแถบทูล และไดอะลอก และ Help ระบบ
ช่วยเหลือ ส่วนที่สองเป็นแถบปุ่มควบคุมการทํางานของโปรแกรม 
(Tool Bar) เป็นแถบปุ่มสาํหรบัควบคุมการทาํงานในการแปล และการ
แสดงผลการแปล และส่วนที่สามเป็นหน้าต่างเพื่อแสดง และทําการ
แกไ้ขขอ้มลูเอน็ซโีคด้ (Text Editor) ซึง่สามารถทาํการยกเลกิการแกไ้ข
ครัง้หลงัสดุ ตดั คดัลอก และวางขอ้ความทีเ่ลอืก  
 
5. สรปุ 
 งานวจิยัน้ีไดท้าํการพฒันาโปรแกรมแปลรหสัเอน็ซ ีและนําขอ้มลูที่
ได้จากการแปลนัน้มาใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลแบบ
ขนานในตระกูล H-4 กบัโต๊ะหมุนรวมเป็น 5 แกน ซึง่เป็นพืน้ฐานของ
เครือ่งจกัรซเีอน็ซ ี5 แกน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปได ้ดว้ยความชว่ยเหลอือยา่งดยีิง่
ของ รองศาสตราจารย ์ ดร.วบิลูย ์   แสงวรีะพนัธุศ์ริ ิ อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์ ซึง่ทา่นใหค้วามกรณุาเสยีสละเวลาอนัมคีา่ยิง่ในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละคอยใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา ขอ้คดิเหน็ต่างๆทีม่ ี
ประโยชน์ในการทาํวจิยัครัง้น้ี รวมทัง้โอกาสดีๆ ทีท่า่นให ้ เพือ่ฝึกฝน
ตวัเองและหาความรูท้างดา้นต่างๆมากมาย พรอ้มทัง้คอยสนบัสนุน
ทางดา้นอุปกรณ์ และสถานทีใ่นการทาํวจิยั ดว้ยดตีลอดมา ผูว้จิยัจงึใคร่
ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูมา ณ ทีน้ี่ และขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย ์ดร.รชัทนิ จนัทรเ์จรญิ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  ดร. วทิยา 
วณัณสโุภประสทิธ,ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศุภวฒุ ิ จนัทรานุวฒัน์ ซึง่
กรณุาใหค้าํแนะนํา และขอ้คดิต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ในงานวจิยัน้ี พรอ้ม
กนัน้ีขอขอบคุณเพือ่นๆ รุน่พี ่ และรุน่น้องทุกคนทีไ่ดใ้หข้อ้คดิเหน็ และ
กาํลงัใจในการทาํวจิยัตลอดมา 
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ม ี6 องศาอสิระ มาทําการควบคุมการทํางาน โดยจะศกึษาและพฒันา
สมการทางคณิตศาสตร ์ต่างๆ ของแขนกล เช่น ฟอรเ์วริส์คเินแมตกิส ์
อนิเวริ์สคเินแมตกิส์ จาโคเบยีน และสมการพลวตัสําหรบัการควบคุม
การทํางานของแขนกล  ในการควบคุมไดท้าํการจาํลองการทาํงานของ 
การควบคุมแบบ Inverse Dynamics Control และการควบคุมแรง
ทางออ้มโดยใชเ้ทคนิคการควบคุมแบบอมิพแิดนซ ์ สาํหรบัการควบคุม
แบบอิมพแิดนซ์จะทําการจําลองการทํางานโดยการปรบัค่าของแรง
สมัผสัที่ปลายของแขนกล และจะทําการจําลองการทํางานในพิกัด 
Cartesian space เทา่นัน้ โดยทีแ่รงจะถกูป้อนเขา้ไปในทศิทางเดยีวกนั
กบัปลายของแขน-กล จากนัน้จะทําการบนัทกึค่าระยะขจดัของปลาย
ของแขนกลเมื่อมแีรงมากระทํา ผลการจําลองการทํางานของระบบ
ควบคุมทีไ่ดส้ามารถนําไปใชใ้นการประเมนิคา่ความยดืหยุน่ของแขนกล 
และผลจากการจาํลองนี้ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ความยดืหยุ่นของแขนกลนัน้
เป็นเชิงเส้น ซึ่งเริ่มต้นจาก 0 จนมีค่าประมาณ 2.5 มลิลิเมตร และ
เป็นไปตามรูปร่างของแรงสมัผสัจากภายนอกที่ใช้ในการจําลองการ
ทาํงาน 
 
Abstract 

This paper proposes a technique of the trajectory control of 
a robot arm which can interact with an environment by attaching 
a sensor at the end-effector of the manipulator.  The robot using 
in this work is a 6 degrees of freedom. We derive, in detail the: 
Forward kinematics, Inverse kinematics, Jacobian, as well as 
Dynamic model of the manipulator. Simulations are carried out 
based on the derived equations as: an inverse dynamics control, 
an indirect force control using impedance control technique. For 
the impedance control, only force regulation in operational space 
is covered. Forces are applied in the direction of the tool tip and 

end-effector displacements are recorded and displayed. The 
results can be used to evaluate the compliance of the 
manipulator arm. And it is shown that the compliance is linear 
within a boundary, approximate 2.5 mm from the start contact 
point. 

 
1. คาํนํา 

ในปจัจุบนัหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมบีทบาทในอุตสาหกรรมการผลติ
อย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นในงานที่ต้องใช้กําลังมากจําพวกการยก
สมัภาระทีม่น้ํีาหนกัมาก งานทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อมนุษยห์รอืมนุษยท์าํ
ไม่ได ้เช่น งานที่เกี่ยวกบักมัมนัตรงัสหีรอืสารเคม ีหรอืงานทีต่้องการ
ความแม่นยาํและคุณภาพมาตรฐานสงู เช่น ในงานเชื่อมหรอืงานทีต่อ้ง
ทําซํ้าซากตดิต่อกนัเป็นเวลานานซึง่มนุษยจ์ะเกดิความเหนื่อยลา้ เป็น
ต้น โดยทัว่ไปหุ่นยนต์จะมคีวามแม่นยํา (repeatability) ที่ดีมาก 
กล่าวคือหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ปลายแขนของหุ่นยนต์กลบัมายงั
ตําแหน่งและทิศทางเดิมที่ได้สอนไว้ล่วงหน้าได้ดี แต่สําหรบัความ
ถูกตอ้ง (accuracy) ของหุ่นยนต์นัน้ยงัเป็นสิง่ทีต่อ้งไดร้บัการปรบัปรุง 
แต่ปจัจุบนัน้ีเริม่มแีนวคดิทีว่่าคนมคีวามยดืหยุ่นมากทีสุ่ดส่วนหุ่นยนต์
ทํางานได้แม่นยํากว่าคน จึงเริ่มมีการพฒันาระบบที่นําหุ่นยนต์มา
ทํางานร่วมกบัคน เพื่อช่วยให้คนทํางานได้สะดวกขึ้นหรอืทํางานซึ่ง
เมื่อก่อนใชค้นทํางานอย่างเดยีวไม่ได ้และใชหุ้่นยนต์อย่างเดยีวกบัไม่
เหมาะสมเพราะไม่ใช่งานซํ้าๆกนั ตอ้งการผสมผสานความสามารถใน
การตดัสนิใจของคนร่วมกบัความสามารถในการทํางานที่แม่นยําของ
หุ่นยนต์ ในทีน้ี่จะเรยีกวา่ Human-Robot cooperative task[1-2]  ใน
การทํางานร่วมกนัระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ควบคุมแรงซึ่งอยู่ในรูปของความต้านทานการเคลื่อนที่ (impedance) 
[3-5] ของแขนหุ่นยนต์ เพื่อให้มีความต่อเน่ืองและราบเรียบในการ
ทํางาน เช่น ถ้าเราต้องการจะยกวตัถุใหอ้ยู่ในตําแหน่งทีต่้องการแขน
ของหุ่นยนต์จะต้องมคีวามต้านทานการเคลื่อนที่ที่สูงเพื่อให้ตําแหน่ง
ของแขนหุ่นยนตม์คีวามแมน่ยาํ แต่ในการทีจ่ะนําหุ่นยนตแ์ละมนุษยม์า
ทํางานร่วมกนั จะมปีญัหาในเรื่องของเสถียรภาพเชิงสมัผสัของการ
ควบคุมความหน่วงของการเคลื่อนทีข่องแขนหุ่นยนต์ทีนํ่ามาใชใ้นการ
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ทาํงาน และการควบคุมความหน่วงของการเคลื่อนทีข่องแขนหุ่นยนตจ์ะ
มอียู่สองชนิด คอื พื้นฐานทางด้านการควบคุมตําแหน่ง และพื้นฐาน
ทางดา้นการควบคุมแรงบดิของหุน่ยนต[์6] 

ในการควบคุมแบบอมิพแิดนซ์ของหุ่นยนต์สําหรบัทํางานร่วมกบั
มนุษยส์ามารถแสดงไดด้งัรปูที ่1 ดงัน้ี 

 

 
 

รปูที ่1 การทาํงานรว่มกนัระหวา่งมนุษยแ์ละหุน่ยนต ์
(Human-Robot cooperative task) 

 
2. สมการพลวตัของแขนหุ่นยนต ์(Dynamic equation) 
 พลศาสตรข์องแขนกล เป็นความสมัพนัธข์องแรงบดิ (Torque) ที่
กระทําทีจุ่ดต่อ กบัการเคลื่อนทีข่องแขนกลในพกิดั Cartesian Space 
ซึ่ ง จ ะ แ ส ด ง ใ น รู ป แบบขอ ง สมก า ร ก า ร เ ค ลื่ อ นที่ ข อ ง ร ะ บบ 
(Equation of Motion) เพื่อความสะดวกจะแสดงความสมัพนัธ์ของการ
เคลื่อนที่ของแขนกลต่างๆ ให้อยู่ในสมการเดียวและสามารถเขยีน
สมการของการเคลื่อนที่ของแขนกลได้ในรูปแบบของสมการปริภูมิ
สเตต (State Space equation) ไดด้งัน้ี 
 

( ) ( ) ( )τ = B q q + C q,q q + G q&& & &                (1) 

 
เมื่อ ( )B q  คอืเมทรกิซ์ของมวลของแขนกล ( )C q,q&  คอืเมท

รกิซข์องแรงทีห่นัเหเขา้สูศู่นยก์ลาง (Centripetal) กบัอทิธพิลของแรง
โครอิอรสิ (Coriolis force) และ ( )G q  คอืเวกเตอรข์องแรงโน้มถ่วง

ของโลก (Gravitational force) 
รปูที ่2 เป็นแขนกลตน้แบบทีใ่ชใ้นการจาํลองการทาํงานของระบบ

ควบคุมทีศ่กึษาในงานวจิยัน้ี เป็นแขนหุ่นยนตช์นิด 7 ขอ้ต่อ ของบรษิทั
มติซูบชิริุ่น PA-10 ขอ้ต่อหน่ึงจะถูกล็อกไว้เพื่อให้แขนกลเป็นชนิด 6 
องศาอสิระ ค่าพารามเิตอร์ของแขนหุ่นยนต์น้ีจะใช้ในการจําลองการ
ทาํงานของตวัควบคุมทีอ่อกแบบขึน้มา 

 
รปูที ่2 แขนหุน่ยนตต์น้แบบทีใ่ชใ้นการทดสอบระบบควบคุม 

 
3. Inverse Dynamics Control 

ในการศกึษาการควบคุมการเคลื่อนที่โดยอาศยัวธิกีาร Tracking 
Cartesian space trajectory จะกระทําในระบบทีไ่ม่เป็นเชงิเสน้ของ
หลายตวัแปร  และสามารถแสดงแผนภาพบลอ็กของการควบคุมแบบ 
Inverse Dynamics Control in Cartesian Space ดงัรปูที ่3 

 
การควบคุมวธิน้ีีจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนทีข่องปลายของแขน

กล (end-effector) ใหม้กีารเคลื่อนทีต่ามเสน้ทางเดนิ (trajectory) ทีถู่ก
กําหนดไวแ้ลว้ใน Cartesian space และสามารถใชส้มการเดยีวกนักบั
สมการที ่(1)  

( ) ( ) =B q q + n q,q u&& &                           (2) 

โดยที ่

( ) ( ) ( ), =n q q C q,q q + G q& & &                    (3) 

 
เมือ่สญัญาณควบคุมคอื 
 

( ) ( )u = B q α + n q,q&                        (4) 

โดยที ่
q = α&&                                    (5) 

 
เมือ่อนิพุตของการควบคุม α  ใหม่น้ีเป็นการออกแบบใหจุ้ดปลาย

ของแขนกลสามารถเคลื่อนทีเ่ดนิตามเสน้ทางทีไ่ดก้ําหนดไวก้่อนหน้านี้ 
คอื ( )tdp  ซึ่งจะเป็นฟงัก์ชนัของเวลาในการเคลื่อนทีข่องปลายแขน

โดยที่  [ ]Td d d d d dx y z roll pitch yaw=dp  ซึ่ ง ค่ า

ของ , ,x y และ z  คอืค่าของตําแหน่งของปลายแขนกล และค่าของ 
, ,roll pitch  และ yaw  คือค่าของการหมุนรอบแกน , ,x y  และ 

z  ตามลาํดบั  
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รปูที ่3 แผนภาพบลอ็กของ Inverse Dynamics Control 

 
และจากความสมัพนัธข์องสมการความสมัพนัธเ์ชงิความเรว็คอื 
 

( )A qp = J q& &                          (6) 

 
เมื่อ p&  คือ ความเร็วเชิงเส้นและความเร็วเชิงมุมของตําแหน่ง

ปลายแขนกล และ ( )A qJ  คอื เมทรกิซจ์าโคเบยีนของแขนกล 

เมือ่ทาํการ Differentiate สมการที ่(6) จะได ้
 

( ) ( ),A Aq q q+p = J q J q&&& && &&                (7) 

 
ดงันัน้อนิพตุของการควบคุม α  สามารถเขยีนไดด้งัน้ีคอื 
 

( ) ( )( )1 ,A Aq q q− + +d D Pα = J q K p + K p J q& &&& % % &&    (8) 

 
โดยทีค่่าเกน DK  และ PK  เป็นเมทรกิซ์ทะแยงมุมและจะมคี่า

เป็นบวกเสมอ และ dp = p - p%  ซึ่งทําให้ได้สมการพลวตัของระบบ
ใหมท่ีเ่ป็นเชงิเสน้ คอื 
 

+ D Pq K p + K p = 0&& &% % %                        (9) 
 

จากสมการที ่(9) จะเหน็ไดว้่าค่าผดิพลาดของระบบจะลู่เขา้สู่ค่า
ศูนย์โดยที่ค่าเกน DK  และ PK  จะมผีลทําให้ระบบมคีวามเรว็และ
เสถยีรภาพในการเขา้ใกลศู้นยไ์ดเ้รว็ขึน้  และสามารถปรบัค่า DK และ 

PK  เพือ่ใหไ้ดผ้ลของคา่ผดิพลาดใหน้้อยทีส่ดุหรอืตามความเหมาะสม 
 

3.1 การจาํลองการทาํงานของ Inverse Dynamics Control 
ในการจาํลองการทํางานของระบบควบคุมการทํางานของแขนกล

แบบ Inverse Dynamics Control จะทาํการควบคุมการทาํงานของแขน
กลในพกิดั Cartesian space เท่านัน้ และจะกําหนดค่าของตําแหน่ง
ของปลายแขนกล โดยในการจําลองนี้จะกําหนดให้ปลายแขนมกีาร
เคลื่อนทีเ่ป็นเสน้ตรงในระนาบ YZ เป็นระยะทาง 0.4 เมตร โดยทีจ่ะ
กําหนดใหแ้กน X และแกน Y มคี่าคงทีแ่ละมคี่าเท่ากบั 0.7276 เมตร 

และ 0 เมตร ตามลําดบั  ส่วนการเคลื่อนทีใ่นแนวแกน Z จะเริม่จาก
ตําแหน่งทีแ่กน X มคี่าเท่ากบั 0.7276 เมตร และแกน Y มคี่าเท่ากบั 0 
เมตร และแกน Z มคีา่เทา่กบั -0.0212 เมตร ไปจนถงึตําแหน่งทีแ่กน X 
มคีา่เทา่กบั 0.7276 เมตร แกน Y มคี่าเท่ากบั 0 เมตร และแกน Z มคี่า
เทา่กบั 0.3788 เมตร ในเวลา 4 วนิาท ีดงัแสดงในรปูที ่4 และ 5 โดยที่
ความเร็ว และความเร่งของปลายแขนกล สามารถหาได้จากการหา
อนุพนัธ์อันดับที่ 1 และที่ 2 ของสมการตําแหน่งของปลายแขนกล
ตามลําดบั โดยใชเ้วลาในการทาํงาน คอืเริม่ตน้จาก 0 ถงึ 4 วนิาท ีและ
ใชค้่าเวลาสุ่ม (sampling) ในระบบควบคุมการทํางานเท่ากบั 0.001 
วนิาท ี

 
รปูที ่4 เสน้ทางเดนิของปลายแขนกลในระนาบ XZ 

 

 
รปูที ่5 เสน้ทางเดนิของปลายแขนกลในระนาบ YZ 

 
3.2 ผลการจาํลองของการควบคุมแบบ Inverse Dynamics 
Control 
 ผลการจาํลองการทาํงานของการควบคุมแบบ Inverse Dynamics 
Control สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่5-7 โดยใชค้่าเกน DK  เท่ากบั 20 
และ PK  เท่ากบั 100 ในการ Simulation เพื่อวเิคราะห์ผลการ
ตอบสนองของระบบ สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่6-8  

จากรปูที ่6-8 เป็นกราฟแสดงตําแหน่งของปลายแขนกลทีเ่กดิขึน้ 
โดยทีผ่ลการจาํลองการทํางานของระบบควบคุม จะเหน็ไดว้่าเสน้ทาง
เดนิทีไ่ด้จากการจําลอง สามารถ Tracking ตามเสน้ทางเดนิทีไ่ด้
ออกแบบไว ้แต่จะมคี่าผดิพลาดเกดิขึน้ค่อนขา้งสงูในช่วงแรก โดยทีค่่า
ผดิพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้นในแนวแกน X, Y, และ Z เท่ากบั 
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52.5 10x −= − ×%  เมตร หรือ -25 ไมโครเมตร 162.5 10y −= − ×%  
เมตร และ 33.5 10z −= ×%  เมตร หรอื 3.5 มลิลเิมตร 
 

 
รปูที ่6 ตาํแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน X 

 

 
รปูที ่7 ตาํแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน Y 

 

 
รปูที ่8 ตาํแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน Z 

 
4. การควบคมุแบบอิมพิแดนซ ์(Impedance Control) 

ในการทํางานร่วมกนัระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์นัน้ส่วนใหญ่จะ
เป็นการควบคุมแรงซึง่อยูใ่นรปูของความตา้นทานการเคลื่อนทีข่องแขน
หุ่นยนต์เพื่อให้มีความต่อเน่ืองและราบเรียบในการทํางาน  ในการ

วเิคราะหก์ารมปีฏกิริยิาซึง่เกดิแก่กนัและกนัของแขนกล (manipulator) 
กบัสิง่แวดลอ้ม (environment) ภายใตป้ฏกิริยิาของ inverse dynamics 
control in Cartesian space ซึง่จะอา้งองิถงึรปูแบบทางพลวตัของแขน
กลดงัน้ี 

 

( ) ( ) ( ) ( )T q+ = −B q q + C q,q q g q u J h&& & &            (10) 

 
เมือ่ ( )qJ  คอื เมทรกิซจ์าโคเบยีน h  คอื เวกเตอรข์องการออก

แรงสมัผสัที่กระทําโดยปลายของ แขนกลบนสิง่แวดล้อม และ u  คอื 
กฏการควบคุม ซึง่สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

( ) ( )u = B q α + n q,q&                        (11) 

 
 สมการที่ (11) คือ การจดัรูปแบบของตัวควบคุม u  ให้อยู่ใน
รปูแบบสเตต โดยที ่ ( )n q,q&  สามารถดไูดจ้ากสมการที ่(3) จะได ้

 
q = α&&  

 
เมือ่ α  คอื อนิพตุเวกเตอรท์ีถ่กูตัง้ขึน้มาใหม ่
 การควบคุมแขนกลในขณะทีม่แีรงกระทาํทีป่ลายของแขนกลนัน้ 
สามารถแสดงไดโ้ดย 
 

( ) ( )T q= − -1q α B q J h&&                       (12) 

 
 จากสมการที ่(12) นัน้จะเป็นเทอมทีไ่มเป็นเชงิเสน้ เน่ืองจากเทอม
ของแรงสมัผสั สาํหรบัแขนกลแบบ nonredundant สามารถแสดงค่า
อนิพตุไดด้งัน้ี 
 

( ) ( )( )1 ,A Aq q q− ′ ′= -1
d d d D P dα J M M p + K p + K p - M J q& &&& % % &&   

(13) 
เมือ่ ( )A qJ  คอื จาโคเบยีนวเิคราะห ์ dM  คอื เมทรกิซข์องมวล 

′
DK  คือ เมทริกซ์ของตัวหน่วง และ ′

PK  คือ เมทริกซ์ของความ
แขง็แกรง่ 

 
โดยที่ dM  เป็นเมทริกซ์ทะแยงมุมที่มีค่าเป็นบวก แทนค่าใน

สมการที ่(13) ลงในสมการที ่(12) จะได ้
 

( ) ( )( )
( ) ( )

1 ,A A

T

q q q

q

− ′ ′=

−

-1
d d d D P d

-1

q J M M p + K p + K p - M J q

B q J h

& &&& && % % &&
 

(14) 
และจากสมการอนุพนัธอ์นัดบัทีส่องของคเินแมตกิสท์ีอ่ยูใ่นรปูแบบ 
 

( ) ( ),A Aq q q= +p J q J q&&& && &&                       (15) 
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 ในสมการที ่(12) นัน้จาโคเบยีนทีป่รากฎอยู่นัน้จะเป็น จาโคเบยีน
รูปร่าง แต่จาโคเบียนในสมการที่ (13) จะเป็นจาโคเบียนวิเคราะห ์
ดงันัน้เราจะสรา้งความสมัพนัธใ์หมข่ึน้มาคอื 

( )T
A x AT h = h  

 
 เมื่อ AT  คอื เมทรกิซ์การแปลงระหว่างสองจาโคเบยีน แทนค่า
สมการที ่(13) ลงในสมการที ่(12) จะได ้
 

( )′ ′ -1
d D P d A AM p + K p + K p = M B q h&& &% % %         (16) 

เมือ่ 

( ) ( ) ( ) ( )1T
A Aq q− −

AB q = J B q J             (17) 

 
เมื่อ ( )AB q  คือ  เมทริกซ์ความเฉื่ อยของแขนกลในพิกัด 

Cartesian space ซึง่เมทรกิซ์น้ีจะถูกนิยามใหม้คี่าเป็นบวก และค่าจา
โคเบยีนวเิคราะหจ์ะตอ้งเป็นแรงคเ์ตม็ (full rank) 

 
 สมการที่ (13) จะเป็นความสมัพนัธ์ที่ถูกกําหนดขึน้โดยทัว่ไปใน
รูปแบบของอมิพแิดนซ์ทางกล (mechanical impedance) ระหว่าง
เวกเตอร์ของแรงลพัธ์ ( )-1

d A AM B q h  และเวกเตอร์ของระยะขจดั 

( p% ) ใน Cartesian ซึ่งอมิพแิดนซ์น้ีสามารถแสดงให้อยู่ในรูปของ
คุณสมบตัใินระบบทางกล ของระบบมวล-สปรงิ-ตวัหน่วง ซึ่งสามารถ
ระบุพฤตกิรรมทางพลวตัไดโ้ดยตรง 
 การปรากฎของค่า  ( )-1

AB q  นั ้นทําให้ระบบนั ้นถูกผูกเข้า

ดว้ยกนั และถา้ตอ้งการทําใหเ้ป็นเชงิเสน้ และแยกออกจากกนัระหว่าง
การปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มนัน้จาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํการวดัค่าแรงสมัผสั 
โดยใชต้วัตรวจรูแ้รงทีเ่หมาะสมซึง่จะถูกตดิตัง้บนขอ้มอืของแขนกล ดงั
สมการ 
 

( ) ( ) ( )T q+u = B q α + n q,q J h&               (18) 

และ 

( ) ( )( )1 ,A Aq q q− ′ ′= -1
d d d D P d Aα J M M p + K p + K p - M J q - h& &&& % % &&

(19) 
 จากสมมุติฐานของความคลาดเคลื่อนแบบอิสระในการวดัแรง 
ดงันัน้สมการของการควบคุมแขนกลแบบอมิพแิดนซท์ีต่อ้งการสามารถ
จะเขยีนใหมไ่ดด้งัน้ี 
 

d D P AM p + K p + K p = h&& &% % %                  (20) 
 

โดยที ่ dM  คอื เมทรกิซ์สมัประสทิธขิองมวลทีต่อ้งการ DK  คอื 
เมทริกซ์ส ัมประสิทธิของตัวหน่วงที่ต้องการ PK  คือ เมทริกซ์
สมัประสทิธิของความแขง็แกร่งที่ต้องการ และ Ah  คอื แรงสมัผสัที่
กระทาํทีส่ว่นปลายของแขนกลจากสิง่แวดลอ้มภายนอก 

 
ในสมการที่ (18) เทอมของ ( )T qJ h  จะเป็นการชดเชยอย่าง

แม่นยาํของแรงสมัผสั และทําใหแ้ขนกลมคีวามแขง็แกร่งขึน้เป็นอนันต์
เมื่อเทยีบกบัความเค้นภายนอกที่มากระทํากบัแขนกล และแผนภาพ
บล็อกของแขนกลในการสมัผสักับสิ่งแวดล้อม สําหรบัการควบคุม
แบบอมิพแิดนซส์ามารถแสดงไดด้งัรปูที ่9 

 

 
 

รปูที ่9 แผนภาพบลอ็กสาํหรบัการควบคุมแบบอมิพแิดนซ ์
 

4.1 การจาํลองการทาํงานของการควบคุมแบบอมิพแิดนซ์  
ในการจาํลองการทาํงานของระบบควบคุมแขนกลแบบอมิพแิดนซ์

จะกําหนดตําแหน่งของปลายแขนกลในขณะเริม่ต้นที่ไม่มแีรงสมัผสั
ภายนอกมากระทํา โดยในการจําลองจะกําหนดให้มกีารเคลื่อนทีเ่ป็น
เสน้ตรงในระนาบ YZ ซึง่จะกําหนดใหแ้กน X และแกน Y มคี่าคงทีซ่ึง่มี
ค่าเท่ากบั 0.7276 เมตร และ 0 เมตร ตามลําดบั และการเคลื่อนทีใ่น
แนวแกน Z จะเริม่จากตําแหน่งที ่X มคี่าเท่ากบั 0.7276 เมตร, Y มคี่า
เท่ากบั 0 เมตร, และ Z มคี่าเท่ากบั -0.0212 เมตร ไปจนถงึตําแหน่งที ่
X มคีา่เทา่กบั 0.7276 เมตร, Y มคีา่เทา่กบั 0 เมตร, และ Z มคีา่เท่ากบั 
0.3788 เมตร ในเวลา 4 วนิาท ีดงัแสดงในรูปที่ 3-4 โดยที่ความเรว็ 
และความเรง่ ของปลายแขนกล สามารถหาไดจ้ากการหาอนุพนัธอ์นัดบั
ที ่1 และที ่2 ของสมการตําแหน่งของปลายแขนกลตามลําดบั โดยใช้
เวลาในการเคลื่อนที ่ คอืเริม่ตน้จาก 0 ถงึ 4 วนิาท ีและใชค้่าเวลาสุ่ม
ของตวัควบคุมในการจาํลองการทาํงานมคีา่เทา่กบั 0.001 วนิาท ีและใน
การทดลองนี้จะใส่ค่าของแรงสมัผสัที่กระทําที่ปลายของแขนกลใน
แนวแกน X ซึง่จะมคี่าสมัผสัเริม่ตน้จากศูนยท์ีต่ําแหน่งเริม่ตน้ของการ
เคลื่อนที่ไปจนถึง 1 วนิาที จากนัน้จะเริม่ให้แรงสมัผสันี้มคี่าเพิม่ขึ้น
อย่างต่อเน่ืองจนถงึค่าทีก่ําหนดซึ่งจะเริม่ต้นจากศูนย์ในวนิาททีี ่1 จน
สิ้นสุดลงตามค่าที่กําหนดในวนิาทีที่ 4 โดยรูปกราฟของแรงสมัผสันี้
สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่10 โดยทีแ่รงสมัผสัในแนวแกน Y และ Z จะ
กําหนดใหเ้ท่ากบัศูนย ์และแรงบดิในแนวแกนX, Y, และ Z จะถูก
กาํหนดใหม้คีา่เทา่กบัศนูยเ์ชน่เดยีวกนั 



344                         รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

 
รปูที ่10 กราฟแสดงแรงสมัผสัขนาด 5 นิวตนั 

ทีก่ระทาํกบัปลายแขนกลสาํหรบัการควบคุมแบบอมิพแิดนซ ์
 

4.2 ผลการควบคุมแบบอิมพแิดนซ์ 
 ผลการจําลองการทํางานของระบบควบคุมแบบอิมพิแดนซ์
สามารถแสดงได้ดงัรูปที่ 11-13 โดยใช้ค่าเกน DK  เท่ากบั 20 และ 

PK  เท่ากบั 100 และแรงสมัผสัภายนอกดงัแสดงในรูปที่ 10 ในการ
จาํลองการควบคุม เพื่อวเิคราะหผ์ลการตอบสนองของระบบ สามารถ
แสดงไดด้งัรปูที ่11-13 

จากรูปที่ 11-13 เป็นกราฟแสดงตําแหน่ง และเบี่ยนเบนของ
ตําแหน่ง ของปลายแขนกลที่เกิดขึ้น ในขณะที่ปลายแขนกลมีการ
เคลื่อนทีต่ามเสน้ทางเดนิทีก่ําหนดไว ้ โดยทีผ่ลการทดลองจะเหน็ไดว้า่
เสน้ทางเดนิที่ไดจ้ากการจําลองการทํางานมเีสน้ทางการเดนิตามแรง
สมัผสัทีก่ระทาํทีส่ว่นปลายของแขนกลตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ 

 

 
รปูที ่11 ตาํแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน X 

 

 
รปูที ่12 ตาํแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน Y 

 

 
รปูที ่13 ตาํแหน่งของปลายแขนกลในแนวแกน Z 

 
 

5. สรปุ 
 งานวิจยัฉบับน้ีเป็นงานวิจยัในการออกแบบระบบควบคุมการ
ทํางานของหุ่นยนต์สําหรบัการนําหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในการ
ทํางานร่วมกับมนุษย์  โดยใช้การควบคุมแบบอิมพิแดนซ์  ในการ
ทดลองการควบคุมการทาํงานของหุ่นยนตจ์ะเป็นการจาํลองการทาํงาน
ของระบบควบคุมการทํางานของหุ่นยนต์แบบต่างๆ คือ Inverse 
Dynamics Control in Cartesian Space และการควบคุมแบบอมิพิ
แดนซ์  ซึ่งในการควบคุมการทํางานจะทําโดยการสร้างเส้นทางการ
เคลื่อนทีใ่นพกิดั Cartesian Space และสรา้งแรงสมัผสัทีก่ระทาํกบัสว่น
ปลายของแขนกล โดยผลของการจําลองการทํางานที่ได้มคี่าที่ดมีาก
สามารถตดิตามเสน้ทางทีก่ําหนดไดด้มีาก (Tracking trajectory)  และ
พบว่าค่าของความผดิพลาดตําแหน่งในพกิดั Cartesian Space 
สามารถทําใหม้คี่าน้อยลงไดเ้มื่อมกีารปรบัค่าเกน DK  และ PK  แต่
จะมผีลต่อการตอบสนองของแรงบดิของจุดต่อและขอ้จาํกดัของมอเตอร์
ในการสร้างแรงบิดให้มีการตอบสนองตามความต้องการของการ
เคลื่อนทีข่องแขนกล  สําหรบัการควบคุมแบบอมิพแิดนซ์จะขึน้อยู่กบั
แรงสมัผสัภายนอกทีม่ากระทํากบัส่วนปลายของแขนกล  ซึง่ในผลของ
การจาํลองการทํางานของระบบควบคุมแบบอมิพแิดนซ์ของแขนกลจะ
เหน็ได้ว่าเป็นไปตามแนวโน้มของสมการและแรงสมัผสัภายนอกที่มา
กระทาํกบัสว่นปลายของแขนกล  
 
เอกสารอ้างอิง 
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บทคดัย่อ 

ในบทความนี้นําเสนอวธิกีารลดเวลาในการลดลงของเสยีงของการ
ควบคุมเสยีงแบบแอคทฟีแบบป้อนไปขา้งหน้า สําหรบัเสยีงรบกวนที่
ประกอบไปด้วยความถี่หลายความถี่ เทคนิคที่ใช้คอืการแยกความถี่
ของสญัญาณรบกวนออกจากกัน สญัญาณเสียงด้านอินพุทถูกแยก
ออกเป็นย่านตามทีก่ําหนดไวด้ว้ยตวักรองความถี่เฉพาะย่าน ก่อนถูก
ส่งให้ตวัควบคุม และตวัควบคุมแต่ละตวัจะคํานวณสญัญาณควบคุม
อย่างอิสระโดยใช้สญัญาณที่ผ่านตวักรองแล้ว ผลการศึกษาด้วยการ
จาํลองการทาํงานในคอมพวิเตอร ์โดยใชข้อ้มลูจากชุดทดลองจรงิในการ
สรา้งตวัแบบคณิตศาสตร ์ผลปรากฏว่าเทคนิคการแยกความถีส่ามารถ
ทาํใหก้ารลดลงของเสยีงเรว็ขึน้ 5 เท่า เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิทีีไ่มแ่ยก
ความถี่โดยทีค่่าลําดบัของตวัควบคุมแต่ละตวัของทัง้สองแบบมลีําดบั
เท่ากนั เมื่อนําเทคนิคการแยกความถี่ไปใชใ้นชุดทดลองจรงิทีค่วบคุม
ดว้ยการ์ด TMS320C32-DSP ดว้ยขอ้จํากดัของหน่วยความจําของ
การด์ ในการทดลองไดก้ําหนดใหค้่าลําดบัของตวัควบคุมแต่ละตวัของ
การควบคุมแบบแยกความถี่มคี่าน้อยกว่าของตวัควบคุมแบบไม่แยก
ความถี่ครึ่งหน่ึง ผลการทดลองพบว่าการควบคุมแบบแยกความถี่
สามารถลดเสยีงรบกวนไดเ้รว็กวา่แบบทีไ่มแ่ยกความถีป่ระมาณ 2 เท่า 
นอกจากนัน้วธิกีารแยกความถีน้ี่สามารถประยุกตใ์ชใ้นการลดทอนเสยีง
รบกวนเฉพาะ ย่านความถี่ที่ไม่ต้องการได้ โดยที่ไม่กระทบส่วนของ
ความถีอ่ื่นทีต่อ้งการ 
 
Abstract 

This article presents a technique to improve the 
convergence time of feed-forward multi-band active noise control. 
The technique is based a frequency splitting (FS) approach. 
Assuming that the frequency bands of the noise are roughly 
known, the input signal from the noise source is divided into 

different bands using band-pass filters prior passed to the 
controllers. Each controller independently computes the control 
signal based on the corresponding filtered signals. In computer 
simulation where the mathematical model was determined using 
the real data collected from our existing apparatus, the results 
showed that the FS technique can improve the convergence rate 
up to 5 times compared to the conventional non-FS algorithm. 
Note that this comparison was conducted under the condition that 
the order of the non-FS controller and the order of each FS 
controllers are the same. The technique was also implemented in 
the existing apparatus where the controller is a TMS320C32-DSP 
card. Because of the limitation of the memory of the DSP card, 
the order of each controllers of the FS algorithm is set to equal a 
haft of the non-FS algorithm. Experimental results have illustrated 
that the convergence of the FS algorithm is twice faster than the 
non-FS.  In addition, this thesis showed that the FS technique 
can apply to noise attenuation in unwanted frequency bands 
without harming the frequency spectrum of the wanted sound. 
1. บทนํา 
  ทุกวนัน้ีโลกของเรามเีสยีงมากมาย ทัง้ในรปูแบบทีต่อ้งการและไม่
ต้องการ ในด้านที่เป็นประโยชน์นัน้ วศิวกรใช้เสยีงสํารวจท้องทะเล 
ชาวประมงใช้เสยีงในการจบัปลา แพทย์ใช้เสยีงตรวจดูอวยัวะภายใน
ร่างกาย นักวทิยาศาสตร์ใช้เสยีงสํารวจสภาวะอากาศและภูมปิระเทศ 
เสยีงดนตรทีาํใหจ้ติใจเบกิบาน เป็นตน้ ในทางโทษเสยีงทีด่งัมากๆ และ
ตดิต่อกนัเป็นเวลานานทําใหจ้ติใจและประสาทหเูสือ่ม คนงานทีท่ํางาน
ในโรงงานทีม่เีสยีงดงัมากจะเป็นโรคหวัใจ โรคห ู โรคจมกู มากกว่าคน
ทีท่ํางานในบรเิวณสงบเงยีบและเสยีงดงัจะรบกวนทําให้คุณภาพของ
การพกัผอ่นลดน้อยลง 



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        347 
 

จากปญัหาทีเ่กดิขึน้มวีธิกีารในการลดเสยีงรบกวนหลกัๆดว้ยกนั
สองแบบคอืการลดเสยีงแบบพาสซฟี (Passive) จะใชก้ารกัน้เสยีงไมใ่ห้
เขา้มาเช่น การใชท้ีค่รอบหู การใชว้สัดุซบัเสยีงมา บุพนัง เป็นตน้ และ
วธิทีีส่องคอืการควบคุมเสยีงแบบแอคทฟี (Active Noise Control : 
ANC) ทํางานโดยอาศยัหลกัการส่งคลื่นทีม่ลีกัษณะตรงกนัขา้มกบัคลื่น
เสยีงรบกวนหกัล้างกนั ผลของการรวมคลื่นทําใหเ้กดิความเงยีบ โดย
สามารถทํางานได้ดใีนย่านความถี่ตํ่า ในความเป็นจรงิแล้ว หลกัการ
ของ ANC มมีาชา้นานแลว้ แต่เพิง่จะนํามาประยุกต์ใชง้านจรงิเมื่อไม่
นานมานี้ เองเ น่ืองจากอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มีขีด
ความสามารถสงูขึน้  วธิกีารควบคุมสามารถแบ่งได ้ 2 แบบคอื การ
ควบคุมการลดระดบัเสยีงแบบป้อนไปขา้งหน้า (Feedforward Control) 
[1] และการควบคุมการลดระดบัเสยีงแบบป้อนกลบั (Feedback 
Control) [1] 

การควบคุมการลดระดบัเสยีงแบบป้อนไปขา้งหน้า จะต้องนําค่า
จากสญัญาณเสยีงรบกวนปฐมภูม ิ(Primary Noise) และสญัญาณจาก
ไมโครโฟนค่าผดิพลาด (Error Microphone) มาทาํการประมวลผลเพือ่
สรา้งเสยีงทุตยิภูม ิ(Secondary Source) เพือ่หกัลา้งกบัสญัญาณเสยีง
รบกวนดงัรปูที ่1 
  

 
รปูท่ี 1 แสดงการควบคุมแบบป้อนไปขา้งหน้า 

 
 การควบคุมระดบัเสยีงแบบป้อนกลบั (Feedback Control) จะมี
การวดัสญัญาณไมโครโฟนค่าผดิพลาด (Error Microphone) เพยีงจุด
เดียวมาทําการประมวลผลเพื่อสร้างสญัญาณกําเนิดเสียงทุติยภูม ิ
(Secondary Source) เพือ่ไปหกัลา้งสญัญาณสยีงรบกวนดงัรปูที ่2  
 

 
รปูท่ี  2 แสดงการควบคุมแบบป้อนกลบั 

 
ในงานวจิยัน้ีจะทําการศกึษาออกแบบตวัควบคุมระดบัเสยีงแบบ

มติเิดยีวในท่อโดยใชว้ธิแีบบป้อนไปขา้งหน้า (Feedforward Control) 
ในแบบ LMS และแบบนอรม์อลไรซ์ (Normalized Least Mean 
Squares : NLMS) โดยมเีสยีงรบกวนหลายความถีแ่ละใชต้วักรองแยก
เสยีงรบกวนหลายความถีอ่อกจากกนัก่อนนําไปใชเ้ป็นสญัญาณสาํหรบั       

การควบคุม เพื่อเพิม่อตัราการลดทอนเสยีงให้เรว็กว่าวธิที ัว่ไปที่ไม่มี
การแยกยา่นความถี ่
 
2. การหาเอกลกัษณ์ของชดุทดลอง 

ในการศกึษาพฤตกิรรมระบบ การออกแบบตวัควบคุม ตลอดจน
การจําลองการทํางานในคอมพิวเตอร์ เราต้องทราบสมการตวัแบบ
ระบบ ซึ่งในงานวิจยัน้ีเราใช้สมการตัวแบบระบบในการจําลองการ
ทํางานในคอมพิวเตอร์ โดยสมการตัวแบบระบบหาได้จากการหา
เอกลกัษณ์ (System Identification) ของระบบจรงิ โดยระบบในที่น้ี
ประกอบไปดว้ย ลาํโพง ทอ่ปนู เครือ่งขยายเสยีง เครือ่งกาํเนิดสญัญาณ 
ฯลฯ  ดงัรปูที ่3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูท่ี 3 ภาพถ่ายและแผนภาพชุดทดลองจรงิ 
 

การหาเอกลกัษณ์สว่น Primary Path จะเริม่ตน้ตัง้แต่ไมโครโฟน
วัดเสียงรบกวนล่วงหน้า )(nx  ถึงไมโครโฟนวัดเสียงรบกวน ณ 
ตําแหน่งที่สนใจ )(nd  สําหรบัขัน้ตอนจะเริ่มจากป้อนค่าสญัญาณ
รบกวนเป็นสญัญาณกวาดรปูไซน์ (Sweep Sinusoid Signal) ในช่วง
ความถี่ Hz50  ถึง Hz500  โดยใช้เครื่องกําเนิดสญัญาณ (Function 
Generator) เป็นตวักําเนิดสญัญาณ ในขณะเดยีวกนักท็ําการเกบ็ค่า
สญัญาณ )(nx และสญัญาณ )(nd  เป็นคู่ๆ ประมาณ 2000 คู่ จากนัน้
นําค่าทีไ่ดม้าคํานวณหา Primary Path ในคอมพวิเตอรด์ว้ยวธิปีรบั
ค่าพารามเิตอร์มลีกัษณะดงัรูปที่ 4 โดยสญัญาณ )(nx  ผ่าน FIR 

Fillter )(ˆ ZP  ไดผ้ลลพัธ์เป็นสญัญาณ )(ny  จากนัน้นําสญัญาณ 
)(nd  และ )(ny  มาหักล้างกันในโปรแกรมจะได้ส ัญญาณ )(ne  

สดุทา้ยนําสญัญาน )(nx  และ )(ne  ทีไ่ดไ้ปปรบัค่า )(ˆ ZP  โดยใชก้ฎ
การปรบัตวัแบบ LMS ทีก่ล่าวมาขา้งต้น ทําวนไปเรื่อยๆ จนขนาด 

)(ne น้อยจนเขา้สูศ่นูย ์
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การหาเอกลกัษณ์ส่วน Secondary Path จะเริม่ตัง้แต่จาก
สญัญาณเขา้ลําโพงกําเนิดเสยีงควบคุม ( )y n  ถงึไมโครโฟนวดัเสยีง
รบกวน ณ ตําแหน่งทีส่นใจ ( )d n  ซึง่ประกอบไปดว้ย D/A วงจรกรอง
แบบตํ่าผา่น (Low Pass Filter) ภาคขยายสญัญาณ (Power Amplifier) 
ลําโพง ส่วนทางเดินของเสยีงจากลําโพงไปไมโครโฟนค่าผดิพลาด 
(Error Microphone) วงจรขยายภาคตน้ (pre Amplifier) anti-aliasing 
Filter และ A/D ดงัรปูที ่5 สว่นขัน้ตอนในการหาเอกลกัษณ์กจ็ะใชว้ธิี
เดยีวกนักบัการหา Primary path 

 

 
รปูท่ี 4 แสดงแผนผงัการหา Primary Path 

 

 
รปูท่ี 5 แผนผงัการหา Secondary Path 

 
3 วิธีการปรบัตวัแบบ LMS ดงัเดิม 
 จากพฤติกรรมของเสยีงและคุณสมบตัิของเส้นทางที่เสียงเดิน
ทางผา่นมกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง  ทาํใหก้ารหาเอกลกัษณ์ของ
ระบบจาํเป็นตอ้งมคีวามสามารถในการปรบัตวัเองตามไดอ้ย่างอตัโนมตัิ
โดยทาํงานแบบเวลาจรงิ (Real Time) รปูแบบของการหาเอกลกัษณ์

ของระบบทีเ่หมาะสมในงานดา้นนี้คอื Adaptive Digital Filter (ADF) 
ซึง่มลีกัษณะดงัรปูที ่6 

 

 
รปูท่ี 6 แผนผงัของ Adaptive digital filter 

 
     ADF ประกอบดว้ยสองสว่นหลกัคอื สว่น Digital Filter ทาํหน้าที่
เป็นตวัควบคุม โดยทาํการประมาณเสน้ทางเดนิของเสยีง )(ZP  และ
สว่น Adaptive Algorithm ทําหน้าทีป่รบัค่าพารามเิตอรข์อง Digital 
Filter เพือ่สญัญาณเสยีง )(ne  (ผลต่างระหวา่ง )(nd  กบั )(ny ) ณ 
ตําแหน่งที่สนใจมขีนาดน้อยที่สุด โดยที่ สญัญาณ )(nd  คือ 
สญัญาณเสยีงรบกวน  ณ ตําแหน่งทีส่นใจ และ )(ny  คอื ค่าสญัญาณ
เอาตพ์ตุของ Digital Filter ทีท่าํหน้าทีห่กัลบเสยีงรบกวน สว่น )(nx คอื 
สญัญาณเสยีงรบกวนจากแหล่งกาํเนิดเสยีง  

โดยทัว่ไปรปูแบบฟงักช์นัของการหาเอกลกัษณ์ของระบบเสน้ทาง
การเดนิของเสยีงสามารถประมาณไดเ้ป็นฟงักช์นัแบบ Finite Impulse 
Response (FIR) หรอืฟงักช์นัแบบ Infinite Impulse Response (IIR)  
แต่ FIR ซึง่มโีครงสรา้งดงัรปูที ่ 7 เป็นฟงักช์นัทีม่เีฉพาะซโีร ่ (Zero) 
ดงันัน้จงึเป็นระบบจะมคีวามเสถยีรตลอดเวลา  สว่น IIR เป็นฟงักช์นัที่
มที ัง้โพล (Pole) และซโีร ่ (Zero) จงึมโีอกาสทีร่ะบบจะไมเ่สถยีรได ้แต่ 
IIR มขี้อดีคือ ค่าอนัดบัของฟงัก์ชนัจะตํ่ากว่าของ FIR ทําให้ใช้
หน่วยความจําและการประมวลผลน้อย แต่กระนัน้ เพื่อตดัปญัหาเรื่อง
ความไมเ่สถยีรของระบบ ในงาน ANC โดยทัว่ไปจะใชฟ้งักช์นัการหา
เอกลกัษณ์ของระบบเป็นแบบ FIR เชน่เดยีวกนักบัในบทความนี้ 

 

 
รปูท่ี 7   โครงสรา้งของการหาเอกลกัษณ์แบบ FIR Filter 

 
     จากรปูที ่7 สมการคณิตศาสตรข์องฟงักช์นั FIR สามารถเขยีนได้
ดงัน้ี 

∑
−

=
−=

1

0
)1()()(

L

i
i nxnwny            (1) 

โดยที ่ n  คอืดชันีเวลา L  คอืค่าลําดบั (Order) )(nwi คอืพารามเิตอร์

ตวัที ่ l  ของฟงักช์นั FIR  สว่น )(nx  และ )(ny  คอื สญัญาณที่
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ทางเข้าและสัญญาณที่ทางออกของฟงัก์ชันตามลําดับและสมการ 
(1)สามารถเขยีนในรปูของสมการเวกเตอรไ์ดเ้ป็น 

)()()( nxnwny T=                (2) 
โดยที ่ 

T
L nwnwnwnw )](...)()([)( 110 −=      (3) 

TLnxnxnxnx )]1(...)1()([)( +−−=  Ln ≥   (4) 
คา่ของ )(nw สามารถหาไดโ้ดยใชก้ฎการปรบัตงัเองแบบ Least Mean 
Squares (LMS) ซึง่เป็น Steepest-Descent Method [1] จากรปูที ่ 1 
ในการหาเอกลกัษณ์เราตอ้งการ 0)()()( =−= nyndne  หรอืมี
ขนาดน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดงันัน้การปรบัหาค่าพารามเิตอร ์
สามารถกระทําได้โดยการแก้ปญัหา Minimization โดยมีฟงัก์ชัน
วตัถุประสงค ์(Objective Function) คอื 

)]([)( 2 neEn =ξ      (5) 
โดยที ่ [.]E  เป็นคา่คาดหวงั (Expected Value) 

อย่างไรกต็ามในทางปฏบิตัคิ่า )(nξ  สามารถหาไดแ้ต่ตอ้งใช้
เวลาคาํนวณนานจงึจาํเป็นตอ้งมกีารประมาณ เน่ืองจากในทีน้ี่เป็นการ
ทํางานแบบปรับค่าอย่างต่อเน่ือง ดังนัน้ค่าประมาณของ 

)]([)( 2 neEn =ξ  ที ่เวลา n  ทีเ่หมาะสม คอื )(2 ne  นัน่คอืจะได ้

)()(ˆ)( 2 nenn =≈ ζξ                       (6) 
ในเทอมของเกรเดยีนตข์องคา่ผดิพลาดกาํลงัสอง (Squared Error) 

)()]([2)(ˆ nenen ∇=∇ξ    (7) 
จาก )()()( nyndne −=  โดยที ่ )(ny  คาํนวณจากสมการ (2) ทาํให้
ได ้         

        )()()()( nxnwndne T−=          (8) 
โดยที ่

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂
∂

∂
∂

∂
∂

=∇
−110

,...,,
Lwww

      (9) 

 จะได ้         
)()( nxne −=∇      (10) 

แทนสมการ (10) ลงในสมการ (7) ไดป้ระมาณเกรเดยีนต ์

)()(2)(ˆ nenxn −=∇ξ     (11) 
และใชห้ลกัการของ Steepest Descent 

)(ˆ
2

)()1( nnwnw ξμ
∇−=+   (12) 

โดยที ่ μ  คอื อตัราการปรบัตวั (Step Size หรอื Training Rate) และ 

)(ˆ nξ∇  คอืค่าเกรเดยีนตข์องฟงักช์นัวตัถุประสงค ์ สว่นเลข 2 ทีห่าร
ในสมการเป็นเพยีงใสเ่พิม่เขา้มาเพือ่ใหผ้ลลพัธส์ดุทา้ยอยูใ่นรูปแบบที่ 
ตอ้งการเท่านัน้ แทนสมการ (11) ลงในสมการ (12) จะไดก้ฎการปรบั
คา่แบบ LMS  

)()()()1( nenxnwnw μ+=+     (13) 
 
4. หลกัการของการควบคมุแบบแยกความถ่ี 

เน้ือหาในสว่นน้ีจะกล่าวถงึการควบคุมแบบแยกความถีซ่ึง่เป็น
วธิกีารใหมท่ีนํ่าเสนอขึน้ในบทความฉบบัน้ีเพือ่เพิม่ความเรว็ในการลด
เสยีงรบกวนหลายยา่นความถี ่ แบ่งออกเป็นสองรปูแบบคอืการควบคุม

แบบแยกความถีโ่ดยใชต้วักรองความถีก่่อน (Frequency Splitting LMS 
Using Pre-Filters : Pre-Filter FS-LMS) และการควบคุมแบบแยก
ความถีโ่ดยใชต้วักรองก่อนและหลงั (Frequency Splitting LMS Using 
Pre&Post-Filters : Pre&Post-Filter FS-LMS) 
 ส่วนน้ีเป็นส่วนทฤษฎีการควบคุมสญัญาณรบกวนหลายความถี่
โดยแยกความถี่ก่อนเขา้ตวัควบคุมด้วยตวักรองแบบดจิติอล (Digital 
Filter) หลกัการทาํงานจะเป็นดงัรปูที ่8 
 

+P(Z)
)(ne)(nx

)(1 nx

)(2 nx

)(1 ny

)(2 ny

)(ny

-
sum

W1(Z)

W2(Z)

F1(Z)

F2(Z)

LMS1

LMS2

)(nxi )(nyi

)(nd

sum

sum

Wi(Z)Fi(Z)

LMSi

+

+
+

+

 
รปูท่ี 8 แสดงแผนผงัการทาํงานของการควบคุมแบบแยกความถีก่่อน 

 
 การทํางานเริม่จากสญัญาณรบกวนหลายความถี่ )(nx  ผ่านตวั
กรอง )(zFi  ทําหน้าทีเ่ป็น ตวักรองความถี่ย่านที ่ i  ผลลพัธ์ออกมา
เป็น )(nxi  จากนัน้จะส่งต่อไปยัง )(zWi  เป็นตัวควบคุมที่ปรับ
ค่าเฉลี่ยกําลงัสองตํ่าสุด (LMS) ตวัที่ i  ทําหน้าที่ควบคุมสญัญาณ
รบกวนย่านที ่ i  สญัญาณเอาทพ์ุททีไ่ดอ้อกมาเป็น )(nyi  สุดทา้ยทํา
การรวมสญัญาณ )(nyi  ทุกยา่นความถีเ่ขา้ดว้ยกนัเป็น )(ny  นัน่คอื 
  )()()()( 21 nynynyny i+⋅⋅⋅++=    (14) 
จากนัน้สญัญาณ )(ny  ที่ได้ไปหกัลบกบัสญัญาณรบกวน )(nd  ณ 
ตาํแหน่งทีส่นใจจะไดเ้ป็นสญัญาณผดิพลาด (Error) )(ne  
          )()()( nyndne −=                                 
 )]()()([)()( 21 nynynyndne i+⋅⋅⋅++−=        (15) 
โดยในกรณน้ีีคา่ของ )(nyi  ในแต่ละยา่นความถีค่อื 

  )()()( nxnwny i
T
ii =        (16) 

นําสมการที ่(15) แทนในสมการที ่(16) ไดเ้ป็น 
[ ])()()()()()()()( 2211 nxnwnxnwnxnwndne i

T
i

TT +⋅⋅⋅++−=    (17) 
นําสมการที ่(17) ไปหาเกรเดยีนตไ์ดเ้ป็น 
  )()()()( nxnfnxne ii −=−=∇     (18) 
นําสมการที ่(18) แทนในสมการที ่(7) ไดเ้ป็น 

 )()(2)(ˆ nenxn ii −=∇ξ             (19) 
นําสมการที ่(19) แทนในสมการที ่(12) กฎการปรบัตวัแบบแยกความถี่
ก่อนเป็น   

 )()()()1( nenxnwnw iii μ+=+     (20) 
 ส่วนน้ีเป็นส่วนทฤษฎีการควบคุมสญัญาณรบกวนหลายความถี่
โดยแยกความถี่ก่อนและหลงัเขา้ตวัควบคุม ดว้ยตวักรองแบบดจิติอล 
(Digital Filter) หลกัการทาํงานจะเป็นดงัรปูที ่9  
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รปูท่ี 9 แสดงแผนผงัการทาํงานของของการควบคุมรปูแบบแยกความถี่

ก่อนและหลงั 
 
 การทาํงานจะคลา้ยกบัการทาํงานของวธิกีารแยกความถีก่่อน แต่
จะเพิม่สว่นของตวักรอง )(zFi  ทางดา้นหลงัของ LMS เพือ่ใชใ้นการ
แยกสญัญาณคา่ผดิพลาด )(ne  ออกเป็นยา่นความถีแ่บบเดยีวกบัสว่น
กรองสญัญาณ )(nx  จะไดเ้ป็นดงัสมการที ่(20) 

  )(*)()( nenfne ii =     (20) 
โดยที ่ )]()()([)()( 21 nynynyndne i+⋅⋅⋅++−=  
ได ้ )(nei  เป็น  

[ ])]()()([)(*)()( 21 nynynyndnfne iii +⋅⋅⋅++−=      (21) 
โดยในกรณน้ีีคา่ของ )(nyi  ในแต่ละยา่นความถีจ่ากสมการที ่ (16) 
แทนในสมการที ่(21) ไดเ้ป็น 

[ ])]()()()()()([)(*)()( 2211 nxnwnxnwnxnwndnfne i
T
i

TT
ii +⋅⋅⋅++−=  (22) 

เมือ่นําสมการที ่(22) ไปหาเกรเดยีนตไ์ดเ้ป็น 
 )()()()( nxnxnfne iiii −≈−=∇    (23) 

นําสมการที ่(23) แทนในสมการที ่(7) ไดเ้ป็น 

   )()(2)(ˆ nenxn iii −=∇ξ      (24) 
นําสมการที ่(24) แทนในสมการที ่(12) กฎการปรบัตวัแบบแยกความถี่
เป็น   

  )()()()1( nenxnwnw iiii μ+=+    (25) 
 
5. ผลการทดลอง 

จากรปูที ่10 แสดงผลการลดทอนเสยีงผดิพลาดจากการจาํลองใน
คอมพวิเตอรเ์ปรยีบเทยีบการควบคุมสามแบบคอื LMS, Pre-Filters 
FS-LMS และ Pre&Post-Filters FS-LMS โดยใหส้ญัญาณเขา้เป็น
ฟงักช์ัน่ไซน์สองความถีท่ี ่150 Hz และ 500 Hz มแีอมพลจิดูเท่ากบั 

0.2 ทีอ่ตัราการปรบัค่าตวัแปรของตวัควบคุม 3103 −×  และลําดบัของ
ตวัควบคุมเท่ากบั 100 ปรากฏว่าอตัราการลดทอนเสยีงของแบบ  
Pre&Post-Filters FS-LMS เรว็ทีสุ่ดรองลงมาเป็น Pre-Filters FS-LMS 
และ LMS ตามลาํดบั 

ส่วนในการทดลองในอุปกรณ์จรงิในรูปที่ 11 เปรยีบเทยีบการ
ทาํงานของ LMS ทีค่่าลําดบั (Order) 200 และ Pre-Filters FS-LMS ที่
คา่ลาํดบั (Order) 100 โดยใหส้ญัญาณเขา้แบบเดยีวกบัในการจาํลองใน

คอมพวิเตอร์ และที่อตัราปรบัค่าพารามเิตอร์ 510−=μ  พบว่าการ
ทาํงานของ Pre-Filters FS-LMS ใชเ้วลาในการลดระดบัเสยีงรบกวน 7 
วนิาท ีเรว็กวา่แบบ LMS ทีใ่ชเ้วลาถงึ 15 วนิาท ีสว่นระดบัเสยีงลดลง
ได ้27 dB และ 28 dB ตามลาํดบั  

 
 

รปูท่ี 10 แสดงการเปรยีบเทยีบการทาํงานของการควบคุมทัง้สามแบบ 
           ในการจาํลองการควบคุมในคอมพวิเตอร ์

 
 

รปูท่ี 11 แสดงการเปรยีบเทยีบการทาํงานในชุดทดลองจรงิ 
 

ในส่วนน้ีทาํการทดลองการควบคุมเฉพาะเสยีงรบกวนในเพลง 
ในการทดลองจะมเีสยีงเพลงกบัเสยีงรบกวนสามความถีโ่ดยจะแบ่งเป็น 
เสยีงรบกวนทีต่อ้งการใหล้ดลงสองความถี ่และไมต่อ้งการใหล้ดลงหนึ่ง
ความถี่ โดยทําการเปรยีบเทยีบจากการควบคุมแบบทีไ่ม่แยกความถี่
เสยีงรบกวน กบัแบบที่แยกความถี่เสยีงรบกวนโดยในส่วนน้ีจะใช้ตวั
กรองแบบแบนดพ์าส (Band Pass)ทีม่คี่าลําดบั 60 กรองทีส่ว่นความถี ่
500 Hz และ 150 Hz รปูที ่12 แสดงผลการควบคุมแบบ LMS ในเวลา
ต่างๆ โดยเปิดเพลงและมคีวามถีร่บกวนสองความถี ่ที ่150 Hz กบั 
500 Hz สว่นทีค่วามถี ่300 Hz ไมต่อ้งการใหล้ดระดบัเสยีงลง พบว่า
การควบคุมแบบ LMS จะลดระดบัเสยีงรบกวนทัง้ 150 Hz 300 Hz 
และ 500 Hz ลงทัง้สามความถี ่
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     วนิาททีี ่7          วนิาททีี ่10 

            วนิาททีี ่12                            วนิาททีี ่14 
รปูท่ี 12  แสดงการควบคุมเสยีงรบกวนแบบ LMS ในเสยีงเพลงทีเ่วลา 
             ต่างๆ 
 

รปูที ่13 แสดงการควบคุมเสยีงรบกวนแบบ Pre-Filters FS-LMS 
ในเวลาต่างๆ โดยเปิดเพลงเดยีวกบัการทดลองขา้งต้นและมคีวามถี่
รบกวนทีต่อ้งการลดระดบัสองความถีค่อื 150 Hz และ 500 Hz สว่น
ความถีท่ีไ่ม่ตอ้งการลดระดบัเสยีงคอื 300 Hz พบว่าการควบคุมแบบ 
Pre-Filters FS-LMS สามารถลดเสยีงรบกวนเฉพาะทีค่วามถี ่150 Hz 
และ 500 Hz ไดเ้ป็นอย่างดโีดยยงัสามารถคงความถีท่ี ่300 Hz อยู่
เหมอืนเดมิได ้

 
   วนิาททีี ่5          วนิาททีี ่8 

    วนิาททีี ่10                      วนิาททีี ่12 
รปูท่ี 13 แสดงการควบคุมเสยีงรบกวนแบบ Pre-Filters FS-LMS ใน 
              เวลาต่างๆ 
 
6. สรปุและข้อเสนอแนะ 

บทความนี้ไดนํ้าเสนอเทคนิคการแยกความถีข่องสญัญาณรบกวน
ออกจากกนัเพือ่ลดเวลาในการลดลงของเสยีงของการควบคุมเสยีงแอค
ทฟีแบบป้อนไปขา้งหน้า จากผลการทดลองพบว่าเทคนิคทีนํ่าเสนอน้ี
สามารถลดระดบัเสยีงไดเ้รว็มากขึน้ถงึ 2 เท่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัวธิทีี่

ไม่มกีารแยกความถี่เสยีง ส่วนในการทดลองลดเสยีงรบกวนใน
เสยีงเพลงนัน้ในการใช้วธิีการแยกความถี่ก็สามารถลดเสยีงรบกวน
เฉพาะทีเ่ราไมต่อ้งการไดด้กีวา่การควบคุมแบบทีไ่มม่กีารแยกความถี ่

เน่ืองด้วยขอ้จํากดัของการคํานวณของการ์ด DSP ทําให้ไม่
สามารถทดลองใส่ตวักรองความถี่ดจิติอลที่มลีําดบัสูงและใส่ตวักรอง
ความถีห่ลายๆตวัได ้ เหตุเพราะวา่การด์ DSP เป็นอุปกรณ์ทีอ่อกแบบ
มาเพื่อสําหรับงานบันทึกเสียงและอุปกรณ์สําหรับสื่อหลายทาง 
(Multimedia Card) ดงันัน้อตัราการสุม่ตวัอย่างทีใ่ชจ้งึมคี่าสงูประมาณ 
5512.5 Hz ทาํใหม้เีวลาประมวลผลต่อช่วงการชกัตวัอย่างน้อย หากมี
การด์ DSP ทีม่อีตัราการชกัตวัอย่างทีน้่อยลงเพือ่ทีจ่ะสามารถใสล่ําดบั
ของตวักรองดจิติอล (Digital Filter) ใหม้ากขึน้และใสไ่ดห้ลายๆตวัจะ
สามารถแยกความถีเ่ฉพาะไดม้ากขึน้  
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บทคดัย่อ  
งานวจิยัน้ีศกึษาลกัษณะการเคลื่อนทีข่ ึน้บนัไดของหุ่นยนต ์โดย

ออกแบบใหหุ้่นยนต์มขีาเกบ็อยู่ภายในลอ้ โดยใชล้อ้เคลื่อนทีบ่นพืน้
ราบ และใช้ขาเคลื่อนทีข่ ึน้บนัได ซึ่งการออกแบบหุ่นยนต์ขึน้บนัได
นอกจากจะสร้างตวัหุ่นยนต์แล้วจะต้องคํานึงถึงลกัษณะของบนัได
ด้วย เพราะว่าหุ่นยนต์อาจขึ้นบนัไดที่ความสูงและความลึกตามที่
กําหนดได ้แต่ถา้บนัไดมคีวามสงูและความลกึต่างจากทีก่ําหนดอาจ
ทําให้หุ่นยนต์ขึน้บนัไดไม่ได้เน่ืองจากกลไกการทํางานหรอืรูปร่าง
ของตวัหุน่ยนตเ์อง ดงันัน้หากออกแบบใหหุ้น่ยนตส์ามารถยดืและหด
ขาไดเ้พือ่ปรบัชว่งการกา้วขึน้บนัไดกจ็ะสามารถแกป้ญัหาดงักล่าวได ้
โดยในงานวจิยัน้ีจะใช้การจําลองในคอมพวิเตอร์(Simulation) ให้
หุ่นยนต์เคลื่อนทีข่ ึน้บนัไดทีม่ลีกัษณะความสงูหรอืความลกึแตกต่าง
กนัไปเพื่อดูเส้นทางการเดนิของหุ่นยนต์ (Trajectory) จะได้นํามา
วเิคราะหป์รบัชว่งการกา้วเดนิของหุน่ยนตเ์พือ่ขึน้บนัได  
 
Abstract  

 This paper aims to study the motion of a stair climbing 
robot which has adjustable wheel-legs design. The leg can be 
retraced into the wheel on a normal flat terrain operation to 
maximize the forward moving speed. When approaching a stair 
or an uneven terrain, the leg can be extended from the wheel 
to increase its climbing ability. The robot can adapts its 
configuration to comply with different stair condition such as 
different in step depth and height. The extend and retract 
configuration during the rotation cycle called the climbing gait 
was designed according to the different stair conditions. The 
trajectories of the robot motion according to the proposed gait 
design are shown in the simulation.   
 
Keywords  
Wheel-legs, Stair climbing robot, Extension/Retraction leg,  
Gait design, Simulation  
 

1. บทนํา 
ในปจัจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามบีทบาทในการดําเนินชวีติของ

มนุษย์มากขึ้น หน่ึงในนัน้คือเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ จาก
งานวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วกบัการออกแบบและสรา้งหุ่นยนตข์ึน้บนัไดได้
มกีารพฒันามาอย่างต่อเน่ือง ทัง้วธิกีารขึน้บนัได กลไกในการสง่แรง 
การควบคุมหุ่นยนต์ รวมไปถึงลกัษณะการเคลื่อนที่ขึ้นบนัไดของ
หุน่ยนต ์ซึง่สามารถแบง่ได ้7 รปูแบบ ดงัน้ี 

1. การเคลื่อนทีข่ ึน้บนัไดดว้ยลอ้ตนีตะขาบ เชน่           
    Urban[1], PackBot, iBOT 
2. การเคลื่อนทีข่ ึน้บนัไดดว้ยขา เชน่ Asimo,HRP2, RHex [2] 
3. การเคลื่อนทีข่ ึน้บนัไดดว้ยลอ้ เชน่ Shrimp[3], Helios V[4] 
4. การเคลื่อนทีข่ ึน้บนัไดดว้ยการกระโดด เชน่ Scout[5] 
5. การเคลื่อนทีข่ ึน้บนัไดดว้ยการเปลีย่นแปลงรปูรา่งและการ  
    รวมตวักนั เชน่ Polybot[6] 
6. การเคลื่อนทีข่ ึน้บนัไดดว้ยการผสมผสานกนัระหวา่งลอ้และ 
    ขา เชน่ Whegs[7], WorkPartner [8] 
7. อื่นๆ เชน่ OmniTread Serpentine Robot, Three Gremlin  
    Robots Docked[9] 
จากความสามารถของหุ่นยนต์ที่มีอยู่ในปจัจุบนั ได้มกีารนํา

หุ่นยนต์มาใช้ในงานทางด้านการสํารวจพื้นที่ ด้านการค้นหา
ผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลอืเจา้หน้าทีใ่น
การปฏบิตังิานทีม่นุษยย์ากจะเขา้ถงึหรอืมคีวามเสีย่งมากเกนิไป ซึง่
พื้นที่ดงักล่าวส่วนมากเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมี
ลกัษณะพืน้ผวิแบบใดและอาจเตม็ไปดว้ยสิง่กดีขวาง หุน่ยนตท์ีใ่ชล้อ้
ในการเคลื่อนทีจ่งึไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่สามารถเคลื่อนทีข่า้มสิง่
กดีขวางทีม่คีวามสูงมากกว่ารศัมขีองล้อได ้ ส่วนหุ่นยนต์ทีใ่ชข้าใน
การเคลื่อนทีส่ามารถทีจ่ะกา้วขา้มสิง่กดีขวางไดแ้ต่กม็โีครงสรา้งของ
หุน่ทีซ่บัซอ้นทาํใหม้กีารเคลื่อนทีท่ีช่า้ ดงันัน้จงึไดอ้อกแบบหุ่นยนตท์ี่
สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนที่ตามสภาพแวดล้อมที่
ตอ้งการใชง้าน โดยหุ่นยนตจ์ะมกีารทาํงานเป็น 2 รปูแบบ คอื การ
เคลื่อนทีบ่นพืน้ราบดว้ยลอ้และการเคลื่อนทีข่ ึน้บนัไดดว้ยการยดืขาที่
อยู่ภายในล้อออกมาเพื่อขึ้นบันได ซึ่งสามารถนําหุ่นยนต์ไป
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ประยุกต์ใชใ้นงานสํารวจไดเ้พราะหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนทีใ่นพืน้ที่
ขรขุระและปีนขา้มสิง่กดีขวางได ้

การนําเสนองานวจิยัน้ีแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี ส่วนแรกเป็นการ
ออกแบบทางกล กล่าวถงึการออกแบบโครงสรา้งของหุ่นยนต์ การ
ออกแบบกลไกการเคลื่อนทีย่ดื/หดขาและการสรา้งหุ่นยนต์ตน้แบบ 
ส่วนที่สองคอืการวเิคราะห์หุ่นยนต์ขึน้บนัได กล่าวถึง จลนศาสตร์
ของหุ่นยนต์ขึน้บนัไดและการออกแบบการปรบัช่วงการกา้วเดนิเพื่อ
ขึน้บนัได ส่วนทีส่ามเป็นการจาํลองการปรบัช่วงการกา้วเดนิเพื่อขึน้
บนัไดและสดุทา้ยเป็นสรปุและแนวทางการดาํเนินงานในอนาคต 
 
2. การออกแบบทางกล 

การออกแบบทางกลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การ
ออกแบบโครงสรา้งของหุ่นยนต ์การออกแบบกลไกการเคลื่อนทีย่ดื/
หดขาและการสรา้งหุน่ยนตต์น้แบบ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 
2.1 การออกแบบโครงสร้างของหุ่นยนต ์
 หุ่นยนต์ม ี4 ล้อ ขบัเคลื่อนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 2 ตวั 
โดยที่ภายในแต่ละล้อจะมขีาอยู่ 3 ขา ซึ่งถูกควบคุมด้วยเซอร์โว
มอเตอร์ในแต่ละขา รูปที่ 1. แสดงการออกแบบโครงสร้างของ
หุน่ยนตแ์ละขนาดของหุน่ยนตแ์สดงในตารางที ่1. 
 

 
รปูที ่1. โครงสรา้งหุน่ยนต ์

 
ตารางที ่1. แสดงขนาดของหุน่ยนตข์ึน้บนัได 

 
 

2.2 การออกแบบกลไกการเคลื่อนท่ียืด/หดขา 
การออกแบบกลไกการเคลื่อนทีย่ดื/หดขา โดยตดิตัง้ขาเขา้กบั

เซอรโ์วมอเตอร ์เมือ่เซอรโ์วมอเตอรห์มุนจะเปลีย่นการเคลื่อนทีแ่บบ
หมุนเป็นการเคลื่อนที่แบบเลื่อนแทน ส่งผลให้ขาขยบัยดืเขา้/ออก
ตามการควบคุม แสดงรปูเมื่อขาเกบ็อยู่ในลอ้และขาเมื่อยดืออกจาก
ลอ้ไดด้งัรปูที ่2. และ 3. ตามลาํดบั 
 

  
   รปูที ่2. ขาเกบ็อยูใ่นลอ้            รปูที ่3. ขายดืออกจากลอ้ 

 
2.3 การสร้างหุ่นยนตต้์นแบบ 

การสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น
ชิน้สว่นทางกลซึง่มกีลไกยดื/หดขาควบคุมโดยเซอรโ์วมอเตอรใ์นแต่
ละขาดงัทีไ่ดก้ล่าวแล้วในหวัขอ้ที ่2.1, 2.2 และส่วนของวงจร ซึ่ง
แสดงเป็นแผนผงัของระบบ โดยมแีบตเตอรีเ่ป็นแหล่งจ่ายพลงังาน
ป้อนให้กับระบบทัง้หมด ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCS-51) 
ประมวลผลคําสัง่ส่งไปยงับอรด์ขบัมอเตอรก์ระแสไฟฟ้ากระแสตรง
และบอร์ดขบัเซอร์โวมอเตอร์เพื่อควบคุมการทํางานของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรงและเซอรโ์วมอเตอรต์ามลาํดบั (ดงัรปูที ่4, 5 และ 6) 
 

  
           รปูที ่4. ลอ้หน้า                  รปูที ่5. ขาของหุน่ยนต ์

 
 

 
รปูที ่6. แผนผงัของระบบ 

 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดขอ้มลู หน่วย 
ความกวา้ง           330 มลิลเิมตร 
ความยาว           500 มลิลเิมตร 
ความสงู           110 มลิลเิมตร 

เสน้ผา่นศนูยก์ลางลอ้           220 มลิลเิมตร 
มอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง              2 ตวั 

เซอรโ์วมอเตอร ์             12 ตวั 
ระยะยดืของขา             50 มลิลเิมตร 

น้ําหนกัรวมทัง้หมด               5 กโิลกรมั 
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3. การวิเคราะหห์ุ่นยนตขึ์น้บนัได 
การวเิคราะหห์ุ่นยนตข์ึน้บนัไดถูกคาํนวณดว้ยวธิทีางเรขาคณิต

แบง่เป็น 2 หวัขอ้ ดงัน้ี 
 
3.1 จลนศาสตรข์องหุ่นยนตขึ์น้บนัได 

 
รปูที ่7. แบบจาํลองสมมลูของหุน่ยนตข์ึน้บนัได 

  
จากรปูที ่7. แสดงแบบจาํลองสมมลูของหุน่ยนตข์ึน้บนัได โดยม ี 

{ } { } { }{ } { }irf LWWBE ,,,,  ถูกกําหนดเป็นแกนอ้างอิงโลก, 

แกนของตวัหุ่นยนต,์ แกนของลอ้หน้า, แกนของลอ้หลงั, แกนอา้งองิ

ของขาที ่ i  (โดยที ่ 12,...,3,2,1=i ) ตามลําดบั  โดยม ี BP  

เป็นเวคเตอร์ระบุตําแหน่งของหุ่นยนต์, BL  คือ ระยะจากจุด

ศนูยก์ลางมวลของหุ่นยนตไ์ปยงัดุมลอ้, 1θ  คอื มุมระหวา่งแกนของ

ตวัหุ่นยนต์กบัแกนในแนวนอน(แกน x ), 2θ  คอื มุมระหว่างแกน
ของตวัหุน่ยนตก์บัแกนของขาที ่1 

ขาขา้งขวาและซา้ยของลอ้หน้าถูกกําหนดเป็นขา 1,2,3 และ 
4,5,6 ตามลําดบั(ขา 1 อยู่ตําแหน่งเดยีวกนักบัขา 4, ขา 2 อยู่
ตําแหน่งเดยีวกนักบัขา 5, ขา 3 อยู่ตําแหน่งเดยีวกนักบัขา 6) และ
ในกรณีขาขา้งขวาและซา้ยของลอ้หลงัถูกกําหนดเป็นขา 7,8,9  และ 
10,11,12 ตามลําดบั (ขา 7 อยู่ตําแหน่งเดยีวกนักบัขา 10, ขา 8 อยู่
ตาํแหน่งเดยีวกนักบัขา 11, ขา 9 อยูต่าํแหน่งเดยีวกนักบัขา 12) 
 
กาํหนดให ้

BB VP ,    คอื เวคเตอรต์าํแหน่งและความเรว็ของหุน่ยนต ์
                ตามลาํดบั 

WfWf VP , คอื เวคเตอรต์าํแหน่งและความเรว็ทีล่อ้หน้าตามลาํดบั 

11, LL VP  คอื เวคเตอรต์าํแหน่งและความเรว็ทีข่า 1 ตามลาํดบั 

1Lω         คอื เวคเตอรค์วามเรว็เชงิมมุของขา 1 ของลอ้หน้า 

2112 θθθ +=  

ตาํแหน่งและความเรว็ทีต่วัหุน่ยนตแ์กน { }B  หาไดจ้าก 

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
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y
x

PB                                (1) 
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⎥
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ตาํแหน่งและความเรว็ทีล่อ้หน้าแกน { }fW หาไดจ้าก 
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ตาํแหน่ง ความเรว็และความเรว็เชงิมมุทีล่อ้หน้าแกน { }1L หาจาก 
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กําหนดให้ขา 2 และ 3 ทํามุมกับขา 1 เป็น 120 และ 240 องศา
ตามลําดบั (ขา 1->ขา 2->ขา 3 นบัทวนเขม็นาฬกิา) และขาทีอ่ยู่ใน
ลอ้หลงัหมนุเป็นมมุเดยีวกนักบัลอ้หน้า 

 
3.2 การออกแบบการปรบัช่วงการก้าวเดินเพ่ือขึน้บนัได 

การทํางานของล้อเมื่อจะขึ้นบันไดจากขัน้ที่ 1 ไปยงัขัน้ที่ 2 
แสดงดงัรปูที ่8. ถงึ 13. การเคลื่อนทีข่องหุ่นยนตจ์ะแบ่งออกเป็น  6 
ชว่ง ดงัน้ี 

ชว่งที ่1. ลอ้หมนุจากจดุเริม่ตน้จนชนกบับนัได 
ชว่งที ่2. ขายดืออกมาจากลอ้ 
ชว่งที ่3. ลอ้หมนุต่อจนขาชนกบับนัได 
ชว่งที ่4. ขายกตวัขนานกบัเสน้แนวนอนของบนัได 
ชว่งที ่5. ลอ้ยกตวัไปยงับนัไดขัน้ถดัไป 
ชว่งที ่6. ขาหดเกบ็เขา้ลอ้ 
การเคลื่อนทีข่องหุน่ยนตจ์ะคาํนวณหาคาบเวลาไดจ้ากสมการที ่

8 ถงึ 13 ดงันัน้การหาคาบเวลาจงึสามารถระบุถงึกระบวนการปรบั
ชว่งการกา้วเดนิของหุน่ยนตไ์ด ้

 

 
รปูที ่8. เมือ่ลอ้หมนุจากจดุเริม่ตน้จนชนกบับนัได (ชว่งที ่1) 
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พจิารณาทีล่้อหน้าในรูปที ่8. กําหนดใหล้้อหมุนดว้ยความเรว็

เชิงมุมคงที่ หุ่นยนต์จะถูกวางในท่าเริม่ต้นซึ่งมขีา 1L  วางตวัใน
แนวนอนขนานกับพื้น จากนัน้ล้อจะหมุนจนกระทัง่ชนกับบันได 

ดงันัน้จะหาคาบเวลาชว่งที ่1 ( 1t ) ไดจ้าก 

ω
θ1

1 =t                                 (8) 

โดยที ่ 1θ  คอื มมุระหวา่งแกนของตวัหุน่ยนตก์บัแกนอา้งองิขา 1 ,  
ω  คอื ความเรว็เชงิมมุของลอ้ 
 

 
รปูที ่9. การยดืขา (ชว่งที ่2) 

 
ช่วงที่ 2 เมื่อล้อหมุนไปชนกับขอบของบันไดจะตรวจสอบ

เงื่อนไขว่าลอ้หมุนวนไปกีร่อบกี่องศา เพื่อใหข้าใดควรจะยดืออกมา
ซึง่ในทีน้ี่กําหนดใหเ้ป็นขา 3 (วดัทวนเขม็นาฬกิา) ในรปูที ่9. ตวั
เซอร์โวมอเตอร์จะยดืขาให้มรีะยะ L  ตามที่กําหนด ซึ่งจะหา

คาบเวลาชว่งที ่2 ( 2t ) ไดจ้าก 

servo

servot
_

_2
2 ω

θ
=                           (9) 

โดยที ่ servo_2θ  คอื มมุการหมนุของเซอรโ์วมอเตอร,์ 

servo_ω  คอื ความเรว็เชงิมมุของเซอรโ์วมอเตอรใ์นการยดืขา 

 

 
รปูที ่10. เมือ่ขา 3 ชนกบับนัได (ชว่งที ่3) 

 
ต่อมาลอ้จะหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าขา 3 จะชนบนัไดดงัรปูที ่10. 

ซึง่จะหาคาบเวลาชว่งที ่3 ( 3t ) ไดจ้าก 

ω
θ

ω
θθ 3

3 =
−

= cht                      (10) 

โดยที ่ hθ  คอื มุมระหว่างแกนของตวัหุ่นยนต์กบัแกนอา้งองิขา 3 

(ก่อนชนบนัได) , cθ  คอื มุมระหวา่งแกนอา้งองิของตวัหุ่นยนตก์บั

แกนอา้งองิขา 3 (หลงัชนบนัได), 3θ  คอื ผลต่างของมุม hθ  กบั 

cθ , ω  คอื ความเรว็เชงิมมุของลอ้ 

 

 
รปูที ่11. เมือ่ขา 3 ขนานกบับนัได (ชว่งที ่4) 

 
ต่อมาลอ้จะยกตวัสง่ผลใหข้า 3 ขนานกบับนัได ดงัรปูที ่11.  ซึง่

จะหาคาบเวลาชว่งที ่4 ( 4t ) ไดจ้าก 

ω
θct =4                              (11) 

โดยที ่ cθ  คอื มุมระหว่างมุมระหว่างแกนอา้งองิของตวัหุ่นยนต์กบั

แกนอา้งองิขา 3 , ω  คอื ความเรว็เชงิมมุของลอ้ 
 

 
รปูที ่12. ลอ้ยกตวัไปยงับนัไดขัน้ถดัไป (ชว่งที ่5) 

 
จากนัน้ลอ้จะยกตวัไปยงับนัไดขัน้ถดัไป ดงัรปูที ่12. ซึง่จะหา

คาบเวลาชว่งที ่5 ( 5t ) ไดจ้าก 

ω
θ

ω
θ 5

5

180
=

−°
= ft                     (12) 
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โดยที ่ fθ  คอื มุมระหวา่งแกนในแนวนอน(แกน x )กบัขา 3 , 5θ
คอื มมุการยกตวัขึน้บนัไดขัน้ถดัไป, ω  คอื ความเรว็เชงิมมุของลอ้ 

 
รปูที ่13. ขา 3 จะหดเขา้ภายในลอ้ (ชว่งที ่6) 

 
จากรปูที ่13. เซอรโ์วมอเตอรจ์ะสัง่ใหข้า 3 หดเขา้ไปในลอ้ ซึง่

จะหาคาบเวลาชว่งที ่6 ( 6t ) ไดจ้าก 

servo

servot
_

_6
6 ω

θ
=                            (13) 

โดยที ่ servo_6θ  คอื มมุการหมนุของเซอรโ์วมอเตอร,์  

servo_ω  คอื ความเรว็เชงิมมุของเซอรโ์วมอเตอรใ์นการหดขา 

จากนัน้ล้อจะหมุนจนกว่าจะชนบนัไดขัน้ที่ 2 ซึ่งรูปแบบการ
เคลื่อนทีจ่ะวนรอบการทาํงานเหมอืนกบัตอนอยู่บนัไดขัน้ที ่1 ซึง่ค่า

เวลาตัง้แต่ 1t  ถงึ 6t สามารถนําไปใชใ้นการจาํลองการเคลื่อนที่

ของหุ่นยนต์เพื่อศกึษาว่าหากเปลี่ยนแปลงค่าตวัแปร H (ความสูง
ของบันได)หรือ W (ความลึกของบันได) แล้วหุ่นยนต์จะต้อง
ปรบัเปลี่ยนช่วงการก้าวเดนิอย่างไร ซึ่งไดแ้สดงผลการทดลองดว้ย
การจาํลองในหวัขอ้ที ่4.   
 
4. การจาํลองการปรบัช่วงการก้าวเดินเพ่ือขึน้บนัได 

นําสมการที่หามาได้จากหัวข้อที่ 3. ไปคํานวณหาค่าใน
โปรแกรม MATLAB เพือ่ใชจ้าํลองการเคลื่อนทีข่องหุ่นยนตข์ึน้บนัได
โดยเขยีนกราฟเพื่อหาช่วงเวลาที่ใช้ปรบัช่วงการก้าวเดินเพื่อขึ้น
บนัได ใชส้มมตฐิานในการจาํลองการเคลื่อนทีข่องหุน่ยนต ์ดงัน้ี 

1. การเคลื่อนทีเ่ป็นการเคลื่อนทีแ่บบไมม่กีารลื่นไถล  
2. ไมค่ดิผลจากความเฉื่อยทีเ่กดิขึน้ 
3. การสมัผสัระหวา่งขากบับนัไดคดิเป็นจดุสมัผสั 
4. มติขิองหุน่ยนตถ์กูแทนทีด่ว้ยเสน้ตรงเพือ่ใหง้า่ยต่อการ 
   พจิารณา 
การจาํลองการปรบัช่วงการกา้วเดนิเพื่อขึน้บนัไดถูกแบ่งเป็น 2 

เงื่อนไข โดยเงื่อนไขแรก คอื บนัไดม ี2 ขัน้ มคีวามลกึ 620 มม. 
ความสงู 110 มม. ระยะในการยดืขา 30 มม. ล้อหมุนดว้ยความเรว็
เชงิมุมคงที่เท่ากบั 1.55 รอบ/วนิาท ีจะเขยีนกราฟได้ดงัรูปที่ 14. 
และ 15.ตามลาํดบั 

จากรปูที ่14. ทีบ่นัไดขัน้ที ่1 ลอ้หน้าขา 1,4 ยดืทีเ่วลา 2.99 ถงึ 
6.71 วนิาท ีลอ้หลงัขา 7,10 ยดืทีเ่วลา 7.64 ถงึ 11.98 วนิาท ี ที่
บนัไดขัน้ที ่2 ลอ้หน้าขา 3,6 ยดืทีเ่วลา 12.00  ถงึ 15.89 วนิาท ี
ลอ้หลงัขา 9,12 ยดืทีเ่วลา 16.82 ถงึ 21.16 วนิาท ีจะเหน็วา่หุ่นยนต์
มกีารปรบัช่วงการกา้วเดนิ คอื ขา 1,4 -> ขา 7,10 -> ขา 3,6 -> ขา 
9,12 ส่วนรูปที่ 15. แสดงล้อขาเคลื่อนที่ขึน้บนัไดที่มคีวามลกึ 620 
และความสงู 110 มม. 
 

 
รปูที ่14. ความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัการยดื/หดของขา 

 

 
รปูที ่15. หุน่ยนตข์ึน้บนัไดความลกึ 620 และความสงู 110 มม. 

 
เงือ่นไขทีส่อง คอื บนัไดม ี2 ขัน้ มคีวามลกึ 720 มม. ความสงู 

110 มม. ระยะในการยดืขา 30 มม. ลอ้หมนุดว้ยความเรว็เชงิมุมคงที่
เท่ากับ 1.55 รอบ/วินาที จะเขยีนกราฟได้ดังรูปที่ 16. และ 17.
ตามลาํดบั 

จากรปูที ่16. ทีบ่นัไดขัน้ที ่1 ลอ้หน้าขา 2,5 ยดืทีเ่วลา 3.58 ถงึ 
8.06 วนิาท ีลอ้หลงัขา 8,11 ยดืทีเ่วลา 8.99 ถงึ 13.33 วนิาท ี ที่
บนัไดขัน้ที ่2 ลอ้หน้าขา 2,5 ยดืทีเ่วลา 13.87  ถงึ 18.59 วนิาท ีลอ้
หลงัขา 8,11 ยดืทีเ่วลา 19.52 ถงึ 23.86 วนิาท ีจะเหน็วา่หุ่นนยนตม์ี
การปรบัช่วงการกา้วเดนิ คอื ขา 2,5 -> ขา 8,11 -> ขา 2,5 -> ขา 
8,11 ส่วนรูปที่ 17. แสดงล้อขาเคลื่อนที่ขึน้บนัไดที่มคีวามลกึ 720 
และความสงู 110 มม. 
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รปูที ่16. ความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลากบัการยดื/หดของขา 

 

 
รปูที ่17. หุน่ยนตข์ึน้บนัไดความลกึ 720 และความสงู 110 มม. 

 

5. สรปุและแนวทางการดาํเนินงานในอนาคต 
ผลทีไ่ดก้ารจาํลองช่วยในการออกแบบการปรบัระยะยดื/หดขา

เมื่อบนัไดมขีนาดเปลี่ยนไปจะมผีลต่อการปรบัเปลี่ยนช่วงการเดนิ
ของหุ่นยนต์ด้วย ส่วนการออกแบบเป็นล้อขามีข้อดีกว่าล้อ คือ 
หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนทีข่า้มสิง่กดีขวางทีส่งูกว่ารศัมขีองลอ้ได ้ทัง้
ยังมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนที่ตาม
ลกัษณะของพื้นผวิที่จะปฏิบตัิงานได้ หากพื้นที่เป็นผวิราบเรยีบก็
สามารถเคลื่อนทีใ่นรปูแบบของลอ้และเปลีย่นใหอ้ยู่ในรปูแบบขาเมือ่
ต้องการขึน้บนัได และหากเปลี่ยนความลกึหรอืความสูงของบนัได
หุ่นยนต์ก็สามารถปรบัเปลี่ยนระยะยดื/หดขาเพื่อที่จะสามารถขึ้น
บันไดที่เปลี่ยนไปได้ การดําเนินงานต่อไปจะปรับปรุงหุ่นยนต์
ตน้แบบและทาํระบบควบคุมเพือ่ทดสอบการเคลื่อนทีต่ามทีว่เิคราะห์
ไวข้า้งตน้ 
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บทคดัย่อ 
ปจัจบุนัการพฒันาระบบยานยนตจ์ะตอ้งคาํนึงถงึความปลอดภยั

เป็นสาํคญั  การออกแบบเพือ่ความปลอดภยัน้ีมกัขึน้อยูก่บัความเขา้ใจ
ในแรงทีเ่กดิขึน้จากพืน้ทีส่มัผสัระหวา่งยางและผวิถนนแลว้สง่ผา่นมาสู่
ตวัรถเป็นอยา่งมาก [2][7] วธิกีารหนึ่งทีใ่ชใ้นการตรวจวดัแรงดงักล่าว 
และทดสอบผลของแรงนี้ต่อระบบต่างๆ คอืการใชก้ารทดสอบแบบ 
Hardware-in-the-Loop (HIL) [1][2][6][7] ซึง่เป็นการสรา้งระบบจาํลอง
ดว้ยอุปกรณ์จรงิขึน้ อยา่งไรกต็ามงานวจิยัในอดตีทีผ่า่นมามกัเป็นการ
ทดสอบแยกกนัระหวา่งแรงทีส่ง่ผา่นระบบกนัสะเทอืนและแรงทีเ่กดิขึน้
จากการเลีย้ว [9]  แต่ในการใชง้านจรงิการสัน่สะเทอืนระหวา่งเกดิการ
เลีย้วมโีอกาสเกดิขึน้สงู และแรงทีเ่กดิจากการเลีย้วกส็ง่ผลต่อ
ความสามารถในการดดูซบัแรงสัน่สะเทอืนของระบบกนัสะเทอืนอกีดว้ย  
ดงันัน้บทความนี้จงึมจีดุประสงคเ์พือ่นําเสนอการออกแบบอุปกรณ์
ทดสอบ HIL น้ี ซึง่ระบบนี้กาํลงัอยูร่ะหวา่งการผลติขึน้จรงิ  ระบบน้ีใช้
ระบบกนัสะเทอืนและบงัคบัเลีย้วจากยานยนตจ์รงิขนาดเลก็ทีส่ามารถ
ควบคุมความเรว็ มมุไถล และอตัราการไถลระหวา่งลอ้กบัพืน้ถนนได้
อยา่งถกูตอ้ง เพือ่จาํลองลกัษณะการเคลื่อนทีข่องอุปกรณ์ทดสอบให้
ใกลเ้คยีงกบัสภาพการใชง้านจรงิ  การกาํหนดขนาดอุปกรณ์ทดสอบ
และลกัษณะอื่นๆในการออกแบบ เชน่ ขนาดของมอเตอรข์บัลอ้ นัน้มา
จากผลการจาํลองการใชง้านจรงิโดยการสรา้งแบบจาํลองทาง
คณติศาสตรข์องรถยนตแ์บบจกัรยาน (Bicycle model) รว่มกบั
แบบจาํลองของระบบ HIL ทีจ่ะสรา้งขึน้ โดยกาํหนดใหค้วารเรว็รถมี
คา่สงูสดุไมเ่กนิ 50 กโิลเมตรต่อชัว่โมง และมมีมุเลีย้วไมเ่กนิ 10 องศา  
 

Abstract 
Safety has always been an important part during the 

development of any automotive systems.  Evaluations of these 
systems usually involve accurate predictions of tire forces [2][7].  
Recently, Hardware-In-the-Loop (HIL) simulators provide ways to 
accurately measure actual tire forces and evaluation their 
interactions with a newly designed system by incorporating an 

actual tire [1][2][6][7] during simulations.  Existing systems, 
however, consider suspension and steering system separately 
while, in reality, both have significant effects on tire force 
generations.  This paper reports a HIL design that incorporates 
both systems which is also under construction.  The system uses 
a real suspension and a steering system where wheel speed, 
side slip angle, and longitudinal slip angle can be controlled.  
Design and sizing of the components were done by using results 
from simulations with a bicycle model and a HIL model.  The 
system is limited to simulating a car with speed lower than 50 
km/h and with steering angle less than 10 degree on smooth 
road. 

 
1. บทนํา 
 ความสะดวกสบายและความปลอดภยัของรถยนตน์ัน้ขึน้อยูก่บั
ระบบชว่งล่างเป็นอยา่งมาก [1][2][6] ดงันัน้การพฒันารถยนตท์างดา้น
ความสะดวกสบายและความปลอดภยัจงึมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาระบบ
ชว่งล่างเป็นสาํคญั ซึง่หน่ึงในแนวทางทีเ่ป็นทีนิ่ยมในปจัจบุนัคอืการใช้
วธิสีรา้งอุปกรณ์จาํลองบางสว่นของชว่งล่างรถยนตแ์ลว้นํามาประกอบ
กบัแบบจาํลองทางคณติศาสตร ์ เพือ่ทดสอบใหไ้ดม้าซึง่ผลลพัธท์ี่
ตอ้งการ แนวทางดงักล่าวถกูเรยีกวา่ Hardware-in-the-Loop [4][8] 
 Hardware-In-the-Loop (HIL) เป็นแนวทางการทดสอบอุปกรณ์
หรอืระบบยอ่ยของอุปกรณ์ทีท่าํงานประสานกนัโดยมหีลกัการคอืการนํา
ระบบยอ่ยดงักล่าวมาทาํงานประสานกบัแบบจาํลองทางคณติศาสตรใ์น
คอมพวิเตอร ์ โดยแบบจาํลองในคอมพวิเตอรจ์ะทาํหน้าทีส่รา้งหรอืเตมิ
สว่นอื่นๆของอุปกรณ์ในระบบใหญ่ใหส้มบรูณ์  ขอ้ดขีองการทดสอบ
แบบ HIL น้ีคอื ผูท้ดสอบไมจ่าํเป็นตอ้งสรา้งระบบจรงิทัง้หมดเพือ่ทาํ
การทดสอบลกัษณะของระบบยอ่ยเพยีงบางประการ อกีทัง้การทดสอบ
แบบ HIL น้ีสามารถทาํไดใ้นหอ้งปฏบิตักิาร ทาํใหก้ารควบคุมตวัแปร
อื่นๆทีส่ง่ผลต่อระบบทาํไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ จากขอ้ดี
ดงักล่าวสง่ผลใหก้ารทดสอบระบบดว้ยวธิ ี HIL ไดร้บัความนิยมอยา่ง
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กวา้งขวาง ซึง่การทดสอบระบบยานยนตส์ว่นใหญ่กใ็ชว้ธิทีดสอบนี้
เชน่กนั [2][6][7] 

การทดสอบระบบรองรบัของรถยนตด์ว้ยวธิ ี HIL ตัง้แต่อดตีถงึ
ปจัจบุนัมกัมุง่เน้นไปทีก่ารตรวจวดัแรงทีเ่กดิขึน้ระหวา่งลอ้กบัพืน้
ผวิสมัผสั เน่ืองจากแรงดงักลา่วถอืเป็นปจัจยัสาํคญัทีส่ง่ผลโดยตรงต่อ
การเคลื่อนทีข่องตวัรถ ไมว่า่จะเป็นการสัน่สะเทอืนในแนวดิง่ทีเ่ป็นดชันี
ชีว้ดัทางดา้นความสะดวกสบาย [2][7] หรอืการเคลื่อนทีใ่นแนวราบที่
บง่ชีถ้งึความปลอดภยัของรถยนตค์นันัน้ [3][5] โดยวธิทีีใ่ชท้ดสอบแรง
ดงักลา่วนี้มกัแบง่เป็น 2 แนวทางระหวา่งการสรา้งอุปกรณ์จาํลองระบบ
รองรบั กบัการสรา้งอุปกรณ์จาํลองระบบบงัคบัเลีย้ว เพยีงอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบ ไมว่า่จะเป็น แรง ความเรว็ หรอื
ความเรง่ ยงัไมอ่าจทาํนายคา่ดงักลา่วทีเ่กดิขึน้จรงิไดอ้ยา่งสมบรูณ์นกั 
เน่ืองจากในความเป็นจรงิ แรงทีร่ะบบรองรบัดดูซบัไว ้จะสง่ผลถงึระบบ
บงัคบัเลีย้วตลอดเวลา หรอืในทางกลบักนั [3] จากปญัหาทีเ่กดิขึน้
นําไปสูค่วามพยายามในการพฒันาวธิกีารสรา้งอุปกรณ์จาํลองที่
สามารถตรวจวดัแรงทีเ่กดิขึน้ทีล่อ้ในระบบทีป่ระกอบดว้ยระบบรองรบั
และระบบบงัคบัเลีย้วในเวลาเดยีวกนัได ้ ซึง่การตอบโจทยด์งักล่าวถอื
เป็นจดุมุง่หมายหลกัของงานวจิยัทีผู่ว้จิยักาํลงัดาํเนินงานอยู ่

บทความนี้นําเสนอผลการออกแบบระบบ HIL เพือ่ใหส้ามารถใช้
ในการทดสอบระบบรองรบัและบงัคบัเลีย้วจรงิของยานยนตข์นาดเลก็ 
ตลอดทัง้ระบบควบคุมต่างๆทีเ่กีย่วกบั Active safety เชน่ ระบบบงัคบั
เลีย้วแยกสว่นดว้ยไฟฟ้า (drive-by-wire)  โดยกาํหนดใหส้ามารถ
จาํลองมมุเลีย้วของรถยนตไ์ดต้ัง้แต่ -10 องศา ถงึ 10 องศา และมี
อตัราเรว็ไมเ่กนิ 50 กโิลเมตรต่อชัว่โมง  ตลอดทัง้สามารถปรบัเปลีย่น
อุปกรณ์ต่างๆไดโ้ดยสะดวก  แต่ในขัน้ตน้น้ีใชร้ะบบระบบกนัสะเทอืน
แบบแมคเฟอรส์นั สตรทั และระบบบงัคบัเลีย้วแบบ แรค แอนด ์พเีนียน 
ในการออกแบบ 

ระบบ HIL ทีนํ่าเสนอนี้กาํลงัถกูจดัสรา้งขึน้  โดยเมือ่ใชง้านได ้ 
ผูว้จิยัคาดวา่จะมปีระโยชน์ในการทาํงานวจิยัเกีย่วกบัระบบชว่งล่างและ
บงัคบัเลีย้ว รวมทัง้การออกแบบอุปกรณ์หรอืระบบควมคุมต่างๆ  ผูว้จิยั
คาดอกีวา่จะสามารถสรา้งแนวทางการตรวจวดัแรงทีล่อ้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
มากยิง่ขึน้ และจะสามารถขยายไปสูก่ารทดสอบระบบรองรบัแบบอื่นๆ
ได ้สง่ผลใหก้ารพฒันาระบบต่างๆเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเรว็มากขึน้ 
 

2. การออกแบบอปุกรณ์ต่างๆ 
การพฒันาแนวทางการตรวจวดัแรงจากลอ้ใหม้คีวามถกูตอ้งมาก

ยิง่ขึน้นัน้ อาจทาํไดโ้ดยการพฒันาอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสรา้งภาระแนวดิง่ 
และพฒันาระบบบงัคบัเลีย้วใหม้สีภาพใกลเ้คยีงกบัการใชง้านจรงิมาก
ทีส่ดุ โดยในการออกแบบจะเริม่จากการรา่งอุปกรณ์และสว่นประกอบ
ต่างๆทีส่ามารถเคลื่อนทีไ่ดต้ามตอ้งการ จากนัน้จงึเขยีนแบบ 3 มติขิึน้
เพือ่กาํหนดขนาดครา่วๆของสว่นประกอบแต่ละชิน้ จากนัน้จงึใชก้าร
จาํลองและคาํนวณทางคณติศาสตรเ์พือ่หาระยะและขอ้มลูต่างๆที่
จาํเป็นต่อการลงรายละเอยีดในการออกแบบ ซึง่ข ัน้ตอนการออกแบบใน
เบือ้งตน้มดีงัต่อไปน้ี 

 
 
 

2.1 ข้อกาํหนดในการออกแบบ 
1. อุปกรณ์ทดสอบทีจ่ะใชใ้นการตรวจวดัแรงจากลอ้ขบัเคลื่อนที่

ประกอบดว้ยระบบรองรบับงัคบัเลีย้วจรงิของยานยนตข์นาดเลก็ โดยใช้
แบบจาํลองรถยนตแ์บบจกัรยาน (Bicycle Model) รว่มในการวเิคราะห ์

2. จาํลองการเคลื่อนทีป่กตขิองรถยนตโ์ดยสารสว่นบุคคลขนาด
เลก็ทีว่ ิง่ดว้ยความเรว็ไมเ่กนิ 50 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง 

3. อุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งสามารถตรวจวเิคราะหต์วัแปรต่างๆไดแ้ก่ 
มมุเลีย้ว, Slip angle ทีเ่กดิขึน้ในขณะเลีย้วและแรงทีเ่กดิขึน้ทีผ่วิสมัผสั
ระหวา่งยางและพืน้ไดใ้กลเ้คยีงกบัการขบัขีจ่รงิ  

4. ในการใชง้านปกต ิระยะการเคลื่อนทีใ่นแนวดิง่ของตวัรถมคีา่ไม่
เกนิ 50 เซนตเิมตร 

จากขอ้จาํกดัในหลายๆดา้น สง่ผลใหร้ะบบรองรบัและบงัคบัเลีย้ว
จรงิทีผู่ว้จิยัสามารถเลอืกมาใชอ้อกแบบและพฒันาได ้ คอืระบบชว่งล่าง
ของรถ Nissan รุน่ B11 ทีป่ระกอบดว้ย ลอ้ (กระทะลอ้ขนาด 13 น้ิว 
และรศัมยีาง 225 มลิลเิมตร) โช๊คอพั ปีกนก เพลาขบั ชุดคนัชกัพรอ้ม
มอเตอรข์บัเลีย้ว ดงัรปูที ่1 

 
รปูที ่1 ระบบชว่งล่างของยานยนตข์นาดเลก็ทีใ่ชใ้นการพฒันา 
 

2.2 การออกแบบเบือ้งต้น 
1. ทาํการออกแบบโดยเปลีย่นการเคลื่อนทีข่องรถยนตจ์ากการวิง่

ในแนวราบ เป็นการวิง่บนลอ้จาํลองพืน้ถนนแทน  
2. จาํลองมวล 1 ใน สีข่องรถยนตเ์ป็นภาระในแนวดิง่ทีส่ง่น้ําหนกั

ผา่นระบบรองรบักระทาํกบัลอ้ทดสอบ โดยกาํหนดใหม้วลดงักล่าวมี
ขนาด 300-400 กโิลกรมั และบรบัเปลีย่นได ้

3. ลอ้จาํลองพืน้ถนนตอ้งสามารถปรบัความเรว็ในการหมนุไดเ้พือ่
จาํลองผลของภาระถนนในการเรง่และเบรก  และสามารถจาํลองผลของ
มวลของรถทีม่ตี่อการเรง่ในแนวราบดว้ยมวลสมมลูในการหมนุของลอ้น้ี 

4. แกนหมนุของลอ้จาํลองพืน้ถนน ตอ้งสามารถหมนุไดร้อบแกน
ดิง่เพือ่สรา้งมมุสลปิดา้นขา้งของลอ้ (tire side slip angle) ทีถ่กูตอ้ง
ใหก้บัหน้ายาง ณ จดุสมัผสั เน่ืองจากการเคลื่อนทีข่องยานยนตจ์รงิ
ขณะเกดิการเลีย้ว การหมนุของตวัรถจะสง่ผลถงึอตัราเรว็ของลอ้หน้า
เทยีบกบัพืน้สมัผสัดว้ย ดงันัน้ในการออกแบบจงึจาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึผล
ดงักล่าวดว้ย ทัง้น้ีผลจากการควบคุมมมุแกนหมนุของลอ้จาํลองพืน้
ถนนไดจ้ะทาํใหร้ะบบสามารถสรา้งมุมสลปิดา้นขา้งไดอ้ยา่งถกูตอ้งทีม่มุ
เลีย้วของลอ้ถกูตอ้งดว้ยเพือ่รกัษาผลของการหมนุลอ้ เชน่ การเพิม่หรอื
ลดของมมุแคมเบอร ์(camber gain) 
 5. ลอ้จาํลองพืน้ถนนทัง้ชุดตอ้งสามารถเคลื่อนทีไ่ดใ้นแนวระดบัตัง้
ฉากกบัแกนหมนุของเพลาขบัลอ้เพือ่ใหจ้ดุสมัผสัของหน้ายางอยูใ่นจดุ
ตํ่าสดุของยางเสมอ ทีค่า่มมุบดิของลอ้ต่างๆกนั  
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 6. ตน้กาํลงัทีใ่ชใ้นการขบัเคลื่อนทัง้ลอ้รถและลอ้จาํลองพืน้ถนน ใช้
มอเตอรไ์ฟฟ้าทีส่ามารถควบคุมแรงบดิและความเรว็รอบได ้
 7. ระบบบงัคบัเลีย้วจะใชค้นัชกัคนัสง่แบบไฟฟ้าพรอ้มมอเตอรจ์าก
ยานยนตจ์รงิ 
 จากการออกแบบดว้ยหลกัการขา้งตน้สามารถนํามาเขยีน
แบบจาํลอง 3 มติดิว้ยคอมพวิเตอรเ์พือ่พจิารณาความเป็นไปไดถ้งึ
อุปกรณ์ทีต่อ้งการสรา้ง ซึง่แบบจาํลองดงักล่าวสามารถแสดงไดด้งัรปูที ่
2  

 
รปูที ่2 แบบจาํลอง 3 มติเิบือ้งตน้ 

  

3 การกาํหนดขนาดของอปุกรณ์ด้วยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์
 จากขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งตน้ทาํใหส้ามารถเขยีนแบบจาํลอง
ทางคณติศาสตรข์องชุดทดสอบได ้โดยแบบจาํลองดงักล่าวจะใชส้าํหรบั
การคาํนวณเพือ่กาํหนดขนาดของสว่นประกอบอุปกรณ์ทดสอบอนั
ไดแ้ก่ ระยะการเคลื่อนทีข่องลอ้จาํลองพืน้ถนน มมุการหมนุของลอ้และ
ลอ้จาํลองพืน้ถนน กาํลงังานรวมถงึแรงบดิของมอเตอรต์น้กาํลงัทีใ่ชใ้น
การควบคุม และ ระยะทาํงานของตวัตรวจรูต้่างๆ โดยในการคาํนวณจะ
ทาํการสรา้งแบบจาํลอง 2 ชุดดงัแสดงในรปูที ่3 คอื แบบจาํลองรถยนต์
แบบจกัรยาน (Bicycle Model) ทีม่พีารามเิตอรเ์หมอืนยานยนตจ์รงิ 
และแบบจาํลองของชุดอุปกรณ์ทดสอบ (HIL) ทีม่กีารสรา้งอตัราเรว็ 
อตัราไถล มมุเลีย้วและมมุไถลใหใ้กลเ้คยีงกบัคา่ทีไ่ดจ้ากแบบจาํลอง
จกัรยานใหม้ากทีสุ่ด ซึง่ในการใชง้านแบบจาํลองทัง้สองเพือ่หาขนาด
มอเตอรน์ัน้จะทดสอบเงือ่นไขทีต่อ้งการกาํลงัมอเตอรส์งูสดุนัน่คอื การ
เรง่แลว้เลีย้วโคง้ไปพรอ้มกนั และการเบรกดว้ยความหน่วงสงู โดย
รายละเอยีดของแบบจาํลองแต่ละชุดและการใชง้านแบบจาํลองจะ
กล่าวถงึในลาํดบัถดัไป 
 

 
รปูที ่3 การทาํงานของแบบจาํลองทางคณติศาสตร ์

 

3.1 แบบจาํลองรถยนตแ์บบจกัรยาน (Bicycle Model) 

 แบบจาํลองรถยนตแ์บบจกัรยานแสดงในกล่องดา้นซา้ยของรปูที ่ 3 
และแสดงขยายใหช้ดัเจนในรปูที ่ 4  แบบจาํลองนี้เป็นการจาํลองการ
เคลื่อนทีข่องรถยนต ์ 4 ลอ้ลงเหลอืพจิารณาเพยีงแค ่ 2 ลอ้ ทีม่ลีอ้
ขบัเคลื่อนเป็นลอ้หน้า เพือ่ลดความยุง่ยากของลกัษณะการโคลงของ
ยานยนตจ์รงิ โดยแบบจาํลองดงักล่าวจะมตีวัแปรต่างๆเขา้มาเกีย่วขอ้ง
ไดแ้ก่ ความเรว็ (V), มมุเลีย้ว (δ), มุมไถล (αf) และแรงเสยีดทาน
ต่างๆ ซึง่ในงานวจิยัฉบบัน้ีไดก้าํหนดใหม้มุเลีย้วและแรงบดิทีล่อ้
ขบัเคลื่อนเป็นตวัแปรตน้ (Input) ของแบบจาํลอง แรงบดิทีล่อ้ขบัทาํให้
เกดิการไถลขึน้ และแรงเสยีดทานทีเ่กดิจากการไถลนัน้ก่อใหเ้กดิ
ความเรง่ของตวัรถนัน่เอง โดยผลทีไ่ดจ้ากแบบจาํลอง (Output) คอืมุม
ไถล อตัราเรว็เชงิเสน้ (V) อตัราเรว็เชงิมมุของตวัรถ (dβ/dt) รวมถงึ
อตัราเรว็เชงิเสน้ของลอ้ขบัเทยีบพืน้ (Vf) ทีม่คีา่สมมลูกบัอตัราเรว็ของ
ลอ้จาํลองพืน้ถนน ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการคาํนวณแบบจาํลอง HIL ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่4 แบบจาํลองรถยนตแ์บบจกัรยาน 

 

3.2 แบบจาํลองอปุกรณ์ทดสอบ (HIL) 
 แบบจาํลอง HIL นัน้แสดงในกล่องดา้นซา้ยในรปูที ่3   แบบจาํลอง
ทางคณติศาสตรท์ีใ่ชใ้นการคาํนวณระยะการเคลื่อนทีข่องลอ้รถ และลอ้
จาํลองพืน้ถนน รวมไปถงึขนาดของมอเตอรท์ีใ่ชใ้นการควบคุมดว้ย 
แบบจาํลอง HIL ดงักล่าวจะแบง่เป็นแบบจาํลองยอ่ย 2 ชุด คอื 
แบบจาํลองลอ้ขบัเคลื่อน และแบบจาํลองลอ้จาํลองพืน้ถนน โดย
แบบจาํลองทัง้สองมตีวัแปรทีส่ง่ผลซึง่กนัและกนัคอืแรงเสยีดทานที่
เกดิขึน้ระหวา่งผวิสมัผสั (F) ซึง่รายละเอยีดของแบบจาํลองยอ่ยทัง้สอง
จะกล่าวถงึดงัต่อไปน้ี 
 

3.2.1 แบบจาํลองล้อขบัเคล่ือน 
 แบบจาํลองลอ้ขบัเคลื่อนจะใชใ้นการจาํลองการเคลื่อนทีข่องลอ้ขบั 
ทัง้การเรง่ การเบรก และการบงัคบัเลีย้ว ซึง่ในการควบคุมนัน้จะใชค้า่
อตัราเรว็ และมมุเลีย้วของลอ้ขบัทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองจกัรยานเป็นคา่
อา้งองิ  จากนัน้จงึหาแรงบดิและกาํลงัของมอเตอรท์ีจ่าํเป็นตอ้งใชข้บัลอ้
เพือ่ใหอ้ตัราเรว็เชงิมมุของลอ้ใกลเ้คยีงกบัคา่อา้งองิมากทีส่ดุ โดยจะ
พจิารณาใหม้มุเลีย้วทีเ่กดิขึน้กบัลอ้ขบัในแบบจาํลองจกัรยานเหมอืนมมุ
เลีย้วทีเ่กดิกบัลอ้ทดสอบ HIL ทุกประการ ซึง่ในแบบจาํลองนี้ได้
พจิารณาใหต้วัควบคุม (controller) รบัคา่อนิพุทเป็นผลต่างของ
อตัราเรว็เชงิมมุลอ้อา้งองิกบัอตัราเรว็เชงิมมุลอ้ HIL แลว้สง่คา่เอาทพ์ทุ
เป็นแรงบดิทีใ่ชใ้นการขบัเคลื่อนลอ้ HIL ในแบบจาํลองยอ่ยน้ี 
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3.2.2 แบบจาํลองล้อจาํลองพืน้ถนน 
 แบบจาํลองลอ้จาํลองพืน้ถนนนัน้ใชใ้นการจาํลองการเคลื่อนทีข่อง
ลอ้จาํลองพืน้ถนน อนัไดแ้ก่ มุมแกนหมนุและอตัราเรว็เชงิมมุของลอ้
จาํลองพืน้ถนน โดยในการควบคุมนัน้จะใชค้า่อตัราเรว็เชงิเสน้ของลอ้
ขบัเทยีบพืน้ (Vf) เป็นอตัราเรว็สมมลูทีใ่ชค้าํนวณอตัราเรว็เชงิมมุอา้งองิ
ของลอ้จาํลองพืน้ถนน และมมุไถล (αf) ทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองจกัรยาน
เป็นคา่อา้งองิ เพือ่ใชใ้นการหาแรงบดิและกาํลงัของมอเตอรท์ี่
จาํเป็นตอ้งใชข้บัลอ้จาํลองพืน้ถนนเพือ่ใหม้อีตัราเรว็เชงิมมุใกลเ้คยีงกบั
คา่อา้งองิมากทีส่ดุ ซึง่ในแบบจาํลองนี้ไดพ้จิารณาใหต้วัควบคุม 
(controller) รบัคา่อนิพทุเป็นผลต่างของอตัราเรว็เชงิมมุลอ้จาํลองพืน้
ถนนอา้งองิกบัอตัราเรว็เชงิมมุลอ้จาํลองพืน้ถนน HIL แลว้สง่คา่
เอาทพ์ทุเป็นแรงบดิและมมุแกนหมนุทีใ่ชใ้นการขบัลอ้จาํลองพืน้ถนน 
HIL   

ในแบบจาํลองนี้ แรงระหวา่งลอ้รถและลอ้จาํลองพืน้ถนนสามารถ
คาํนวณไดจ้ากอตัราการสลปิ (longitudinal slip ratio) ดงัแสดงใน [3]  
ซึง่แรงน้ีจะมผีลรบกวนระบบควบคุมความเรว็ของลอ้ทัง้สอง ดงัแสดง
เป็นแรง F ในรปูที ่3 ทาํใหต้อ้งมรีะบบควบคุมความเรว็ของลอ้ทัง้สองที่
ดพีอเพือ่ใหไ้ดค้วามเรว็ตามทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองของรถยนต ์
 

3.3 การจาํลองการเคล่ือนท่ีในรปูแบบต่างๆ 
ในการจาํลองการเคลื่อนทีน่ัน้จะแบง่ออกเป็น 2 กรณคีอืการเรง่

และเลีย้วโคง้ไปพรอ้มกนั และการเบรกดว้ยความหน่วงสงูโดยในการ
จาํลองการเคลื่อนทีน่ัน้จะใชข้อ้กาํหนดเบือ้งตน้ ดงัน้ี 

มวลของรถ 750 กโิลกรมั  โมเมนตร์อบแกนดิง่มขีนาด 1300 กโิล
กรมั.เมตร2  ระยะจากศนูยก์ลางมวลถงึลอ้หน้า 1.1 เมตร  ระยะจาก
ศนูยก์ลางมวลถงึลอ้หลงั 1.42 เมตร  Cornering stiffness ของลอ้หน้า
เป็น 42000 นิวตนั/เรเดยีน  Cornering stiffness ของลอ้หลงัเป็น 
64000 นิวตนั/เรเดยีน  ความเรว็ตน้ของรถมขีนาด 5 เมตร/วนิาท ี 
ภาระแนวดิง่ของลอ้หน้ามคีา่ 400g นิวตนั  ภาระแนวดิง่ของลอ้หน้ามี
คา่ 350g นิวตนั  รศัม ีลอ้จาํลองพืน้ถนน มขีนาด 0.22 เมตร โมเมนต์
ความเฉื่อยรอบแกนหมนุของ ลอ้จาํลองพืน้ถนน มขีนาด 67.5 กโิล
กรมั.เมตร2  รศัมขีองลอ้ทดสอบมขีนาด 0.225 เมตร  โมเมนตค์วาม
เฉื่อยรอบแกนหมนุของลอ้มขีนาด 5 กโิลกรมั.เมตร2  มมุเลีย้วมคีา่จาก 
0 เป็น 10 องศาภายใน 5 วนิาท ีและขณะคนืมมุเลีย้ว มคีา่จาก 10 เป็น 
0 องศา ในเวลา 5 วนิาท ี
 
3.3.1 จาํลองการเคล่ือนท่ีด้วยการเร่งและเลี้ยวพร้อมกนั 

ในกรณแีรกจะทาํการจาํลองการเคลื่อนทีด่ว้ยการวิง่ตรงความเรว็
ตน้ 5 เมตร/วนิาทเีป็นเวลา 5 วนิาท ี แลว้เริม่เรง่ดว้ยแรงบดิทีเ่พิม่ขึน้
และเลีย้วจนมแีรงบดิและมมุเลีย้วเป็น 100 นิวตนัเมตรและ 10 องศา 
ตามลาํดบั ภายในเวลา 5 วนิาท ีจากนัน้วิง่ดว้ยแรงบดิและมมุเลีย้วคงที่
เป็นระยะเวลา 20 วนิาท ี แลว้จงึลดแรงบดิและมมุเลีย้วจนเป็น 0 
ภายใน 5 วนิาท ี 

ผลการจาํลองการเคลื่อนทีจ่ะพบวา่การเคลื่อนทีข่องตวัรถนัน้
เป็นไปตามทีค่วร และตรงกบัการใหม้มุเลีย้วขา้งตน้ดงัแสดงในรปูที ่ 5 
จากรปูจะเหน็วา่ เป็นการเคลื่อนทีใ่นแนวเสน้ตรง จากนัน้เลีย้วและวิง่
เป็นเสน้ตรงอกี  

จากความเรว็ลอ้รถทีเ่กดิขึน้ ระบบ HIL จะตอ้งสรา้งความเรว็ลอ้น้ี
ขึน้ใหถ้กูตอ้ง ซึง่จากระบบควบคุมทีใ่ชจ้ะไดผ้ลดงัแสดงในรปูที ่ 6  จาก
รปูที ่6 จะเหน็วา่อตัราเรว็เชงิมมุของลอ้ทดสอบ (HIL-เสน้ทบึ) ใกลเ้คยีง
กบัอตัราเรว็เชงิมมุของลอ้ขบัเคลือ่นจากแบบจาํลองรถแบบจกัรยาน 
(เสน้ประ) ซึง่เป็นไปตามทีต่อ้งการ  จากนัน้เมือ่พจิารณาความเรว็ของ
ลอ้จาํลองพืน้  ซึง่จะตอ้งสรา้งความเรว็พืน้ใหเ้ทา่กบัความเรว็ของรถที่
ตาํแหน่งกึง่กลางลอ้  จะไดด้งัในรปูที ่ 7 ซึง่จะพบวา่ความเรว็ของพืน้
จาํลองลอ้กส็ามารถทาํใหเ้กดิขึน้ไดต้ามตอ้งการจากแบบจาํลองรถยนต์
แบบสองลอ้   
 

 
รปูที ่5 การเคลื่อนทีข่องตวัรถ 

 
รปูที ่6 อตัราเรว็เชงิมมุของลอ้ขบัเคลื่อน 

 
รปูที ่7 อตัราเรว็เชงิมมุลอ้จาํลองพืน้ถนน 

 

 นอกจากนี้ จะพบวา่มมุสลปิดา้นขา้งเป็นไปตามรปูที ่ 8  ซึง่
สอดคลอ้งกบัในรปูที ่ 5 คอื มุมสลปิจะเกดิขึน้ไดจ้ากการบงัคบัมมุของ
ลอ้จาํลองพืน้ถนน  โดยจะคอ่ยๆมากขึน้ตามความเรง่ดา้นขา้งทีจ่ะ
คอ่ยๆเพิม่ตามการเลีย้วและเปลีย่นไปตามความเรว็ของรถดว้ย และ
จากการจาํลองนี้จงึพบวา่ลอ้จาํลองพืน้จะตอ้งสามารถหมนุไดเ้ป็นมุมไม่
ตํ่ากวา่ 10 องศา 

นอกจากระยะต่างๆ เราจาํเป็นตอ้งทราบขนาดมอเตอรท์ีจ่ะตอ้งใช้
ในการสรา้งความเรว็ลอ้รถและความเรว็ลอ้จาํลองพืน้ถนนดว้ย  จาก
การจาํลองขา้งตน้เราจะสามารถนําเอาคา่แรงบดิและกาํลงังาน ทีล่อ้รถ



362                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

และลอ้จาํลองพืน้ถนนมาแสดงไดด้งัในรปูที ่ 9 และ 10  จากรปูที ่ 9 จะ
เหน็ไดว้า่แรงบดิและกาํลงังานทีต่อ้งจา่ยใหก้บัลอ้ขบัเคลื่อนนัน้มี
คา่สงูสดุประมาณ 100 นิวตนัเมตร และ 3.5 กโิลวตัตต์ามลาํดบั และ
จากรปูที ่ 10 และ 12 จะเหน็วา่แรงบดิและกาํลงังานทีต่อ้งจา่ยใหก้บัลอ้
จาํลองพืน้ถนน HIL นัน้มคีา่สงูสดุประมาณ 3 นิวตนัเมตร และ 65 วตัต์
ตามลาํดบั  
 

 
รปูที ่8 มมุเลีย้วทีเ่กดิขึน้ 

 
รปูที ่9 แรงบดิและกาํลงังานทีล่อ้รถ 

 
รปูที ่10 แรงบดิและกาํลงังานทีล่อ้จาํลองพืน้ถนน 

 

3.3.2 จาํลองการเคล่ือนท่ีด้วยการเบรก 
ในกรณน้ีีเป็นการเบรกดว้ยความหน่วงสงู โดยเริม่แรกรถมี

ความเรว็ตน้ 28 เมตร/วนิาท ี วิง่ตรงดว้ยระยะเวลา 5 วนิาท ี จากนัน้
เริม่ทาํการเบรกจนรถมคีวามหน่วงประมาณ 0.5g หรอืแรงบดิจากการ
เบรกทีล่อ้ขบัมคีา่ประมาณ -1000 นิวตนัเมตร จนอตัราเรว็รถเป็น 0 
ภายใน 5 วนิาท ีขณะทีเ่บรกรถไมม่คีวามเรง่ดา้นขา้ง (เคลื่อนทีต่รง)  

ผลทีไ่ดจ้ากการจาํลองนัน้ จะพบวา่ค่าความเรว็ต่างๆนัน้สอดคลอ้ง
กบัความเป็นจรงิ  แต่เน่ืองจากความจาํกดัดา้นเน้ือที ่  ผูว้จิยัจงึไม่
สามารถแสดงผลใหท้ราบไดทุ้กอยา่ง  โดยถา้พจิารณาจากกาํลงังาน
ของมอเตอรท์ีล่อ้รถจะพบวา่สงูมาก  ดงันัน้จาํเป็นจะตอ้งตดิตัง้เบรก 
แทนการสรา้งแรงจากมอเตอร ์  ซึง่กเ็ป็นทีค่าดการไวอ้ยูแ่ลว้  สว่น
แรงบดิและกาํลงัของลอ้จาํลองถนนนัน้แสดงในรปูที ่ 11  โดยจากรปูจะ
เหน็วา่แรงบดิและกาํลงังานทีต่อ้งจา่ยใหก้บัลอ้จาํลองพืน้ถนน HIL นัน้มี

คา่สงูสดุประมาณ 12 นิวตนัเมตร และ 900 วตัตต์ามลาํดบัในทศิตา้น
การเคลื่อนที ่ 
 

3.3.3 สรปุผลการจาํลองการเคล่ือนท่ี 
จากการจาํลองการเคลื่อนทีท่ ัง้หมด จะเหน็วา่มอเตอรแ์ละชุดเกยีร์

ทีใ่ชใ้นการขบัลอ้ทดสอบควรสรา้งแรงบดิไดไ้มต่ํ่ากวา่ 100 นิวตนัเมตร 
และมกีาํลงังานสงูสดุไมน้่อยกวา่ 3.5 กโิลวตัต ์ และมอเตอรพ์รอ้มชุด
เกยีรท์ีใ่ชใ้นการขบัลอ้จาํลองพืน้ถนนควรสรา้งแรงบดิไดไ้มต่ํ่ากวา่ 12 
นิวตนัเมตร มกีาํลงังานสงูสดุไมน้่อยกวา่ 900 วตัต ์ โดยชุดรองรบัลอ้
จาํลองพืน้ถนน ตอ้งสามารถสรา้งมมุบดิใหก้บัแกนหมนุของลอ้จาํลอง
พืน้ถนน ไมน้่อยกวา่ 10 องศา ซึง่คา่ต่างๆทีไ่ดจ้ากการจาํลองดงักล่าว 
จะนําไปใชใ้นการออกแบบรายละเอยีดในขัน้ตอนถดัไป 

 
รปูที ่11 แรงบดิและกาํลงังานทีล่อ้จาํลองพืน้ถนน 

 

4. รายละเอียดโครงสร้างและการควบคมุ 
 จากผลการจาํลองการเคลื่อนทีแ่ละขอ้กาํหนดในการออกแบบ
ต่างๆทาํใหส้ามารถลงรายละเอยีดในแบบของอุปกรณ์ทดสอบ HIL 
เพือ่ใหส้ามารถสัง่ผลติได ้ โดยจากการออกแบบทัง้หมด โดยไดล้กัษณะ
ของอุปกรณ์ HIL ดงัแสดงในรปูที ่ 12 ดงัน้ี  โดยในรปูไมไ่ดแ้สดงสว่น
ของระบบชว่งล่างและบงัคบัเลีย้วซึง่อยูใ่นรปูที ่ 1  จากรปูที ่ 12 จะเหน็
วา่ โครงสรา้งของ HIL ประกอบไปดว้ยโครงสรา้งสาํคญั 3 สว่น คอื 
โครงสรา้งหลกั (สเีทา) โครงสรา้งสาํหรบัตดิตัง้ระบบกนัสะเทอืน (สน้ํีา
เงนิ) และโครงสรา้งระบบรองรบัลอ้จาํลองพืน้ถนน (สแีดง) 
 

 
รปูที ่12 โครงสรา้งหลกั HIL 

 

 นอกจากนี้ผูว้จิยัจาํเป็นตอ้งมอุีปกรณ์วดัแรงทีล่อ้  ซึง่ดว้ย
ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ ทาํใหไ้มส่ามารถเลอืกใชอุ้ปกรณ์วดัแรงทีล่อ้ที่
ใชท้ ัว่ไปในงานทดสอบรถได ้  โดยอุปกรณ์น้ีจะใชต้ดิตัง้แทนกระทะลอ้ 
ทาํใหม้รีาคาแพงเพราะเครือ่งมอืวดัจะตอ้งหมนุไปกบัลอ้ จากขอ้จาํกดั
ดา้นงบประมาณนี้  ทาํใหต้อ้งเลอืกใชอุ้ปกรณ์วดัแรงทีไ่มส่ามารถหมนุ
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ไปกบัลอ้ได ้  และดว้ยขนาดทีค่อ่นขา้งใหญ่ทาํใหผู้ว้จิยัจาํเป็นตอ้ง
ดดัแปลงดุมลอ้ของลอ้ทดสอบเพือ่ใหต้ดิตัง้อุปกรณ์วดัแรงไดอ้ยา่ง
เหมาะสมดงัรปูที ่ 13  ดงัรปู ดุมลอ้จะถกูแบง่ออกเป็นสองสว่นเพือ่ให้
ตดิตัง้อุปกรณ์วดัแรงแทรกอยูร่ะหวา่งดุมลอ้สองฝ ัง่เพือ่ใหร้บัแรง
ทัง้หมดทีเ่กดิจากลอ้ทดสอบก่อนเขา้สูร่ะบบรองรบัอื่นต่อไป  ทัง้น้ีผูว้จิยั
ใชก้ารยา้ยตาํแหน่งเบรกออกจากดุมลอ้เพือ่ชดเชยนําหนกัทีเ่พิม่ขึน้จาก
อุปกรณ์วดัแรง  และแกก้ระทะลอ้โดยยดืระยะออฟเซตเพือ่ชดเชยความ
หนาของอุปกรณ์วดัแรง 
 

 
รปูที ่13 โครงสรา้งดุมลอ้ 

 

 เมือ่ไดล้กัษณะต่างๆ และ ขนาดของอุปกรณ์ต่างๆแลว้ ในการ
ทาํงานของระบบทัง้หมดจะสามารถแสดงไดอ้ยา่งครา่วๆ ดงัแสดงในรปู
ที ่14  ในการควบคุมใชร้ะบบควบคุม CompactRIO และ PXI ของ บ. 
National Instrument, และ คอมพวิเตอรใ์นการควบคุม การควบคุม 
HIL นัน้ทาํไดโ้ดยการจาํลองการเคลื่อนทีข่องยานยนตด์ว้ยแบบจาํลอง
ทางคณติศาสตรบ์นคอมพวิเตอร ์ จากนัน้จงึสง่ขอ้มลูควบคุมไปยงั
อุปกรณ์ตน้กาํลงัตา่งๆในชุดระบบจรงิ (hardware) ใหส้รา้งการเคลื่อนที่
ต่างๆตามคา่ทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองนัน้ จากนัน้จงึทาํการตรวจวดัแรงทีไ่ด้
จากลอ้ทดสอบดว้ยอุปกรณ์รบัแรง แรงทีต่รวจวดัไดน้ี้สามารถนําไปใช้
ในแบบจาํลองทางคณติศาสตรบ์นคอมพวิเตอร ์  ทาํใหก้ารจาํลองมกีาร
สรา้งแรงทีล่อ้ทีเ่หมอืนจรงิมากๆได ้ 
 

 
รปูที ่14 ลกัษณะการควบคุม HIL 

 

5. สรปุ 
 งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการนําเสนอแนวทางในการออกแบบระบบ HIL 
รปูแบบใหม ่ ทีม่รีะบบรองรบัและบงัคบัเลีย้วจากยานยนตจ์รงิเป็น
สว่นประกอบ และสามารถทาํงานรว่มกบัแบบจาํลองการเคลื่อนทีย่าน-
ยนตบ์นคอมพวิเตอร ์ ชุดทดสอบทีอ่อกแบบจะสามารถวดัแรงทีเ่กดิขึน้

ทีล่อ้ขณะเลีย้วไดถ้กูตอ้งมากยิง่ขึน้ ซึง่แรงทีไ่ดจ้ากการวดัดงักล่าว
สามารถนําไปใชว้เิคราะหเ์พือ่การพฒันาระบบรองรบัและบงัคบัเลีย้วได ้ 
รวมทัง้การทดสอบระบบควบคุมแบบต่างๆอกีดว้ย นอกจากนี้อุปกรณ์
ดงักล่าวยงัไดถ้กูออกแบบมาเพือ่รองรบักบัการเปลีย่นระบบกนัสะเทอืน
ไดอ้กีดว้ย ทัง้น้ีเพือ่ความสะดวกในการทดสอบระบบรองรบัอื่นๆ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีได้นําเสนอการพฒันาระบบโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวธิี
สาธติ โดยมุง่เน้นเพือ่นําไปประยุกตใ์นการถ่ายทอดทกัษะการประกอบ
ชิ้นงานแบบ 3 มติจิากมนุษย์สู่หุ่นยนต์  ซึ่งอาศยัระบบการรบัภาพ
แบบสเตอรโิอวชิัน่จากกล้องวดีโีอจํานวน 2 ตวัเพื่อตรวจจบัตําแหน่ง
ชิ้นงาน และหาค่าตําแหน่งของชิ้นงานในรูปแบบ 3 มติิด้วยข่ายงาน
ระบบประสาท ในสว่นต่อมาระบบทาํการวเิคราะหก์ารกระทาํจากขอ้มลู
ตําแหน่งของชิ้นงานที่เคลื่อนที่ในระหว่างการสาธติด้วยวธิกีารฟซัซี่-
สเตทแมชชนี และจําแนกลําดบัการสาธติ ในส่วนสุดท้ายระบบจะนํา
ขอ้มูลที่ได้จากการสาธติสร้างเป็นโปรแกรม ควบคุมแขนหุ่นยนต์ให้
ทํางานตามการสาธิต และแสดงการทํางานด้วยแขนหุ่นยนต์แบบ 5 
องศาอสิระผา่นระบบภาพเสมอืนแบบ 3 มติ ิเพือ่ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด
ก่อนทาํการควบคุมแขนหุน่ยนตจ์รงิ 

 
Abstract 

This research proposes a robot programming by human 
demonstrations for assembly task. The main objective of the 
research is to transfer a skill of 3D assembly task from human 
into robot. In this system, stereo vision is used for tracking 
objects using two video cameras and 3D positions are provided 
by using neural network. In the next step, a task sequence is 
analyzed from positions of moving objects during demonstration 
by using fuzzy state machine. In the final phase, the system 
generates a program for controlling a 5-DOF robotic arm in 
simulation mode before sending robot’s commands to a real 
robot. 
 
1. คาํนํา 

ในปจัจุบันหุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในงานสาขา  
ต่างๆ เช่น การแพทย์ สถาปตัยกรรม วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม  
โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาทในงานดา้นอุตสาหกรรม  แต่การโปรแกรม

หุ่นยนตใ์หส้ามารถทาํงานตามตอ้งการนัน้ตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญในการ
โปรแกรม หากตอ้งการปรบัเปลีย่นการทาํงานของหุ่นยนตห์รอืทาํงานที่
ต้องมีการปรับเปลี่ยนขัน้ตอนการทํางานบ่อยครัง้ทําให้ต้องใช้
ผูเ้ชีย่วชาญและเวลาในการดําเนินงานมากขึน้ในการโปรแกรมส่งผลถงึ
ค่าใชจ้า่ยทีส่งูขึน้  จงึเกดิแนวคดิในการวจิยัพฒันาระบบเพือ่ใชใ้นการ
ถ่ายทอดทกัษะจากผูส้าธติสูหุ่น่ยนต ์เชน่ งานวจิยัของ Yusuke Maeda 
และทมีวจิยั [1] ได้ทําการวจิยัเพื่อศกึษาวธิกีารสอนหุ่นยนต์ในงาน
อุตสาหกรรมดว้ยการสาธติโดยมนุษย ์ซึง่การศกึษาไดแ้บ่งออกเป็นสอง
สว่นคอืการสอน (Teaching) และ การวางแผน (Planning) โดยในสว่น
การสอนนัน้จะเป็นส่วนการประมวลผลภาพจากกล้องเพื่อหาเสน้ทาง
การเคลื่อนที่ของวตัถุโดยสงัเกตจากมาร์กเกอร์ที่ติดอยู่บนวตัถุใน
ขณะทีม่นุษย์ทําการสาธติ และในส่วนการวางแผนนัน้เป็นส่วนในการ
สร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เพื่อสัง่ให้หุ่นยนต์ทําตามการ
สาธติ งานวจิยัของ Koichi Ogawara และทมีวจิยั [2] ไดท้าํการวจิยั
เพื่อศึกษาการโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยวธิปีระมวลผลจากการสาธติซํ้า
หลายๆครัง้โดยนําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากถุงมอืขอ้มลู และกลอ้งมาประมวลผล 
เพื่อหาส่วนการกระทําทีเ่หมอืนกนั และตดัการกระทําทีไ่ม่จําเป็นออก 
งานวจิยัของ H. Onda และทมีวจิยั [3] ไดท้าํการวจิยัเพือ่ศกึษาวธิกีาร
สอนหุ่นยนต์ประกอบชิ้นงานด้วยวธิกีารสาธติในโลกความจรงิเสมอืน  
ซึง่การวจิยัน้ีไดท้ดลองโดยการสาธตินําหมุดใส่ลงในรูในโลกความจรงิ
เสมอืน 
 
2. ลกัษณะการทาํงานของระบบ 

การทํางานของระบบการโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อประกอบชิ้นงาน
ด้วยวิธีสาธิตโดยมนุษย์ ที่พฒันาขึ้นใช้วธิีการรบัการสาธิตผ่านทาง
ระบบรบัภาพแบบสเตอรโิอดว้ยกล้องวดีโีอจํานวน 2 ตวัเพื่อใชใ้นการ
ตรวจจบัตําแหน่งชิ้นงานแบบ 3 มติ ิและหาค่าตําแหน่งของชิ้นงานใน
รปูแบบ 3 มติจิากกลอ้งวดีโีอทัง้ 2 ตวัดว้ยขา่ยงานระบบประสาท ใน
สว่นต่อมาระบบทาํการวเิคราะหก์ารกระทาํจากขอ้มลูแหน่งของชิน้งาน
ทีเ่คลื่อนทีใ่นระหวา่งการสาธติดว้ยฟซัซีส่เตทแมชชนีและจาํแนกลําดบั
การสาธิต  จากนั ้นระบบนําข้อมูลที่ได้จากการสาธิตสร้างเ ป็น



366                                                                       รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 
 

โปรแกรมควบคุมแขนกลหุน่ยนตใ์หท้าํงานตามการสาธติ และแสดงการ
ทํางานดว้ยแขนหุ่นยนต์แบบ 5 องศาอศิระผ่านระบบภาพเสมอืนแบบ 
3 มติ ิเพื่อตรวจสอบขอ้ผดิพลาดก่อนทําการควบคุมแขนหุ่นยนต์จรงิ 
โดยลกัษณะของระบบทีไ่ดพ้ฒันาสามารถแสดงไดด้งัรปูที ่1  

ในการสาธติการประกอบชิ้นงานใช้วตัถุทรง 3 มติจิํานวน 5 ชิ้น 
แสดงไดด้งัรปูที ่ 2 ซึง่ผูใ้ชง้านจะทําการประกอบชิน้งานภายในพืน้ทีท่ ี่
จดัเตรยีมไว ้ในขณะที่ผูใ้ช้งานสาธติการประกอบชิ้นงาน ระบบจะทํา
การวิเคราะห์และจดจําลําดับการประกอบชิ้นงานเพื่อสร้างเป็น
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นการวเิคราะหก์ารสาธติจาก
การกระทาํ 2 แบบคอื การหยบิวตัถุวางลงบนพืน้ และการหยบิวตัถุวาง
ลงบนวตัถุ 

 

 
รปูที ่1 แสดงระบบการโปรแกรมหุน่ยนตด์ว้ยวธิสีาธติ 

 

 
รปูที ่2 แสดงวตัถุทีใ่ชใ้นการประกอบชิน้งาน 

 
3. ส่วนตรวจจบัตาํแหน่งวตัถแุบบ 3 มิติ 
3.1. การรบัภาพแบบสเตอริโอ (Stereo Vision) [4] 

ส่วนรบัสญัญาณภาพจากกล้องแบบสเตอรโิอวชิัน่ เป็นส่วนที่ทํา
หน้าที่รบัภาพจากพื้นที่สาธิตเพื่อใช้ในการประมวลผลทางภาพและ
ตรวจจบัตําแหน่งของชิน้งาน ซึง่ในงานวจิยัน้ีเป็นการตรวจจบัตําแหน่ง
วตัถุภายในพื้นที่แบบ 3 มติิ ซึ่งจําเป็นต้องใช้การรบัภาพจากกล้อง

วดีโีอจํานวน 2 ตวั ซึง่ตดิตัง้วางห่างกนั 14 เซน็ตเิมตร และทํามุม 10 
องศาเขา้หากนั แสดงไดด้งัรปูที ่3  

การตดิตัง้กล้องโดยใหแ้นวการมองของกล้องทัง้สองตวัไม่ขนาน
กนั เพือ่ช่วยแกป้ญัหาพืน้ทีก่ารรบัภาพอนัเน่ืองจากมุมมองของกลอ้งมี
จํากัด และการหาตําแหน่งของวัตถุใน 3 มิติกล้องทัง้สองตัวต้อง
สามารถรบัภาพวตัถุไดพ้รอ้มกนั และการรบัภาพโดยภาพจากกลอ้งทัง้ 
2 ตวัตอ้งนํามาผ่านกระบวนการซงิโครไนซ์ เพื่อใหภ้าพทีไ่ดจ้ากกลอ้ง
ทัง้ 2 ตวัเป็นภาพทีไ่ดจ้ากการรบัภาพในเวลาเดยีวกนัเพื่อลดความ
ผดิพลาดก่อนจะนํามาประมวลผลเพือ่หาตําแหน่งของวตัถุ ซึง่ภาพทีไ่ด้
จากกลอ้งแสดงไดด้งัรปูที ่4 

 
รปูที ่3 แสดงการตดิตัง้กลอ้งเพือ่รบัภาพแบบสเตอรโิอ 

 

 
รปูที ่4 แสดงภาพทีไ่ดจ้ากกลอ้ง 

 
3.2. การตรวจจบัตาํแหน่งวตัถ ุ

ในการตรวจจบัตําแหน่งวตัถุจะใชก้ล้องจํานวน 2 ตวัในการรบั
ภาพวตัถุทีท่ําการตดิแถบสทีีต่่างกนัเพื่อใชใ้นการแยกแยะ และทําการ
ตรวจจบัวตัถุ ซึง่การตรวจจบัตาํแหน่งวตัถุจะประมวลผลภาพจากแต่ละ
กลอ้งเพือ่ใหไ้ดต้าํแหน่งของวตัถุแบบ 2 มติ ิโดยอาศยัหลกัการตรวจจบั
ตําแหน่งวตัถุดว้ยการเปรยีบเทยีบค่าของสโีดยแปลงระบบสขีองภาพ
จาก RGB เป็น HSV เพือ่ลดผลกระทบจากค่าความเขม้แสง จากนัน้ทาํ
การแยกแต่ละแชนแนลสเีพือ่ทาํ Binary Threshold และใชก้ระบวนการ
หา Contour เพือ่หากลุ่มสขีองวตัถุ และเป็นการลดสญัญาณรบกวนที่
เกดิขึน้ ซึง่ระบบการตรวจจบัวตัถุทีไ่ดพ้ตันาขึน้แสดงไดด้งัรปูที ่5 
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รปูที ่5 แสดงระบบการตรวจจบัวตัถุ 

3.3. การหาตาํแหน่งวตัถใุน 3 มิติ 
ในการตรวจจับตําแหน่งชิ้นงานใน 3 มิติจําเป็นต้องใช้กล้อง

มากกว่า 1 ตวั เพื่อใช้ในการคํานวณหาตําแหน่งวตัถุในสามมติิ ซึ่ง
งานวจิยัน้ีไดใ้ชก้ลอ้งจาํนวน 2 ตวัในการตรวจจบัตําแหน่งชิน้งาน และ
จาํเป็นตอ้งใชส้มการทางคณติศาสตรใ์นการประมวลผลค่าตําแหน่งทีไ่ด้
จากกล้องทัง้สองตวัซึง่เป็นค่าแบบ 2 มติใิหเ้ป็นค่าตําแหน่งจรงิแบบ 3 
มิติบนพื้นที่ทํางาน งานวิจยัน้ีได้นําข่ายงานระบบประสาท (Neural 
Network) [5] มาประยุกตใ์ชแ้ทนสมการทางคณิตศาสตร ์ซึง่ขา่ยงาน
ระบบประสาทที่เลือกใช้เป็นข่ายงานแบบป้อนไปข้างหน้าหลายชัน้ 
(Multilayer Feed-forward Network) ประกอบดว้ยชัน้ขอ้มลูเขา้ (Input 
Layer) จาํนวน 4 โหนด ชัน้ซ่อน (Hidden Layer) จาํนวน 200 โหนด 
และชัน้ขอ้มลูออก (Output Layer) จาํนวน 3 โหนด แสดงไดด้งัรปูที ่6 
โดยข่ายงานระบบประสาทนี้ได้ทําการฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลจํานวน 
1800 ชุดขอ้มลู  
 

 
รปูที ่6 แสดงขา่ยงานระบบประสาท 

 
4. ส่วนวิเคราะหก์ารกระทาํจากการสาธิต 

เป็นสว่นทีว่เิคราะหก์ารกระทาํจากตาํแหน่งของชิน้งานทีไ่ดม้าจาก
การตรวจจบัตาํแหน่งของชิน้งาน งานวจิยัน้ีไดท้าํการจาํแนกการกระทาํ
ออกเป็นสองแบบคอื การหยบิวตัถุวางลงบนพืน้ และการหยบิวตัถุวาง
ลงบนวตัถุ ในการวิเคราะห์ได้ใช้อัลกอริทึมแบบฟซัซี่สเตทแมชชีน 
(Fuzzy State Machine) ซึง่เป็นการนําฟซัซีโ่ลจกิมาใชก้ารตดัสนิใจ
ของสเตจแมชชนี โดยหลกัการทาํงานสามารถแสดงไดด้งัรปูที ่7 

 
รปูที ่7 แสดงแผนภาพการทาํงานของฟซัซีส่เตทแมชชนี 

 
จากรปูที ่ 7 ในสเตทที ่1 ระบบทําการตรวจสอบสถานะของวตัถุว่ามี
วตัถุใดเคลื่อนที ่โดยถา้มกีารเคลื่อนทีร่ะบบจะเขา้สู่สเตทที ่2 ระบบทํา
การตรวจสอบวา่วตัถุทีเ่คลื่อนนัน้มกีารหยุดการเคลื่อนทีห่รอืไม ่โดยถา้
มกีารหยุดการเคลื่อนทีร่ะบบจะเขา้สูส่เตทที ่3 คอืการตรวจสอบวา่วตัถุ
ทีห่ยุดเคลื่อนทีน่ัน้วางอยูบ่นพืน้ทีท่าํงาน หรอืวางอยูบ่นวตัถุชิน้ใด 
 
5. ส่วนสร้างโปรแกรมควบคมุหุ่นยนต ์

ในส่วนการสรา้งโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ระบบทําการสรา้ง
สเตทสเปซ ของขัน้ตอนการทํางานทัง้หมดของหุ่นยนตข์ึน้มาเพื่อใชใ้น
แกป้ญัหาและสรา้งโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์ซึง่การสรา้งสเตทสเปซได้
ใชว้ธิกีาร STRIPS (STanford Research Institute Problem Solver) 
[6] สามารถแสดงไดด้งัรปูที ่8 

 

 
รปูที ่8 แสดงการสรา้งสเตทสเปซในกรณวีตัถุจาํนวน 3 ชิน้[6] 

 
ในการสรา้งโปรแกรมควบคุมหุน่ยนตป์ระกอบดว้ยคาํสัง่พืน้ฐาน 3 

คําสัง่คือ เคลื่อนที่ไปยงัตําแหน่ง XYZ(Move_XYZ) จบัวตัถุ 
(Grip_Obj) และปล่อยวตัถุ (UnGrip_Obj) และคําสัง่ข ัน้สงู 4 คําสัง่คอื 
หยบิวตัถุขึน้จากพืน้ (PickUp) วางวตัถุลงบนพืน้ (PutDown), หยบิ
วตัถุขึน้จากอกีวตัถุ (UnStack) และวางลงบนวตัถุ (Stack) ซึง่คาํสัง่ข ัน้
สงูเป็นการนําคาํสัง่พืน้ฐานมาเรยีงลาํดบัขัน้ตอน แสดงไดด้งัรปูที ่9 
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รปูที ่9 แสดงลาํดบัขัน้ตอนสาํหรบัคาํสัง่ข ัน้สงู 

 
6. ส่วนแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ 

หลังจากสร้างโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ระบบจะทําการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มติเิพือ่แสดงภาพการควบคุมแขนหุ่นยนตต์าม
การสาธติ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มติทิีส่รา้งขึน้ประกอบดว้ยแขนกล
หุน่ยนต ์CRS รุน่ A255 [7] ซึง่เป็นแขนกลทีม่ ี5 องศาอศิระ และวตัถุที่
ใชใ้นการสาธติแสดงไดด้งัรปูที ่10  

 
รปูที ่10 แสดงภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มติ ิ

 
7. ผลการทดลอง 
7.1. การตรวจจบัตาํแหน่งวตัถ ุ

เน่ืองจากการตรวจจบัตําแหน่งวตัถุใช้หลักการตรวจจบัสีจาก
กลอ้งจาํนวน 2 ตวั ความถูกตอ้งและความเรว็ในการประมวลผลภาพมี
ผลต่อการตรวจจบัตําแหน่งของวตัถุ จากการทดลองตรวจจบัตําแหน่ง
วตัถุตัง้แต่ 1 ถงึ 5 ชิน้ ดว้ยภาพทีม่คีวามละเอยีดของภาพ 320x240 
และ 640x480 ไดผ้ลดงัตารางที ่1 และมคีวามถูกตอ้งดงัตารางที ่2 ผล
การทดลองแสดงใหเ้หน็วา่ทีค่วามละเอยีดภาพ 640x480 ความเรว็ใน
การตรวจจบัวตัถุน้อยกว่า 320x240 ค่อนขา้งมาก ในขณะที่ความ
ถกูตอ้งในการตรวจจบัวตัถุทัง้ 5 ชิน้ไดผ้ลทีเ่ทา่กนั 
 

 
ตารางที ่1 แสดงความเรว็ในการตรวจจบัวตัถุ 

 

 
ตารางที ่2 แสดงความถกูตอ้งในการตรวจจบัวตัถุ 

7.2. การหาตาํแหน่งวตัถใุน 3 มิติ 
เน่ืองจากการหาตําแหน่งวตัถุใน 3 มติใิชห้ลกัการขา่ยงานระบบ

ประสาทในการคํานวณหาตําแหน่ง ซึ่งจากการทดลองพบว่าความ
คลาดเคลื่อนในการหาตําแหน่งในตําแหน่งทีใ่ชใ้นการฝึกสอนข่ายงาน
ระบบประสาทจะมคีวามคลาดเคลื่อนน้อยกว่าตําแหน่งทีไ่ม่ไดนํ้ามาใช้
ในการฝึกสอน แสดงไดด้งัตารางที ่3 และ 4 

 
ตารางที ่3 ความคลาดเคลื่อนในตาํแหน่งทีใ่ชฝึ้กสอน 
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ตารางที ่4 ความคลาดเคลื่อนในตาํแหน่งทีไ่มไ่ดใ้ชฝึ้กสอน 

 
7.3. การโปรแกรมหุ่นยนตต์ามการสาธิต 

จากการทดลองโดยใหผู้ใ้ชง้านทาํการสาธติการประกอบชิน้งานใน
รปูแบบทีแ่ตกต่างกนั พบวา่ระบบสามารถทาํการสรา้งโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ และแสดงการทํางานของโปรแกรมทีส่รา้งขึน้ดว้ยการควบคุม
แขนกลผ่านภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มติ ิซึง่ระบบสามารถทํางานได้
อยา่งถกูตอ้งตามการสาธติ 
 
8. สรปุ 

จากการทดลองพบวา่การทาํงานของการโปรแกรมหุ่นยนตด์ว้ยวธิี
สาธติเพื่อการประกอบชิ้นงานทําใหเ้หน็ว่า การตรวจจบัตําแหน่งวตัถุ
สามารถทํางานได้ดีภายในสภาวะแวดล้อมที่ควบคุม  และการ
ประยุกต์ใช้ข่ายงานระบบประสาทในการหาตําแหน่งวตัถุใน 3 มิติ
สามารถใชใ้นการหาตําแหน่งวตัถุใน 3 มติโิดยมคี่าความคลาดเคลื่อน
อยู่ในเกณฑท์ี่ยงัคงทําให้ระบบทํางานไดอ้ย่างถูกต้องทัง้ในจุดทีใ่ช้ใน
การ ฝึกสอนและจุ ดที่ ไม่ ได้ทํ าการ ฝึกสอน  ในส่ วนการสร้า ง
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนตส์ามารถทํางานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามการสาธติ 
ระบบน้ีสามารถนําไปประยุกต์ใชใ้นการประกอบชิน้งานในพืน้ทีแ่บบ 3 
มติทิีม่กีารปรบัเปลีย่นขัน้ตอนการบ่อยครัง้ ซึ่งผูใ้ชง้านไม่จาํเป็นตอ้งมี
ความเชีย่วชาญในการโปรแกรมหุน่ยนต ์ 
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บทคดัย่อ 
บทความนีนําเสนอการศกึษาเกีย่วกบัความสัน่สะเทอืนของรถคบี

ออ้ยทีม่ผีลต่อโครงสรา้งของตวัรถเองและผลต่อผูป้ฏบิตังิาน  โดยไดท้าํ
การวดัในไรอ่อ้ยซึง่อยู่ในเขต อ. ท่ามว่ง จ.กาญจนบุร ี ทงัหมด 10 ครงั
ในพนืที่ทํางานต่างๆ โดยทําการตรวจวดัผ่านการใช้เซ็นเซอร์วดัค่า
ความเร่ง (ADXL 202) ทงัหมด 5 ตวั ทําการวดัค่าออกมาเป็นความ
ต่างศกัยส์ญัญาณผา่นอุปกรณ์แปลงสญัญาณ (NI USB-6210) และนํา
ขอ้มูลที่ได้มาเก็บไว้ ก่อนนําไปทําการวเิคราะห์และแปลงค่าเป็นค่า
ความเร่งของการสัน่สะเทอืน โปรแกรมทีนํ่ามาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูและ
ทําการวเิคราะห์ผล คอื โปรแกรมเลบ็ววิ และโปรแกรมแมทแลบ็ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า ในตําแหน่งเบาะที่นัง่คนขบัมีค่าการ

สัน่สะเทอืนเทา่กบั 1.8 m/s2
 ผูป้ฏบิตังิานทาํงานไดไ้มเ่กนิ 2 ชัว่โมง จะ

เกิดอาการเหนื่อยล้าจนไม่สามารถทํางานต่อได้ สามารถแก้ไขโดย
ตดิตงั อุปกรณ์ลดการสัน่สะเทอืนบรเิวณเบาะทีน่ัง่คนขบัทงั 4 จุดทีใ่ช้
ในการยดึเบาะที่นัง่ ส่วนค่าความสัน่สะเทอืนสูงสุดของโครงสร้างรถ

เท่ากบั 5 m/s2
 ซึ่งมผีลต่อโครงสรา้งของตวัรถคบีอ้อย เช่น เพลา จงึ

ต้องทําการออกแบบเพลาใหม่จากขนาด 90 มิลลิเมตร เป็น 120 
มลิลเิมตร เหตุเพราะเกดิการแตกรา้วของเพลาเมือ่ใชง้านไประยะหนึ่ง 
 
Abstract 

This paper is studying, inspecting and feasible improving the 
sugar cane loader. Vibration is affected to machine both human 
operator and structural machine.  In experimental study, we are 
measured by using accelerator sensor (ADXL 202) 5 pieces. 
They attached on 4 points of machine structure and one below 
human chair.  That signal were voltage, converted by Analog to 
digital converter (NI USB-6210) and finally recorded in computer. 
After that, we presented and analyzed by LABVIEW and 
MATLAB programs. We were measurement 10 times in 10 sites 

on Thamaung, kanchanaburi province. From measured and 
analyzed recorded data, seat had vibration at 1.8 m/s2.  He has 
very fatigue and cannot work after continues work 2 hours. For 
this reason, we should install 4 point of soft vibration isolator or 
vibration absorber into seat. Consequently, Maximum of vibration 
in structure of Sugarcane loader is 5 m/s2.  The shaft deflected, 
fatigued and corrupted subsequently. Thus, we recalculated and 
designed a shaft diameter from 90 mm to 120 mm. In conclusion, 
vibration method can help to improve performance of real sugar 
cane loader in real operating work and real area. Furthermore, its 
method can help monitoring machine for preventive maintenance.  

 
1. บทนํา 

เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มกีารทําการเกษตรเป็นส่น
ใหญ่และการ เกษตรไทยเริม่มกีารพฒันาโดยการใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งจกัร
ทางการเกษตรเขา้ช่วย ไม่ว่าเป็นการใชร้ถไถนาแทนควาย การใชร้ถ
เกี่ยวนวดขา้วแทนการใช้แรงงานคน เป็นต้น และได้มกีารออกแบบ
เครือ่งจกัรทางการเกษตรเองโดยคนไทย ซึง่เป็นทีน่่าภาคภูมใิจ เเต่การ
ออกแบบส่วนใหญ่เป็นการออกแบบโดยใช้ภูมปิญัญาผสมผสานกับ
เทคโนโลยสีมยัใหม ่โดยไมไ่ดค้าํนึงถงึหลกัการทางวศิวกรรม  ดงันนัใน
งานวจิยันีจงึมเีเนวคดิวา่เครือ่งจกัรทางการเกษตรทีส่าํคญับางชนิดควร
ได้ร ับการตรวจสอบและพัฒนาการออกแบบโดยใช้หลักการทาง
วศิวกรรมเครื่องกล ในโครงงานนีไดเ้ลอืกรถคบีออ้ย ซึ่งเกษตรกรทีท่ํา
ไรอ่อ้ยนิยมใช ้กนัมากในปจัจบุนัแทนการใชแ้รงงานคน เน่ืองดว้ยความ
ตอ้งการในการเกบ็เกีย่ว เพือ่ป้อนออ้ยเขา้สูโ่รงงานไดอ้ย่างรวดเรว็  อกี
ทงัรถคบีออ้ย ดงัรปูที ่1 นียงัเป็นฝีมอืคนไทย (โรงงานศุภชยั) ในการ
ออกเเบบเเละสร้าง จงึทําให้มรีาคาถูกกว่าต่างประเทศมาก เเละยงั
เหมาะสมกบัสภาพภมูปิระเทศ  
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รปูที ่1 รถคบีออ้ยของโรงงานศุภชยั 
 
2. วิธีการวดัและวิเคราะหท์างวิศวกรรมการสัน่สะเทือน  
2.1 ระเบียบวิธีการทางวิศวกรรมการสัน่สะเทือน 

การวดัทางแรงสัน่สะเทือนมีความสําคัญเพราะทําให้สามารถ
ทํานายการเสยีหายของเครื่องจกัรได้หลายประเภท เช่น เพลาเยอืง
ศูนย ์(Shaft misalignment) การหมุนไมส่มดุล, การสกึกรอ่นของเกยีร ์
และการสกึกรอ่นของแบริง่ เป็นตน้  ซึง่สามารถบอกจุดและสาเหตุการ
เสยีหายต่างๆไดโ้ดยการอ่านค่าความสัน่สะเทอืนโดยค่าคุณภาพของ
แรงสัน่สะเทอืนทีนิ่ยมใชว้ดักนั ไดแ้ก่  

ก. Peak Value คอืค่าสงูสุดของความเร่งอย่างทนัทีท่นัใดใน
ชว่งเวลาหนึ่งๆ 

ข. Root Mean Square Value (RMS Value) ค่าเฉลีย่ของ
ผลรวมของเเรงสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขนึ โดยถา้ช่วงเวลานาน (1 
นาท ีหรอื 1ชัว่โมง) เรยีกวา่ equivalent acceleration value 
( eqa ) หรอืเมื่อเป็นระดบัเเรงสัน่สัน่สะเทือน เรยีกว่า 

equivalent acceleration level ( eqL ) หน่วยเป็น เดซเิบล 

(decibels) ส่วนถ้าช่วงเวลาน้อยๆ (1 วนิาท)ี เรยีกว่า 
"instantaneous" หรอื "running" RMS value.  

ค.  Peak to Peak Value คอืค่าสงูสุดของความเรง่อย่างทนัที่
ทนัใดในช่วงเวลาหนึ่งๆ จากค่าทีม่ากทีสุ่ดจากจุดอา้งองิ ถงึ
จดุปลายอกีดา้นหน่ึงของจดุอา้งองิ 

 

 
 

รปูที ่2 แสดงคุณภาพแรงสัน่สะเทอืน RMS,  Peak และ Peak to Peak  
 

2.2  การประเมินความสามารถในการรบัเเรงสัน่สะเทือนเเบบ 
ร่างกายรวม  
 ปจัจยัสําคญัสีป่ระการในการพจิารณาผลของเเรงสัน่สะเทอืนนัน
ประกอบไปดว้ย ค่าความเรง่สมมลู ( eqa ) ของเเรงสัน่สะเทอืน ทศิทาง

ที่เเรงสัน่สะเทือนกระทํา  ความถี่ของเเรงสัน่สะเทือน และเวลาที่
ได้รบัเเรงสัน่สะเทอืน มาตรฐานสากลฉบบัที่ 2631 ใช้สําหรบัเเรง
สัน่สะเทอืนเเบบรา่งกายรวม เเยกระดบัเเรงสัน่สะเทอินไวส้ามระดบั  
ก) ระดบัความสบาย (reduced comfort boundary) เเสดงความสบาย

ของมนุษยจ์ากการเดนิทางดว้ยรถยนต ์รถไฟ เรอื เครือ่งบนิ  
ข) ระดบัสมรรถนะของการทํางาน (fatigue decreased proficiency 

boundary) ตวัอย่างเช่น ความล้าจากการบนิ การขบัรถ หรอืการ
ขบัรถก่อสรา้งขนาดใหญ่  

ค) ระดบัสุขภาพเเละความปลอดภยั (exposure limit) เเสดงถงึ
คา่สงูสดุสาํหรบัเหตุการณ์ต่างๆ 

 ตัวอย่างเช่นระยะเวลาที่สามารถรบัเเรงสัน่สะเทือนขนาด 0.5 
m/s2 เป็นเวลา 30 นาทตี่อวนั ถา้ใชค้วามสบายเป็นเกณฑ ์4 ชัว่โมงต่อ
วัน สําหรับสมรรถนะการทํางานเป็นเกณฑ์ และ11 ชัว่โมงต่อวัน 
สาํหรบัสขุภาพเป็นเกณฑ ์ดงัรปูที ่3 

รปูที ่3  ระยะเวลาทีส่ามารถรบัเเรงสัน่สะเทอืนโดยไมเ่กดิตวามลา้ 
 
2.3 อปุกรณ์ตรวจวดัการสัน่สะเทือน 

อุปกรณ์วดัการสัน่สะเทอืน ADXL ทีใ่ชท้ดสอบเป็นของประกอบ
สาํเรจ็ของบรษิทัอทีทีมีชีื่อวา่ ET-ADXL202 มลีกัษณะดงัรปูที ่4 ซึง่ทาํ
การต่อขาของไอซ ีADXL202 เป็นที่เรยีบรอ้ยแล้ว โดยค่าเอาท์พุตทงั
สองคอื XOUT และ YOUT นันนําไปเชื่อมต่อกบัช่องอ่านค่าสญัญาณ 
PWM ของไมโครคอนโทรเลอร ์(Microcontroller) หรอือุปกรณ์ต่อพว่ง
คอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์แปลงค่าสญัญาณต่อเน่ืองเป็นค่าดิจิตอล 
(Analog to digial card หรอื Data Acquisition Card) โดยในทีนี่ใช ้NI - 
USB 6210 ของ บ. National Instrument ดงัรปูที ่7 ข. นอกจากนียงัใช้
โปรแกรม LABLIEW ในการอ่านค่าขอ้มลู  และใชโ้ปรแกรม MATLAB 
ในการวเิคราะหข์อ้มลูเป็นตน้  

โดยมคีุณสมบตัขิองอุปกรณ์วดัดงันีคอือสามารถวดัค่าความเร่ง
แบบเต็มค่าสเกล ในระยะช่วง -2g ถงึ +2g โดยวดัได้ทงัความ
สัน่สะเทอืนแบบพลวตั ิ(Dynamic Vibration) และวดัคา่ความโน้มถ่วง  
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รปูที ่4  อุปกรณ์วดัการสัน่สะเทอืนของบ. ETT รุน่ ET-ADXL202 
 

อุปกรณ์
วัดความเร่ง
(ADXL...)

อุปกรณ์
ขยายสัญญาณ

(SignalAmplifier)

อุปกรณ์
แปลงสัญญาณ
ต่อเนือ่งเป็น
ดจิติอล

(A to D Card)

คอมพิวเตอร์
(Computer)

 
 

รปูที ่5 การวดัการสะเทอืนดว้ย ADXL  และระบบคอมพวิเตอร ์
 
 (Static Acceleration หรอื Gravity) ได ้2 แนวแกน คอื X และ Y 
ความละเอยีด 5 mg ทแีบนวดิท ์60 Hz ทาํใหส้ามารถนําไปใชป้ระยุกต์
ในงานต่างๆ เช่น อุปกรณ์ช่วยนําทาง  วดัความโน้มเอยีง 2 แกน 
อุปกรณ์ตรวจจับ  แผ่นดินไหว  หุ่นยนต์  และอื่ นๆ 
นอกจากนีเน่ืองจากอุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคมคีวามเปราะบาง จงึต้องทํา
การบรรจุไวใ้นการซึ่งที่ก้นกล่องเป็นแม่เหล็ก เพื่อให้สามารถยดึเกาะ
กบัรถคบีออ้ยในอยา่งมัน่คง ดงัรปูที ่6 
 

 
 

รปูที ่6 อุปกรณ์วดัการสัน่สะเทอืนทีบ่รรจใุนกล่อง 
 
3. ระเบียบวิธีวิจยั 

ในงานวจิยันีไดด้าํเนินการวจิยัตามขนัตอนดงัต่อไปนี 
1. ศกึษาระเบยีบวธิกีารทางวศิวกรรมการสัน่สะเทอืนทีใ่ชใ้นการ

ตรวจสอบโครงสร้าง ของเครื่องจกัรและในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัความ
สบายของผูค้วบคุมรถคบีออ้ย 

2. ศึกษาโครงสร้างของรถคีบอ้อยและวเิคราะห์หาจุดที่มคีวาม
เสีย่งต่อผลของการสัน่ สะเทอืนเป็นสาํคญั 

3. ออกแบบและสร้างอุปกรณ์วัดความสัน่สะเทือนตามความ
จาํเป็นเพื่อใชว้ดัแรงสัน่ สะเทอืน ณ.ตําแหน่งทีต่้องการของโครงสรา้ง
รถคบีออ้ยเเละในตาํแหน่งทีน่ัง่คนขบั 

4. ตดิตงัอุปกรณ์วดัการสัน่สะเทอืน 5  จุดและระบบเกบ็ขอ้มลู จุด
ทีร่ถคบีออ้ยดงัรปูที ่7 ก  ข และ ค  

5. วดัการสัน่สะเทอืนที่เกิดขนึระหว่างที่เครื่องจกัรทํางานในไร่
ออ้ยในสภาพพนืทีท่ีเ่เตกต่างกนัหลายๆพนืที ่ 

6. วเิคราะหผ์ลของการสัน่สะเทอืนทงัในเชงิเวลา เเละเชงิความถี่
เพือ่หาคา่การสัน่สะเทอืนทีก่ระทาํกบัโครงสรา้งรถคบีออ้ยเเละคนขบั 

7. เสนอเเนวทางปรบัปรงุการออกแบบรถคบีออ้ย 
  

 
 

ก. เซน็เซอรว์ดัความสัน่สะเทอืน ADXL202 

 
 

        ข. อุปกรณ์เเปลงสญัญาณ NI - USB 6210 
 

 
 

ค. ตาํเเหน่งการวดัคา่การสัน่สะเทอืน 
รปูท่ี 7 ตาํเเหน่งเเละอุปกรณ์ในการวดัคา่การสัน่สะเทอืน 

 

4. ผลการทดลองเเละการวิจารณ์  
ในการวดัผลการสัน่สะเทอืนของรถคบีอ้อย ไดท้ําการเดนิทางไป

วดัการสัน่สะเทือนในหลายพืนที่ทังที่โรงงานศุภชัยในขนัตอนการ
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ทดสอบรถและทีไ่รอ่อ้ยของเกษตรกรรวมทงัหมด 10 พนืทีใ่นสภาพการ
ทํางานเก็บอ้อยจรงิๆ เพื่อให้เกดิการความหลากหลายของผลการวดั 
ดงัในรปูที ่8 บน แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพไรอ่อ้ยทีม่สีภาพพนืดนิมลีกัษณะ
เป็นท้องร่องหรอืลูกระนาดทําใหร้ถคบีอ้อยต้องทํางานสภาพกระแทก
เกอืบตลอดเวลา นอกจากนียงัพบว่าในขณะทําการคบีออ้ยบางครงัล้อ
หลงัของรถคบีอ้อยยกขนึเน่ืองจากนําหนักของอ้อยที่ถูกคบีประมาณ 
700 - 800 กโิลกรมัต่อครงัรวมกบันําหนกัรถทีก่ระจายไปสูส่ว่นหน้า ดงั
รปูที ่8 ล่าง ยงัผลใหนํ้าหนกัทงัหมดของรถถูกถ่ายทอดสูล่อ้ทงัสองขา้ง
แทนทีจ่ะเป็นสามลอ้ ทาํใหเ้พลาขบัรบัโมเมนตด์ดัมากขนึ นอกจากนียงั
พบว่าในบางครงัยงัเกดิภาวะรบัแรงด้วยหน่ึงล้อเมื่อรถหมุนตวัอนัมา
จากสภาพการคบีและทอ้งรอ่งของไรอ่อ้ยอกีดว้ย  

 

 

 
 

รปูท่ี 8 รถคบีออ้ยขณะทาํงานคบีออ้ยในไรอ่อ้ย 
 

4.1 ผลการวดัการสัน่สะเทือนทงั 5 ตาํแหน่ง 
ดงัที่กล่าวมาแล้วเมื่อตดิตงัอุปกรณ์วดัการสัน่สะเทอืนและระบบ

เกบ็ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรม LABVIEW เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ นําผลทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม MATLAB ผลทีไ่ดเ้ป็น
ค่าความสัน่สะเทอืนณ. ตําแหน่งต่างๆทงั 5 จุด ทงัในแกน x และ y 
ของอุปกรณ์วดัการสัน่สะเทอืน ดงัรปูที ่9 เป็นตวัอย่างการสัน่สะเทอืน
ในแนวแกน y ซึ่งเป็นแกนแนวดิง่ขนาดกบัแกนโลก โดยเรยีงจาก
ตําแหน่ง 1 จนถงึจุดที ่5 ตามลําดบั แต่จุดที ่3 นนัแสดงในแนวแกน x 
และ y เพือ่ใหเ้หน็ถงึการสัน่สะเทอืนทีก่ระทาํกบัผูบ้งัคบัรถคบีออ้ย 
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รปูท่ี 9 คา่การสัน่สะเทอืน 5 ตาํแหน่งในแนวแกน x และแ y 

ตารางท่ี 1 คา่การสัน่สะเทอืนในแนวแกน x และ y แบบ Peak to 
Peak โดยเฉลีย่จากการวดัในพนืทีต่่างๆ 

ตําแหนง่ รายละเอยีด คา่การส ัน่สะเทอืน 
ที่ (m/s2)

1 ปลายคานคบี แกน X 0.666

1 ปลายคานคบี แกน Y 1.355

2 กลางคานคบี แกน X 1.733

2 กลางคานคบี แกน Y 1.432

3 เบาะทีน่ ัง่คนขบัแกน X 0.765

3 เบาะทีน่ ัง่คนขบัแกน Y 1.805

4 ใตห้อ้งเครือ่ง แกน X 0.733

4 ใตห้อ้งเครือ่ง แกน Y 1.345

5 ทา้ยรถ แกน X 0.433

5 ทา้ยรถ แกน Y 1.355
 

 
จากตารางที ่1 เหน็ไดว้า่คา่การสัน่สะเทอืนจากการทดลองหลายๆพนืที่
มคี่าเฉลีย่ของจุด 5 จุดวดั อยู่ในช่วง 0.66 จนถงึ 1.8 m/s2 ซึง่มคี่าสงู
เมื่อนํามวลของรถมาคดิเป็นค่าแรงทีก่ระทํายงัจุดต่างๆ แต่สําหรบัรถ
คบีออ้ยนีใชโ้ครงสรา้งเหลก็ทีห่นาจงึไม่มผีลต่อโครงสรา้งรถ แต่จะมผีล
ต่อเพลาขบัทีแ่กนลอ้ทงัสอง ซึง่อธบิายในหวัขอ้ต่อไป 
 
4.2 ผลกระทบต่อผูป้ฎิบติัหน้าท่ีบนรถคีบอ้อย 

คา่การสัน่สะเทอืนบรเิวณผูป้ฏบิตัหิน้าทีค่อืตาํแหน่งการวดัที ่3 ซึง่
ในแนวดิง่คอืแกน Y และแนวด้านหน้าและหลงัผู้บงัคบัคอืแกน X 
นัน่เอง จากรปูที ่9 ปรากฏว่าค่าการสัน่สะเทือนแบบ peak to peak  
โดยเฉล่ียประมาณ 1.8 m/s2  เมื่อพิจารณาจากกราฟมาตรฐาน 
ISO 2631-1ในรปูท่ี 3 ทาํให้ผู้ปฏิบติัหน้าท่ีเกิดความไม่สบายตวั 
เกิดความล้าในเวลา 1/2 ชัว่โมงเเละไม่สามารถ ทนต่อไปได้ใน
เวลา 2 ชัว่โมง   ดงัตวัอยา่งการวเิคราะหใ์นรปูที ่10  

 
ดงันนัจงึควรลดการสัน่สะเทอืนของผูป้ฏบิตังิานโดยใชเ้บาะทีนุ่่มๆ

สําหรบัที่นัง่ผู้ปฎิบตังิาน หรอืใช้อุปกรณ์ลดการสัน่สะเทอืนที่เรยีกว่า 
ระบบดูดซบัการสัน่สะเทอืน(Vibration Absorber) หรอื อุปกรณ์รบั
แรงสัน่สะเทอืน (Vibration Isolator) ดงัรปู 11 แสดงถงึอุปกรณ์ดดูซบั
แรงสัน่สะเทอืนในทางอุตสาหกรรม โดยพจิารณาจากค่านําหนักที่กด 
ซึ่งคิดจากนําหนักเก้าอีและผู้ปฏิบัติการ โดยเก้าอีมีจุดรองรบัสี่จุด 
ดงันนันําหนกัทีก่ดแต่ละจุดประมาณ 250 N ซึง่สามารถใชอุ้ปกรณ์ดดู
ซบัแรงสัน่สะเทอืนทงัสองรุน่นีได ้
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รปูที ่10 กราฟมาตรฐาน ISO 2631-1, 1997 m   

วา่ดว้ยผลของการสัน่สะเทอืนต่อคน 
 

 
(A) 
 

 
(B) 

 

รปูที ่11 อุปกรณ์ดดูซบัการสัน่สะเทอืน 
 

4.3 การปรบัปรงุท่ีตาํแหน่งเพลาขบัล้อ 

 

ความเคน้ดดั 
มาก 

 
น้อย 

ก. คา่ความเคน้ทีก่ระทาํต่อโครงสรา้ง 

 

 

 

 

ข. สตูรคาํนวณความเคน้ทีเ่กดิทีต่าํแหน่งสว่นต่อระหวา่งเพลาสองเพลา 
รปูที ่12 คา่ความเคน้ทีเ่กดิกบัเพลาจากโมเมนตด์ดั 

 
ในรปูที ่12 แสดงแนวค่าความเคน้ทีเ่กดิจากโมเมนตด์ดัทีก่ระทํา

ต่อตวัเพลา ดงันนัจากรปูที ่12 ก. บรเิวณรอยต่อระหวา่งเพลาเลก็และ
ใหญ่มสีแีดงซึง่เป็นจุดทีร่บัโมเมนต์ดดั ส่วนทีไ่ดร้บัโมเมนตด์ดัน้อย คอื
สว่นทีเ่ป็นสฟ้ีาอนัไดแ้ก่สว่นของเพลาทีใ่หญ่กวา่    

จากการวดัการสัน่สะเทอืนในตําแหน่งที ่4 ซึง่เป็นบรเิวณใกลก้บั
เป็นตาํแหน่งทีโ่ครงสรา้งทีต่่อกบัลอ้ของรถคบีออ้ย ผลปรากฎวา่ค่าการ
สัน่สะเทอืนอยู่ในช่วง 1 – 3 m/s2  แต่ในบา้งครงักม็คี่าสงูถงึ 5 m/s2  

เมือ่คดิเป็นเเรงที ่กระทาํต่อตวัรถมคี่าอยู่ในช่วง 6 – 18 KN  แต่ในบา้ง
ครงักม็คี่าสงูถงึ 30 KN จากผลการวดัการสัน่สะเทอืนทีก่ล่าวมาแลว้

นํามาคํานวณหาขนาดเพลาที่เหมาะสม โดยในที่นีวสัดุทําเพลามคี่า
ความเคน้สงูสดุในชว่งทีไ่มค่รากเทา่กบั 600 MPa และใชส้มการในรปูที ่
12 ข หาขนาดเพลาทีเ่หมาะสม เมือ่ Kt เท่ากบั 1 พบวา่ขนาดเพลามี
ค่าอยู่ในช่วง 47 – 68 มม.  แต่ในบา้งครงักม็คี่าสงูถงึ  80 มม. และถา้
เผือ่ค่าความผดิพลาดสองเท่า เพลาจงึควรมขีนาด 70  - 102 มม. และ
อาจตอ้งใชถ้งึ 120 มม. เมือ่คาํนึงถงึความเคน้รวมจดุและค่าความเคน้ที่
สงูในบางชว่งเวลา  

 

5.    สรปุผลการวิจยั 
บทความนีนีศึกษาถึงการสัน่สะเทอืนของรถคบีอ้อยที่ออกเเบบ

เเละสรา้งโดยคนไทย ในระหว่าง ทํางานเพื่อนําไปวเิคราะห์ถงึผลของ
การสัน่สะเทือนที่กระทําต่อโครงสร้างเเละผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่ง ค่าการ
สัน่สะเทอืนทีว่ดัไดม้ผีลต่อผูป้ฎบิตังิานเเละโครงสรา้งจงึควรตดิตงัเบาะ
ทีนุ่่มสาํหรบัผูป้ฎบิตังิานเเละปรบัโครงสรา้งใหม้ขีนาดใหญ่ขนึทงัทีเ่พลา
ลอ้เเละทีก่ระทะลอ้ เป็นตน้ ดงันันวธิ ีการวดัการสัน่สะเทอืนจงึนับเป็น
วธิใีนการตรวจสอบหลงัการสรา้งเครื่องจกัรในสภาพการใชง้านจรงิทีด่ ี
เพือ่ปรบัปรงุคุณภาพของเครือ่งจกัรและโครงสรา้งต่างๆใหเ้หมาะสมกบั
สภาพการทาํงานจรงิได ้
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บทคดัย่อ 
 หุน่ยนตส์องลอ้ถกูขบัเคลื่อนดว้ยมอเตอรก์ระแสตรงสองตวัทีเ่ป็น
อสิระต่อกนัแต่มแีกนหมนุรว่มกนั หุน่ยนตส์องลอ้เป็นระบบทีม่ ี
เสถยีรภาพอยา่งมขีอบเขต ซึง่งานวจิยัทีผ่า่นมาไดอ้อกแบบตวัควบคุม
ประเภทต่างๆ สาํหรบัใหหุ้น่ยนตส์องลอ้รกัษาเสถยีรภาพและการ
ตอบสนองของระบบมปีระสทิธภิาพ และในบทความนี้นําเสนอการ
ออกแบบตวัควบคุมอาศยัตวัคุมคา่กาํลงัสองเชงิเสน้ของหุน่ยนตส์องลอ้ 
ตวัสงัเกตลุนเบอรเ์กอรถ์กูใชป้ระมวลสญัญาณป้อนกลบัจากเซนเซอร์
ตรวจวดัความเอยีงและเซนเซอรว์ดัอตัราความโน้มเอยีงเพือ่ใหไ้ด้
สญัญาณความเอยีงทีม่คีวามแมน่ยาํมากขึน้ ตวัวดัความเอยีงทีไ่ดม้ี
ประสทิธภิาพดใีนยา่นความถีส่งูแสดงในทัง้ผลการจาํลองและทดลอง 
ผลการจาํลองและทดลองการควบคมุระบบดงักล่าวแสดงผลทีน่่ายอมรบั
และมปีระสทิธภิาพของตวัควบคุมทีไ่ดอ้อกแบบไว ้

Abstract 
  A two-wheeled robot is independently driven by two 
concentric motors. The two-wheeled robot is a marginally stable 
plant. Over the last decade, researchers have designed 
controllers for stabilizing the robot and obtaining some desired 
responses. In this paper, the LQR control of a two-wheeled robot 
is designed and implemented. Luenberger Observer is also 
presented in order to improve tilt measurement from an 
inclinometer and a rate gyroscope. Tilt measurement is accurate 
over a high frequency range as shown in both simulation and 
experiment. Simulation and experimental results demonstrate the 
reliability and effectiveness of the proposed control scheme. 

1. คาํนํา 
 การควบคุมหุน่ยนตส์องลอ้ประกอบดว้ยการควบคุมการเคลื่อนที่
ตามรอยสญัญาณอา้งองิและการทรงตวัของหุน่ยนต ์ การตามรอย
สญัญาณอา้งองิแบง่ออกเป็นสองสว่นคอื มมุหมุนลอ้เฉลีย่และมมุเลีย้ว 
ในขณะทีต่อ้งรกัษาการทรงตวัหรอืมมุเอยีงของหุน่ยนต ์ โดยทีม่เีพยีง
สองสญัญาณป้อนเขา้คอื แรงดนัไฟฟ้ามอเตอรซ์า้ยและขวา 

การรกัษาการทรงตวัคอืการรกัษาสมดุลของลกูตุม้นาฬกิากลบัหวั
ซึง่ระบบดงักล่าวไมม่เีสถยีรภาพและไมเ่ป็นเชงิเสน้ และการควบคุม
หุน่ยนตส์องลอ้ยงัมลีกัษณะไมใ่ชม่มุเฟสน้อยสดุ 

ในชว่งทศวรรษทีผ่า่นมามงีานวจิยัสาํหรบัการออกตวัควบคุมมาก
ขึน้เรือ่ยๆ เพือ่รกัษาเสถยีรภาพและมกีารตอบของระบบเป็นไปตามที่
ตอ้งการ ตวัควบคุมทีแ่พรห่ลายทีส่ดุหรอืตวัควบคุม PID ถกูนํามาใช ้
และอาศยัการออกแบบดว้ยแบบจาํลอง เชน่ วธิกีารวางตาํแหน่งโพล 
[1] ตวัคุมคา่กาํลงัสองเชงิเสน้ [2], [3], [4], [5], [6] หรอืตวัควบคุมอื่นๆ 
[7], [8] , [9], [10] บางครัง้หุน่ยนตส์องลอ้ถกูเพิม่ความซบัซอ้นมากขึน้ 
[11], [12] โดยตวัคุมคา่กาํลงัสองเชงิเสน้เป็นการออกแบบตวัควบคุมวธิี
หน่ึงทีม่ปีระสทิธภิาพ บทความนี้นําวธิดีงักล่าวมาออกแบบระบบ
ควบคุมหุน่ยนตส์องลอ้ทีอ่ยูใ่นหอ้งปฏบิตักิาร CRV ดงัรปูที ่1 

 
รปูที ่1 หุน่ยนตส์องลอ้ในหอ้งปฏบิตักิาร CRV 

งานวจิยัเกีย่วกบัการควบคุมหุน่ยนตส์องลอ้แพรห่ลายมากขึน้ 
สว่นหน่ึงเน่ืองมาจากเทคโนโลยขีองตวัตรวจวดั [13], [14] บทความนี้
วดัความเอยีงดว้ยตวัสงัเกตแบบลุนเบอรเ์กอร ์ (Luenberger Observer) 
ซึง่คลา้ยกบั Kalman Filter [14] ทีไ่มม่ผีลของสญัญาณรบกวน 

สว่นที ่ 2 กล่าวถงึการออกแบบหุน่ยนตส์องลอ้และอุปกรณ์การ
ทดลอง สว่นที ่ 3 กล่าวถงึการสรา้งแบบจาํลองทางคณติศาสตรด์ว้ย
สมการลากรานจแ์ละการหาคา่พารามเิตอรข์องระบบ สว่นที ่ 4 อธบิาย



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        377 

 

การออกแบบตวัควบคุมดว้ยควัคุมคา่กาํลงัสองเชงิเสน้ และตงัสงัเกต
แบบลุนเบอรเ์กอร ์ สว่นที ่ 5 และ 6 แสดงผลการจาํลองโดยโปรแกรม 
Matlab และผลการทดลอง ในสว่นสุดทา้ยกล่าวถงึบทสรปุและ
ขอ้เสนอแนะ 

2. การออกแบบระบบหุ่นยนตส์องล้อ 
การออกแบบตวัควบคุมและการจาํลองผลผา่นคอมพวิเตอรด์ว้ย

โปรแกรม Matlab ในขณะทีต่วัควบคุมถกูอมิพลเิมนตผ์า่นโปรแกรม 
LabVIEW Real-time และมอุีปกรณ์สาํหรบัการทดลองดงัรปูที ่2  

 

 

Sensors Amplifier 

  

DAQ card 

 
รปูที ่2 อุปกรณ์การทดลอง 

 หุน่ยนตส์องลอ้มขีนาด 14.7 x 36.6 x 52.0 เซนตเิมตร น้ําหนกั 
2.5 กโิลกรมั ประกอบดว้ยมอเตอรก์ระแสตรงขนาด 12 โวลล ์ 2 ชุดที่
ขบัเคลื่อนลอ้อยา่งอสิระต่อกนัและตดิตัง้เอนโคดเดอรเ์ซนเซอรส์าํหรบั
ป้อนกลบัสญัญาณ และสเตตของความเอยีงไดจ้ากเซนเซอรว์ดัความ
เอยีง (Inclinometer) ทีม่คีวามละเอยีด 2,500 CPR และ Rate 
Gyroscope (ADXRS300)  

ตวัควบคุมสรา้งดว้ยซอฟตแ์วร ์ คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุคสาํหรบั
ออกแบบตวัควบคุมและสญัญาณอา้งองิ ต่อกบัคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นตวั
ควบคุมโดยตดิตัง้การด์รบัสง่ขอ้มลู (NI PCI-6221) ซึง่ทาํหน้าทีร่บั
สญัญาณสเตตยอ้นกลบัและสง่สญัญาณควบคุมไปยงัตวัขยายสญัญาณ 
(Power Amplifier) ซึง่ขบัสญัญาณออกดว้ยการแปรผนัแรงดนัไฟฟ้า
ของมอเตอรก์ระแสตรงซา้ยและขวา 
 เน่ืองจากการตดิตัง้เอนโคดเดอรเ์ซนเซอรก์บัสว่นหมนุของ
มอเตอรแ์บบ Planetary Gear และวดัมมุรอบมอเตอรแ์ทนการวดัมมุลอ้ 
สง่ผลของ Backlash ทีอ่าจทาํใหเ้กดิการสัน่ทีค่วามถีส่งูภายในมอเตอร์
บางครัง้อาจทาํใหชุ้ดเกยีรภ์ายในเสยีหาย จงึกรองสญัญาณจากเอนโคด
เดอรด์ว้ยตวักรองความถีส่งูที ่5 เฮริต์ 

3. แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์
การหาเอกลกัษณ์ของระบบจากขอ้มลูอนิพตุและเอาทพ์ตุ สเตต 

ของระบบอาจไมม่คีวามหมายและไมส่ามารถวดัได ้ อกีวธิคีอืการสรา้ง
แบบจาํลองจากสมการทางกายภาพซึง่สามารถหาไดจ้ากหลายวธิ ี เชน่ 
วธิขีองนิวตนั และวธิขีองเคน [3]  บทความนี้อาศยัสมการลากรานจ ์

โดยพจิารณาจากรปูที ่ 3 เมือ่พจิารณาแกนพกิดัทัง้สาม ( ), ,θ ψ φ  

สามารถเขยีนสมการการเคลื่อนทีไ่ดค้อื 
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รปูที ่3 แผนภาพหุน่ยนตใ์นแกน , ,x y z  

θ  คอืมมุหมนุเฉลีย่ของลอ้ซา้ยและลอ้ขวา ψ  คอืมมุเอยีง

หุน่ยนตส์องลอ้ และ ( )r l R Wφ θ θ= −   คอืมมุเลีย้วของหุน่ยนต์

สองลอ้  bm  และ wm  คอื คา่มวลตวัถงัและลอ้ n , 2n คอือตัราทด

รอบของมอเตอรแ์ละเอนโคดเดอร ์  mf  คอืสมัประสทิธแิรงเสยีดทาน

สว่นหมนุ mR  คอืคา่ความตา้นทานมอเตอร ์ bk  คอืคา่คงที่

แรงดนัไฟฟ้ายอ้นกลบัมอเตอรแ์ละ tk  คอืคา่คงทีแ่รงบดิมอเตอร ์

จากการพจิารณาพลงังานจลน์การหมนุ โมเมนตค์วามเฉื่อยสว่น

ต่างๆ ถกูนํามาพจิารณา ไดแ้ก่ Jφ  คอืโมเมนตค์วามเฉื่อยหุน่ยนตร์อบ

แกน 0z  Jψ , wJ  หมายถงึโมเมนตค์วามเฉื่อยรอบแกน 0y  ของตวัถงั

และลอ้ และโมเมนตค์วามเฉื่อยของมอเตอร ์ ( mJ ) เกยีรท์ดรอบ

มอเตอร ์( gJ ) เกยีรท์ดรอบเอนโคดเดอร ์( rJ ) และเอนโดดเดอร ์( eJ ) 

กาํหนดให ้ ( ) ( )2 2 2
2o m g e rJ n J J n n J J= + + +  (4) 
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 สมการที ่(1) และ (2) แสดงถงึพลศาสตรก์ารเคลื่อนทีแ่บบเสน้ตรง
และการโน้มเอยีงของหุน่ยนต ์ สว่นสมการที ่ (3) แสดงถงึการควบคุม
การเลีย้วของหุน่ยนต ์ บางครัง้การควบคุมการเลีย้วถกูแยกพจิารณา
เน่ืองจากมผีลกระทบน้อยต่อการควบคุมในสว่นแรก โดยแรงทีก่ระทาํ
กบัลอ้และหุน่ยนตส์ามารถหาไดจ้ากจากความสมัพนัธข์องแรงขบัของ
มอเตอรล์บกบัแรงเสยีดทานดงัสมการที ่(5), (6) และ (7) 

 ( )l t l m l w lF nK i f fψ θ θ= + − −& &&  (5) 

 ( )r t r m r w rF nK i f fψ θ θ= + − −& &&  (6) 

 ( ) ( )t l t r m l m rF nK i nK i f fψ ψ θ ψ θ= − − − − − −& && &  (7) 

ประมาณสมการดงักล่าวใหเ้ป็นเชงิเสน้ที ่ 0ψ = และเขยีนสมการในรปู
ปรภิมูเิสตด ดงัสมการที ่(8)  
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 สมการที ่ (8) แสดงถงึแบบจาํลองทางคณติศาสตรท์ีส่ามารถไป
วเิคราะหใ์นการออกแบบตวัควบคุม เมตรกิซ ์ A  และ B  แสดงถงึ
พารามเิตอรส์าํหรบัแบบจาํลอง และคา่พารามเิตอรต์่างๆของระบบสว่น
ทีด่งัไมไ่ดก้ล่าวถงึไดแ้ก่ 

คา่โมเมนตค์วามเฉื่อยและระยะของจดุศนูยถ่์วงจากแกนลอ้
คาํนวนจากการสรา้งภาพ 3 มติ ิดว้ยโปรแกรมเขยีนแบบ SolidWorks 

คา่พารามเิตอรข์องมอเตอรไ์ดจ้ากการหาเอกลกัษณ์ของระบบดว้ย
วธิกีาํลงัสองน้อยทีส่ดุดงัน้ี เริม่จากสมการสมมลูของมอเตอรก์ระแสตรง
เขยีนไดค้อื 

 t t b m
m t

m m

nK V nK K
T nK i

R R

θ
= = −

&
 (9) 

ในระบบขบัเคลื่อนของหุน่ยนตใ์นแต่ละดา้นประกอบดว้ยมอเตอร์
กระแสตรงทีต่ดิตัง้ลอ้และเอนโคดเดอรเ์ซนเซอร ์ สมการการเคลื่อนที่
ของการหมนุดงักล่าวคอื 

 ( )( )2m w g m e r wT J J nJ n n J J θ= + + + + &&  (10) 

mT  คอืแรงบดิจากมอเตอรใ์ดๆ wθ&& คอืความเรง่เชงิมมุลอ้และ mθ&

คอืความเรว็เชงิมมุมอเตอร ์ จดัรปูสมการ (9) และ (10) ใหมส่าํหรบั
วธิกีารกาํลงัสองน้อยทีส่ดุ 

 [ ], T
w mV A Bθ θ⎡ ⎤= = ΦΘ⎣ ⎦
&& &  (11) 

 ( ) 1ˆ ˆ T T TA B V
−⎡ ⎤ = Φ Φ Φ⎣ ⎦  (12) 

คา่ประมาณของเทอม Â  และ B̂  คอืสว่นประกอบของ
คา่พารามเิตอรท์ีเ่ราตอ้งการ ซึง่สามารถคาํนวนไดจ้ากสมการที ่ (12) 
โดยการป้อนสญัญาณคลื่นไซน์ทีแ่ปรผนัความถีร่ะหวา่ง 0.1 ถงึ 1 เฮริต์ 
ซึง่เป็นชว่งความถีท่ีค่รอบคลุมการทาํงานของมอเตอร ์ และจากการ
ทดลอง 35 ครัง้จะไดค้า่เฉลีย่ของพารามเิตอรข์องมอเตอรค์อื 

bK =0.0040 และ t mK R = 0.0038 

4. การออกแบบระบบควบคมุ 
การออกแบบดว้ยตวัคุมคา่กาํลงัสองเชงิเสน้ (Linear Quadratic 

Regulator, LQR) เป็นการหาคาํตอบของปญัหาตวัคุมคา่เหมาะสมทีส่ดุ 
โดยบทความนี้อาศยัการหาคา่เหมาะสมในชัว่ครูซ่ึง่จะไดค้า่อตัราขยาย
คงทีแ่ละสามารถนํามาประยุกตใ์ชจ้รงิไดด้ว้ยอุปกรณ์ทีไ่มซ่บัซอ้น 

4.1 การควบคมุแบบตวัคมุค่ากาํลงัสองเชิงเส้น 
ระบบการควบคุมหุน่ยนตส์องลอ้ไดพ้สิจูน์แลว้วา่เป็นระบบสามารถ

ควบคุมได ้ (controllability) ดงันัน้ระบบสามารถประยุกตก์ารออกแบบ
ตวัควบคุมดว้ยวธิตีวัควบคุมคา่กาํลงัสองเชงิเสน้ได ้ โดยกาํหนดให ้

, ,0,0, ,0ref ref ref refx θ ψ φ⎡ ⎤= ⎣ ⎦  แกป้ญัหาการตามรอยเสน้ไดจ้ากคา่

ผดิพลาด ( )refe x x t= −  หลกัการดงักล่าวคอืการควบคุมเหมาะสม

ทีส่ดุ โดยปรบัคา่ดรรชนีสมรรถนะหรอืสมการที ่(13) ใหม้คีา่น้อยทีส่ดุ 

 ( ) ( ) ( ) ( )
0

T TJ e t Qe t u t Ru t
∞

⎡ ⎤= +⎣ ⎦∫   (13) 

เมือ่คา่ Q  คอื เมตรกิซถ่์วงน้ําหนกัสาํหรบัการใหค้วามสาํคญัใน
แต่ละเสตดซึง่มลีกัษณะเป็นบวกแน่นอน เชน่เดยีวกบัคา่ R  เมตรกิซ์
ถ่วงน้ําหนกัสาํหรบัจาํกดัขนาดของสญัญาณควบคุมไมใ่หม้ากจนเกดิ
การอิม่ตวัของอุปกรณ์ขบัเคลื่อนทีจ่ะทาํใหเ้พิม่ความไมเ่ป็นเชงิเสน้มาก
ขึน้ คา่อตัราขยาย K  และสญัญาณควบคุม u  สามารถหาไดจ้าก
สมการ (14) และ (15) โดยคา่เมตรกิซ ์ P  คาํนวนไดจ้ากสมการของ 
รคิคาท ี(16)  

 1 TK R B P−=  (14) 

 refu Kx Kx= − +  (15) 

 1 0T TPA A P PBR B P Q−+ − + =  (16) 

4.2  ตวัสงัเกตแบบลนุเบอรเ์กอร ์
การวดัสเตตของความเอยีงหุน่ยนตจ์ากเซนเซอร ์ Inclinometer 

สามารถตอบสนองไดด้เีฉพาะในชว่งความถีต่ํ่า สว่น Rate Gyroscope 
สามารถวดัสญัญาณความเรว็เชงิมมุของความเอยีงทีค่วามถีส่งูไดด้ ี แต่
เมือ่ทาํการอนิทเิกรตดว้ยวธิเีชงิตวัเลขจะเกดิการเบีย่งเบนเพิม่ขึน้
เรือ่ยๆ มกัเรยีกวา่ Gyro Drift การประมาณคา่สเตตเพือ่แกป้ญัหา
ดงักล่าวมหีลายวธิ ีเชน่ ตวัสงัเกตแบบลุนเบอรเ์กอร ์

ลกัษณะของ Inclinometer คอืเอนโคดเดอรเ์ซนเซอรท์ีเ่ป็นลกูตุม้
อยูภ่ายในดงัแสดงในรปูที ่ 4 เมือ่เกดิการหมนุดว้ยมมุ 1θ  ทีเ่วลาใดๆ 
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ลกูตุม้จะเคลื่อนทีจ่ากแรงโน้มถ่วงเป็นมมุ 2θ  โดยตาํแหน่งศนูยก์ลาง
ของ Inclinometer ต่อรว่มแกนหมนุกบัมอเตอรจ์งึไมม่คีวามเรง่เชงิเสน้
และไมนํ่ามาพจิารณา วธิกีารหาเอกลกัษณ์จะไดค้า่ 1.0314ml J =  
และ / 0.0022J c =  และสมการการเคลื่อนทีด่งักล่าวคอื 

 ( ) ( )1 2 2 1 2sinJ c mglθ θ θ θ θ− = − −&& && &  (17) 
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เขยีนในรปูปรภิมูสิเตตไดค้อื 

 

[ ]

1 1

2 2

2

0 0 0 1.212
1 0

0 0 0

1 1 0

gz z c J c J z
z mgl J z

z

θ θ
ω

θ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = − − +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦
=

&

& &

&
 (19) 

θ  คอืมมุเอยีงจรงิ gω  คอือตัราโน้มเอยีงจาก Rate Gyro และ 1 2,z z

ไมม่คีวามหมายทางกายภาพ โดยประมาณคา่มมุเอยีง θ̂  ไดจ้าก 

 ( )2ˆ ˆ ˆz Az K Cz Buθ= + − +&  (20) 

สามารถหาคา่ K  ดว้ยวธิกีารวางโพลเพือ่ให ้ A KC−  มเีสถยีรภาพ
ดงันัน้คา่มมุเอยีงจรงิลบดว้ยคา่ประมาณยอ่มมคีา่ลู่เขา้ 

1θ

2θ

l

 
รปูที ่4 แบบจาํลองของ Inclinometer อยา่งงา่ย 

5. ผลการจาํลองโดยโปรแกรม Matlab 
จากผลลพัธใ์นหวัขอ้ที ่ 3 คอื แบบจาํลองทางคณติศาสตรแ์ละ

คา่พารามเิตอรด์งักล่าวถกูนํามาใชเ้ป็นแบบจาํลอง และใชว้ธิตีวัคุมคา่
กาํลงัสองเชงิเสน้ โดยการสุม่ปรบัคา่ในเมตรกิซถ่์วงน้ําหนกัทีม่ลีกัษณะ
เมตรกิซท์แยงมมุ คา่ดงักล่าวเป็นตวักาํหนดความสาํคญัของการคุมคา่
ในแต่ละสเตต ในระบบนี้ตอ้งการตวัควบคุมทีเ่น้นการรกัษาสมดุลหรอื
การควบคุมมมุ ψ  ใหม้คีา่น้อยๆ จงึตอ้งปรบัใหค้า่ถ่วงสเตตที ่2 และ 4 
มคีา่สงู จากการปรบัคา่ใหเ้หมาะสมแลว้อตัราขยายของระบบคอื 

0.7746 14.1376 2.5177 2.0062 0.5000 1.1662
0.7746 14.1376 2.5177 2.0062 0.5000 1.1662

K
− − − − − −⎡ ⎤

= ⎢ ⎥− − − −⎣ ⎦
 

เทอมที ่ 5 และ 6 มเีครือ่งหมายกลบัทางนัน้แสดงถงึการควบคุม
การเลีย้วแรงดนัไฟฟ้าป้อนเขา้มอเตอรซ์า้ยและขวายอ่มกลบัทศิทางกนั 

5.1 จาํลองการรกัษาสมดลุ 
หวัขอ้น้ีเป็นการจาํลองการรกัษาสมดุลเมือ่กาํหนดคา่เริม่ตน้มมุ θ  

และ ψ  เทา่กบั 0.3 เรเดยีน ผลการจาํลองแสดงดงัรปูที ่ 5 คา่ของมมุ 
ψ  แสดงใหเ้หน็ถงึการรกัษาสมดุลวา่ระบบจะเขา้สูภ่าวะคงตวัใชเ้วลา
ประมาณ 4 วนิาท ี แต่การเคลื่อนของหุน่ยนตห์รอืมมุ θ  กลบัเพิม่ขึน้

ในชว่งแรกเนื่องจากอทิธพิลทีม่ากกวา่ของมมุ ψ  แต่อยา่งไรกต็าม
หุน่ยนตจ์ะคอ่ยๆ วิง่กลบัเขา้สูต่าํแหน่งศนูย ์
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รปูที ่5 การจาํลองการรกัษาสมดุล 

5.2 จาํลองการเคล่ือนท่ีตามเส้นทางอ้างอิง 
เสน้ทางการเคลื่อนทีส่าํหรบัทดสอบคอืฟงักช์ัน่สีเ่หลีย่มทีผ่า่นตวั

กรองความถีส่งูดงัแสดงในรปูที ่ 6 และแสดงการจาํลองเมือ่ป้อน
สญัญาณอา้งองิ  
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รปูที ่6 ผลการจาํลองระบบเคลื่อนทีต่ามเสน้ทางอา้งองิ 

 ผลดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่การควบคมุมมุ θ  ทาํไดช้า้เนื่องจาก
เป็นระบบไมใ่ชม่มุเฟสน้อยสดุ สงัเกตไดจ้ากแรงดนัไฟฟ้าจะยอ้นกลบั
ก่อนทีจ่ะขบัเคลื่อนในทศิทางอา้งองิ และในขณะเดยีวกนัตอ้งพยายาม
ควบคุมมมุ ψ  ใหม้คีา่น้อยๆ ในกรณทีีต่อ้งการเคลื่อนทีต่ามเสน้ทาง
อา้งองิมากขึน้หรอืควบคุมแรงดนัไฟฟ้าใหต้ํ่าลง ผลลพัธท์าํใหม้มุ ψ  
เบีย่งเบนจากศนูยม์ากทาํใหร้ะบบเพิม่ความไมเ่ป็นเชงิเสน้หรอืไมม่ี
เสถยีรภาพ สว่นมมุเลีย้วสามารถควบคุมไดง้า่ยกวา่ และแรงดนัไฟฟ้า
มอเตอรน้์อยกวา่แรงดนัไฟฟ้าอิม่ตวัของระบบซึง่อยูท่ ี ่ ± 2.5 โวลล ์

5.3 ประสิทธิภาพการวดัมมุเอียงท่ีแบนดวิ์ทธส์งู 
จากตวัสงัเกตแบบลุนเบอรเ์กอรข์องระบบ (19) ถกูนํามาเขยีนดว้ย

โปรแกรม Matlab เมือ่คา่ K  ของสมการ (20) ไดจ้ากการวางโพล 
ตาํแหน่งการวางโพลดงักล่าวมผีลตอ่การตอบสนองของมมุประมาณ 
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ตาํแหน่งโพลไกลแกนจนิตภาพใหก้ารตอบสนองชว่งความถีส่งูไดด้แีละ
ลดการ drift ของสญัญาณ 

หุน่ยนตส์องลอ้นอกจากตอ้งการการตอบสนองชว่งความถีป่ระมาณ 
1 เฮริต์ โดยมสีญัญาณอา้งองิความถกูตอ้งคอื สญํญาณเอนโคดเดอร ์
เพือ่ใหส้อดคลอ้งจงึกาํหนดตาํแหน่งโพลที ่(-10, -20, -300) 
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รปูที ่7 ผลการจาํลองระบบมมุเอยีงแบนดว์ทิธส์งู 

รปูที ่ 7 ในรปูบนแสดงผลการจาํลองคา่ประมาณมมุเอยีง θ̂  วา่มี
ประสทิธภิาพในการบอกสญัญาณไดอ้ยา่งรวดเรว็แมค้วามถีส่งู ในขณะ
ที ่ Inclinometer แสดงผลมมุเอยีงไดไ้มด่เีพราะมกีารตอบสนองต่อ
ความถีส่งูไดต้ํ่า และรปูล่าง Gyroscope สามารถตอบสนองต่อความถี่
สงูไดด้แีต่เกดิการ drift ของสญัญาณจงึไมส่ามารถนํามาใชใ้นหุน่ยนต์
สองลอ้ไดโ้ดยตรง 

6. ผลการทดลอง 
หลงัจากออกแบบตวัควบคุมและตวัสงัเกตในโปรแกรม Matlab ใน

ทา้ยสดุเป็นการนําสืง่ทีไ่ดอ้อกแบบมาอมิพลเีมนทก์บัหุน่ยนตส์องลอ้
จรงิซึง่แสดงในรปูที ่1 

6.1 การทดสอบค่ามุมประมาณท่ีแบนดวิ์ทธส์งู 
การทดลองเริม่จากแบบจาํลอง (19) จากหวัขอ้ 5.3 คา่ K  ทีไ่ดค้อื 

(133, -128, 4696.7) การทดลองนี้ใช ้ Inclinometer และ Rate 
Gyroscope ต่อรว่มแกนหมนุกบัเอนโคดเดอร ์ รปูที ่ 8 แสดงผลการ
ทดลองทีค่วามถีป่ระมาณ 2 เฮริต์ จากทีก่ล่าวไวแ้ลว้วา่ Inclinometer มี
การตอบสนองชา้จงึไดผ้ลผดิพลาดสงู สว่น Rate Gyroscope มกีาร 

drift และการตอบสนองของมมุประมาณ θ̂  ใกลเ้คยีงกบั เอนโคดเดอร ์
ซึง่คา่มมุประมาณน้ีถกูนําไปใชใ้นการทดลอง 6.2 และ 6.3 

6.2 ทดสอบการรกัษาสมดลุต่อส่ิงรบกวนภายนอก 
หวัขอ้น้ีเป็นการทดสอบระบบควบคุมซึง่คลา้ยกบัหวัขอ้ 5.1 โดย

ป้อนแรงกระทาํกบัหุน่ยนตท์ีเ่วลา 0.5 - 1 วนิาท ีระบบพยายามชดเชย
มมุเอยีงก่อนในขณะทีค่า่มมุลอ้เพิม่ แต่มุมทัง้สองเขา้สูค่า่ศนูยใ์นทีส่ดุ
ระยะเวลาเพยีง 4 วนิาท ี
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รปูที ่8 ผลการทดลองการออกแบบการวดัมมุเอยีง 
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รปูที ่9 ผลการทดลองการรกัษาสมดุลจากแรงรบกวนภายนอก 

6.3 ทดสอบการเคลื่อนท่ีตามเส้นทางอ้างอิง 
การทดสอบสุดทา้ยบอกถงึประสทิธภิาพของระบบควบคุมไดด้ ีโดย

มสีญัญาณอา้งเหมอืนกบัหวัขอ้ 5.2 และรปูที ่ 10 แสดงผลการทดลอง 
มมุ θ  มกีารตอบสนองทีค่อ่นขา้งชา้เป็นไปตามผลการจาํลอง แต่เกดิ
การแกวง่ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เชน่ น้ําหนกับางสว่นของสายไฟ
และแรงเสยีดทานไมเ่ชงิเสน้ของลอ้และระบบขบัเคลื่อน แต่สามารถ
ควบคุมมมุเอยีงไดด้ ี ( 0.2ψ < เรเดยีน) และผลการควบคุมมมุเลีย้วที่
ดแีสดงใหเ้หน็วา่มมุเลีย้วไมเ่ชือ่มโยงกบัมมุเอยีงมาก คา่มมุ φ  มคีา่
ผดิพลาดตํ่าทัง้ในชว่งกระตุน้และคงตวั สดุทา้ยแรงดนัไฟฟ้าป้อนเขา้
มอเตอรม์คีา่เป็นทีน่่าพอใจ 

7. บทสรปุ 
งานในบทความนี้เน้นสองสว่นคอื การออกแบบการควบคุม

หุน่ยนตส์องลอ้และการออกแบบการวดัความเอยีงแบนดว์ทิธส์งู การวดั
ความเอยีงอาศยัตวัสงัเกตแบบลุนเบอรเ์กอรแ์ละถกูนําไปอมิพลเีมนต์
ต่อในระบบควบคุม การออกแบบตวัควบคุมโดยประมาณแบบจาํลอง
เป็นเชงิเสน้ ใชเ้ทคนิคตวัคุมคา่กาํลงัสองเชงิเสน้ โดยการปรบัคา่เมก 
ตรกิซถ่์วงน้ําหนกัใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละสเตต 

การวดัความเอยีงแบนดว์ทิธส์งูสามารถตอบสนองความถีใ่นชว่ง 
0.1 - 2 เฮริต์ไดด้แีละไมม่ผีลของการ drift ทัง้ในการจาํลองและการ
ทดลอง ผลการจาํลองและการทดลองการควบคมุใหผ้ลมแีนวโน้ม
เดยีวกนั การเคลื่อนทีอ่อกตวัของหุน่ยนตช์า้เนื่องจากเป็นระบบไมใ่ช่
มมุเฟสน้อยสดุ บางสว่นในการทดลองใหผ้ลด ี เชน่ การรกัษาระดบัมุม
เอยีง ระดบัพลงังานทีใ่ช ้โดยเฉพาะการควบคุมมมุเลีย้วทีค่า่ผดิพลาด 
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รปูที ่10 ผลการทดลองการเคลื่อนทีต่ามเสน้ทางอา้งองิ 

ตํ่าเนื่องจากไมเ่ชือ่มกบัมุมเอยีงมากนกั แรงเสยีดทานและแรงภายนอก
เป็นปจัจยัทาํใหเ้กดิการแกวง่ และการลื่นไหลของลอ้หรอืกรณทีีล่อ้ลอย
จากพืน้ทาํใหร้ะบบไมม่เีสถยีรภาพ 

หุน่ยนตส์องลอ้ยงัคงเป็นหวัขอ้ทีน่่าสนใจ ในอนาคตการออกแบบ
ตวัควบคุมขัน้สงูจะถกูนํามาใชม้ากขึน้เพือ่การตอบสนองทีแ่น่นอนและ
ทนทาน เชน่ การควบคุมแบบจาํลองไมเ่ชงิเสน้ หรอืการใชต้วัควบคุม
แปรผนัคา่ไดก้เ็ป็นอกีทางเลอืกทีด่ ี
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ABSTRACT  
       The hydraulic turbine of Nam Ngum1 hydro power 
plant in Lao PDR has been operated for more than 20 
years. From the inspection, the damage from cavitation 
has been found on the turbine casing and runner blades. 
Therefore, in this work, the vibration monitoring system 
is applied for measuring cavitation because of the 
increasing vibration with the cavitation level. In this 
work, the 40MW hydraulic turbine unit#5 of Nam 
Ngum1 HPP is selected, as research specimen. This 
turbine is a vertical shaft Francis turbine. The vibration 
transducers are mounted at turbine bearing, turbine 
casing and draft tube. In this experiment, the turbine 
load is varied between 15-45 MW, while the water level 
is between 32-45 m from tailrace level.  
 The results from experiment show that the vibration 
level is directly proportional to the water level. 
Moreover, it is found that when turbine load lower than 
20 MW, the vibration increases with the reduction of 
turbine load. However, when the turbine load is higher 
than 20 MW, the vibration is directly proportional to 
turbine load. From the vibration result, the proper 
operation of turbine at various water levels has been 
considered for reducing the cavitation of turbine.  
 
Keywords: Vibration monitoring system, Hydraulic  
       turbine, Optimum operation  
 
1. INTRODUCTION 

At present, the hydro power plant plays an 
important role on the social-economic development and 
the increasing standard of living in Laos PDR. The 
hydro power plant has been developed significantly at 
an accelerated rate [1]. Laos has the development 
strategy to increases the installation capacity of hydro 
power plant for meeting the domestic demand and 
increase the export electricity. Actually, Laos has 
substantial hydropower resources approximately 18,000 
MW [1]. There are many rivers throughout the country. 
Moreover, Laos locates in a monsoon zone and receives 

heavy rainfall over 3,000 mm annually. These 
conditions provide a lot of water for producing 
electricity.  

Electricite Du Laos (EDL) is a state owner utility 
and responsible for power generation, transmission and 
distribution in Laos PDR. At present, EDL has total 
installation capacity of 306.5 MW (EDL, 2005) [17].   
Nam Ngum1 Hydropower plant is the largest power 
station which belongs to EDL. It is supply the electric 
energy to Central-I Area of Laos PDR and Thailand. At 
present, Nam Ngum1 has 5 units of hydro-generator and 
detail of each unit is shown in Table 1. 
 

Table 1 the installation capacity of hydro-generator of 
Nam Ngum1. 

Unit Capacity (MW) Installation Year 
1 17 1968-1971 
2 17 1968-1971 
3 40 1976-1978 
4 40 1976-1978 
5 40 1983-1984 

 
Most of hydroelectric power plants which belong to 

EDL have never been studied for major damage. In case 
of Nam Ngum1 hydro power plant, the hydraulic 
turbine has more than 30 years and 24,000 hours 
operation. From the previous literature the hydraulic 
turbine must be inspected in case of the running time 
more than 24,000 hrs. [2]. Cavitation can appear in 
hydraulic turbine under different form depending on the 
hydraulic design and the operating conditions. In 
Francis turbine the main types are leading edge 
cavitation, traveling bubble cavitation, von karman 
vortex cavitation and draft tube swirl. Leading edge or 
inlet cavitation is usually a very aggressive type of 
cavitation that is likely to deeply erode the blades. 
Traveling bubble cavitation is noisy type of cavitation 
that can reduce significantly the machine efficiency and 
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provoke blades erosion. Periodic shedding of von 
karman vortex cavitation at the trailing edge of blades 
can provoke their cracking due to vibration under lock-
in conditions. And finally, draft tube swirl generates 
low frequency pressure pulsation that in case of 
hydraulic resonance can cause strong vibrations on the 
turbine [3]. 
       The problems such as vibration abnormal noise in 
turbines, cavitation erosion and other troubles of Num 
Ngum1 hydroelectric power plant have been found. To 
prevent serious damage, this research will be analyzed 
the particular damage on hydraulic turbines of Num 
Ngum1 hydroelectric power plant. In this work, the 
hydraulic turbine unit 5 of Num Ngum1 is selected as a 
case study.   

From the inspection, the damage from cavitation is 
found on the turbine casing and runner blades. This 
result comes from lack of cavitation monitoring system. 
Therefore, sometime, the turbine is operated in 
unsuitable condition. To overcome this problem, the 
vibration monitoring system is applied for measuring 
cavitation because of the increasing vibration with the 
cavitation level.   

    
 
2.  RESEARCH METODOLOGY 
       In this work, the hydraulic turbine unit#5 of Nam 
Ngum1 HPP is selected as research specimen and Table 
2 shows the detail of this turbine. The vibration of the 
turbine is measured by mounting the vibration 
transducers at each turbine point which is as follows: 
       PC1Vibration measuring point at housing bearing at 
axial x 
       PC2 Vibration measuring point at housing bearing 
at axial Y 
       PC3 Vibration measuring points at head cover 
       PD1Vibration   measuring point at draft tube  
The vibration of the turbine is measured by mounting 
the vibration transducer at each turbine guide bearing 
(PC1, PC2), head cover (PC3) and draft tube (PD1). 
These measuring point are show in the figure 1.  The 
vibration data is collected by using vibration analyzer 
Type CSI model 2120 and accelerometer model 726 
SN2979 having frequency response between 2.0-10,000 
Hz. 

 
Table 2 Characteristics of tested turbine. (NG1HPP) 

Turbine unit 5 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 1 the positions of vibration measuring point of 
turbine unit#5. 

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
       The vibrations of turbine at various measuring 
points are shown in figures 2-6. In all cases, the water 
level and turbine load are between approximately 32-45 
m from the tailrace and 15-45 MW respectively. Notice 
that the maximum load of this turbine is 40 MW. This 
mean, the turbine runs overload in some conditions. In 
case of figure 2, the result shows the relation of turbine 
load and vibration in term of the vibration amplitude 
(RMS velocity; mm/s). In this case, the water level is 
32.38 m and turbine load is 15-29 MW. It is found that 
most of the vibration is lower than 2 mm/s except the 
vibration of draft tube at load of 15 MW, the vibration 
is around 2.5 mm/s. Moreover, it is found that the 
vibration of draft tube is the highest while the rests are 
nearly the same (around 0.2-0.5 mm/s). At 20 MW load, 

No. Power plant Nam Ngum1 HPP 
Unit#5 

1 Type of turbine Francis Vertical 
2 Out put 40 MW 
3 Over speed 310 rpm 
4 Rotation speed 136.4 rpm 
5 Full water level El 212 m 
6 Minimum operate El 196 m 
7 Maximum head 45.5 m 
8 Runner dia metter 4,230 mm 
9 specific speed 230 
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the result shows the lowest vibration of all measuring 
point.   
 When the water level is increased, it is found that 
the vibrations of all measuring points are increased too. 
These results are shown in figures 3-6 which the water 
levels are equal to 35 m, 40.3 m, 42.75 m and 44.29 m 
respectively. In each case of water level, the results are 
also shown the highest vibration at draft tube and the 
rest measuring points have nearly the same vibration 
level. Moreover, it is found that the lowest vibration 
point is shifted from 20 MW (case of water level = 
32.38 m), 25 MW (case of water level = 35 m), 35 MW 
(case of water level = 40.3 m) and 40 MW (cases of 
water level = 42.75 m and 44.29 m). The vibration of 
turbine normally comes from cavitation.  
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Figure 2 Vibration amplitude at various loads;  

Water level = 32.38m 
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Figure 3 Vibration amplitude at various loads;  

Water level = 35m 
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Figure 4 Vibration amplitude at various loads;  

Water level = 40.30 m 
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 Figure 5 Vibration amplitude at various loads;  

Water level = 42.75 m 
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Figure 6 Vibration amplitude at various loads;  

Water level 44.29 m 
 

 Actually, the cavitation of hydraulic turbine brings 
to get the severe damage of material facing. Figure 7 
shows the damage of turbine runner blades for Nam 
ngum1 hydro power plant. 
 
     

 
 
Figure 7 the cavitation damaged of turbine runner blade. 
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PLNT - Generater and Turbine Unit5
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Figure 8 Comparison spectrum load 29 MW divided 

by load 20 MW at PD1, the water level 32.38 m 
PLNT - Generater and Turbine Unit5

GT_Unit5  -PD1   Draft Tube

Label:  Load 45 MW  H 44.29 m.
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Figure 9 Amplitude ratio of unit #5 at PD1 load 45 MW 

divided by load 40 MW, the water level 44.29 m 

 
 From the vibration spectrum analysis, it is found 
that the cavitation of hydraulic turbine is enormously 
occurred at low water head and high water head. In case 
of low water head (32.38 m), the cavitation occurs at 
load 29 MW. On the other hand, in case of high water 
head (42.75 m), the cavitation occurs at 44 MW 
(overload). When the cavitation occurs, the shape of 
vibration spectrum looks like a group forest which 
shown in figures 8-9 
 To avoid of cavitation, the operator should be run 
turbine Load at 20 MW if the water level 32, 38 m, 
turbine Load at 25 MW if the water level 35 m, turbine 
Load at 35 MW if the water level 40.30 m, turbine Load 
at 40 MW if the water level 42.75 m and turbine Load at 
40 MW if the water level 44.29 m.  

 From above results, the cavitation of turbine 
always occurs when the turbine load is higher than 
normal load of each water level, especially, at low water 
level-maximum load and high water level-over load 

cases. These phenomena could be explained by using 
the principal of fluid mechanics [4] as follow: 

In comparing the cavitation characteristics of 
turbines it is convenient to define a cavitation parameter 
(σ ) as 

 

h
ZPP Bvatm −−

=
γγσ //

. (1) 

 

Where,  σ    Cavitation parameter 
              Patm Atmospheric Pressure (Pa) 
              Pv     Vapor Pressure (Pa) 
              h      Net head (m) 
              γ      the specific weight, 9.81 kN/m3 
              ZB    Elevation (m) 
 
Where ZB and h are as defined in figure 10. The 
minimum values of σ At which cavitation occurs is σc 
Its value can be determined experimentally for a given 
turbine by noting the operating conditions under which 
cavitation first occurs as evidenced by the presence of 
noise, vibration, or loss of efficiency. Typical values of 
σc are shown in table3 
 

 
Figure 10 Net head on reaction turbine [4]. 

 
Table 3 the minimum value of cavitation parameter at 
various specific speeds [4].  

Francis turbines Propeller turbines 

ns 
 
σc 

 
160 

 
240 

 
320 

 
400 

 
400 

 
600 

 
800 

 
0.10 

 
0.23 

 
0.40 

 
0.64 

 
0.43 

 
0.73 

 
0.5 

 
      It should be noticed that the specific speed of 
turbine is defined as 

 

4/5h
bpn

n e
s = .           (2) 
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Where, en  is turbine speed in rpm and bp is net power 
of turbine.  
      In case of the turbine is operated more than the 
designed load at various water level which shown in 
figure 10 (for example, at water level = 45 m the 
designed load = 40 MW). The specific speed of turbine 
is increased and this condition brings to get higher 
minimum value of cavitation parameter. However, in 
this case, the cavitation parameter calculated from 
equation (1) is nearly constant. Consequently, the 
probability of cσσ < is increased and the cavitation of 
turbine is obtained. This explanation agrees well with 
high and low water levels.  
 
4. Conclusion 

From this experiment, it can be concluded that, 
vibration of turbine depend on the load of turbine. 
When load of turbine increase, vibration trend to get 
higher too. From the research, so to avoid of cavitation, 
the operator should be run turbine load at 20 MW if the 
water level 32.38 m, turbine load at 25 MW it the water 
level 35 m, turbine load 35 MW if the water level 
40.30m, turbine load 40 MW if the water level 42.75m 
and turbine load 40 MW if the water level 44.29m   
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บทคดัย่อ 
บทความนีนําเสนอเกี่ยวกบัการนําเทคนิคการหาขอบภาพแบบ

ต่างๆมาประมวลผลภาพเพือ่หาพกิดัของขอบภาพ แลว้นําพกิดัทีไ่ดน้นั
เปลี่ยนให้เป็นโค๊ดเพื่อที่จะใช้ส ัง่งานเครื่องเจาะแผ่นพลาสติก ซึ่งได้
นําเอาวธิกีารหาขอบภาพของ Sobel, Prewitt, Frei-Chen, Roberts- 
Cross และ Laplacian มาเปรยีบเทยีบกนั เพื่อพจิารณาถงึความ
เหมาะสมที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับเครื่องเจาะแผ่นพลาสติก โดย
เปรยีบเทยีบกนัในเรื่องความแมน่ยาํของพกิดัทีค่ํานวณไดเ้มือ่เทยีบกบั
ภาพต้นแบบ และเปรยีบเทยีบเวลาที่ใช้ในการทํางานของเครื่องเจาะ
แผ่นพลาสติก ซึ่งพบว่าวิธีของ Roberts-Cross และ Laplacian 
เหมาะสมที่สุด เพราะให้ความแม่นยํามากที่สุดและเวลาที่ใช้ในการ
ทาํงานของเครือ่งเจาะแผน่พลาสตกิน้อยทีส่ดุ 
คาํสาํคญั : การหาขอบภาพ เครือ่งเจาะแผน่พลาสตกิ 
Abstract 

This paper presents the techniques of edge detection for 
locating the coordination of picture edges. The coordination is 
then transformed into computer coding in order to control the 
Plastic-Sheet Puncher. The edge detection techniques studied 
are Sobel, Prewitt, Frei-Chen, Roberts Cross and Laplacian 
methods. The precision of the coordinate as well as the punching 
time obtained from each method is then compared.  It was found 
that Robert-cross and Laplacian are the most appropriate 
techniques due to their precision and the shortest punching 
times. 
Keywords: Edge Detection, Plastic-Sheet Puncher 
 
1. คาํนํา 

ในปจัจุบนัเทคนิคการหาขอบภาพนันมคีวามสําคญัอย่างมากใน
การทาํงานในดา้น Image processing ไมว่า่เป็นการตรวจหาตวัหนงัสอื
และตวัเลขบนป้ายทะเบยีนรถเพือ่ดวูา่เป็นตวัอะไร [2] หรอืจะเป็นการ
ตรวจหาขอบถนนและป้ายจราจรของรถอจัฉรยิะ หรอืจะเป็นหุ่นยนต์
เตะฟุตบอลทีต่อ้งเชค็เสน้ขอบสนาม [3] และอื่นๆ ลว้นแต่ตอ้งใชเ้ทคนิค

การหาขอบภาพมาช่วยในการทาํงาน เช่นเดยีวกนัในบทความวจิยันีได้
นําเอาเทคนิคการหาขอบภาพแบบต่างๆมาประยุกต์ใช้กบัโปรแกรม
สัง่งานเครื่องเจาะแผ่นพลาสตกิ โดยไดนํ้าเอาเทคนิคการหาขอบภาพ
ของ Sobel , Prewitt , Frei-Chen , Roberts-cross และ Laplacian [1] 
เพือ่ใชศ้กึษาเปรยีบเทยีบถงึความเหมาะสมกบัการใชง้านจรงิ เน่ืองจาก
วธิกีารเหล่านีมวีธิกีารใช้งานที่ง่ายและมกีารนํามาประยุกต์ใช้งานกนั
มาก[5] เช่น การปรบัความเรว็ในการคํานวนทศิทางของภาพโดยวธิี
ของ Sobel[6] การวเิคราะหค์วามถีใ่นหน่ึงมติดิว้ยวธิขีอง Frei-Chen[7] 
เป็นต้น โดยดูว่าวธิใีดสามารถใหค้วามแม่นยํามากทีสุ่ด และวธิใีดที่
สามารถสรา้งโค๊ดสัง่งานใหเ้ครื่องเจาะแผ่นพลาสตกิสามารถทํางานได้
เรว็ทีส่ดุ ซึง่การทาํงานของเครือ่งเจาะแผน่พลาสตกิจะเป็นการเคลื่อนที่
ในสองแนวแกน โดยจะมหีวัเจาะแผน่พลาสตกิ 4 หวัไวส้าํหรบัเจาะแผน่
พลาสตกิใหเ้ป็นลายเสน้ประ ซึง่การทดลองไดนํ้าเอาวธิกีารต่างๆเหล่านี 
มาทาํการตรวจหาขอบภาพทีเ่ป็นภาพพนืฐานทัว่ไปคอื ภาพเสน้ตรงใน
แนวตงั เสน้ตรงในแนวนอน เสน้ตรงเอยีง 30 45 60 องศาตามลําดบั 
ซึง่การวดัค่าความผดิพลาดนนั ทาํโดยนําเอาพกิดัทีไ่ดจ้ากการคํานวณ
ของโปรแกรมมาเขยีน กราฟเปรยีบเทยีบกบักราฟสมการเสน้ตรงทีใ่ช้
เป็นภาพต้นแบบ ซึ่งค่าความผิดพลาดคิดโดยเอาผลรวมของความ
ผดิพลาดของทุกจดุหารดว้ยจาํนวนของจดุทงัหมด สว่นการวดัความเรว็
ในการเจาะนันใชก้ารเขยีนโปรแกรมจบัเวลาทีเ่ป็นเวลาทีใ่ชใ้นการเจาะ
ของเครื่องเจาะ โดยเครื่องเจาะจะส่งขอ้มูลกลบัมาเมื่อทํางานเสรจ็สนิ 
จากนนักนํ็าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละสรปุผลเพือ่เลอืกเอาวธิทีีด่ที ีส่ดุไปใช้
งานจรงิ 

 
2. ทฤษฎีและการคาํนวณ 
2.1 การหาขอบภาพ 

ขอบภาพ ก็คือชุดของพกิเซลต่อๆกันที่วางอยู่บนขอบระหว่าง
พนืที่สองส่วนของภาพการตรวจหาขอบภาพเป็นก้าวแรกในการแยก
ภาพเป็นสว่นแลว้นํามารวมกนัเป็นออบเจก็ต์หรอืพนืทีใ่หม่ในบทความ
นีจะนําเสนอการหาขอบภาพดว้ยอนุพนัธอ์นัดบัหน่ึงและอนุพนัธอ์นัดบั
สอง อนุพนัธอ์นัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ วธิขีอง Sobel, Prewitt, Roberts cross 
และ Frei-Chen อนุพนัธอ์นัดบัสอง ไดแ้ก่ วธิ ีLaplacian [1] [5] 
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 อนุพนัธอ์นัดบัหน่ึง ถา้นํามาหาขอบภาพในแนวนอนและแนวตงั
เราจะเรยีกวา่การหา Gradient ซึง่เป็นเวกเตอรเ์มตรกิแสดงไดด้งันี 
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∂  จะเป็นการหาขอบภาพในทศิทางแนวตงั (y) ถา้

หาทงัสองทศิทางจะเป็นขนาดของเวกเตอร ์ซึง่เขยีนใหมไ่ดด้งันี 
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สว่นทศิทางการตรวจหาขอบภาพไดจ้ากสมการ 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= −

),(
),(tan 1

yxH
yxH

r

cθ            (3) 

  
อนุพนัธ์อนัดบัสอง โดยนําเอาสมการที่ (1) มาหาค่าอนุพนัธ์อีก

ครงั จะไดส้มการใหมด่งันี 
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จากการอนุพนัธอ์นัดบัหน่ึงและอนุพนัธอ์นัดบัสองไดถ้กูนํามา 
พฒันาเป็นวธิกีารหาขอบภาพแบบต่างๆดงันี 
 

- วธิขีอง Sobel ใช ้Mask Coefficient ดงันี [1] [5] 
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      ใชส้าํหรบัหาขอบภาพในทศิทางแนวนอน 
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    ใชส้าํหรบัหาขอบภาพในทศิทางแนวตงั 
 
ตวัอยา่งการนํา Mask Coefficient มาใชโ้ดยการ Convolution 
 
     ภาพตน้แบบ               Mask Coefficient          ภาพใหม ่

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

3647
2435
3551
7650

⊗
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−− 121
000
121

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

00
71

 

 
 
 

 - วธิขีอง Prewitt ใช ้Mask Coefficient ดงันี [1] [5] 
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    ใชส้าํหรบัหาขอบภาพในทศิทางแนวนอน 
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 ใชส้าํหรบัหาขอบภาพในทศิทางแนวตงั 
 

- วธิขีอง Frei-Chen ใช ้Mask Coefficient ดงันี [1] [5] 
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          ใชส้าํหรบัหาขอบภาพในทศิทางแนวนอน 
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         ใชส้าํหรบัหาขอบภาพในทศิทางแนวตงั 
 

- วธิขีอง Roberts cross ใช ้Mask Coefficient ดงันี [1] [5] 
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ใชส้าํหรบัหาขอบภาพในทศิทางแนวนอน 
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ใชส้าํหรบัหาขอบภาพในทศิทางแนวตงั 
 

- วธิ ีLaplacian ใช ้Mask Coefficient ดงันี [1] [5] 
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2.2 ค่าความผิดพลาด 
 ทฤษฎีการหาค่าความผิดพลาดนันมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ถูก
นํามาใช้กับบทความวิจยันีได้เลือกเอาวิธีค่าความผิดพลาดแท้จริง 
(True error) [4] ดงัสมการ (5) (6) 
 
   Et = Ve- Va        (5) 

หรอื   Et = ∑ (Ve - Va) / ∑Ve      (6) 
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เมื่อ Et คอืค่าความผดิพลาดแทจ้รงิ Ve คอื ผลเฉลยแม่นตรง และ     
Va คอื ผลเฉลยโดยประมาณ  
 
2.3 เคร่ืองเจาะแผน่พลาสติก 

เครื่องเจาะแผ่นพลาสติกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะแผ่น
พลาสตกิใหเ้ป็นรูปเสน้ประตามแบบทีไ่ดอ้อกแบบไว ้โดยตวัเครื่องได้
ออกแบบและสร้างขนึมาเอง(รูปที่ 1) ตวัเครื่องมลีกัษณะเป็นเครื่อง
เคลื่อนทีใ่นสองแนวแกน (X, Y) เคลื่อนทีด่ว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า โดยแกน
แรกจะใชเ้ลื่อนหวัเจาะไปกลบัในทศิทางตามแนวแกน X สว่นอกีแกนจะ
เป็นการป้อนแผ่นพลาสตกิใหเ้ลื่อนในทศิทางตามแกน Y และมหีวัเจาะ
ไวส้าํหรบัเจาะแผน่พลาสตกิอยู ่4 หวั ตดิอยูป่ลายกระบอกสบูลมสัง่งาน
ด้วยโซลีนอยด์วาล์ว หวัเจาะแต่ละหวัมขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 1.5 
มม. รทูีเ่จาะแต่ละรูห่างกนั 3 มม. หวัเจาะทงั 4 หวันีถูกตดิตงัใหอ้ยู่ใน
แนวเดยีวกนับนรางเลื่อนอนัเดยีวกนั ฉะนนัหวัเจาะทงั 4 หวัจะเคลื่อนที่
ไปพร้อมกนั โดยแต่ละหวัจะวางห่างกนั 150 มม. ส่วนตวัเครื่องถูก
ควบคุมดว้ยไมโครคอนโทลเลอร ์โดยจะรบัคําสัง่จากคอมพวิเตอรอ์กีที ่
เครื่องเจาะแผ่นพลาสตกินีสามารถใชเ้จาะแผ่นพลาสตกิทีม่ขีนาดกวา้ง

× ยาวเท่ากบั 600×900 มม.และความละเอยีดของจุดทีส่ามารถเจาะ

ไดอ้ยูท่ ี ่200×300 จดุ 
 

 
 

รปูที ่1 เครือ่งเจาะแผน่พลาสตกิ 
 
2.3.1 โปรแกรมประมวลผลภาพ 

โปรแกรมประมวลผลภาพ จะแบ่งภาพออกเป็น 4 ส่วน(รูปที่ 2) 
แล้วทําการตรวจหาเส้นขอบของภาพต้นแบบที่ร ับเข้ามา จากนัน 
โปรแกรมก็จะทําการคํานวณหาพกิดัของแต่ละหวัเจาะแล้วแปลงเป็น
โค๊ดทีเ่ครือ่งเขา้ใจ แลว้โค๊ดกจ็ะถกูสง่ไปยงัชุดควบคุมทีอ่ยูก่บัตวัเครือ่ง 

 
 
 

  
 
 

รปูที ่2 ภาพทีถ่กูแบง่ออกเป็น 4 สว่น 
 

2.3.2 การสัง่งานเครื่องเจาะแผน่พลาสติก 
 เริม่จากนําภาพที่ได้ออกแบบไว้เข้าไปในโปรแกรมประมวลผล
ภาพ โปรแกรมกจ็ะทาํการแสกนหาขอบของภาพแลว้ทาํการคาํนวณหา
พกิดัของขอบภาพ จากพกิดัที่ได้จะถูกแปลงให้เป็นโค๊ดเพื่อส่งไปยงั

เครือ่งเจาะแผน่พลาสตกิ จากนนัสว่นควบคุมในตวัเครือ่งเจาะจะทาํการ
แปลงโค๊ดทีไ่ดใ้หเ้ป็นพกิดัต่างๆ แล้วสัง่งานเครื่องใหท้ําการเจาะแผ่น
พลาสตกิตามพกิดัทีไ่ดร้บั ซึ่งจะทําการเจาะทลีะแถว หวัเจาะทงั 4 
เคลื่อนทีไ่ปดว้ยกนั หากหวัไหนมคีาํสัง่ใหเ้จาะกจ็ะทาํการเจาะสว่นหวัที่
เหลอืกจ็ะไมเ่จาะ ไปเลื่อยๆจนกวา่จะหมดทุกจดุในแถวนนัจงึจะขนึเจาะ
ในแถวใหม ่ดงัรปูที ่3  
Code 1 หวัเจาะ 1 กบั 3 จะทาํการเจาะ หวัเจาะ 2 กบั 4 จะไมเ่จาะ 
Code 2 หวัเจาะ 1 กบั 4 จะทาํการเจาะ หวัเจาะ 2 กบั 3 จะไมเ่จาะ 

จะเป็นขนัตอนอย่างนีไปเลื่อยๆจนกว่าจะถงึตําแหน่งสุดทา้ยที่มี
การเจาะ ในรปูที ่3 จะเป็น Code n ทีม่กีารเจาะเป็นครงัสุดทา้ยในแถว
ที่ 1 จากนันเครื่องเจาะก็จะทําการเจาะในแถวที่ 2 ต่อไปจนถึงแถว
สุดท้าย โดยโค๊ดที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างเครื่องเจาะกับ
คอมพวิเตอรจ์ะมดีงันี 

โค๊ด f จะเป็นการบอกใหเ้ครือ่งเจาะทาํการขนึบนัทดัใหม ่
โค๊ด r จะเป็นการบอกใหเ้ครือ่งเจาะเลื่อนชุดหวัเจาะไปทางขวา 
โค๊ด l จะเป็นการบอกใหเ้ครือ่งเจาะเลื่อนชุดหวัเจาะไปทางซา้ย 
โค๊ด x จะเป็นการบอกใหเ้ครือ่งเจาะทาํการเจาะ โดย x นนัจะมคี่า

ตังแต่ 116 ถึง f16 เพื่อสัง่งานหัวเจาะทัง 4 หัว โดยหัวเจาะทัง 4 
เปรยีบเสมอืนชุดขอ้มูล 4 บติ สมมติถ้าต้องการสัง่ให้หวัเจาะหวัที่ 1 
และ 2 ทําการเจาะ ก็สัง่งานเป็น 11002 แล้วทําการแปลงเป็นโค๊ดได้
เป็น c16  
 

 
รปูที ่3 ขนัตอนการเจาะเครือ่งเจาะแผน่พลาสตกิ 

 
3. ขัน้ตอนและผลการทดลอง 
3.1 ขัน้ตอนการทดลอง 
 จากทฤษฎกีารหาขอบภาพแต่ละวธิไีดถู้กนํามาประยุกตเ์ขยีนเป็น
โปรแกรมหาขอบภาพและพกิดัของภาพเพื่อสัง่งานเครื่องเจาะแผ่น
พลาสตกิ โดยในบทความวจิยันีไดนํ้าเอาโปรแกรม Visual basic 6.0 
มาเป็นเครื่องมอืในการออกแบบโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมที่เขยีนขนึมา
นนัสามารถหาพกิดัต่างๆของภาพและแสดงขอ้มลูพกิดัเหล่านนัออกมา
ได ้โดยภาพทีใ่ชใ้นการคํานวณนันจะเป็นภาพเสน้ตรงทีเ่อยีงในองศา
ต่างๆเพราะสามารถรูส้มการของเสน้ดงันี  
 
ที ่0 องศา สมการ คอื   XY 0=  

ภาพต้นแบบ 
สว่นท่ี 1 สว่นท่ี 2 สว่นท่ี 3 สว่นท่ี 4 

Code 2 
Code n 

Code 1 

สว่นท่ี 1 สว่นท่ี 2 สว่นท่ี 3 สว่นท่ี 4 

ภาพต้นแบบ 

แถวท่ี 1 
แถวท่ี 2 
แถวท่ี 3 

แถวสดุท้าย 
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ที ่30 องศา สมการ คอื    XY
3
1

=  

ที ่45 องศา สมการ คอื   XY =  

ที ่60 องศา สมการ คอื   XY 3=  
ที ่90 องศา สมการ คอื   YX 0=  
 
จากนันก็นําพกิดัที่ได้จากการประมวลผลของโปรแกรมไปเขยีนเป็น
กราฟใน Microsoft Excel เทยีบกบัสมการเสน้ตรงเพือ่ดคูวามผดิพลาด
ทีเ่กดิขนึ 
 
3.2 ผลการทดลอง 
3.2.1 เปรียบเทียบความผิดพลาด 
  จากสมการที ่(6) ไดถู้กนํามาใชใ้นการหาค่าความผดิพลาดเฉลีย่
ของพกิดั ซึง่ขอ้มูลพกิดันันไดม้าจากโปรแกรมประมวลผลภาพของแต่
ละวธิกีารหาขอบภาพ แลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบัสมการเสน้ตรงโดยใช้
ค่าพกิดัแกน X เป็นตวัแปรตน้จะไดค้่าในแกน Y ออกมา แลว้นําไป
พล๊อตกราฟจะไดด้งักราฟที ่1 ถงึ 5 ซึง่แสดงถงึค่าความผดิพลาดของ
แต่ละวธิ ีโดยเสน้ทบึคอืเสน้ทีไ่ดจ้ากสมการเสน้ตรงและทีเ่ป็นจุดไขป่ลา
คอืพกิดัทีไ่ดจ้ากการคาํนวณของโปรแกรม ซึง่จากการทดลองพบวา่การ
หาพกิดัของเสน้ตรงที ่0 องศา ทุกวธิมีคี่าความผดิพลาดเป็น 0 และที ่
90 องศา ทุกวธิมีคีวามผดิพลาดน้อยมากเขา้ใกล้ 0 แต่ที ่30 45 และ 
60 องศา ทุกวิธีมีค่าความผิดพลาดที่มากขึน อย่างไรก็ตาม วิธ ี
Laplacian นนัมคีา่ความผดิพลาดน้อยทีส่ดุ      
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กราฟที ่1 เปรยีบเทยีบสมการเสน้ตรงกบัพกิดัจากโปรแกรมโดยวธิขีอง 

Sobel 
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กราฟที ่2 เปรยีบเทยีบสมการเสน้ตรงกบัพกิดัจากโปรแกรมโดยวธิขีอง 

Robert-cross 
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กราฟที ่3 เปรยีบเทยีบสมการเสน้ตรงกบัพกิดัจากโปรแกรมโดยวธิขีอง 

Perwitt 
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กราฟที ่4 เปรยีบเทยีบสมการเสน้ตรงกบัพกิดัจากโปรแกรมโดยวธิขีอง 

Laplacian 
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Et=0 

30 องศา 
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45 องศา 

Et=0.9874 

 

60 องศา 

Et=4.8982 
90 องศา 

Et=0.0435 
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60 องศา 

Et=2.1948 
90 องศา 

Et=0.0074 
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60 องศา 

Et=4.8982 
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Et=0.0435 

0 องศา 
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60 องศา 

Et=2.1793 

90 องศา 

Et=0.0148 
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กราฟที ่5 เปรยีบเทยีบสมการเสน้ตรงกบัพกิดัจากโปรแกรมโดยวธิขีอง 

Frei-chen 
 

 จากกราฟสามารถสรปุคา่ความผดิพลาดเฉลีย่ทงัหมดไวใ้นตาราง
ที ่1 เพือ่งา่ยต่อการเปรยีบเทยีบดงันี 
 

ตารางที ่1 คา่ความผดิพลาดเฉลีย่ทีอ่งศาต่างๆของแต่ละวธิ ี
 Sobel Robert-

cross 
Perwitt Laplacian Frei-chen 

0 องศา 0 0 0 0 0 
30 องศา 0.9442 0.5756 0.9442 0.4803 0.9442 
45 องศา 0.9874 0.1899 1.1739 0.2222 1.1739 
60 องศา 4.8982 2.1948 4.8982 2.1793 4.8982 
90 องศา 0.0435 0.0074 0.0435 0.0148 0.0435 

  
3.2.2 เปรียบเทียบความเรว็ในการเจาะ 
 ความเรว็ในการทาํงานของเครือ่งเจาะวดัโดยเขยีนฟงักช์ัน่จบัเวลา
ในโปรแกรม ซึ่งจะเริม่จบัเวลาเมื่อมกีารส่งขอ้มูลสัง่งานเครื่องเจาะจน
กระทงัเครือ่งเจาะทาํงานเสรจ็ เมือ่เครือ่งเจาะทาํงานเสรจ็จะสง่ขอ้มลูกบั
มายงัโปรแกรมเพื่อบอกสถานะการทํางานว่าได้ทํางานเสร็จไปแล้ว 
สว่นผลการทดลองถูกบนัทกึลงในตารางที ่2-6 โดยตารางที ่2 จะเป็น
ความเรว็ในการเจาะรปูเสน้ตรงที ่0 องศาของแต่ละวธิ ีและตารางที ่3 4 
5 และ 6 จะเป็นความเรว็ในการเจาะของแต่ละวธิ ีทีใ่ชเ้จาะรปูเสน้ตรงที ่
30 45 60 และ 90 องศา ตามลําดบัซึง่พบวา่วธิ ีLaplacian นนัใชเ้วลา
ในการเจาะน้อยทีสุ่ด ซึ่งเป็นผลมาจากวธิ ีLaplacain นันใหเ้สน้ขอบ
ของภาพทีบ่าง ทําใหจุ้ดทีเ่กดิในแถวเดยีวกนัมน้ีอยกว่าวธิอีื่น เป็นผล
ใหชุ้ดรางหวัเจาะไม่ต้องเคลื่อนทีม่ากในแต่ละแถว จงึทําใหใ้ชเ้วลาใน
การเจาะน้อยกวา่วธิอีื่น 
 

ตารางที ่2 ความเรว็ในการเจาะเสน้ตรงที ่0 องศา 
 Sobel Roberts-

cross 
Prewitt laplacian Frei-cain 

เวลา
(วนิาท)ี 

53 52 53 52 53 

ตารางที ่3 ความเรว็ในการเจาะเสน้ตรงที ่30 องศา 
 Sobel Roberts-

cross 
Prewitt laplacian Frei-cain 

เวลา
(วนิาท)ี 

360 226 360 177 360 

 
ตารางที ่4 ความเรว็ในการเจาะเสน้ตรงที ่45 องศา 

 Sobel Roberts-
cross 

Prewitt laplacian Frei-cain 

เวลา
(วนิาท)ี 

354 198 354 172 354 

 
ตารางที ่5 ความเรว็ในการเจาะเสน้ตรงที ่60 องศา 

 Sobel Roberts-
cross 

Prewitt laplacian Frei-cain 

เวลา
(วนิาท)ี 

446 227 446 227 446 

ตารางที ่6 ความเรว็ในการเจาะเสน้ตรงที ่90 องศา 
 Sobel Roberts-

cross 
Prewitt laplacian Frei-cain 

เวลา
(วนิาท)ี 

274 269 274 268 274 

 
4.สรปุผลการทดลอง 
 จากการทดลองพบวา่ กรณีทีเ่ป็นเสน้ตรงในแนว 0 องศาและ 90 
องศา ตามตารางที ่1 ทุกวธิสีามารถใหผ้ลลพัธท์ีด่มีคีวามผดิพลาดน้อย 
แต่ในกรณีที่เป็นเส้นเฉียงที่ 30 45 และ 60 องศาต่างพบว่าวธิีของ 
sobel,Perwitt และ Frei-chen มคี่าความผดิพลาดค่อนขา้งมากกวา่วธิี
ของ Roberts-cross กบั Laplacian อย่างเหน็ได้ชดั และวธิขีอง 
Roberts-cross กบั Laplacian นียงัทําใหเ้วลาทีใ่ชใ้นการทํางานของ
เครือ่งเจาะแผน่พลาสตกิน้อยกวา่สามวธิแีรกอกีดว้ยดงัตารางที ่2 ถงึ 5 
ดงันัน วธิขีอง Roberts-cross และ Laplacian จงึเหมาะสําหรบัทีจ่ะ
นํามาใช้กับโปรแกรมเครื่องเจาะแผ่นพลาสติก อย่างไรก็ตาม วิธ ี
Laplacian นนัม ีMask Coefficient ทีเ่ป็นเมตรกิเพยีงเมตรกิเดยีว จงึ
ง่ายต่อการใช้งานมากกว่าวิธีของ Roberts-cross เพราะฉนันวิธ ี
Laplacian จึงถูกนํามาใช้งานกับโปรแกรมสัง่งานเครื่องเจาะแผ่น
พลาสตกินี 
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บทคดัย่อ 
 เทคนิคการควบคุมแขนกลในอุตสาหกรรม สว่นใหญ่คอืการ
ควบคุมแบบ PID ซึง่ไมต่อ้งอาศยัแบบจาํลองทางคณติศาสตร ์ บาง
เทคนิคออกแบบโดยใชแ้บบจาํลองทีแ่น่นอน โดยไมไ่ดค้าํนึงถงึความ
คลาดเคลื่อนระหวา่งแบบจาํลองกบัระบบจรงิ แต่เน่ืองจาก
คา่พารามเิตอรข์องแขนกลเปลีย่นแปลงขณะทีแ่ขนกลทาํงาน เชน่การ
ยกน้ําหนกัทีเ่ปลีย่นไป จงึทาํใหป้ระสทิธภิาพของระบบควบคุมไมด่ี
เทา่ทีค่วร บทความนี้นําเสนอวธิกีารควบคุมแบบป้อนกลบัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative feedback control) ซึง่เป็นการออกแบบตวัควบคุมใน
โดเมนความถี ่ (Frequency domain) และเป็นวธิกีารควบคุมทีส่ามารถ
ควบคุมระบบทีม่คีวามไมแ่น่นอน (Plant uncertainty) และระบบทีม่ ี
สิง่รบกวนต่อระบบ (Disturbance) ไดด้ ี การออกแบบระบบทีม่หีลาย
สญัญาณเขา้ออก (MIMO) เชน่น้ีเป็นสิง่ทีย่าก เน่ืองจากสญัญาณเขา้แต่
ละสญัญาณมผีลกระทบกบัสญัญาณออกทุกสญัญาณ (Couple) ในการ
ออกแบบระบบควบคุม เราแบง่ระบบ MIMO ออกเป็นสองระบบ SISO 
แลว้ทาํการออกแบบระบบควบคุมทลีะระบบ (Decoupled sequential 
loop shaping) เราสามารถกาํหนดคุณสมบตัดิา้นการลดผลกระทบของ
การสัน่สะเทอืนภายนอก (Disturbance rejection) และคุณลกัษณะของ
การเคลื่อนทีท่ีต่อ้งการ (Tracking specification) จากการจาํลองและ
จากการทดลองจรงิ เหน็ไดว้า่ระบบควบคุมแขนกลนี้ ทาํงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

Abstract 
 PID controller, normally used in industry, does not require 
mathematical model. Some techniques design on fixed model 
without taking uncertainty into consideration. Since the robot’s 
parameters change during operation, for example, lifting varying 
payload, the controller designed from a fixed model normally 
delivers low performance. This paper presents a controller based 
on the quantitative feedback theory, which designs a controller in 
the frequency domain. This method is suitable for uncertain plant 
with external disturbance. Controller design for multi-input-multi-
output (MIMO) system is always difficult because the coupling 

between inputs to outputs. We divide the design into two steps, 
for two sequential SISO systems. We are able to reject the 
disturbance and track desired trajectories accurately. Simulation 
and experimental results confirm the controller’s effectiveness. 

1. คาํนํา 
      แขนกลทีม่ปีระสทิธภิาพทีด่จีะตอ้งมสีว่นสาํคญัสองสว่นคอื สว่น
ของกลไกการทาํงาน  และสว่นทีม่หีน้าทีค่วบคุม  โดยทีท่ ัง้สองสว่น
จะตอ้งมกีารทาํงานสอดคลอ้งกนั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพกลไกการ
ทาํงานจงึเพิม่จาํนวนขอ้ต่อของแขนกล ดงันัน้การออกแบบระบบทีม่ ี
หลายสญัญาณเขา้ออก (MIMO) จงึเป็นสิง่ทีย่ากเพราะวา่เป็นการ
ออกแบบการควบคุมระบบไมเ่ป็นเชงิเสน้ (Nonlinear control) แต่ใน
ปจัจบุนัการควบคุมหุน่ยนตใ์นอุตสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นการออกแบบ
การควบคุมระบบเป็นเชงิเสน้ (Linear control) ซึง่เป็นเพยีงการ
ประมาณ สว่นการออกแบบการควบคุมระบบไมเ่ป็นเชงิเสน้ (Nonlinear 
control) เชน่ Singular perturbation, Passivity-based control, 
Backstepping, Feedback linearization, และIntelligent control อยูใ่น
ขัน้การวจิยัยงัไมเ่ป็นทีแ่พรห่ลายดงันัน้ปญัหาทีพ่บในการควบคุมแขน
กลในโรงงานอุตสาหกรรมคอืมกีารเปลีย่นแปลงคา่พารามเิตอรข์ณะที่
แขนกลมกีารทาํงานและความไมแ่น่นอนของระบบทาํใหก้ารควบคุม
แขนกลใหม้คีวามถกูตอ้งแมน่ยาํมคีวามเป็นไปไดย้าก 
 ในการออกแบบการควบคุมแขนกลชนิดสองขอ้ต่อมผีูส้นใจได้
เสนอแนวคดิและทฤษฏงีานวจิยัทีน่่าสนใจดงัน้ี ในปี ค.ศ.1989 J. T.  
Carter และ M. E. Greene [1] ไดนํ้าเสนอวเิคราะหแ์ละทดลองเกีย่วกบั
การควบคุมการเคลื่อนทีข่องแขนกลชนิดสองขอ้ต่อ โดยใชเ้ทคนิค 
Universal adaptive control ซึง่พบวา่มขีอ้ดคีอื การออกแบบไมต่อ้งใช ้
Physical model แต่จะใช ้ Linear reference model ในการออกแบบ
และการออกแบบทัง้หมดจะเป็นเชงิเสน้แต่กย็งัมขีอ้เสยีคอื ในการ
ออกแบบจะตอ้งรูผ้ลกระทบของ System state variables ทีแ่น่นอน
และระบบจะตอ้งม ี Input เทา่กบัจาํนวน Element ใน Disturbance 
vector โดยทีก่ารออกแบบจะใหไ้ดก้ารควบคุมทีด่อีาจจะม ี Estimator 
gains ทีใ่หญ่ ต่อมาในปี ค.ศ.1990 A. A. Yamamura, A. Sideris, C. 
Ji และ D. Psalti [2] ไดนํ้าเสนอเทคนิค Neural network ในการควบคุม
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แขนกลชนิดสองขอ้ต่อ โดยใช ้ Error back propagation (BEP) และ 
Modified versions of BEP และในปี ค.ศ.2006 I. Abdelmalek และ N. 
Golea  [3] ไดนํ้าเสนอเกีย่วกบัการวเิคราะหเ์สถยีรภาพการตดิตามการ
เคลื่อนทีข่องแขนกลชนิดสองขอ้ต่อ โดยใชเ้ทคนิค Non-quadratic 
fuzzy ทาํการวเิคราะหเ์สถยีรภาพของ T-S Fuzzy model และวเิคราะห์
การตดิตามการเคลื่อนทีข่อง T-S Fuzzy model โดยทีม่ ี External 
disturbances  
 ทฤษฎกีารควบคุมป้อนกลบัเชงิปรมิาณ (Quantitative feedback 
theory) ถกูคดิคน้เมือ่ประมาณหา้สบิปีทีแ่ลว้ (I. Horowitz, 1959) เป็น
วธิกีารควบคุมทีส่ามารถควบคุมระบบทีม่คีวามไมแ่น่นอน (Plant 
uncertainty) และระบบทีม่สี ิง่รบกวนต่อระบบ (Disturbance) ไดด้โีดย
ทาํการออกแบบตวัคุมในโดเมนความถี ่ และออกแบบใหต้วัควบคุมมี
แบนวทิตํ่า (Low bandwidth) หรอืมกีาํลงัใชง้านตํ่า (Less control 
effort) ในปี ค.ศ.1986 O. Yaniv และ I. Horowitz [4] ไดศ้กึษาและ
นําเสนอทฤษฎกีารควบคุมป้อนกลบัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
feedback theory) ในระบบหลายสญัญาณป้อนเขา้ป้อนออก (Multi-
input-multi-output) โดยคาํนึงถงึในระบบสว่นใหญ่นัน้จะมลีกัษณะเป็น
แบบ MIMO เชน่ การควบคุมการบนิ (Flight control), การสือ่สารผา่น
ดาวเทยีม (Communication satellites), กระบวนการในโรงงานสารเคม ี
(Chemical plant processes) ฯลฯ โดยทาํการศกึษาในระบบ 2 2× , 
3 3× และ n n×  และในปี ค.ศ. 1995 Y. Zhao และ S. Jayasuriya 
[5] ไดเ้สนอรปูแบบใหมใ่นการออกแบบระบบ MIMO โดยนําเทคนิค 
H∞  มาชว่ยในการออกแบบ ทฤษฎกีารควบคุมป้อนกลบัเชงิปรมิาณ 
(Quantitative feedback theory) เป็นทีแ่พรห่ลายเมือ่ประมาณสบิปีที่
ผา่นมาโดยทีม่งีานวจิยัทีน่่าสนใจดงัน้ี ในปี ค.ศ.1994 R. Kundergi 
และ P. S. V. Nataraj [6] ไดนํ้า QFT มาศกึษาในการออกแบบการ
ควบคุมการทาํงานของ Evaporator โดยมลีกัษณะของระบบเป็นแบบ 
2 2×  และมคีวามไมแ่น่นอนคอื คา่ Time-delays และ Gains ต่อมาใน
ปี ค.ศ.2005 ไดม้กีารนํา QFT มาวจิยัเพือ่ประยุกตใ์นงานอุตสาหกรรม
โดย D.S. LEE, J. S. Lee และ T. Kang [7] ไดนํ้า QFT มาควบคุม
อตัราการหลอมเหลวเหลก็ในกระบวนการ Strip-casting ซึง่มคีวามไม่
แน่นอนของตวัแปรสญัญาณป้อนเขา้ และในปี ค.ศ.2006 ไดม้กีารวจิยั
เกีย่วกบัการขบัขีร่ถยนตโ์ดย M. Barreras, C. Villegas, M. Garcia-
Sanz และ J. Kalkkuhl [8] ไดนํ้า QFT มาประยุกตใ์นการควบคุม 
Sideslip angle และ Yaw rate ของรถขบัเคลื่อนสีล่อ้โดยทาํการวดัคา่
ความเรว็, Sideslip angle และ Yaw rate เป็นสญัญาณป้อนเขา้และ
ออกแบบเป็นลกัษณะ Non-diagonal controller จากผลการทดลอง
พบวา่จะเกดิ Overshoot แต่จะเขา้สูส่ถานะอยูต่วั (Steady state) เรว็
กวา่และน้อยกวา่หนึ่งวนิาทเีมือ่เปรยีบเทยีบกบั Diagonal controller 
      ในงานวจิยัน้ีจงึไดนํ้าเสนอวธิกีารควบคุมระบบดว้ย การควบคุม
แบบป้อนกลบัเชงิปรมิาณ (Quantitative feedback control) เป็นการ
ออกแบบตวัควบคุมในโดเมนความถี ่ (Frequency domain) และเป็น
วธิกีารควบคุมทีส่ามารถควบคุมระบบทีม่คีวามไมแ่น่นอน (Plant 
uncertainty) และระบบทีม่สี ิง่รบกวนต่อระบบ (Disturbance) ไดด้ ีโดย
ทีง่านวจิยัน้ีจะมอีอกแบบระบบทีม่ลีกัษณะหลายสญัญาณป้อนเขา้ป้อน
ออก (Multi-input-multi-output) ดงันัน้การควบคุมแบบป้อนกลบัเชงิ

ปรมิาณจะสามารถทาํใหผ้ลตอบสนองเป็นไปตามทีต่อ้งการและมคีวาม
ถกูตอ้งแมน่ยาํ และเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบได ้
 ในบทความนี้ สว่นที ่ 2 แสดงการสรา้ง Plant templates การหา
สมการการเคลื่อนที ่ (Equations of motion) และการหาคา่พารามเิตอร ์
(System identification) สว่นที ่ 3 แสดงการหาขอ้จาํกดัในโดเมน
ความถี ่สว่นที ่4 แสดงการออกแบบ Controller และ Prefilter สว่นที ่5 
แสดงผลการทดลอง (Experiment) และบทสรปุในสว่นที ่6 

2. การสร้าง Plant templates 

2.1 สมการการเคลื่อนท่ี (Equations of motion) 
      สมการการเคลื่อนทีข่องแขนกลชนิดสองขอ้ต่อตามแนวดิง่ดงัในรปู
ที ่ 1 โดยที ่ , 1, 2lim i =  คอื มวลของแขนกลแต่ละ
แขน , 1, 2mim i =  คอื มวลทีป่ลายแขนกลแต่ละแขน 3mm คอืมวลที่
ใสท่ีป่ลายแขนกลแขนทีส่อง , 1, 2,3miI i =  คอื โมเมนตค์วามเฉื่อยที่
ปลายแขนกลแต่ละแขน 3mI  คอืโมเมนตค์วามเฉื่อยทีป่ลายแขนกล
แขนทีส่องทีม่กีารใสม่วล , 1, 2liI i =  คอื โมเมนตค์วามเฉื่อยที่
จดุศนูยถ่์วงของแต่ละแขน , 1, 2liv i =  คอืความเรว็ทีจ่ดุศนูยถ่์วงของ
แต่ละแขน , 2, 3miv i =  คอืความเรว็ปลายแขนกลแต่ละแขน 1θ  คอื
มมุของแขนทีห่น่ึงเทยีบกบัแนวดิง่ 2θ  คอืมมุของแขนทีส่องเมือ่เทยีบ
กบัแขนทีห่น่ึง 1T  และ 2T  คอืทอรก์ทีม่อเตอรข์บัแขนกลแต่ละแขน  
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รปูที ่1 แผนผงัวตัถุอสิระแขนกลชนิดสองขอ้  

      จากวธิกีารหาสมการการเคลื่อนที่ของลากรานจจ์ะไดส้มการการ
เคลื่อนทีข่องแขนกลดงัน้ี 

 ( )1 2 1 1 2 1 2 1 1 1sin sinA B D D T FV Gθ θ θ θ θ θ+ + + + = = −&& && & (1) 

 ( )1 2 2 1 2 2 2 2sinB C D T FV Gθ θ θ θ θ+ + + = = −&& && &          (2) 

      โดยที ่ A , B , C , 1D , 2D , F และG  คอื ผลรวมของคา่คงที่
ของตวัแปรเชน่ มวล, โมเมนตค์วามเฉื่อยและคา่คงทีข่องมอเตอร ์ 1V  
และ 2V  คอื คา่ความต่างศกัยข์องมอเตอรต์วัทีห่น่ึงและสอง 

2.2 System Identification 
      จากสมการการเคลื่อนทีข่องแขนกลนํามาจดัเทอมใหม่โดยใชก้าร
วเิคราะหแ์บบ Least-square 

 Y = ΦΘ  (3) 
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 การติดตัง้อุปกรณ์ในการทดลองหาค่าพารามิเตอร์จะกล่าวใน
ภายหลงั การหาคา่พารามเิตอรจ์ะทาํการใหส้ญัญาณ Sine โดยทีจ่ะเริม่
จากความถี ่0.1-0.5 ทัง้สองแขนและแอมฟลจิดู1และ0.7ตามลําดบัและ
กาํหนดให ้ sinθ θ≈ , 1 2D D D= +  และ 2E D=  ทาํการแปลง
ลาปาสสมการ (1) และ (2) ทัง้สองฝ ัง่ของสมการ 
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 (4) 

      จากการทาํการเกบ็คา่พารามเิตอรแ์สดงดงัน้ี 
/A F  = (0.042, 0.0624), /B F  = (0.000115, 0.0119),  
/C F  = (0.0053, 0.0164), /G F  = (0.3883, 0.4649),  
/D F  = (1.2599, 1.7148), /E F  = (0.2891, 0.4649) 

3. Frequency-Domain Specification 
 ในการควบคุมแบบป้อนกลบัสามารถเขยีนอยู่ในรปูแบบทัว่ไปดงั
ในรูปที่ 2 โดยที่ระบบที่ออกแบบมลีกัษณะเป็น 2 DOFs จะทําการ
อ อ ก แ บ บ ตั ว ค ว บ คุ ม ( )1 2,G diag g g= แ ล ะ 

[ ]11 12 21 22, ; ,F f f f f=  ระบบสามารถเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูดงัน้ี 
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รปูที ่2 A two DOFs MIMO feedback system 

 โดยที ่ r  คอื สญัญาณอา้งองิ, n  คอื สญัญาณรบกวน, e  คอื 
สญัญาณผดิพลาด, id  และ od  คอื สญัญาณรบกวนภายในและ
ภายนอก, u  คอื สญัญาณควบคุมและ y  คอื สญัญาณเอาตพ์ตุ 

3.1 การหลีกเล่ียงสญัญาณรบกวนภายในของระบบ (Plant-input 
disturbance rejection) 

      จากรูปที่ 2 ฟงัก์ชันถ่ายโอนจากสัญญาณรบกวนภายในถึง
สญัญาณเอาตพ์ตุเมือ่ 1H =  คอื 

 ( ) 1
diT I PG P−= +  (5) 

 ( ) diI PG T P+ =  (6) 

จากสมการ (6) คณูดว้ย 1
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ทัง้สองขา้งของสมการ 
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 (7) 

จากสมการ (7) สามารถหาฟงักช์นัถ่ายโอน 
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 จากฟงัก์ชันถ่ายโอนเราต้องการให้มีผลกระทบของ  Input 
disturbance มคี่าน้อยๆ ดงันัน้ขอ้จํากดัในการหลีกเลี่ยงสญัญาณ
รบกวนภายในของระบบคอื 

    0 ; , 1, 2diij diijt b i j≤ ≤ =  

เมือ่ diijb  คอื คา่คงทีเ่ขา้ใกลศ้นูย ์
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 (11)  

3.2 การหลีกเล่ียงสญัญาณรบกวนภายนอกของระบบ (Plant-
output disturbance rejection) 
      จากรปูที ่ 2 ฟงักช์นัถ่ายโอนจากสญัญาณรบกวนภายนอกถงึ
สญัญาณเอาตพ์ตุเมือ่ 1H =  คอื 

 1( )doT I PG −= +  (12) 

 ทําการพิสูจน์ลักษณะเดียวกับการหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ภายในของระบบ ดังนัน้ข้อจํากัดในการหลีกเลี่ยงสญัญาณรบกวน
ภายนอกของระบบคอื 
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เมือ่   0 ; , 1,2doij doijt b i j≤ ≤ =  

โดยที ่ doijb  คอื คา่คงทีเ่ขา้ใกลศ้นูย ์

3.3 การติดตามการเคลื่อนท่ี (Tracking) 
      จากรปูที ่ 2 ฟงักช์นัถ่ายโอนจากสญัญาณอา้งองิถงึสญัญาณ
เอาตพ์ตุเมือ่ 1H =  คอื 

 ( ) 1
rT I PG PGF−= +   (17) 

 ทําการพิสูจน์ลักษณะเดียวกับการหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
ภายในของระบบ ดงันัน้ขอ้จํากดัในการตดิตามการเคลื่อนทีข่องระบบ
คอื 
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เมือ่ ; , 1, 2rij rij rija t b i j≤ ≤ =  

โดยที ่ rija  คอื ขอบเขตล่าง 

   rijb  คอื ขอบเขตบน 

rija , rijb สามารถมคีา่เขา้ใกล ้1 หรอืจะเป็นฟงักช์นัถ่ายโอนกไ็ด ้

3.4 ขอบเขตเสถียรภาพ (Stability margins) 
      ในระบบ MIMO ขอ้จาํกดัสาํหรบัขอบเขตเสถยีรภาพคอื 

 ( ) ( )1
1 k kL j mω ω

−
+ =  (22) 

      โดยที ่ ( )kL s  คอื Loop transmission  การหา ( )1L s  ทําโดย

การปิดช่องสัญญาณ ( )2L s  และทําการหา ( )2L s  ในลักษณะ

เดยีวกบั ( )1L s   
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ดงันัน้ขอ้จาํกดัขอบเขตของ ( )1L s  คอื 
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 (23) 

 จากสมการ (23) พบวา่ขอ้จาํกดัขอบเขตของ ( )1L s  เป็นฟงักช์นั

ของ 2g แต่เราจะตอ้งออกแบบ 1g แลว้จงึออกแบบ 2g ดงันัน้ 2g จะตอ้ง

อยู่ในช่วง ( )2 Ug j gω ≥ , ( )2 Lg j gω ≤ และเพือ่ป้องกนัการไม่

ทบัซอ้นกนักบัขอบเขตขอ้จาํกดัอื่นๆดงันัน้จากสมการ (23) 

 ( )
2

1 1
1 1 11 1lim 1 1 /
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L g mπ ω− −

→∞
+ = + ≤   (24) 
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2

1 1
1 1 11 10

lim 1 1
g
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 ดงันัน้ในการออกแบบ 1g ขอ้จํากดัขอบเขตเสถยีรภาพคอืสมการ 
(24) และ (25) สาํหรบัการออกแบบ 2g ขอ้จาํกดัขอบเขตเสถยีรภาพคอื
สมการ (23) และสมการ (26) 
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4. การออกแบบ Controller และ Prefilter 
 ในการออกแบบตวัควบคุมจะทําการออกแบบใหร้ะบบตดิตามการ
เคลื่อนที ่ (Tracking) สญัญาณรปูคลื่นโดยหลกีเลีย่งสญัญาณรบกวน
ภายในและภายนอกของระบบ (Plant-input and plant-output 
disturbances) 

4.1 ออกแบบสาํหรบัการติดตามการเคลื่อนท่ี ขอบเขตเสถียรภาพ
และการหลีกเล่ียงสญัญาณรบกวน 
      การออกแบบให้แขนกลแต่ละแขนเคลื่อนที่ล ักษณะสัญญาณ
รูปคลื่นโดยมแีอมฟลจิูด 1 เรเดยีน และคาบ 10 วนิาท ีโดยหลกีเลี่ยง
สญัญาณรบกวนภายในและภายนอกของระบบ 
 การออกแบบขัน้แรกจะทาํการกาํหนดขอ้จาํกดัของการตดิตามการ
เคลื่อนที ่(Tracking) จากสมการที ่(18)-(19) กําหนดให ้ 12 0,f = 11ra
และ 11rb เป็นฟงักช์นัถ่ายโอนลาํดบัทีส่อง 
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เมื่อ 1, 5nζ ω= = สําหรับ 11ra  และ 0.7, 10nζ ω= = สําหรับ 

11rb  และเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนจาก 12t  กําหนดให้ 12 0.1rb =

และ 12 0ra = โดยขอบเขตของการติดตามการเคลื่อนที่ในช่วง

ความถี่ { }0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5 /rad sω = ส่วนขอบเขตของ
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ขอ้จํากดัการหลกีเลี่ยงสญัญาณรบกวนภายในและภายนอกของระบบ
จากสมการที่ (8 )-(9) และ  (13) -(14)  เมื่อ 

11 12 11 12 0.1dI dI dO dOb b b b= = = =  และข้อจํากัดขอบเขต
เสถียรภาพจากสมการที่ (24)-(25) โดยกําหนดให้ 1 4m dB=  และ
เพื่อความแน่นอนในการหาขอบเขตเสถยีรภาพของระบบจะกําหนดให้
ข อ บ เ ข ต ข อ ง เ ส ถี ย ร ภ า พ ใ น ช่ ว ง ค ว า ม ถี ่

{ }35, 50, 70, 100, 150, 250, 350, 500 /rad sω =  จ า ก นั ้ น

ออกแบบ 1g  โดยทาํการ Loop-shape ในขอบเขตทีท่บัซอ้นกนัของแต่
ละขอ้จาํกดัดงัแสดงในรปูที ่3  
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รปูที ่3 การ Loop-shaping 1g  

 จากการออกแบบ 1g  จะไดฟ้งักช์นัถ่ายโอนของระบบเวลาไม่
ต่อเน่ืองประกอบดว้ย คา่อตัราขยาย (Gain), คา่ซโีรบนแกนจรงิ (Real 
zero) และคา่โพลแบบคา่เชงิซอ้นสงัยุค (Complex pole) และจากการ
ออกแบบ 11f  จะไดฟ้งักช์นัถ่ายโอนของระบบเวลาไมต่่อเน่ือง
ประกอบดว้ย คา่อตัราขยาย (Gain) และ คา่โพลบนแกนจรงิ (Real 
pole) โดยระยะเวลา Sampling เทา่กบั 0.001 วนิาท ี   

  1 112

17.68 17.02 0.005239,
0.9951.865 0.885

zg f
zz z

−
= =

−− +
 

 จากนัน้ทาํการออกแบบ 2g และ 22f โดยมขีอ้จาํกดัของการตดิตาม
การเคลื่อนที ่(Tracking) จากสมการที ่(20)-(21) กาํหนดให ้ 21 0,f =  

22 11,r ra a=  22 11,r rb b=  21 12r ra a= และ 21 12r rb b=  สว่น
ขอบเขตของขอ้จาํกดัการหลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนภายในและ
ภายนอกของระบบจากสมการที ่ (10)-(11) และ (15)-(16) เมือ่ 

21 22 21 22 0.1dI dI dO dOb b b b= = = =  และขอ้จาํกดัขอบเขต
เสถยีรภาพจากสมการที ่ (23) และ (26) โดยกาํหนดให ้ 2 4m dB=  
จากนัน้ทาํการ Loop-shape ในขอบเขตทีท่บัซอ้นกนัของแต่ละขอ้จาํกดั
ดงัแสดงในรปูที ่4  
 จากการออกแบบ 2g  จะไดฟ้งักช์นัถ่ายโอนของระบบเวลาไม่
ต่อเน่ือง ประกอบดว้ย คา่อตัราขยาย (Gain), คา่ซโีรบนแกนจรงิ (Real 
zero) และคา่โพลแบบคา่เชงิซอ้นสงัยุค (Complex pole) และจากการ
ออกแบบ 22f  จะไดฟ้งักช์นัถ่ายโอนของระบบเวลาไมต่่อเน่ือง 
ประกอบดว้ย คา่อตัราขยาย (Gain) และ คา่โพลบนแกนจรงิ (Real 
pole) โดยระยะเวลา Sampling เทา่กบั 0.001 วนิาทคีอื 

  2 222

33.57 31.2 0.005168,
0.99491.43 0.508

zg f
zz z

−
= =
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 การจําลองการควบคุมป้อนกลบัในโดเมนความถี่ในการติดตาม
การเคลื่อนทีแ่สดงในรปูที ่5  เมือ่เครือ่งหมายดอกจนัแสดงขอบเขตบน

ยกเว้นแต่รูปที่ 5 (ซ้ายบนและขวาล่าง) เส้นทึบสองเส้นแสดงค่า 

11 11 22, ,r r ra b a และ 22rb จากรูปที่ 5 พบว่าระบบเป็นไปตามทุก
ขอ้จาํกดัในโดเมนความถี ่
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รปูที ่4 การ Loop-shaping 2g  
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รปูที ่5 การจาํลองการควบคุมป้อนกลบัในโดเมนความถีใ่นการตดิตาม
การเคลื่อนที ่: 11rt (บนซา้ย), 12rt (บนขวา), 21rt (ล่างซา้ย), 22rt (ล่าง

ขวา) 
 การจําลองการควบคุมป้อนในโดเมนเวลาในการติดตามการ
เคลื่อนทีด่งัแสดงในรปูที ่6 โดยพจิารณาจากสมการการป้อนกลบั 

 ( ) ( ) ( )1 1 1
I OI PG P d I PG d I PG PGF rθ − − −= + + + + +  (27) 

จากรปูที ่ 6 แสดงคา่ 1θ  และ 2θ จากเทอมทีส่ามของสมการ (27) 
พบวา่สามารถตดิตามการเคลื่อนทีแ่บบคลื่นไดด้โีดยอยูภ่ายในขอบเขต
บนและล่าง และจากการจาํลองคา่ 1θ  และ 2θ จากเทอมทีห่น่ึงของ
สมการ (27) พบวา่สามารถหลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนภายในของระบบ
ไดด้ ีและจากการจาํลองคา่ 1θ   และ 2θ  จากเทอมทีส่องของสมการ 
(27) พบวา่สามารถหลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนภายนอกของระบบไดด้ ี
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 รปูที ่6 การจาํลองการควบคุมป้อนกลบัในโดเมนเวลาในการตดิตาม

การเคลื่อนที ่: 1θ (ซา้ย), 2θ (ขวา) 

5. การทดลอง (Experiment) 
      จากรปูที ่7 แสดงแขนกลชนิดสองขอ้ต่อทีใ่ชใ้นการทดลอง การให้
โหลดที่ปลายแขนกลทําโดยตดิกล่องที่ปลายแขนที่สองและใส่เหรยีญ
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บาท เมื่อแขนกลมกีารเคลื่อนทีเ่หรยีญกจ็ะมกีารเคลื่อนทีภ่ายในกล่อง 
การขบัเคลื่อนแขนกลใชม้อเตอรก์ระแสตรงขนาด 12 โวลท ์และ Motor 
driver ของ Dimension Engineering โดยมตีวัตรวจวดัตําแหน่ง 
(Incremental encoder) ของ Omron ในการตรวจวดัตําแหน่งของ
มอเตอร ์

1st Motor

2nd Motor

1st Encoder

2ndEncoder

2ndLink

1stLink

 
รปูที ่7 แขนกลชนิดสองขอ้ต่อทีใ่ชใ้นการทดลอง 

 ระบบการรบัสง่ขอ้มลูแบบ Real-time ประกอบดว้ย Host 
computer ใชส้าํหรบัเขยีนโปรแกรมออกแบบตวัควบคุมผา่นโปรแกรม 
Matlab ทีม่กีารตดิตัง้ QFT Toolbox และโปรแกรม LabVIEW 8.2 สว่น
Target computer ทีม่กีารตดิตัง้ LabVIEW 8.2 Real-time module 
และต่อกบัการรบัสง่สญัญาณ NI PCI-6221 ของบรษิทั National 
instruments โดยจะมอีะนาลอ็กเอาพทุตส์องชอ่งสญัญาณสง่คา่ความ
ต่างศกัยไ์ปยงั Motor driver ทีร่บัไฟเลีย้งมาจากแหล่งจา่ยไฟฟ้า
กระแสตรงเพือ่ขบัมอเตอรท์ัง้สองตวั 
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รปูที ่8 (บนซา้ย)การตดิตามการเคลื่อนทีข่อง 1θ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบั 1dθ , (บนขวา)การตดิตามการเคลื่อนทีข่อง 2θ เมือ่เปรยีบเทยีบ

กบั 2dθ , (ล่างซา้ย)คา่ความผดิพลาดระหวา่ง 1θ กบั 1dθ , (ล่างขวา)คา่
ความผดิพลาดระหวา่ง 2θ กบั 2dθ    

 จากรปูที ่8 พบว่าการเคลื่อนทีข่อง 1θ  และ 2θ  สามารถตดิตาม
การเคลื่อนที่ของ 1dθ  และ 2dθ  ได้เป็นอย่างดี โดยพบว่ามีความ
ผดิพลาดในสถานะอยู่ตวัเท่ากบั 0.01 เรเดยีล และ 0.008 เรเดยีล 
สาํหรบั 1θ  และ 2θ  ตามลาํดบั  

6. สรปุผลการทดลอง (Conclusions) 
      จากการออกแบบตวัควบคุมโดยใช้วธิกีารควบคุมแบบป้อนกลบั
เชงิปรมิาณ (Quantitative feedback control) สาํหรบัการควบคุมการ

เคลื่อนทีแ่ขนกลชนิดสองขอ้ต่อพบว่าการเคลื่อนทีข่องแขนกลสามารถ
เคลื่อนที่ตามที่ต้องการได้ด ีโดยที่ข ัน้ตอนในการ Loop shaping 
สามารถอยูบ่นขอบเขตทีต่อ้งการไดใ้นทุกๆขอ้จาํกดั 
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บทคดัย่อ 
 แขนกลทีส่รา้งมาจากวสัดุทีม่คีวามยดืหยุน่ ลกัษณะทางพลศาสตร์
จะมคีวามสลบัซบัซอ้น เน่ืองจากมมีุมองศาอสิระเป็นอนันต์ ในปจัจุบนั
แบบจําลองทางคณิตศาสตรข์องแขนกลชนิดยดืหยุ่นทีใ่ชโ้ดยทัว่ไปจงึ
ถกูสรา้งดว้ยวธิกีารประมาณ ความคลาดเคลื่อนของแบบจาํลองจากการ
ประมาณนี้ ทําให้การอธบิายพลศาสตร์ของแขนกลขาดความแม่นยํา 
บทความนี้สรา้งแบบจาํลองทางคณติศาสตรจ์ากทฤษฎคีานของ Euler - 
Bernoulli โดยใหแ้กนอา้งองิหมุน ขนานกบัแขนกลทีจุ่ดฐาน (Pseudo-
clamped) และแกส้มการแบบแม่นตรงดว้ยวธิแียกตวัแปร แบบจําลอง
ทางคณติศาสตรแ์บบแมน่ตรงทีไ่ด ้ถกูนํามาใชห้าความถีธ่รรมชาต ิและ
ถูกนํามาสรา้งเป็นแบบจาํลองปรภิูมสิเตต เพือ่ใชท้าํนายมุมทีเ่คลื่อนไป
ของแขนกล แบบจาํลองแบบแมน่ตรงทีไ่ด ้ถูกนํามาเปรยีบเทยีบกบัวธิี
ประมาณจากสมการของ Lagrange และชุดทดลองแขนกลชนิดยดืหยุ่น
จรงิ ผลจากการทดลอง สรุปไดว้่าแบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ีไ่ดจ้าก
การแกส้มการแบบแม่นตรงมคีวามแม่นยําและสอดคลอ้งกบัพลศาสตร์
ของแขนกลชนิดยดืหยุ่นทีม่อียู่จรงิมากกวา่แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
ทีไ่ดจ้ากวธิกีารประมาณ 

Abstract 
 Flexible-link robot manipulator has complicated dynamic 
system because it has infinite degrees of freedom. Presently, the 
general mathematical model of flexible-link robot manipulator is 
obtained from approximation method, which is not highly 
accurate. This paper presents two approaches. The first 
approach is based on the exact mathematical model (for 
distributed parameter system) using Euler-Bernoulli thin beam 
theorem. Rotating reference frame is parallel to the robot’s base, 
a so-called pseudo-clamped reference frame. The separation of 
variables method is used to find the solution. The second 
approach considers lumped parameter system (approximation 
method) and uses Lagrange method to obtain the approximate 
model. The state-space model and natural frequency of the 

system are obtained using both approaches. An experiment with 
an actual flexible-link robot is performed. The experimental 
results confirm that the exact mathematical model has higher 
accuracy in predicting the system’ s dynamic than the 
approximate model.   

1. คาํนํา 
 ปญัหาเรื่องการหาสมการทางคณิตศาสตรข์องระบบแขนกลชนิด
ยดืหยุ่นมคีวามซบัซ้อนมากเนื่องจากระบบมอีงศาอสิระเป็นอนันต์ จงึ
นบัเป็นงานทีท่า้ทายสาํหรบันกัวจิยัในปจัจบุนั   
 สําหรบัชุดทดลองแขนกลชนิดยดืหยุ่นนัน้กําหนดให้แกนอ้างอิง
หมุน ขนานกบัแขนกลทีจุ่ดฐาน (Pseudo-clamped) [1] วดัตําแหน่ง
การเคลื่อนทีท่ีจุ่ดใดๆดว้ย Strain gauge [2] และหาความถี่ธรรมชาติ
จากสญัญาณความเรง่จาก Accelerometer [3] แขนกลน้ีถูกยดึบนฐาน
ทีห่มนุดว้ยแรงบดิจากมอเตอร ์โดยม ีEncoder วดัมมุทีเ่ปลีย่นแปลง 
 ในบทความนี้จะพจิารณาสรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบ
แม่นตรงโดยสร้างแบบจําลองมาจากทฤษฎีคานบางของ Euler – 
Bernoulli [4] จากนัน้แกส้มการโดยวธิกีารแยกตวัแปร [1] (Separable 
of variables method) กบัแบบจําลองที่เกิดจากวธิกีารประมาณโดย
พจิารณาระบบเป็นแบบ Lumped parameter system [5] จะสร้าง
แบบจําลองดว้ยสมการของ Lagrange [6] โดยจะแก้ระบบสมการโดย
การวเิคราะหพ์ลงังานทีเ่กดิขึน้  
 สาํหรบัในบทความนี้สว่นแรกจะกล่าวถงึลกัษณะของแขนกลชนิด
ยดืหยุน่ทีเ่ราจะทาํการพจิารณา สว่นทีส่องเป็นการสรา้งแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์แบบแม่นตรง โดยในส่วนน้ีจะกล่าวถึงปญัหาค่าขอบ [7] 
การใชส้มการพลงังานในการหาผลเฉลยของแบบจาํลอง ในส่วนทีส่าม
เป็นการสรา้งแบบจาํลองดว้ยวธิกีารประมาณโดยใชก้ารพจิารณาระบบ
เป็น Lumped parameter systems ควบคู่กับวิธีพลังงานของ 
Lagrange  โดยแบบจาํลองทางคณิตศาสตรท์ัง้สองแบบจะสามารถหา
ค่าความถี่ธรรมชาติและปริภูมิสเตตได้ ในส่วนสุดท้ายเป็นการนํา
ปรภิมูสิเตตของแบบจาํลองทัง้สองมาทาํการเปรยีบเทยีบกบัการทดลอง
จรงิ 
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2. ปัญหาของแขนกลชนิดยืดหยุ่น 
 แขนกลชนิดยดืหยุ่นลกัษณะเป็น Pseudo-clamped ทําจากไม้
บรรทดัเหลก็มคีวามหนาแน่นต่อหน่วยความยาวเป็น ρ โมเมนต์ความ
เฉื่อยรอบแกนหมุนทีฐ่านมคี่าเป็น bJ ยาว L  โดยฐานสามารถหมุนได้
มโีมเมนต์ความเฉื่อยเป็น 0J ทีด่า้นปลายของแขนกลมมีวล pm ตดิอยู ่

โมเมนตค์วามเฉื่อยของมวลนี้มคีา่เป็น pJ โครงสรา้งทัง้หมดหมุนอยู่บน

ระนาบอา้งองิ 0 0,x y เรากาํหนดสมมตฐิานดงัน้ี [8] 
1. การเคลื่อนทีข่องระบบแขนกลชนิดยดืหยุ่นน้ีจะมแีต่ในแนวระดบั
เทา่นัน้และไมค่ดิถงึผลกระทบต่อความเรง่เน่ืองจากแรงดงึดดูของโลก 
2. พจิารณาการเปลีย่นรปูตามแนวขวาง (transverse) เทา่นัน้ 
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รปูที ่1 แผนภาพของแขนกลชนิดยดืหยุน่ 

 
 จากรปูที ่1 เมื่อเราพจิารณาจุด P  เป็นจุดใดๆ ทีอ่ยู่บนแขนกล 
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3. แบบจาํลองทางคณิตศาสตรแ์บบแม่นตรง 
 ในการสรา้งแบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบแม่นตรงนัน้ เรา
พจิารณาระบบแขนกลชนิดยดืหยุ่นเป็นแบบต่อเน่ือง [5] โดย
แบบจาํลองนี้จะสรา้งจากทฤษฎคีานของ Euler – Bernoulli  จะ
พจิารณาแขนกลเป็นลกัษณะคานไดด้งัน้ี 
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รปูที ่2 พจิารณาคานแบบ Euler – Bernoulli 

 
จากรปูที ่2 จะไดค้วามสมัพนัธข์องแรงและโมเมนตไ์ดเ้ป็นดงัน้ี 
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 จากเรือ่งกลศาสตรว์สัดุเราสามารถเขยีนความสมัพนัธร์ะหวา่ง
โมเมนตบ์ดิกบัระยะทีเ่ปลีย่นไปไดด้งัน้ี 
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จาก (3), (4) และ (5) เราสามารถเขยีนสมการใหมไ่ดเ้ป็น 
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รปูที ่3 แสดงแรงต่างๆทีก่ระทาํต่อแขนกลชนิดยดืหยุน่ 

 
 จากรูปที ่3 เราจะทําการพจิารณาแรงทีก่ระทํากบัแขนกลชนิด
ยดืหยุน่ เราสามารถเขยีนความสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี 
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จาก (6) และ (7) สมการการเคลื่อนทีส่ามารถเขยีนไดเ้ป็น  



รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22                                                                        401 

 

( )

( )

( )

( )

( )

4

4

2

20

2 2

2 2

2

2

,

,

, ,
0

,

L

p

x L

p

x L

w x t
EI

x

w x t
x dx

t
w x t w x tx m L

Jt t

w x t
x

J
t

ρ

ρ
=

=

∂
∂

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥

∂⎢ ⎥⎢ ⎥
−⎢ ⎥⎢ ⎥∂⎢ ⎥⎢ ⎥

⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ∂
+ + − =⎢ ⎥⎢ ⎥

∂ ∂⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥

∂⎛ ⎞⎢ ⎥⎢ ⎥∂ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎢ ⎥∂⎝ ⎠⎢ ⎥⎢ ⎥−
⎢ ⎥∂⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥

⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

∫
 (8) 

จาก (8) เราพจิารณาระบบแขนกลใหเ้คลื่อนทีแ่บบอสิระ ( ) 0T t =  

และกาํหนดให้ 2
0 b p pJ J J J m L⎡ ⎤= + + +⎣ ⎦  
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&&
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รปูที ่4 แสดงแรงทีก่ระทาํกบัมวลทีป่ลายของแขนกล 

 
จากรปูที ่4 เราสามารถเขยีนความสมัพนัธข์องแรงทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็น 
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∂ ∂
&&  (10) 

ให ้ (9) และ (10) เป็นปญัหาคา่ขอบทีจ่ดุปลาย สว่นปญัหาคา่ขอบทีจ่ดุ
หมนุเป็นดงัน้ี 

( )0, 0w t =   (11) 

( )
0

,
0

x

w x t
x

=

∂
=

∂
  (12) 

 จะเหน็วา่เรามสีมการการเคลื่อนทีค่อืสมการ (8) และสมการปญัหา
ค่าขอบสีส่มการ (9)-(12) โดยทุกสมการจะมฟีงักช์ัน่ทีข่ ึน้อยู่กบัสองตวั
แปรคอื ระยะทีเ่ปลีย่นแปลงไป x  และเวลา t  ดงันัน้จะใชว้ธิกีาร
แยกตวัแปร (Separation of variables) เขา้มาชว่ยในการแกส้มการ 

( , ) ( ) ( )w x t x tψ δ=   (13) 

( )xψ คอื ฟงักช์ัน่ทีข่ ึน้อยูก่บัระยะทาง (Shape) เพยีงตวัแปรเดยีว 
( )tδ  คอื ฟงักช์ัน่ทีข่ ึน้อยูก่บัเวลาเพยีงตวัแปรเดยีว 

จากวธิกีารแยกตวัแปรจะสามารถเขยีนสมการการเคลื่อนทีไ่ดเ้ป็น 

( )

( )
( )
( )
( )

( )
( )

4

4

0

2
2

2

1

1 .

L

p x L

p
x L

x
EI

x
x x dx

xx m L x
J

x
J

x

t
tt

ψ

ρ ψ

ρ ψ ψ

ψ

δ
ω

δ

=

=

∂
−

∂ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥−⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥+ −⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥∂⎢ ⎥⎢ ⎥−⎢ ⎥⎢ ⎥∂⎣ ⎦⎣ ⎦

⎛ ⎞∂
= = −⎜ ⎟⎜ ⎟∂ ⎝ ⎠

∫

 (14) 

จาก (14) ω คอืคา่คงทีด่งันัน้จะสามารถเขยีนความสมัพนัธท์ีข่ ึน้อยูก่บั
เวลาไดเ้ป็น 
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δ

ω δ
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  (15) 

จาก (15) สามารถหาผลเฉลยไดเ้ป็น 

( ) ( )1 2cos sin cost c t c t C tδ ω ω ω φ= + = −  (16) 

จาก (14) สามารถเขยีนความสมัพนัธท์ีข่ ึน้อยูก่บัระยะทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
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∫
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ผลเฉลยของ (17) สามารถเขยีนไดเ้ป็น 
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 (18) 

โดยที ่ 1 2 3 4, , ,C C C C และ 5C  เป็นคา่คงที ่และกาํหนด

1
4

EI
ωρβ ⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 แทน (18) ลงใน (17) เราสามารถเขยีน 5C  ใหอ้ยูใ่นเทอมของ 

1 2 3, , ,C C C  และ 4C  ไดด้งัน้ี 
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p p
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C x x dx m L L J
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ψρ ψ ψ
=

⎡ ⎤∂
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∫  (19) 

 เพื่อให้ ( )xψ  ไม่เท่ากบัศูนย์ จากปญัหาค่าขอบทัง้สีแ่ละ (19) 

เราสามารถเขยีนสมการลกัษณะเฉพาะ (Characteristic equation) ที่
อยูใ่นรปูของ iβ ไดด้งั (20)  
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โดยที ่ sin , cos , sinh , coshL s L c L sh L chβ β β β= = = =  

 ค่า iω  ทีท่าํให ้(20) เป็นจรงิคอืค่าของความถีธ่รรมชาติ ( ),w t x  

สามารถเขยีนเป็นผลรวมของ Eigenfunction ( )i xψ  ไดเ้ป็น 

( ) ( ) ( )
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, i i
i

w t x x tψ δ
∞

=

= ∑  

 จาก (17) ใชคุ้ณสมบตัขิอง Orthonormality condition [9] จะได ้
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  (21) 

โดยที ่ rsΔ คอืคา่ Kronecker delta 
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L
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r r p r p
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x x dx m L L J
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∂∫  (22) 

 จากคุณสมบตัขิอง Orthonormality เราสามารถเขยีนคุณสมบตัทิี่
อยูใ่นสภาพยดืหยุน่ไดด้งัน้ี 
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ψψ ∂∂
= Δ =
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 จาก (7) เราสามารถเขยีนสมการใหมไ่ดเ้ป็น 
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r

T t J t tθ δ κ
∞
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 จะเหน็ไดว้่าระบบเป็นอนันต์ ( )∞  ดงันัน้หลงัจากเปลีย่นใหเ้ป็น

ระบบทีจ่าํกดั ( )N  แลว้ จะสามารถเขยีนสมการของพลงังานไดด้งัน้ี 

 พลงังานจลน์ทีเ่กดิขึน้ในระบบโดยพจิารณาจาก (21) เขยีนไดเ้ป็น 
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 สาํหรบัพลงังานศกัยท์ีเ่กดิขึน้เมือ่พจิารณา (23) และงานทีเ่กดิขึน้
จะสามารถเขยีนไดเ้ป็น 

0 0

1 ( ) ( )
2

N N

r s rs rr
r s

V t t kδ δ
= =

= Δ∑∑  (26) 

0

(0)
( ) ( )

N
r

r
r

W T t t
x

ψ
δ

=

∂
=

∂∑   (27) 

 จาก (25) (26) และ (27) จะสามารถเขยีนแบบจาํลองไดเ้ป็น 

{ } { } ( )M K fT tδ δ+ =&&   (28) 

จาก (28) 

1 2

11 2
1 11

2 1
2 22

1

1

1
0

,

0

N

N

N N

N
N NN

J

m
J J

mM fJ

J

m
J

κ κ κ
κ κκ κ

κ

κ κ
κ

κ κ

κ κ
κ

−

⋅⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⋅ ⎡ ⎤⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⋅ ⋅ ⎢ ⎥= = ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⋅⎢ ⎥⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦
⎢ ⎥

⋅ ⋅⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

11

0 0 0
0

0
0 0 NN

k
K

k

⋅⎡ ⎤
⎢ ⎥⋅ ⋅⎢ ⎥=
⎢ ⎥⋅ ⋅ ⋅
⎢ ⎥

⋅⎣ ⎦

 

แบบจาํลองปรภิมูสิเตต สามารถเขยีนไดเ้ป็น 
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สาํหรบัความสมัพนัธข์องมมุทีเ่ปลีย่นไปทีจ่ดุใดๆ สามารถเขยีนไดเ้ป็น 
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4. แบบจาํลองทางคณิตศาสตรโ์ดยวิธีการประมาณ 
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รปูที ่5 พจิารณาแขนกลเป็นแบบ Lumped – parameter system 
 
 รูปที ่5 เราจะแบ่งมวลของแขนกลแบบยดืหยุ่นในระบบออกเป็น
สว่นๆ (Lumped – parameter system) ทัง้หมดสามสว่นคอื 1 2,m m
และ 3m เชื่อมกนัดว้ย Torsional spring แบ่งเป็นสามส่วนเช่นกนัคอื 

1 2,k k และ 3k  เราจะสรา้งระบบจากสมการ Lagrange โดยกําหนด 
Generalize coordinates ดงัน้ี 1q  คอืมุมทีแ่ขนกลเปลีย่นแปลงไป 

2 3,q q  และ 4q  คอืระยะของ 1 2,m m  และ 3m  ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
โดยมคีวามสมัพทัธซ์ึง่กนัและกนัดงัรปูที ่5 
พลงังานจลน์ทีเ่กดิขึน้ในระบบสามารถเขยีนไดด้งัน้ี 
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 พลงังานศกัยท์ีเ่กดิขึน้ในระบบสามารถเขยีนไดเ้ป็น 
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 (31) 

 สว่นงานทีก่ระทาํต่อระบบคอืแรงบดิของมอเตอรส์ามารถเขยีน
ความสมัพนัธไ์ดเ้ป็น 

1npdW Tdq=   (32) 

จากสมการของ Lagrange คอื 
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จะสามารถเขยีนไดเ้ป็น 

{ } { } ( )M q K q fT t+ =&&   (34) 

โดยที ่

2
1 1

2
2 2

2
3 3

0 0 0 0
0 / 0 0
0 0 / 0
0 0 0 /

k h
K

k h
k h

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥ =
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

   

1
0
0
0

f

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥ =
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦  

( )
( )

( )
( )

( )
( )
( )

( )
( )
( )

( )

2 2 2
1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1

1 2 31 1 2 1 3 1

2 32 1 3 1

33 1

2 1 3 1 2 1

2 3 3

2 3 3

3 3

4 9 2 3

2 3
2 3

3

2 3 3

m h m h m h m h m h m h
m m mm h m h m h

m mm h m h
mm h

m h m h m h
m m m

M
m m m

m m

⎡ + + + +
⎢

+ ++ +⎢
⎢ ++⎢
⎢⎣

+ ⎤
⎥+ ⎥ =
⎥+
⎥
⎥⎦

 

สามารถเขยีนในรปูปรภิมูสิเตตไดด้งัน้ี 

[ ]
1 1

1 1
2 2

0 0
( )

0

Ix x
T t

M K M fx x− −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎧ ⎫ ⎧ ⎫
= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎩ ⎭ ⎢ ⎥ ⎩ ⎭ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

&

&
 (35) 

โดยที ่

1 1 1 1

2 2 2 2
1 2 1 2

3 3 3 3

4 4 4 4

, , ,

q q q q
q q q q

x x x x
q q q q
q q q q

⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫
⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪= = = =⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

& && &

& && &
& &

& && &

& && &  
สามารถเขยีนเอาตพ์ตุของระบบไดด้งัน้ี 

 จะเหน็ไดว้า่ในระบบนี้ มจีาํนวนองศาอสิระเท่ากนัจาํนวนของมวล
ทีก่าํหนดขึน้ ดงันัน้ความถีธ่รรมชาตจิะมทีัง้หมดสามคา่  

5. การทดลอง 
 รปูที ่6 แสดงชุดทดลอง ขบัดว้ยมอเตอรก์ระแสตรงมอีตัราการทด
เป็น 64:1 วดัมุมดว้ย Encoder ความละเอยีด 360 เสน้ สว่นตาํแหน่ง 
ณ จดุต่างๆ ของแขนกลถกูวดั Strain gauge มทีัง้หมดสามจดุดงัรปู 
คุณสมบตัทิางกายภาพของแขนกลเป็นดงัน้ี 
E  (Young modulus)   2.1x1011   N/m2 

I  (Area moment of inertia)  1.67x10-11  m4 

L  (Length)     0.54   m 

0J  (Inertia of  rotor and hub) 1.755x10-4  kg.m2 

ρ  (Linear mass density)  0.25   kg/m 

pJ  (Inertia of the payload)  0.012  kg.m 

pm  (Mass of the payload)  0.09917  kg 

 ในการทดลองเพือ่หาค่าความถีธ่รรมชาตนิัน้จะใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดั
ความเรง่ Sparkfun รุน่ SEN-00395 ใช ้Fast Fourier Transform ใน
การหาค่าความถีธ่รรมชาตผิลทีอ่อกมาเป็นดงัรปูที ่7 ซึง่มคีวามเด่นชดั
ทัง้หมดสามโหมด สาํหรบัสญัญาณทีไ่ดร้บัจาก Strain gauge  เพือ่ทาํ
การวัดตําแหน่งนัน้สญัญาณมีค่าตํ่ ามากดังนัน้จึงมีการสร้างวงจร 
Amplifier จาก Op-amp เบอร์ CA 3140 สร้างเป็นวงจร 
Instrumentation amplifier 
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รปูที ่6 ชุดทดลองแขนกลชนิดยดืหยุน่ 

 
สําหรับแบบจําลองด้วยวิธีการประมาณ พารามิเตอร์จากชุด

ทดลองแขนกลเป็นดงัน้ี 

1 2 30.16 , 0.24h h m h m= = =  

1 2 38.14 N.m/rad, k 3.99 N.m/radk k= = =     

1 2 30.03762 , 0.09917m m kg m kg= = =  
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รปูที ่7 คา่ความถีธ่รรมชาตทิีไ่ดจ้ากการทดลอง 

 
ตารางที ่1 ความถีธ่รรมชาตขิองแขนกลชนิดยดืหยุน่ (Hz) 

Natural 
modes 

Exact model 
Approximate 

model 
Experiment 

1 2.8 3.4 2.11 
2 20.17 10.85 14.53 
3 38.99 23.66 42.18 
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รปูที ่8 ผลการทดลองเมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบระหวา่งแบบจาํลองแบบ

แมน่ตรง แบบจาํลองโดยการประมาณและการทดลองจรงิ 

 จากผลการทดลองคา่มมุทีจ่ดุปลายและค่าความถีธ่รรมชาตทิีไ่ดด้งั
ตารางที ่1 และจากรปูที ่8 แสดงใหเ้หน็วา่แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
แบบแม่นตรงของแขนกลชนิดยืดหยุ่นมีความแม่นยํามากกว่า
แบบจําลองทีส่รา้งขึน้จากวธิกีารประมาณ เมื่อทําการเปรยีบเทยีบกบั
ผลการทดลองจรงิ 

6. สรปุ 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบแม่นตรงเหมาะสําหรบันําไปใช้
จําลองระบบที่มคีวามยดืหยุ่นตวัได้เป็นอย่างด ีสาเหตุที่ทําให้ผลการ
ทดลองของแบบจําลองมคีวามคลาดเคลื่อนนัน้ ส่วนแรกเกิดจากการ
สรา้งแบบจําลองซึ่งมอีงศาอสิระเป็นอนันต์มาเป็นแบบจํากดั อกีส่วน
หน่ึงมาจากการทดลองมกีารใช ้Strain gauge มาเป็นตวัตรวจวดั ซึง่ 
Strain gauge นัน้จะขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมแิละ 
ความชืน้ ทาํใหผ้ลจากการทดลองจรงิมคีวามคลาดเคลื่อน 
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บทคดัย่อ  
        งานวจิยัน้ีทาํการศกึษาค่าความแขง็ตงึ (stiffness) ของสเตเตอร์
มอเตอร์อลัตราโซนิคเชงิเสน้โค้งดว้ยวธิไีฟไนต์เอลเิมนต์  มอเตอรอ์ลั
ตราโซนิกมสี่วนประกอบหลกัที่สําคญัสองส่วนคอื      สเตเตอร ์ และ 
โรเตอร ์     ในกรณศีกึษานี้สเตเตอรม์ลีกัษณะเป็นคานโคง้ทาํหน้าทีข่บั
โรเตอรใ์หเ้คลื่อนทีต่ามแนวของคานโดยอาศยัคลื่นเคลื่อนที ่   ซึง่คลื่น
เคลื่อนทีเ่กดิจากการสัน่สะเทอืนของคานเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสญัญาณ
แบบฮารโ์มนิกส ์ โดยทัว่ไปวสัดุเพยีโซอเิลก็ทรกิ ถูกใชเ้ป็นตวัทาํงานที่
กระตุ้นให้เกดิแรงแบบฮาร์โมนิกส์ในมอเตอร์อลัตราโซนิค   ค่าความ
แขง็ตงึของสเตเตอรแ์ละผลการตอบสนองเมื่อถูกกระตุ้นดว้ยสญัญาณ
ฮารโ์มนิกสจ์ากตวัทาํงานเพยีโซอเิลก็ทรกิถูกศกึษาดว้ยแบบจาํลองไฟ
ไนตเ์อลเิมนต ์จากผลการศกึษาพบวา่ค่าความแขง็ตงึของสเตเตอรม์ผีล
ต่อความสูงของคลื่นเคลื่อนที่และความถี่ที่ทําให้เกิดคลื่นเคลื่อนที ่  
ระบบที่มคี่าความแขง็ตึงตํ่าจะมคี่าความถี่ทํางานตํ่ากว่าระบบที่มคี่า
ความแขง็ตงึสงู นอกจากนัน้ระบบทีม่คีา่ความแขง็ตงึตํ่าจะใหแ้อมปลจิดู
ของคลื่นเคลื่อนทีส่งูกว่าอกีดว้ย ดงันัน้ค่าความแขง็ตงึของระบบจงึมี
ความสาํคญัต่อการออกแบบและประสทิธภิาพของมอเตอรอ์ลัตราโซนิค
เชงิเสน้โคง้ 
Abstract 

The main purpose of this research is to study system 
stiffness of curvilinear ultrasonic motors by using finite element 
method. An ultrasonic motor system consists of a rotor and a 
stator. The stator drives and guides a rotor along the curve beam 
to any specific angular position by using traveling wave. In this 
study, the stator is similar to a curve beam. The traveling wave is 
generated by piezoelectric actuators on the curve beam which is 
excited by the harmonic signal. The stator stiffness and the stator 

response are investigated. The finite element results show that 
the stator stiffness have an effect on the wave amplitude and 
operating frequency of the traveling wave. The simulations show 
that the wave amplitude is high when the stator stiffness is 
decreased, while the operating frequency is increased as the 
stator stiffness increases. Accordingly, the system stiffness has 
an important role on the design and efficiency of the ultrasonic 
curvilinear motor. 
1. บทนํา 
       มอเตอร์อลัตราโซนิคสามารถแบ่งออกไดส้องรูปแบบด้วยกนัคอื 
มอเตอรอ์ลัตราโซนิคทีม่กีารเคลื่อนทีใ่นลกัษณะเสน้ตรง (linear motor) 
[1-4] และแบบหมุน (rotary motor) [4-7] โดยปกตแิลว้มอเตอรอ์ลัตรา
โซนิคมสีว่นประกอบหลกัทีส่าํคญัสองสว่นดว้ยกนัคอื สเตเตอร ์(stator) 
และโรเตอร ์(rotor) ซึง่กรณีศกึษานี้สเตเตอรม์ลีกัษณะเป็นคานโคง้ทํา
หน้าที่ขบัให้โรเตอรเ์กดิการเคลื่อนทีต่ามแนวของคาน โดยอาศยัคลื่น
เคลื่อนที่ (traveling wave) การเกิดคลื่นเคลื่อนที่น้ีจะอาศัยตัว
ทํางานเพียโซอิเล็กทรกิที่ติดตัง้บนคานโค้ง และเมื่อถูกกระตุ้นด้วย
สญัญาณฮารโ์มนิกสส์่งผลใหม้แีรงไปกระทําต่อสเตเตอรท์ําใหเ้กดิการ
สัน่เกดิขึน้ เน่ืองจากตวัทํางานเพยีโซอเิล็กทรกิมคีุณสมบตัทิีส่ามารถ
เปลีย่นขนาดเมือ่ไดร้บัการกระตุน้จากไฟฟ้า ดงันัน้เมื่อนําไปตดิตัง้เป็น
ตวัทํางานบนคานโค้งในรูปแบบที่เหมาะต่อการกําเนิดคลื่นเคลื่อนที ่
แล้วกระตุ้นด้วยสญัญาณฮาร์โมนิกส์จะทําให้คานเกดิการสัน่สะเทอืน
และส่งผลให้เกดิคลื่นเคลื่อนที่ขึน้    มอเตอร์อลัตราโซนิกสามารถ
นํามาใช้เป็นตวัทํางานในอุปกรณ์สมยัใหม่ เช่น ควบคุมการเคลื่อนที่
ของเลนส์ในกล้องถ่ายรูปซึ่งส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้งานจากอลัตราโซ
นิคมอเตอรท์ัง้สองรปูแบบทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่ในปจัจุบนัยงัมงีาน
อกีเป็นจาํนวนมากทีต่อ้งการการเคลื่อนทีใ่นแนวเสน้โคง้ [8-9] เช่น การ
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ปรบัองศาของกลอ้งจบัภาพหรอืขอ้ต่อของหุ่นยนต์ ลกัษณะของคลื่นที่
เกดิในมอเตอรอ์ลัตราโซนิคเชงิเสน้โคง้ [8,14] เป็นแบบเดยีวกบัคลื่นที่
เกิดขึ้นกบัคานตรง (beam) หรอืแบบแผ่นแบน (plate) [1-3]  
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีเพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการสัน่สะเทอืนของ
มอเตอรอ์ลัตราโซนิกเชงิเสน้โคง้เมือ่คา่ความแขง็ตงึของระบบเปลีย่นไป 
เน่ืองจากการเปลีย่นความหนาของสเตเตอรด์ว้ยวธิไีฟไนตเ์อลเิมนต ์
2. แบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนตข์องสเตเตอรข์องมอเตอรอ์ลัตรา
โซนิกเชิงเส้นโค้ง 
 งานวจิยัน้ีมุ่งเน้นการศกึษาถงึผลทีเ่กดิจากความแขง็ตงึของสเต
เตอร์ที่มีผลต่อการกําเนิดคลื่นเคลื่อนที่และพฤติกรรมการสัน่ใน
มอเตอรอ์ลัตราโซนิกเชงิเสน้โคง้ โดยเปลีย่นความหนาของสเตเตอรเ์มือ่
ตาํแหน่งและจาํนวนของตวัทาํงานตวัทาํงานยงัคงเทา่เดมิ 
2.1 การจดัวางตวัทาํงานบนสเตเตอร ์
      กรณีศึกษานี้ ได้ออกแบบสเตเตอร์ที่มีความหนาของคานโค้ง
แตกต่างกนัสองขนาด คอื ขนาดที ่1 มคีวามหนา h = 1 mm และขนาด
ที ่2 มคีวามหนา h = 1.5 mm ตามลาํดบั โดยมกีารจดัวางตวัทาํงานบน
คานโคง้เหมอืนกนั คานโคง้มรีศัม ีR=60 mm เมือ่ h = 1 mm, R=60.5 

mm เมือ่ h = 1.5 mm, กวา้ง b=9 mm และคานโคง้มมีุมเปิด φ0=π/2 
ใชต้วัทาํงานเพยีโซอเิลก็ทรกิชนิด Lead Zirconate Titanate (PZT)   ที่
มคีวามหนา ha=0.5 mm ดงัแสดงในรูปที ่1      ตวัทํางานเพยีโซอิ

เลก็ทรกิทีต่ดิบนคานโคง้ขนาดความยาว λ/2 หรอืเท่ากบัครึง่หน่ึงของ

ความยาวคลื่น เมื่อ λ คอืความยาวคลื่น ตวัทํางานถูกกระตุ้นด้วย

สญัญาณไฟฟ้า Acos(ωt) และ Asin(ωt) เมื่อ A คอืขนาดของแอมปลิ

จดู, ω คอืความถีท่าํงาน และ t คอืเวลา  
 

 
รปูท ี1 แสดงแผนภาพของระบบของมอเตอรอ์ลัตราโซนิกเชงิเสน้โคง้ 

 
2.2 แบบจาํลองไฟไนตเ์อลิเมนต ์
        แบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของสเตเตอร์ของมอเตอร์อัลตรา
โซนิกเชงิเสน้โคง้มทีัง้สองความหนาคอื h=1 mm และ h=1.5 mm 
ตามลําดบั ซึ่งติดตัง้ตัวทํางานเพียโซอิเล็กทริกและวสัดุดูดซับการ
สัน่สะเทอืน (damper) หนา 0.5 mm ตดิอยู่ดว้ย จากนัน้เปลีย่นพกิดัที่
ใช้จากพิกัดฉากเป็นพิกัดทรงกระบอก แล้วกําหนดเงื่อนไขขอบ 
(boundary condition) คอื โหนด (node) ทีข่อบ ณ ตําแหน่งกึง่กลาง

ของคานยดึ (fix) ทัง้แกน R และ θ สว่นทีโ่หนดปลายทีเ่หลอืยดึเฉพาะ

แกน θ เท่านัน้ กระตุน้ดว้ยสญัญาณไฟฟ้า  Acos(ωt)  และ  Asin(ωt)   
ทีต่วัทํางานเพยีโซอเิล็กทรกิดงัแสดงในรูปที่ 1 และใช้ time step 
เท่ากบั 0.027 วนิาท ีแบบจาํลองทีส่รา้งขึน้แบ่งเป็น 175 เอลเิมนต ์มี
ทัง้หมด 269 โหนด โดยการวเิคราะห์ผลเลือกใช้แบบ transient 
analysis เพือ่ดกูารเกดิคลื่นเคลื่อนที ่ซึง่การหาความถีท่ีท่าํใหเ้กดิคลื่น
เคลื่อนที่โดยเปลี่ยนความถี่ของสญัญาณไฟฟ้าที่กระตุ้นแล้วสงัเกต
พฤตกิรรมของคลื่นที่เกดิขึน้ โดยคลื่นเคลื่อนที่จะเกดิเมื่อเคลื่อนที่ไป
ทศิทางเดยีวและสมํ่าเสมอตลอดคานโคง้ ซึง่ความถีด่งักล่าวจะเรยีกว่า
ความถีท่าํงาน 
3.ผลการคาํนวณ 
จากตารางที ่ 1 แสดงความถีธ่รรมชาตขิองระบบของมอเตอรอ์ลัตรา
โซนิกเชงิเสน้โคง้เมือ่ความหนาของสเตเตอรม์ขีนาดต่างกนั พบวา่
ความถีธ่รรมชาตขิองสเตเตอรท์ีห่นาขึน้ทาํใหค้วามถีธ่รรมชาตขิอง
ระบบสงูตามไปดว้ย 
ตารางที ่1 แสดงคา่ความถีธ่รรมชาตขิองมอเตอรท์ัง้สองรปูแบบ 

Mode ความถีธ่รรมชาต ิ(Hz) 
h = 1 mm h = 1.5 mm 

2 1318 1817 
3 2575 3517 
4 4912 6579 
5 6563 10444 
6 10589 14012 
7 13960 18558 
8 17731 23924 
9 22537 29563 
10 27283 34632 

 
รปูที ่ 3 และรปูที ่ 4 แสดงผลการคาํนวณการตอบสนองเชงิความถีท่ ัง้
สองพบวา่ สเตเตอรท์ีม่คีวามหนา 1.5 mm     จะมคีวามถีท่าํงาน 
(operating frequency) สงูกวา่แต่มขีนาดของคลื่นเคลื่อนทีต่ํ่ากวา่ 
ดงันัน้จงึอาจสรปุไดว้า่สเตเตอรท์ีบ่างกวา่จะใหแ้รงขบัทีม่ากกวา่เพราะ
แรงขบัของมอเตอรข์ึน้กบัขนาดความสงูของคลื่นเคลื่อนที ่ 

 
รปูที ่3 แสดงผลการตอบสนองเชงิความถีข่องสเตเตอรห์นา 1 mm 
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รปูที ่4 แสดงผลการตอบสนองเชงิความถีข่องสเตเตอรห์นา 1.5 mm 

 
รปูที ่ 5 และรปูที ่ 6 แสดงการเคลื่อนทีข่องคลื่นของสเตเตอรค์วามหนา 
1 mm และ 1.5 mm ตามลาํดบั เมือ่สเตเตอรถ์กูกระตุน้ทีค่วามถีท่าํงาน 
(operating frequency) พบวา่สเตเตอรห์นา 1 mm มคีา่ความถีท่าํงาน
เทา่กบั 21000 Hz ซึง่น้อยกวา่สเตเตอรห์นา 1.5 mm ทีม่คีา่ความถี่
ทาํงานเทา่กบั 26200 Hz และจากผลการคาํนวณพบวา่พฤตกิรรมของ
คลื่นมลีกัษณะเหมอืนกนั แต่ความถีท่าํงานและขนาดความสงูของคลื่น
มคีา่แตกต่างกนัซึง่มผีลมาจากคา่ความแขง็ตงึของสเตเตอรท์ีต่่างกนัซึง่
ขึน้กบัความหนาของสเตเตอรน์ัน่เอง 
 

 
รปูที ่5 แสดงคลื่นเคลื่อนทีข่องสเตเตอรท์ีม่คีวามหนา 1 mm 

 ทีก่ระตุน้ดว้ยความถีท่าํงาน 21000 Hz 

 
รปูที ่6 แสดงคลื่นเคลื่อนทีข่องสเตเตอรท์ีม่คีวามหนา 1.5 mm  

ทีก่ระตุน้ดว้ยความถีท่าํงาน 26200 Hz 
 

รปูที ่ 7 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความหนาของสเตเตอรก์บัความสงู
ของคลื่นเคลื่อนทีเ่มือ่กระตุน้ทีค่วามถีท่าํงานซึง่เป็นความสมัพนัธแ์บบ
เชงิเสน้ พบวา่สเตเตอรท์ีม่คีวามหนาน้อยจะใหค้ลืน่ทีม่แีอมพลจิดูสงู 
ขณะทีค่วามสงูของคลื่นจะลดลงเมือ่สเตเตอรม์คีวามหนามากขึน้ 
 

 
รปูที ่7 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความหนาของสเตเตอรก์บัความสงู

ของคลื่นเคลื่อนที ่
4.สรปุ 
       จากผลการจาํลองแบบสเตเตอรข์องมอเตอรอ์ลัตราโซนิกเชงิเสน้
โค้งที่ความหนาต่างกันสรุปได้ว่า ค่าความสูงและความถี่ของคลื่น
เคลื่อนทีจ่ะขึน้กบัค่าความแขง็ตงึของสเตเตอร ์ และพบวา่สเตเตอรข์อง
มอเตอรท์ีห่นามคีา่ความแขง็ตงึของระบบมากกวา่สเตเตอรข์องมอเตอร์
ที่บาง จึง ส่งผลให้ความถี่ทํางานของสเตเตอร์แบบบางมคี่าตํ่ากว่า
มอเตอรแ์บบหนา และขนาดความสงูของคลื่นเคลื่อนทีข่องมอเตอรแ์บบ
บางจะสูงกว่ามอเตอรแ์บบหนา และจะลดลงอกีเมื่อความหนาของสเต
เตอรม์ากขึน้ ซึง่ขนาดของแอมพลจิดูของคลื่นเคลื่อนทีจ่ะสง่ผลโดยตรง
ต่อแรงขบัของมอเตอร ์ซึง่มอเตอรท์ีม่แีอมพลจิดูของคลื่นสงูจะทาํใหแ้รง
ขบัมากขึน้ดว้ย  
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บทคดัย่อ 
ชุดกลไกการเคลื่อนทีน่าโนจะใชต้วักระตุน้เพยีโซอเิลก็ทรกิในการ

ทาํหน้าทีข่บัเคลื่อนตาํแหน่ง โดยผลตอบสนองทางพลศาสตรข์อง
ตวักระตุน้เพยีโซอเิลก็ทรกิในชุดกลไกนาโนถกูควบคุมดว้ยตวัควบคุม 
PID ทีม่กีารปรบัตัง้ตวัคณูไวใ้หท้าํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมไวอ้ยูแ่ลว้จาก
ทางผูผ้ลติ  แต่เมือ่นํามาใชป้ระยุกตก์บัเครือ่งทดสอบการอ่านเขยีนใน
งานอุตสาหกรรมฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์พบวา่  จะมผีลเน่ืองจากทางพลศาสตร์
ของโครงสรา้งกลไกทีอ่อกแบบเพิม่เตมิและวางบนชุดกลไกนาโนนี้ ทาํ
ใหผ้ลตอบสนองการเคลื่อนตาํแหน่งเปลีย่นไป จงึจาํเป็นตอ้งปรบัตัง้
คา่ตวัคณู PID ซึง่เดมิตอ้งใชเ้วลานานในการปรบัตัง้เน่ืองจากมหีลาย
ตวัแปรทีต่อ้งปรบัตัง้ไปพรอ้ม ๆ กนัและใชค้นเป็นผูป้รบัตัง้ตวัควบคุม 
บทความนี้นําเสนอการจาํลองวธิกีารปรบัตัง้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ (Optimal 
control) โดยใหเ้ป็นไปอยา่งอตัโนมตั ิ (Auto-tuning) กบัชุดกลไกการ
เคลื่อนทีข่องเครือ่งทดสอบการอ่านเขยีนในงานอุตสาหกรรมฮารด์ดสิก ์ 
เทคนิค Iterative Feedback Tuning (IFT) นํามาใชป้รบัตัง้ในการศกึษา
น้ี  และผลจากการจาํลองแสดงวา่คา่ตวัคณูของตวัควบคุมลู่เขา้คา่ที่
เหมาะสมทีต่ามฟงักช์นัจดุประสงคท์ีก่าํหนด 
 
Abstract 
           A piezoelectric actuator is used in the application of nano-
positioning such that it can move nano-mechanism to desired 
position accurately. Usually, manufacturers of the nano-
mechanism system have tuned the system to obtain the best 
dynamic performance of positioning movement. But In the 
application of HDD industry, it found that the addition of 
mechanism on nano-mechanism affects to the dynamic 
performance of position movement. It is necessary to adjust the 
PID parameters, which can be time-consuming due to several 
parameters. In this study, The optimal control with Auto-tuning for 
positioning to nano-mechanism of tester on HDD industry was 
presented. And technique of the Iterative Feedback Tuning (IFT) 

also was associated with control to obtain the optimal gains with 
defined cost function. 
 
1. ความเป็นมา 

การเคลื่อนทีข่องชุดทดสอบหวัอ่านเขยีนฮารด์ดสิกจ์ะถูกกระตุน้ใน
ระดบันาโนสเกลดว้ยชุดกลไกนาโน (nano-mechanism) ซึง่ใชต้วั 
กระตุน้แบบเพยีโซอเิลก็ทรคิ (piezoelectric) เป็นตวัขบัเคลื่อนตาํแหน่ง 
ผลตอบสนองทางพลศาสตรข์องตวักระตุน้แบบเพยีโซอเิลก็ทรคิภายใน
ชุดกลไกนาโนนี้ถกูควบคุมตว้ยตวัควบคุมแบบ PID ทีม่กีารปรบัตัง้
คา่ตวัคณูไวใ้หท้าํงานไดอ้ยา่งเหมาะสมไวอ้ยูแ่ลว้จากทางผูผ้ลติ แต่เมือ่
นําชุดกลไกนาโนมาประยุกตช์ใ้นงานอุตสาหกรรมฮารด์ดสิก ์ โครงสรา้ง
เพิม่เตมิจะถกูวางลงบนชุดกลไกนาโนทาํใหผ้ลตอบสนองทางพลศาสตร์
นัน้มกีารเปลีย่นไปไมเ่หมาะสมเหมอืนอยา่งเดมิ จงึควรมกีารปรบัตัง้ตวั
ควบคุมอกีครัง้เพือ่ใหไ้ดห้รอืเขา้ใกลค้า่ตวัคณูทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีใ่หผ้ล
ตอบสนองลู่เขา้สูส่ถานะคงตวัเรว็ทีส่ดุ 

แต่วธิกีารปรบัตัง้ตวัควบคุมทีเ่หมาะสมทีส่ดุโดยทัว่ไปนัน้ตอ้งใช-้
ความรูค้วามชาํนาญหรอืประสบการณ์ทางวศิวกรรมควบคุมของผูใ้ชใ้น
การปรบัตัง้ใหไ้ดค้า่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ซึง่เป็นเรือ่งยากและไมส่ะดวกใน
การนําไปใชจ้รงิในอุตสาหกรรม การปรบัตัง้แบบอตัโนมต้(ิauto-tuning) 
[1] ซึง่ใหก้ารปรบัตัง้ตวัควบคุมเป็นวธิกีารทีง่า่ยและสะดวกต่อผูป้รบัตัง้
จงึถกูนํามาประยุกตใ์ชด้ว้ยรว่มกบัการปรบัตัง้ตวัควบคุมแบบเหมาะสม
ทีส่ดุ 

โดยทัว่ไปการปรบัตัง้ตวัควบคุมทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีนิ่ยมใชม้ากทีส่ดุ
คอืวธิขีองซกีเลอรแ์ละนิโคลส ์ [2] เพราะเป็นวธิกีารปรบัตัง้ทีง่า่ย ซึง่
ต่อมามวีธิปีรบัตัง้หลายวธิทีีพ่ฒันาต่อมาจากวธิขีองซกีเลอรแ์ละนิโคลส ์
เชน่ Chien-Hrones-Reswick method, Cohen-Coon method [1] และ 
relay feedback tuning [3] เป็นตน้ วธิเีหลา่นี้มกัจะใชไ้ดผ้ลดทีีก่บัระบบ
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงชา้อยา่งระบบ industrial process control แต่มกัจะ
ใชไ้มส่ะดวกนกักบัระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงเรว็ [4] อยา่งเชน่ระบบใน
ชุดกลไกนาโน และวธิเีหล่ากไ็มไ่ดป้ระกนัวา่ผลตอบสนองลู่เขา้คา่ที่
เหมาะสมทีส่ดุหรอืลู่เขา้ฟงักช์นัจดุประสงค ์(cost-function) 



410                                                                        รวมบทความวชิาการ  เล่มท่ี 1 การประชุมวชิาการเครือข่ายวศิวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทยครังท่ี 22 

 

วธิ ี Optimization [5] เป็นวธิกีารปรบัตัง้ทีอ่ยูใ่นคูม่อืในการใชง้าน
ตวัควบคุมซึง่ใหผ้ลดแีละเป็นแนวในการปรบัตัง้ในงานอุตสาหกรรม แต่
กต็อ้งอาศยัความชาํนาญของผูป้รบัตัง้และไมไ่ดป้ระกนัวา่ผลตอบสนอง
ลู่เขา้สูค่า่ทีน้่อยทีส่ดุของฟงักช์นัจดุประสงค ์

วธิ ี Iterative Feedback Tuning (IFT) [6], [7] เป็นวธิปีรบัตัง้ตวั
ควบคุมทีม่เีป้าหมายหาคา่ทีน้่อยทีส่ดุของฟงักช์นัจดุประสงคแ์บบ local  
ขอ้ดขีองวธิน้ีีคอืไมต่อ้งรูฟ้งักช์นัถ่ายโอนของระบบ ใชแ้ต่เพยีงขอ้มลูขา
เขา้และขาออกเทา่นัน้ในการปรบัตัง้ และมคีวามยดืหยุน่ในการใชง้าน
มาก วธิ ีIFT จงึถกูเลอืกใชใ้นการศกึษานี้ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

1.เพือ่ปรบัตัง้คา่ตวัคณูในตวัควบคุมทีใ่หผ้ลตอบสนองทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุ 

2.เพือ่ทาํใหก้ารปรบัตัง้คา่ตวัคณูเป็นแบบอตัโนมตั ิ (auto-tuning) 
เพือ่ลดความยุง่ยากและเพิม่ความสะดวกสาํหรบัใชใ้นอุตสาหกรรม 

3.เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาชุดปรบัตัง้ตวัคณูในตวัควบคุมจรงิ
ใหใ้ชไ้ดใ้นสายการผลติ 
 
3 วิธีการ 
 ในหวัน้ีกล่าวถงึขอ้กาํหนดและวธิแีกป้ญัหาทีถ่กูใชใ้นการศกึษานี้ 
 
3.1 ตวัควบคมุ (Controller) 
 

 
รปูที ่3.1 ตวัควบคุมทีใ่ชใ้นการพจิารณา 
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ตวัควบคุมทีใ่ชม้โีครงสรา้งดงัรปู 3.1 และเขยีนในรปูสมการไดต้าม

สมการ (1) โดย U คอื สญัญาณควบคุม, Ysp คอื สญัญาณขาเขา้, Y คอื 
สญัญาณขาออก, Gprop, Gsp, Tint, Gdiff, Tdiff  คอื คา่ตวัแปรของตวั
ควบคุม 

คา่ Gsp จะถกูตัง้ใหม้คีา่เทา่กบั 0 เน่ืองจากจะทาํใหผ้ลตอบสนอง
ไมม่กีารถอยกลบัทาํใหผ้ลตอบสนองเขา้สูส่ถานะคงตวัเรว็ทีส่ดุดงัรปูที ่
3.2 ซึง่เป็นผลจากการจาํลองระบบดงัสมการ (2) เมือ่ใหค้า่ a = 1 แลว้
ทาํการควบคุมดว้ยการเปลีย่นคา่ Gsp ต่างๆ 

 
รปูที ่3.2 ผลตอบสนองทีค่า่ Gsp ต่างๆ 
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3.2 Plant 
 Plant แทนระบบทีถ่กูใชใ้นบทความนี้จะไดจ้ากการประมาณ plant  
ดว้ยผลตอบสนองของชุดกลไกนาโน โดยกระตุน้ระบบดว้ยสญัญาณ
พลัสช์ว่งสัน้(short pulse)ทีม่ขีนาดแอมพลจิดู 1000 nm และชว่งเวลา
กระตุน้ 0.36 msec ซึง่ผลตอบสนองไดแ้สดงในรปูที ่3.3, 3.4 
 

 
รปูที ่3.3 Short Pulse response ของระบบก่อนควบคุมในโดเมนเวลา 

 

 
รปูที ่3.4 Short Pulse response ของระบบก่อนควบคุมในโดเมน

ความถี ่
 

 รปูที ่3.3 และ 3.4 เสน้ average test คอื ผลเฉลีย่จากทีว่ดัจากชุด
กลไกนาโนจรงิ เสน้ simulate คอื ผลจากการจาํลองของระบบทีไ่ดถ้กู
ประมาณ plant จากเสน้ average test จะประมาณ plant วา่เป็นระบบ
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แบบ 2nd order ดงัทีเ่ขยีนไดใ้นสมการ (2) คา่ a จะไดจ้ากการคณูแก้
ปรบัขนาดใหผ้ลในชว่งความถีธ่รรมชาต ิ (ωn) มขีนาดเทา่กบัสญัญาณ 
average test  สว่นคา่ ωn ไดจ้ากสงัเกตคา่ความถีธ่รรมชาตใินรปูที ่

3.4 และคา่อตัราความหน่วง (ξ) ไดจ้ากวธิอีตัราลดลงเชงิลอ็กกาลทิึม่ 
[8] โดยใชย้อดสงูสดุของผลตอบสนองของแต่ละคาบในโดเมนเวลา
ทัง้หมด 10 คา่โดยเริม่นบัจากนาททีี ่1 msec แลว้นํามาจบัคูค่าํนวณหา

คา่ ξ ในทุกๆคูท่ีเ่ป็นไปไดซ้ึง่จะไดค้่า ξ ทัง้หมด 45 คา่แลว้นํามาเฉลีย่

กนัจนไดค้า่ ξ แทนระบบจรงิ ซึง่จะไดต้ามสมการ (3) 
     [ ]022989.0)3850(213736.0][ πξω =na       (3) 
 
3.3 Iterative Feedback Tuning 
 ในบทความ [6] และ [7] วธิ ีIterative Feedback Tuning หรอื IFT 
ถกูพฒันาขึน้สาํหรบัระบบเชงิเสน้ทีไ่มเ่ปลีย่นตามเวลาทีไ่มท่ราบคา่ของ
ระบบ และถกูควบคุมดว้ยตวัควบคุมทัว่ไปแบบ 2 degrees of freedom 
ตามสมการ (4) 
                       tytrt yCrCu )()( ρ−ρ=                       (4) 

เมือ่ ut คอืสญัญาณควบคุมทีอ่อกจากตวัควบคุม, Cr(ρ) และ 

Cy(ρ) คอืตวัควบคุมทางดา้นขาเขาและขาออกตามลาํดบั, rt และ yt คอื

สญัญาณขาเขา้ของระบบและสญัญาณขาออกของระบบตามลาํดบั, ρ 
คอืเวก็เตอรข์องตวัคณูทัง้หมดในตวัควบคุม โดยมเีป้าหมายหาคา่น้อย
ทีส่ดุของฟงักช์นัจุดประสงค ์(5) 
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 เมือ่ N คอืจาํนวนของจดุขอ้มลู, E คอืสญัลกัษณ์แสดงถงึคา่
คาดหมาย, wy และ wu คอืฟงักช์นัถ่วงน้ําหนกัในโดเมนเวลา, Ly และ Lu 

คอืตวัถ่วงน้ําหนกัในโดเมนความถี,่ λ คอืตวัถ่วงน้ําหนกัระหวา่งเทอม
ของคา่ผดิพลาดและเทอมของสญัญาณควบคุม 
 เพือ่ใหง้า่ยต่อการเขา้ใจเบือ้งตน้ คา่ wy, wu, Ly และ Lu จะถกูตัง้ให้

มคีา่เทา่กบั 1 และเพือ่ใหไ้ดค้า่ ρ ทีท่าํใหผ้ลตอบสนองลู่เขา้สูค่า่

ฟงักช์นัจดุประสงคท์ีน้่อยทีส่ดุซึง่กค็อื δJ/δρ = 0 ตามสมการ (6), (7), 
(8) 
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 เมือ่ T0(ρ) เป็นฟงักช์นัถ่ายโอนของระบบควบคุมวงปิด และ   

So(ρ) เป็นฟงักช์นัความไว (sensitivity function) ของระบบ จาก
สมการ (7), (8) จะเหน็วา่ไมจ่าํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูของ plant ในการ

คาํนวณหา gradient δJ/δρ ซึง่คา่ gradient น้ีนําไปสูก่ารหาคา่ ρ ได้
ใหมโ่ดยกระบวนการทางวนซํ้าตามสมการ (9) 
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 เมือ่ R เป็น appropriate positive definite matrix ซึง่มทีางเลอืก
คา่ R ไดห้ลายทาง เชน่ เมทรกิซเ์อกลกัษณ์ หรอื เมทรกิซเ์สมอืนของ 
Hessian matrix ของ J กไ็ด ้แต่ Hessian matrix ของ J มกัจะถกูใช้

มากกวา่ [9], [10], [11] ในขณะที ่γi คอืความกวา้งในการคน้หา [6],[9] 

ซึง่คา่ ρi จะมคีา่เป็นบวกเสมอ 

สาํหรบัการจาํลองระบบควบคุมในบทความนี้ คา่ ρi จะถกูกาํหนด
ตามสมการที ่ (10) และเพือ่ทีใ่หผ้ลตอบสนองทีเ่ขา้สูส่ถานะคงตวัเรว็
ทีส่ดุ ใหง้า่ยต่อการคาํนวณ และไมค่าํนึงถงึสญัญาณควบคุม ฟงักช์นั
จดุประสงคจ์งึถกูดดัแปลงตามสมการ (11) 

               [ ]′= diffdiffprop TGGTintρ          (10) 
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 โดยเริม่พจิารณาเมือ่ t = t0 > 0 เพราะกรณตีอ้งการการลู่เขา้สู่
สถานะคงตวัเรว็ทีส่ดุ ขอ้มลูความผดิพลาดในชว่งเบือ้งตน้อาจไมส่าํคญั
เทา่กบัขอ้มลูดา้นทา้ยจงึถกูไมพ่จิารณาได ้
 
4 ผลการวิจยั 
 กาํหนด plant ของชุดกลไกนาโนตามสมการ (2), (3) และเงือ่นไข
ตัง้ตน้ในการปรบัตัง้ตามสมการ (10), (11) และทดลอง 2 กรณ ี คอื 
กรณไีมม่สีญัญาณรบกวนและกรณมีสีญัญาณรบกวน ซึง่ระบบในกรณี
หลงัจะคลา้ยกบัระบบจรงิในอุตสาหกรรมมากกวา่กรณไีมม่สีญัญาณ
รบกวน 
 
4.1 ผลจากการปรบัค่าเมื่อไม่มีสญัญาณรบกวน 
 กาํหนดให ้ T0 = 0.4 msec ตลอดเวลาการปรบัตัง้ตวัควบคุม คา่ 

γi ถกูเลอืกภายใตเ้งือ่นไข Ji+I < Ji และ γi+1  < γi เพือ่ไมใ่หค้า่ Ji หนี

หา่งออกจากคา่ทีน้่อยทีส่ดุ จากการจาํลองเลอืกให ้γi=1, 2, 3 = 1, γi=4, …, 

9 = 0.25 และ γi=10, 11, 12,13 = 0.0625 ผลการปรบัตัง้แสดงในรปูที ่4.1.1 
และ 4.1.2 และตารางที ่1 
 

 
รปูที ่4.1.1 ผลตอบสนองหลงัการปรบัตัง้เมือ่ไมม่สีญัญาณรบกวน 
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รปูที ่4.1.2 ฟงักช์นัจดุประสงคห์ลงัการปรบัตัง้เมือ่ไมม่สีญัญาณรบกวน 

 

ตารางที ่1 คา่ ρ หลงัการปรบัตัง้เมือ่ไมม่สีญัญาณรบกวน 
i ρ(1) ρ(2) ρ(3) ρ(4) 
0 1.000E-04 -5.500 3.500 4.000E-05 
1 9.873E-05 -5.274 4.585 3.082E-05 
2 8.147E-05 -4.987 6.508 2.396E-05 
3 6.842E-05 -4.648 8.797 2.020E-05 
4 6.381E-05 -4.494 10.156 1.823E-05 
5 5.925E-05 -4.322 11.876 1.623E-05 
6 5.515E-05 -4.144 13.840 1.449E-05 
7 5.154E-05 -3.967 15.931 1.312E-05 
8 4.821E-05 -3.782 18.260 1.192E-05 
9 4.521E-05 -3.596 20.676 1.096E-05 
10 4.449E-05 -3.546 21.390 1.072E-05 
11 4.374E-05 -3.492 22.273 1.042E-05 
12 4.297E-05 -3.436 23.269 1.009E-05 

 
4.2 ผลจากการปรบัค่าเมื่อใส่สญัญาณรบกวน 
 กาํหนดให ้ T0 เริม่ตน้เทา่กบั 0.4 msec แลว้ลดลง 0.05 msec 

เมือ่ทาํการปรบัตัง้คา่ ρ ครบทุกๆ 3 รอบ สว่นคา่ γ เริม่ตน้กาํหนด

เทา่กบั 1 และลดคา่ γ ลงเป็น 0.25 เทา่ของคา่ γ เดมิในทุกครัง้ทีค่า่ T0 
เปลีย่น สญัญาณ Gaussian White noise ทีม่คีา่ RMS ระหวา่ง 0.05-
0.07 จะถกูบวกเขา้สูร่ะบบทีส่ญัญาณขาออก ผลการปรบัตัง้แสดงในรปู
ที ่4.2.1 และ 4.2.2 และตารางที ่2 
 

 
รปูที ่4.2.1 ผลตอบสนองหลงัการปรบัตัง้เมือ่มสีญัญาณรบกวน 

 
รปูที ่4.2.2 ฟงักช์นัจดุประสงคห์ลงัการปรบัตัง้เมือ่มสีญัญาณรบกวน 

 

ตารางที ่2 คา่ ρ หลงัการปรบัตัง้เมือ่มสีญัญาณรบกวน 
i ρ(1) ρ(2) ρ(3) ρ(4) 
0 2.500E-04 -5.500 3.500 4.000E-05 
1 9.706E-05 -5.494 3.496 3.937E-05 
2 9.636E-05 -5.439 3.451 3.923E-05 
3 8.966E-05 -5.553 3.526 4.164E-05 
4 8.798E-05 -5.546 3.520 4.173E-05 
5 8.730E-05 -5.514 3.491 4.172E-05 
6 8.568E-05 -5.474 3.455 4.176E-05 
7 8.516E-05 -5.465 3.448 4.164E-05 
8 8.501E-05 -5.463 3.445 4.166E-05 
9 8.469E-05 -5.451 3.436 4.149E-05 

 
5. สรปุ 

จากผลการจาํลอง วธิ ี Iterative Feedback Tuning สามารถ
ปรบัตัง้ตวัควบคุม PID ตามสมการ (1) ทีค่วบคุมระบบเชงิเสน้แบบไม่
เปลีย่นตามเวลาตามสมการ (2), (3) ตามเงือ่นไขของฟงักช์นั
จดุประสงค ์ (11) ไดท้ัง้ในกรณไีมม่สีญัญาณรบกวนและมสีญัญาณ
รบกวนได ้ซึง่ทาํใหผ้ลตอบสนองเขา้สูส่ถานะคงตวัเรว็ขึน้ดว้ย 

สาํหรบักรณไีมม่สีญัญาณรบกวน ฟงักช์นัจดุประสงคจ์ะลู่เขา้ที่
คา่ประมาณ 1x10-8 ซึง่ลดลงจากก่อนการปรบัตัง้อยูเ่ทา่กบั 2x10-7 เมือ่

พจิารณาคา่ Tsettling ทีค่า่ความผดิพลาดสถานะคงตวั ± 2%  Tsettling จะ
ลู่เขา้ที ่0.3 msec ซึง่ลดจาก Tsettling เริม่ตน้ลงได ้0.38 msec หรอืลดลง 
56% จาก Tsettling เริม่ตน้ 

กรณมีสีญัญาณรบกวน ฟงักช์นัจดุประสงคจ์ะลู่เขา้ทีค่า่ประมาณ 
1x10-5 ซึง่ลดลงจากก่อนการปรบัตัง้อยูเ่ทา่กบั 1.77x10-5 และ
ผลตอบสนองมชีว่งเวลาขึน้ (Rise time) เรว็ขีน้ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 plant ทีถ่กูใชแ้ทนระบบในบทความนี้เป็นแบบจาํลอง 2nd order  
1mode ของระบบเชงิเสน้ทีไ่มเ่ปลีย่นตามเวลา ซึง่ต่างกบัพฤตกิรรมจรงิ
ของตวักระตุน้แบบเพยีโซอเิลก็ทรกิในชุดกลไกนาโน การเปลีย่น plant  
ทีใ่ชจ้าํลองใหเ้ป็นแบบไมเ่ชงิเสน้หรอืแบบ 2nd order หลาย mode การ
สัน่ทาํใหผ้ลการจาํลองมคีวามเขา้ใกลพ้ฤตกิรรมจรงิของระบบมากกวา่ 
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 ในการประยุกต ์ Iterative Feedback Tuning ยงัสามารถถกู
ปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ไดด้ว้ยการประยุกต ์ time weigthing และ frequency 
weigthing เขา้ในฟงักช์นัจดุประสงค ์
 เน่ืองจากวธิ ี  Iterative Feedback Tuning  เป็นวธิกีารปรบัตัง้
แบบ local minimization  ตามฟงักช์นัจดุประสงคท์ีก่าํหนดซึง่ตอ้งการ
ขอ้มลูของคา่ตวัคณูของตวัควบคุมเริม่ตน้และคา่จะลู่เขา้ตามทศิทาง 

gradient ทีค่า่ ρ นัน้ๆ ดงันัน้การเลอืกขอ้มลูเริม่ตน้ทีต่่างกนักส็ามารถ

ทาํใหไ้ดค้า่ ρ สดุทา้ยหลงัการปรบัตัง้มคีา่ต่างกนัไดแ้ละอาจจะทาํให้
ไดผ้ลตอบสนองเขา้สูส่ถานะคงตวัทีต่่างกนั ขอ้เสนอแนะอยา่งหน่ึงคอื

ใชก้ารหาคา่ ρ เริม่ตน้โดยวธิ ี[5] 
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บทคดัย่อ 
 หวัอ่านฮารด์ดสิกจ์าํเป็นตอ้งเคลื่อนทีไ่ปยงัแทรค็ทีต่อ้งการดว้ย

ความเรว็และความแมน่ยาํสงู การออกแบบระบบควบคุมของหวัอ่าน
เป็นสิง่ทีท่า้ทายเนื่องจาก ความไมแ่น่นอนของแบบจาํลอง สภาพการใช้
งานทีม่แีรงสัน่สะเทอืนจากภายนอก สญัญาณรบกวนทีเ่ซน็เซอร ์ และ
ความตอ้งการประสทิธภิาพทีส่งู เทคนิคการควบคุมทีใ่ชก้บัหวัอ่าน
ฮารด์ดสิกใ์นปจัจบุนั ไมไ่ดนํ้าสิง่เหล่านี้มาพจิารณาทัง้หมด สง่ผลให้
ประสทิธภิาพการควบคุมการเคลื่อนทีข่องหวัอ่านไมด่เีทา่ทีค่วร
บทความนี้นําทฤษฏกีารควบคุมยอ้นกลบัเชงิปรมิาณ (Quantitative 
feedback theory (QFT) มาใชอ้อกแบบระบบควบคุมหวัอ่านฮารด์ดสิก ์
ซึง่เทา่ทีท่ราบ ยงัไมเ่คยมกีารทาํมาก่อน QFT เป็นเทคนิคออกแบบเชงิ
ความถี ่ ทีไ่มต่อ้งอาศยัแบบจาํลองทีแ่มน่ยาํ เน่ืองจากระบบควบคุมถกู
ออกแบบจากเซตของฟงักช์นัถ่ายโอน นอกจากนี้เรายงัสามารถกาํหนด
คุณสมบตัดิา้นการลดผลกระทบของการสัน่สะเทอืนภายนอก 
(Disturbance rejection) และคุณลกัษณะของการเคลื่อนทีท่ีต่อ้งการ 
(Tracking specification) จากการจาํลองและการทดลองจรงิ จะเหน็ได้
วา่ระบบควบคุมหวัอ่านฮารด์ดสิกน้ี์ ทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
Abstract 
 Hard disk actuator must be fast and accurate. Control design 
of the hard disk actuator is challenging due to uncertainty in the 
hard disk actuator’s model, input disturbance, external vibration, 
sensor noise, and tight performance specification. This paper 
presents control design based on the quantitative feedback 
theory (QFT), which has not been used in any literature. QFT is a 
frequency-domain method. The hard-disk controller is designed 
on a set of uncertain model called plant template. Specifications 
such as disturbance rejection and tracking can be formulated in 
frequency domain. Both simulation and experimental results have 
shown the effectiveness of the controller. 
 

1. คาํนํา 
ฮารด์ดสิกเ์ป็นอุปกรณ์ทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู ซึง่ในปจัจบุนั

ฮารด์ดสิกถ์กูใชง้านอยา่งแพรห่ลาย เน่ืองมาจากความสามารถในการ
เกบ็ขอ้มลู และความน่าเชือ่ถอืในการทาํงาน ความสามารถในการเกบ็

ขอ้มลูนัน้จะอยูท่ี ่ 70-100 2/Gb in  ถา้หากพจิารณาตามความยาวใน
แนวรศัมคีอืชว่งความยาว 1 น้ิวบนแผน่ดสิกจ์ะมจีาํนวนแทรค็ทีใ่ชเ้กบ็
ขอ้มลูอยูป่ระมาณ 70,000-100,000 แทรค็ คา่ความผดิพลาดทีย่อมรบั
ไดใ้นการอ่านและเขยีนขอ้มลูจะอยูท่ี ่ 15 และ 10 เปอรเ์ซน็ตข์องความ
กวา้งแทรค็ การทดลองของฮารด์ดสิกโ์ดยทัว่ไปจะแบ่งเป็น 2 วธิคีอื 
Track seek/settling และ Track following [1] 

ตวัควบคุมทีนิ่ยมใชใ้นฮารด์ดสิกโ์ดยทัว่ไปจะเป็นตวัควบคุมแบบ 
PID controller ต่อมาไดม้กีารพฒันาตวัควบคุมแบบ PID ใหส้ามารถ
ทาํงานไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยจะนํา Nonlinearity ของระบบมา
พจิารณาในการออกแบบดว้ย Muhammad A. และ Ahmad A Masoud 
[2] ทาํการออกแบบโดยเลอืกคา่ Damping ใหเ้หมาะสมกบัการทาํงาน
ในแต่ละชว่ง เพือ่ลดคา่ความผดิพลาดในการทาํงานและลดพลงังานที่
ใหแ้ก่ระบบ Ying Li และคณะ [3] ไดป้รบัปรงุตวัควบคุมแบบ PID โดย
เปลีย่นแปลงทีต่วั Integrator โดยใช ้ Gaussian function เขา้มาชว่ย
คาํนวณ นอกจากนี้ยงัมกีารประยุกตก์ารควบคุมแบบอื่นๆเพือ่นํามาใช้
กบัฮารด์ดสิก ์ Guido Herrmann และคณะ [4] ไดใ้ชก้ารควบคุมแบบ 
Neural network มาประยุกตใ์ชก้บัการควบคุมฮารด์ดสิก ์

การออกแบบตวัควบคุมสว่นมากจะออกแบบจากสมการของระบบ
ดงันัน้ประสทิธภิาพของตวัควบคุมทีไ่ดจ้ะขึน้กบัความแมน่ยาํของ
สมการ ดว้ยเหตุน้ี Quantitative feedback theory (QFT) จงึเป็น
เทคนิคทีน่่าสนใจเนื่องจากสมการของระบบทีท่าํการออกแบบนัน้ไม่
ตอ้งการความแมน่ยาํทีส่งูมาก แต่จะออกแบบจากเซตสมการของระบบ 
ทีก่าํหนดมาจาก Plant parametric uncertainty ถา้กาํหนดคา่กวา้งมาก
พอ ตวัควบคุมทีไ่ดจ้ะสามารถครอบคลุมการทาํงานไดท้ัง้หมด  

เทคนิค QFT ถกูคดิคน้โดย I. Horowitz ในปี ค.ศ.1960 [5] การ
ออกแบบจะทาํในโดเมนเชงิความถี ่ ซึง่จะออกแบบบน Nichols chart 
การออกแบบตวัควบคุมดว้ยเทคนิคน้ีจะแบง่ไดเ้ป็นสามขัน้ตอนใหญ่ๆ
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คอื ขัน้แรกทาํการกาํหนดคุณสมบตัขิองระบบในรปูโดเมนเชงิความถี ่
ขัน้ต่อไปทาํการหา Plant template และเลอืก Nominal point ( )0L  

และจะนําไปออกแบบรวมกบัขอบเขตของ QFT ทีส่รา้งขึน้จาก
คุณสมบตัขิองระบบทีไ่ดอ้อกแบบไวใ้นขัน้แรก ขัน้สดุทา้ยเป็นการ
ออกแบบตวัควบคุมโดยจะใชฟ้งักช์นัถ่ายโอนพืน้ฐานเพือ่ทาํให ้
nominal point ( )0L  สอดคลอ้งกบัขอบเขตของ QFT ต่อไป 

ในสว่นที ่2 ของเอกสารฉบบัน้ีจะกล่าวถงึพืน้ฐานของเทคนิค QFT 
ในสว่นที ่3 และ 4 จะเป็นขัน้ตอนการหา Plant parametric uncertainty 
ของระบบ, การสรา้ง Plant template, การสรา้งขอบเขตของ QFT, การ
ออกแบบตวัควบคุม และ กาํจาํลองผลทีไ่ดใ้นโปรแกรม Matlab ในสว่น
ที ่ 5 เป็นสว่นของการจดัเตรยีมอุปกรณ์ และผลการทดลอง และสว่น
สดุทา้ยเป็นการสรปุผลการทดลอง 

2. พืน้ฐานของ QFT 
การออกแบบตวัควบคุมดว้ยเทคนิค QFT สามารถพจิารณาไดจ้าก

บลอ็กไดอะแกรมในรปูที ่ 1 เมือ่ P  คอืระบบทีป่ระกอบดว้ยเซตของ 

{ }P  ซึง่เซต { }P  จะครอบคลุมความเป็นไปไดข้องระบบทัง้หมด G  

คอืตวัควบคุม H  คอืเซน็เซอร ์ F  คอื Filter ซึง่คา่ตวัควบคุมและ 
Filter เป็นคา่ทีเ่ราออกแบบ เพือ่ทาํใหร้ะบบทาํงานไดต้ามทีต่อ้งการ 

Id  และ Od  เป็นสิง่รบกวนของระบบทีข่าเขา้และขาออกของระบบ 
สว่นคา่ของ , , ,r n e  และ y  คอื สญัญาณอา้งองิ สญัญาณรบกวน คา่
ความผดิพลาด และ คา่สญัญาณขาออก 

+ ++
‐

F PG

H

Id Od

r y
n

 
รปูที ่1 ภาพบลอ็กไดอะแกรมของระบบป้อนกลบั 

 
 ในการออกแบบระบบนัน้เราสามารถกาํหนดคุณสมบตัใินโดเมน
เวลาของระบบได ้ และสามารถเปลีย่นคุณสมบตัน้ีิมาเป็นคุณสมบตัใิน
โดเมนความถี ่เพือ่นําไปออกแบบขอบเขต (Bounds) ของเทคนิค QFT 
ซึง่สามารถเขยีนไดใ้นรปูของฟงักช์นัถ่ายโอนระหวา่งปรมิาณสอง
ปรมิาณ [6] ขอบเขตต่างๆสามารถเขยีนไดด้งัสมการต่อไปน้ี  

1) Plant output disturbance rejection 

1
1 do

o

y
d PGH

δ= <
+

  (1) 

2) Plant input disturbance rejection 

1 di
i

y P
d PGH

δ= <
+

  (2) 

3) Model matching 

1m m m
y PGFF F
r PGH

δ− = − <
+

 (3) 

4) Tracking 

1
PGF
PGH

α β≤ ≤
+

  (4) 

5) Noise rejection 

1 n
y PG
n PGH

δ= <
+

  (5) 

6) Control effort 

1 c
u G
n PGH

δ= <
+

  (6) 

สมการ (1) และ (2) เป็นขอบเขตทีใ่ชล้ดผลกระทบของสิง่รบกวน
ภายนอกทีม่ตี่อสญัญาณขาออกของระบบ เมือ่ทาํการกาํหนดขอบเขตนี้
แลว้ ผลกระทบของสญัญาณขาออกจากสิง่รบกวนภายนอกจะมคีา่น้อย
กวา่คา่คงที ่ dOδ  และ dIδ  ทีก่าํหนด ทาํใหร้ะบบสามารถทาํงานไดด้ี
ขึน้ สมการที ่ (3) และ (4) เป็นการนําฟงักช์นัถ่ายโอนมาเป็นขอบเขต 
เพือ่ทาํใหร้ะบบทาํงานอยูใ่นชว่งของฟงักช์นัถ่ายโอนทีก่าํหนด สมการที ่
(5) และ (6) เป็นสมการทีช่ว่ยลดสญัญาณรบกวนของระบบ และ
กาํหนดการใชพ้ลงังานทีใ่ชค้วบคุมระบบ 

ในสว่นของการออกแบบตวัควบคุมจะนํา Plant template มา
ออกแบบรว่มกบัขอบเขตของเทคนิค QFT ใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั การ
ออกแบบตวัควบคุมนัน้จะใชฟ้งักช์นัถ่ายโอนพืน้ฐานมาออกแบบ คอื

เมือ่ทาํการใสฟ่งักช์นัเขา้ไป ( )0L  จะเปลีย่นไปตามฟงักช์นัทีใ่สเ่ขา้ไป

ดว้ยเหตุน้ีเราสามารถปรบัเปลีย่น ( )0L  ไดต้ามความเหมาะสม นัน้

คอืสามารถเปลีย่นแปลงตวัควบคุมไดโ้ดยตรง ฟงักช์นัถ่ายโอนพืน้ฐาน
ทีนิ่ยมใชม้ดีงัต่อไปน้ี 

1) Gain: k  

2) Real pole and real zero: 
1 /1 , 1
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3) Lead and lag: 
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4) Complex pole and complex zero: 
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5) Notch: 
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6) Complex lead and complex lag: 
2 2 2
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2
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การออกแบบทัง้หมดจะทาํในโปรแกรม QFT control design toolbox 
[7] ซึง่เป็น Toolbox ของโปรแกรม Matlab 
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3. ระบบหวัอ่าน Hard Disk 
Diagram ของหวัอ่านฮารด์ดสิกเ์ขยีนไดต้ามรปูที ่ 2 ซึง่แขนของ

หวัอ่านฮารด์ดสิกจ์ะมลีกัษณะคลา้ยกบัลกูตุม้ทีแ่กวง่ในแนวระดบัซึง่
สามารถใชก้ฏขอ้ทีส่องของนิวตนัได ้[8]  
 จากกฎขอ้ที ่2 ของนิวตนั จะได ้

' ''T c k Jθ θ θ− − =   (7) 

เมือ่ T  คอืคา่ทอรก์ k  คอืคา่คงทีข่องสปรงิ J  คอืคา่โมเมนตค์วาม
เฉื่อยของหวัอ่านฮารด์ดสิก ์θ  คอืมมุของหวัอ่าน ( )'  คอือนุพนัธเ์ทยีบ

กบัเวลา 

θ

',c kθ θ

 
 

รปูที ่2 Diagram ของหวัอ่านฮารด์ดสิก ์
 
 คา่ทอรก์ทีม่อเตอรส์รา้งขึน้ 

'
d m bk V IR k θ= +   (8) 

mT k I=   (9) 

เมือ่ V คอืคา่ความดนัทีป้่อนใหก้บัมอเตอร ์ I กระแสในขดลวด mR  
คอืความตา้นทานในขดลวด bk  คอืคา่ Back emf ของมอเตอร ์ dk  
คอื Motor drive constant และ mk  คอื Motor torque constant  
ทาํการรวมสมการ (8) และ (9) จะได ้

'd m b m

m m

k k V k k
T

R R
θ= −   (10) 

แทนสมการ (10) ลงใน (7) และทาํการกาํหนดคา่โดยให ้

/ , ( ) / , /m d m m b m d m m d ma JR k k b cR k k k k c kR k k= = + =  
ทาํการจดัรปูสมการใหมไ่ดเ้ป็น 

" ', ,
a

V b
c

θ θ θ
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦
⎢ ⎥⎣ ⎦

  (11) 

 เราใชว้ธิ ีLeast square เพือ่หาคา่พารามเิตอรต์่างๆดงัสมการ 

Y = ΦΘ   (12) 

โดย 

n  คอืจาํนวนขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลอง ทาํการ Minimize square 

error 2( ) / 2E Y= −ΦΘ  จะได ้

1( )T TY
∧

−Θ = Φ Φ Φ   (13) 

ป้อนสญัญาณความดนัไฟเขา้ระบบ V  โดยเปลีย่นความถีข่อง
สญัญาณ Sine จากความถีต่ ัง้แต่ 0.1 จนถงึ 4 Hz  ในระยะเวลา 60 
วนิาท ีที ่Amplitude 0.2 Volts  สญัญาณออกทีว่ดัไดค้อื θ  หลงัจาก
นํามาหาอนุพนัธโ์ดยวธิ ีFinite difference เราได ้ 'θ  และ ''θ  

เมือ่นํามาใสใ่นสมการ (13) เราจะไดค้า่ Θ̂  หน่ึงคา่ จากการ
ทดลอง 32 ครัง้ เราจะไดช้ว่งของตวัแปรดงัน้ี 

[0.0004 0.0008], [0.04 0.07], [2.8 3.0]a b c= = =  

เมือ่ทาํการแปลงลาปลาซจะไดค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งสญัญาณขาเขา้และ
ขาออกดงัต่อไปน้ี 

2
( ) 1
( )
s

V s as bs c
θ

=
+ +

  (14) 

เมือ่แทน s jω=  สามารถนําไปกาํหนดจดุบน Nichols chart 
ทาํการเลอืกความถีท่ีส่นใจ ในทีน้ี่จะทาํการเลอืก Nominal point (0)L  
เพือ่เป็นจดุอา้งองิซึง่จะเลอืกทีจ่ดุ 0.0004, 0.04, 2.8a b c= = =  
เมือ่ไดค้า่ตวัแปรต่างๆทีต่อ้งการแลว้ ต่อไปจงึนําคา่เหล่านี้ไปกาํหนด

จดุบน Nichols chart ซึง่จะไดต้ามรูปท่ี 3 ซึง่ในแต่ล่ะกลุ่มสนีัน้จะแสดง

ถงึความไมแ่น่นอนของระบบทีค่วามถีต่่างๆกนั 

 
รปูที ่3 Plant template ของระบบ 

4. การออกแบบตวัควบคมุ 
เราตอ้งการออกแบบตวัควบคุม ใหห้วัอ่านฮารด์ดสิกเ์คลื่อนทีต่าม 

Square wave ทีค่วามถี ่0.5 Hz  และมขีนาด amplitude 0.08 rad
การทาํงานของระบบจะตอ้งอยูร่ะหวา่งฟงักช์นัถ่ายโอนตามสมการที่
(16) และ (17) 
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เมือ่ ub  และ lb  คอืขอบเขตบนและขอบเขตล่างของระบบทีเ่รา
ตอ้งการ ซึง่ฟงักช์นัถ่ายโอนทีไ่ดม้านี้เป็นการเปลีย่นจากโดเมนเชงิเวลา 
มาเป็นโดเมนเชงิความถี ่ [9] เราสามารถกาํหนดตวัแปรต่างๆไดด้งัน้ี 

650 /n rad sω = , 600 /a rad s= , 1 2 600 /a a rad s= = , 

3 650 /a rad s= , 0.7ξ = ซึง่จะไดค้า่ Settling time ของระบบอยู่
ระหวา่ง 8 ms  และ 14 ms  ในทีน้ี่จะกาํหนดคา่ความผดิพลาดไว้
เทา่กบั 0.005 %±  

ขอบเขตการทาํงานของระบบแสดงไวใ้นรปูที ่4 จากนัน้จะนํา ub  
และ lb  ไปกาํหนดจดุบน Nichols chart ซึง่จะไดล้กัษณะกราฟตามรปู

ที ่5 การออกแบบตวัควบคุมนัน้จะออกแบบให ้Nominal point ( )0L  

อยูเ่หนือเสน้ของ Tracking bounds ตามความถีต่่างๆทีก่าํหนดขึน้ 

time

time

am
pl
itu

de
am

pl
itu

de

ub

lb

 
รปูที ่4 ภาพ Square wave ทีก่าํกบัดว้ย ub  และ lb  

Tracking

Sensibility

 
รปูที ่5 ภาพขอบเขต QFT ทัง้หมดทีส่รา้งขึน้ 

จาก Nyquist criterion เราสามารถกาํหนด Stability margin ของ
ระบบไดต้ามสมการ 

1
1 sL

δ<
+

  (17) 

ซึง่ในเทคนิค QFT แบบ SISO นัน้ค่า stability margin จะเป็นคา่
เดยีวกบัสมการ (17) ซึง่จะเลอืก 4s do dBδ δ= =  สามารถแสดงได้
ดงัรปูที ่ 5 การออกแบบตวัควบคุมนัน้จะเป็นการจดัรปู Nominal point 

( )0L  ใหอ้ยูภ่ายนอกจดุ ( )1, 0−  บนกราฟเชงิขัว้ เมือ่มากาํหนดคา่

บน Nichols chart นัน้คอืขอบเขตทีอ่ยูร่อบเฟสที ่ -180o การออกแบบ 

( )0L  นัน้จะตอ้งไมเ่ขา้ไปในไปวงรขีองสว่นทีก่าํหนดนี้ 

เมือ่ไดข้อบเขตทัง้หมด ขัน้ต่อไปคอืนําขอบเขตทัง้หมดรวมเขา้
ดว้ยกนัดงันัน้จะมบีางขอบเขตทีม่คีา่ซํ้ากนัดงันัน้ก่อนทาํการออกแบบ
จะตอ้งทาํการรว่มขอบเขตทีซ่ํ้ากนัเขา้ดว้ยกนักอ่น ซึง่เมือ่ทาํการรวม
ขอบเขตทัง้หมดแลว้จะไดล้กัษณะตามรปูที ่5  

เมือ่กาํหนดขอบเขตต่างๆไดแ้ลว้ ขัน้ต่อไปเป็นการออกแบบตวั
ควบคุมแสดงดงัรปูที ่6 แสดง Nominal point ( )0L  และขอบเขต เมือ่

ทาํการเพิม่คา่ Gain = 30.35 จะทาํให ้ ( )0L  สอดคลอ้งกบั Tracking 

bound ต่อมาทาํการใส ่Real zero = 204.9 และคา่ Real pole = 2062 
เขา้ไปในระบบ ขัน้สดุทา้ยทาํการใส ่Complex pole ใหก้บั ( )0L  ซึง่

ทาํให้ (0)L เป็นไปตามรปูที ่6(b) ซึง่จะไดต้วัควบคุมตามสมการ 

2 7
837581625.7544 ( 216.1)

( 2396)( 1103 2.774 10 )
sG

s s s
× +

=
+ + + ×

 (18) 

เมือ่ไดต้วัควบคุมแลว้แลว้ขัน้ต่อไปเป็นการออกแบบตวั Filter ซึง่
เป็นการออกแบบใหร้ะบบแบบป้อนกลบั ทาํงานอยูใ่นชว่งทีอ่อกแบบไว้
ข ัน้ตอนการออกแบบ Filter สามารถแสดงไดจ้ากรปูที ่7 จากรปูที ่7(a) 
เป็นรปูของระบบก่อนการออกแบบ ซึง่การออกแบบจะทาํการเพิม่คา่ 
Gain = 1.1075 และคา่ Real pole = 280 ใหก้บัระบบ ซึง่จะไดร้ปูของ
ระบบตามรปูที ่7(b) ซึง่สามารถเขยีน Filter ไดต้ามสมการ 

310.1
( 280)

F
s

=
+

  (19) 

ผลของการจาํลองการทาํงานของระบบในโปรแกรม Matlab แสดง
ไดด้งัรปูที ่8 โดยรปูที ่8 (a) แสดงกราฟของของ Stability margin ที ่4 
dB  รปูที ่ 8(b) เป็นการจาํลองการทาํงานของระบบปิดซึง่สามารถ
ระบบทาํงานใหอ้ยูใ่นชว่งทีเ่ราตอ้งการได ้ รปูที ่ 8(c) เป็นภาพของ 
Output disturbance rejection เมือ่ระบบเคลื่อนทีต่าม Square wave 
รปูที ่8(d) เป็นการทาํงานของระบบภายใต ้Tracking specification เมือ่
ระบบเคลื่อนทีต่าม Square wave 

5. การทดลองและผลการทดลอง 
รปูที ่ 9(a) เป็นการจดัเตรยีมชุดทดลองหวัอ่านฮารด์ดสิก ์ ในการ

ทดลองจะใช ้Omron encoder ในการวดัคา่มมุ θ  และใช ้ Dimension 
Engineering motor driver สาํหรบัขบัมอเตอร ์การจดัเตรยีมอุปกรณ์จะ
ทาํตามรปูที ่ 9(b) Host computer ทาํหน้าทีส่ ัง่งาน Target computer 
ในตวั Host computer จะประกอบดว้ยโปรแกรม Windows XP, 
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โปรแกรม Labview, Labview real time, Labview control toolkit, 
Labview simulation module และโปรแกรม Matlab ในการสัง่งานจะ
กระทาํบน Host computer แลว้จงึนําคา่ทีไ่ดไ้ปสัง่งานเครือ่ง Target 
computer ใน Target computer จะประกอบดว้ย Labview real-time 
operating system และ DAQ card ซึง่ DAQ card น้ีจะเป็นตวัรบัสง่
สญัญาณระหวา่ง Target computer กบั ชุดทดลอง 

(a)

(b)  
รปูที ่6 การออกแบบตวัควบคุม: (a) คา่เริม่ตน้ก่อนการออกแบบตวั

ควบคุม (b) ภาพหลงัจากการออกแบบตวัควบคุม 
 
รปูที ่ 10 แสดงผลการทดลองจรงิกบัชุดทดลองฮารด์ดสิก ์ รปูที ่ 10 (a) 
เป็นการเปรยีบเทยีบสญัญาณเขา้ในระบบกบัคา่สญัญาณออกจากระบบ 
เสน้สแีดงคอืสญัญาณทีป้่อนใหก้บัระบบ สน้ํีาเงนิคอืคา่สญัญาณทีว่ดัได้
จากระบบจรงิ รปูที ่10(b) คอืคา่ความแตกต่างระหวา่งสญัญาณเขา้และ
สญัญาณออกของระบบเมือ่วดัเทยีบตามเวลาต่าง จากการทดลองจะได้
คา่ Settling time = 25 ms และคา่ Tracking error ทีไ่ดป้ระมาณ 

410 rad−  

6. สรปุผลการทดลอง 
จากการออกแบบตวัควบคุมดว้ยเทคนิค QFT หวัอ่านฮารด์ดสิก์

สามารถเคลื่อนทีต่าม Square wave ไดด้ ีซึง่ผลทีไ่ดร้ะหวา่งการจาํลอง
การทาํงานในโปรแกรม Matlab และผลทีไ่ดจ้ากการทดลองจรงิมคีา่
ใกลเ้คยีงกนั 
 

 

(a)

(b)  
รปูที ่7 การออกแบบตวั Filter: (a) เป็นคา่เริม่ตน้ก่อนการออกแบบ (b) 

ภาพหลงัจากการออกแบบ Filter 

(a) (b)

(c) (d)  
 

รปูที ่8 คุณสมบตัเิชงิความถีข่องระบบ:(a) stability (b) tracking 
คุณสมบตัเิชงิเวลาของระบบ:(c) output disturbance rejection (d) 

tracking 
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(a)

User
Host 
computer

Target 
computer

Hard Disk 
Actuator

(b)
 

รปูที ่9 (a) ชุดทดลองหวัอ่านฮารด์ดสิก ์(b) รปูการจดัเตรยีมอุปกรณ์ใน
การทดลอง 

 
รปูที ่10 (a) ความสมัพนัธร์ะหวา่งสญัญาณเขา้และสญัญาณออก (b) 

คา่ Tracking error 
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บทคดัย่อ 
 บทความนีได้ศกึษาและวเิคราะห์การสัน่ของหุ่นยนต์ที่มพีนืที่ใน
การทาํงานแบบรปูสีเ่หลีย่มในแนวตงั(Vertical Cartesian Robot) ซึง่มี
ลกัษณะการเคลื่อนทีเ่หมอืนกนักบัหุ่นยนต์ทีม่อียู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฮารด์ดสิไดรฟ์ เป็นตน้ ซึง่การสัน่ทีเ่กดิขนึใน
ระหวา่งการเคลื่อนทีข่อง Vertical Cartesian Robot  มผีลกระทบทาํให้
เกดิความผดิพลาดและสรา้งความเสยีหายในการทดสอบ HDD เช่น 
ปญัหาการสัน่พ้อง(Resonant) ในการศึกษานีจะวิเคราะห์ความถี่
ธรรมชาต(ิNatural frequency)และรปูร่างการสัน่(Mode shape)ของ
แบบจาํลอง Vertical Cartesian Robot ทีม่ขีนาดความกวา้ง 0.398 
เมตร ความยาว 1.058 เมตร และความสูง 0.559 เมตร โดยเทคนิค
ทางการวดัและระเบยีบวธีไีฟไนตเ์อลเิมนต ์ (Finite Element Method) 
ดว้ยโปรแกรม MSC.VisualNastran 4D ซึง่ผลทีไ่ดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อ
การควบคุมการสัน่ของ Vertical Cartesian Robot ทีเ่กดิขนึใน
กระบวนการผลติต่อไป 

คาํสาํคญั:  การวเิคราะหก์ารสัน่สะเทอืน  ระเบยีบวธีไีฟไนตเ์อลเิมนต ์
 
Abstract 

This paper is to study and analyze the vibration of the 
Vertical Cartesian Robot which has in various industries, 
particularly in HDD industry. The mechanical vibrations will occur 
during the movement of Vertical Cartesian Robot and will affect 
to make the errors and damages in the HDD test such as 
resonant problem. In this study will analyze and determine the 
natural frequency and mode shape of Vertical Cartesian Robot 
model form by there is the size of 0.398 meter wide, 1.058 meter 
long, and 0.559 meter high by Measurement Technique and 
Finite Element Method using MSC.VisualNastran 4D program 
which the result will be useful against the vibration control of 
Vertical Cartesian Robot that occur in the manufacturing process. 
Keywords: Vibration Analysis, Finite Element Method 

1. บทนํา 
การสัน่สะเทือนที่เกิดขนึในระบบมผีลต่ออายุการใช้งาน ความ

แขง็แรงคงทนของเครื่องจกัรและฐานราก โดยเฉพาะความถี่ของแรง
กระทาํ (Exciting Frequency) ทีต่รงกบัความถีธ่รรมชาตขิองระบบหลกั   
จะทาํใหเ้กดิการสัน่พอ้ง ซึง่สรา้งความเสยีหายต่ออุปกรณ์อยา่งยิง่  

ในปจัจบุนัการนําหุ่นยนตข์นาดใหญ่ทีม่พีนืทีใ่นการทาํงานแบบรปู
สีเ่หลีย่มในแนวตงั เขา้มาประยุกต์ใชใ้นอุตสาหกรรมนัน เริม่มบีทบาท
ในกระบวนการผลิตและทดสอบอย่างมาก การวเิคราะห์ด้านการสัน่
เชงิกลของหุน่ยนตท์ีม่พีนืทีใ่นการทาํงานแบบรปูสีเ่หลีย่มในแนวตงัจงึมี
ความสาํคญัอย่างยิง่ การสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขนึกบักระบวนการผลติ รว่ม
ไปถึงรากฐานต่างๆ อาจสร้างความเสยีหายและเป็นสาเหตุที่ทําให้
เครื่องจักรนันมีอายุการใช้งานที่ลดลง  ดังนันวิธีการตรวจหาการ
สัน่สะเทือนในเครื่องจักร  โดยการใช้เครื่องมือวัดการสัน่สะเทือน
เพือ่ทีจ่ะวเิคราะหห์าปญัหา  เป็นการตดิตามสภาพของเครือ่งจกัรกลใน
ขณะทีก่ําลงัทํางาน  ทําใหส้ามารถป้องกนัการเสยีหายทีจ่ะเกดิขนึกบั
เครื่องจกัรได้  และเป็นการเพิม่ความมัง่คงและความน่าเชื่อถอืให้กบั
ระบบการผลติในเชงิอุตสาหกรรม  ซึง่ทําใหส้ามารถประหยดัค่าใชจ้่าย
ในดา้นงานบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัร [1]    
        ในปี 1985 Alfonso Garcia Reynoso [2] ไดม้กีารศกึษาและ
วเิคราะห์ลกัษณะทางพลวตัและการสัน่เชงิกลของหุ่นยนต์ทีม่พีนืทีใ่น
การทาํงานแบบรปูสีเ่หลีย่ม(Cartesian Robot) ซึง่ลกัษณะรปูรา่งของ
หุ่นยนต์จะมกีารเคลื่อนที่ใน 3 แนวแกน เพื่อหาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร ์โดยวธิ ีComponent Mode Synthesis [3] แต่ยงัมวีธิทีีใ่ช้
หาความถีธ่รรมชาตไิดอ้กีมากมายอย่างเช่น  ในปี 1984 DeSilva C.W. 
และ Palusamy S.S. [4] ไดม้กีารทดลองและออกแบบโครงสรา้งดว้ยวธิ ี
Experimental Modal Analysis  โดยใชเ้ครือ่งเขย่า(Shaker) ทดสอบ 
เพือ่หาความถีธ่รรมชาตใินแต่ละชนิสว่นของโครงสรา้ง ในโดเมนเวลา 
และทาํ Fast Fourier Transform (FFT) เพือ่วเิคราะหใ์นโดเมนความถี ่ 

การวเิคราะหก์ารสัน่สะเทอืนของ Vertical Cartesian Robot ทีม่ี
ขนาดใหญ่ โดยวธิแีบบวเิคราะหโ์มดอล(Modal Analysis)นนัจาํเป็นตอ้ง
มีการวัดหลายตําแหน่งพร้อมกัน ดังนันเครื่องมือวัดต้องมีจํานวน
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ช่องสญัญาณ และความยาวของสายเครื่องมอืวดัทีเ่พยีงพอ ซึ่งในการ
วดับางตําแหน่งก็ว ัดไม่ได้เพราะหุ่นยนต์มีรูปร่างที่ซับซ้อน และมี
ค่าใชจ้่ายทีสู่งมากในการใชเ้ครื่องมอืวดัดงักล่าว สําหรบัการวเิคราะห์
การสัน่สะเทอืนโดยการประยุกตใ์ชร้ะเบยีบวธีไีฟไนตเ์อลเิมนตเ์ป็นวธิทีี่
นิยมใช ้มคีวามถูกต้อง และมคี่าใชจ้่ายทีไ่ม่สูง Mitiguy P.C. และ 
Banerjee, A.K.[5,6,7] ไดม้กีารศกึษาและหาค่าคงทีข่องสปรงิสาํหรบั
คานทีถู่กยดึตดิดา้นหน่ึง ดว้ยเทคนิคระเบยีบวธีไีฟไนตเ์อลเิมนต ์ โดย
การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมMSC.VisualNastran 2006 ซึง่ผลทีไ่ดม้คีวาม
ถูกต้องพอเพยีง สําหรบับทความนีได้ศกึษาและวเิคราะห์การสัน่ของ
หุน่ยนตท์ีม่พีนืทีใ่นการทาํงานแบบรปูสีเ่หลีย่มในแนวตงั เพือ่หาความถี่
ธรรมชาตแิละรปูร่างการสัน่จาํนวน 10โหมดโดยระเบยีบวธีไีฟไนต์เอลิ
เมนต ์ดว้ยโปรแกรม MSC.VisualNastran 4D เปรยีบเทยีบกบัผลการ
วดัทีเ่กดิขนึกบัแบบจาํลอง 
 
2.วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การศกึษาและวเิคราะหก์ารสัน่สะเทอืนของหุ่นยนตท์ีม่พีนืทีใ่นการ
ทํางานแบบรูปสีเ่หลี่ยมในแนวตงั ทีใ่ชใ้นภาคอุตสาหกรรมฮารด์ดสิ
ไดร์ฟนัน มีขนาดจริงที่ใหญ่มาก จากปญัหาดังที่กล่าวมา สําหรับ
บทความนีไดศ้กึษาและวเิคราะหโ์ดยการสรา้งแบบจาํลองของ Vertical 
Cartesian Robot ที่มขีนาดเล็กลงพรอ้มแขนกลที่มลีกัษณะการ
เคลื่อนที่เหมือนกับหุ่นยนต์โดยให้มีขนาดความกว้าง 0.398 เมตร 
ความยาว 1.058 เมตร และความสูง 0.559 เมตร ดงัแสดงในรูปที่ 1. 
ซึง่จะทําการศกึษาและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหวา่งระเบยีบวธีไีฟไนต์
เอลเิมนต ์ดว้ยโปรแกรม MSC.VisualNastran 4D กบัการวดัทีเ่กดิขนึ
ของแบบจาํลอง โดยแขนกลของแบบจาํลอง Vertical Cartesian Robot 
เปลีย่นตาํแหน่งไปตามแกน Y เป็นระยะละ 10 เซนตเิมตร  (10 ,20 ,30 
,…,100 เซนตเิมตร) และเปลีย่นตําแหน่งแกน Z ไปตามแนวดิง่เป็น
ระยะละ 10 เซนตเิมตร (10 ,20 ,30 ,40 เซนตเิมตร) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1. แสดงแบบจาํลองของ Vertical Cartesian Robot  
 

การสรา้งชนิสว่นของ Vertical Cartesian Robot โดยใชโ้ปรแกรม 
SolidWork แล้วนําชนิส่วนที่ได้มาประกอบกนั การกําหนดคุณสมบตัิ
ชนิสว่นซึง่ในงานวจิยันีจะกําหนดใหว้สัดุเป็นเหลก็ANSCIC1020 และมี
จุดยดึตดิกบัพนืบรเิวณฐานของแบบจาํลอง Vertical Cartesian Robot 
โดยใชโ้ปรแกรม MSC.VisualNastran 4D ส่วนเทคนิคการวดัเป็นการ

ทดสอบแบบการดล(Impact test) โดยใช ้ Dynamic Signal Analyzer 
รุน่ 35670A รว่มกบัโปรแกรม HP 35639A Data Viewer และTriaxial 
Accelerometer K-Shear type 8792A ของ Kistler ในการวเิคราะหแ์ละ
เกบ็ขอ้มลู 
 
3. ผลการวิเคราะหก์ารสัน่สะเทือน 
 ในการวเิคราะห์จะพจิารณาความถี่ธรรมชาติจํานวน 10 โหมด 
โดยทีแ่ขนกลของแบบจาํลอง Vertical Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่ง
ต่างๆ ตามแกน Y และแกน Z  
 
ตารางที่ 1 แสดงความถี่ธรรมชาตจิํานวน 10 โหมด โดยโปรแกรม 
MSC.VisualNastran 4D เมื่อแขนกลของแบบจําลอง Vertical 
Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่งแกน Y จากระยะ10 - 50 cm โดยที่
ตาํแหน่งแกน Z เป็นระยะ 10 cm 

Mode 
No. 

Frequency Measurement (Hz)  
10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

1 41.52 42.65 40.47 41.87 39.81 
2 51.67 51.81 51.85 52.29 52.49 
3 59.23 63.60 61.27 61.13 60.59 
4 63.60 70.89 66.30 62.31 60.78 
5 75.23 106.72 75.29 117.93 75.43 
6 94.13 133.80 115.54 119.18 117.02 
7 155.19 150.25 143.25 159.73 135.66 
8 158.21 172.67 151.70 179.92 170.32 
9 182.51 183.07 184.85 194.77 191.58 
10 186.87 202.86 189.72 213.69 193.31 

 
ตารางที่ 2 แสดงความถี่ธรรมชาตจิํานวน 10 โหมด โดยโปรแกรม 
MSC.VisualNastran 4D เมื่อแขนกลของแบบจําลอง Vertical 
Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่งแกน Y จากระยะ60 - 100 cm โดยที่
ตาํแหน่งแกน Z เป็นระยะ 10 cm 

Mode 
No. 

Frequency Measurement (Hz)  
60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 39.78 40.21 40.92 42.70 43.22 
2 52.70 52.58 52.31 52.14 51.69 
3 60.74 60.88 61.62 65.35 70.04 
4 61.25 64.76 69.73 75.19 76.90 
5 75.74 76.49 77.43 104.30 109.64 
6 115.73 113.21 110.67 143.34 156.34 
7 134.63 138.00 144.47 148.23 159.22 
8 170.99 157.21 149.58 168.86 175.77 
9 187.73 184.91 184.25 192.05 185.15 
10 188.96 189.40 192.42 197.80 190.42 

แขนกล 

X Y 

Z 
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ตารางที ่3 แสดงความถีธ่รรมชาตจิาํนวน 10 โหมด โดยเทคนิคการวดั 
เมือ่แขนกลของแบบจาํลอง Vertical Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่ง
แกน Y จากระยะ 10 - 50 cm โดยทีต่าํแหน่งแกน Z เป็นระยะ 10 cm 

Mode 
No. 

Frequency Measurement (Hz)  
10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

1 40.0 40.5 40.0 41.0 39.5 
2 50.0 50.3 50.3 50.0 50.3 
3 56.5 63.8 62.0 61.5 59.5 
4 58.8 71.8 64.8 70.5 63.5 
5 74.3 103.8 71.8 111.8 70.5 
6 93.5 128.8 110.5 117.5 116.8 
7 153.8 150.8 141.5 155.8 135.0 
8 156.8 172.3 162.5 178.3 168.8 
9 171.8 183.3 182.5 194.0 186.8 
10 187.5 199.8 186.8 211.5 192.8 

 
ตารางที ่4 แสดงความถีธ่รรมชาตจิาํนวน 10 โหมด โดยเทคนิคการวดั 
เมือ่แขนกลของแบบจาํลอง Vertical Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่ง
แกน Y จากระยะ 60 - 100 cm โดยทีต่าํแหน่งแกน Z เป็นระยะ 10 cm 

Mode 
No. 

Frequency Measurement (Hz)  
60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

1 39.5 40.0 40.0 39.5 42.5 
2 50.5 50.5 50.0 50.0 50.3 
3 61.0 60.5 61.0 63.5 70.5 
4 62.5 62.0 68.0 72.3 74.5 
5 71.8 77.5 75.5 104.3 106.5 
6 117.5 110.5 108.5 144.0 156.5 
7 133.5 134.5 141.0 147.5 158.5 
8 164.0 155.0 145.5 168.0 174.5 
9 178.0 181.5 179.5 192.0 185.3 
10 187.8 188.5 191.0 198.0 189.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่ 2. แสดงรูปร่างการสัน่โหมดที ่1 ทีไ่ดจ้ากโปรแกรม MSC. 

VisualNastran 4D เมื่อแขนกลของแบบจาํลอง Vertical Cartesian 
Robot ทีต่ําแหน่งแกน Y เป็นระยะ 10 cm โดยทีต่ําแหน่งแกน Z เป็น
ระยะ 10 cm 
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รปูที ่ 3. แสดงผลทีไ่ดจ้ากการวดั เมือ่แขนกลของแบบจาํลอง Vertical 
Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่งแกน Y เป็นระยะ 10 cm โดยที่
ตาํแหน่งแกน Z เป็นระยะ 10 cm 

 
ผลทีไ่ดจ้ากการวดัเปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดจ้ากโปรแกรม MSC. 

VisualNastran 4D เมื่อแขนกลของแบบจําลองVertical Cartesian 
Robot อยู่ทีต่ําแหน่งแกน Y จากระยะ 10 - 100 cm โดยทีต่ําแหน่ง
แกน Z เป็นระยะ 10 cm ดงัแสดงในตาราง1 – 4 สว่นรปูที ่2 แสดง
รูปร่างการสัน่โหมดที่ 1 ซึ่งเกิดการสัน่ในแนวแกน X และรูปที่ 3 
แสดงผลการวดัความเรง่ทีว่ดัในแกน X,Y,Z  ในโดเมนความถี ่

ตารางที ่5 -6 แสดงความถีธ่รรมชาตจิาํนวน 10 โหมด เมือ่แขน
กลของแบบจาํลองVertical Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่งต่างๆ ตาม
แกน Z จากระยะ 10 - 40 cm โดยทีต่ําแหน่งแกน Y เป็นระยะ 10 cm 
ที่ได้จากการวดัเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากโปรแกรม MSC. 
VisualNastran 4D ส่วนรูปที่ 4 แสดงรูปร่างการสัน่โหมดที่ 1 ซึ่งเกิด
การสัน่ในแนวแกน X เชน่กนัและรปูที ่5 เป็นผลการวดัความเรง่ทีว่ดัใน
แกน X,Y,Z ในโดเมนความถี ่
 
ตารางที ่5 แสดงความถี่ธรรมชาตจิํานวน 10 โหมด โดยโปรแกรม 
MSC.VisualNastran 4Dเมือ่แขนกลของแบบจาํลองVertical Cartesian 
Robot อยู่ทีต่ําแหน่งแกน Z จากระยะ 10 - 40 cm โดยทีต่ําแหน่งแกน 
Y เป็นระยะ 10 cm 

Mode 
No. 

Frequency Measurement (Hz)  
10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 

1 41.52 40.68 38.69 37.61 
2 51.67 50.48 48.66 46.75 
3 59.23 57.96 54.01 56.58 
4 63.60 64.16 61.33 75.97 
5 75.23 76.40 76.59 91.26 
6 94.13 111.27 99.81 104.17 
7 155.19 129.39 150.13 156.21 
8 158.21 153.94 155.86 158.29 
9 182.51 160.54 170.67 184.93 
10 186.87 167.78 182.49 209.61 
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ตารางที ่6 แสดงความถีธ่รรมชาตจิาํนวน 10 โหมด โดยเทคนิคการวดั 
เมือ่แขนกลของแบบจาํลอง Vertical Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่ง
แกน Z จากระยะ 10 - 40 cm โดยทีต่าํแหน่งแกน Y เป็นระยะ 10 cm 

Mode 
No. 

Frequency Measurement (Hz)  
10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 

1 40.0 38.5 38.0 36.5 
2 50.0 48.5 46.5 46.0 
3 56.5 56.5 51.5 56.0 
4 58.8 61.5 61.0 75.0 
5 74.3 71.5 75.0 92.0 
6 93.5 109.5 98.5 104.0 
7 153.8 122.5 149.5 155.5 
8 156.8 154.5 155.5 156.5 
9 171.8 159.0 169.5 184.0 
10 187.5 167.0 181.0 210.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่ 4. แสดงรูปร่างการสัน่โหมดที ่1 ทีไ่ดจ้ากโปรแกรม MSC. 

VisualNastran 4D เมื่อแขนกลของแบบจาํลอง Vertical Cartesian 
Robot ทีต่ําแหน่งแกน Y เป็นระยะ 10 cm โดยทีต่ําแหน่งแกน Z เป็น
ระยะ 20 cm 
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รปูที ่ 5. แสดงผลทีไ่ดจ้ากการวดั เมือ่แขนกลของแบบจาํลอง Vertical 
Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่งแกน Y เป็นระยะ 10 cm โดยที่
ตาํแหน่งแกน Z เป็นระยะ 20 cm 

 
 

 4.สรปุ 
 ผลการวเิคราะหก์ารสัน่สะเทอืนทีเ่กดิขนึทีแ่สดงรปูรา่งการสัน่และ
ความถีธ่รรมชาตจิาํนวน 10 โหมด เมือ่แขนกลของแบบจาํลอง Vertical 
Cartesian Robot อยู่ทีต่ําแหน่งต่างๆ ตามแกน Y และแกน Z นนั เรา
จะไดว้่าความถีพ่นืฐาน (Fundamental frequency) ของแบบจาํลอง 
Vertical Cartesian Robot จะอยู่ในช่วง 36 Hz ถงึ 43.5 Hz และเมือ่
พจิารณาในตําแหน่งต่างๆของแขนกล เราจะได้ช่วงความถี่ที่เกิดขนึ
ในช่วง 36 Hz ถงึ 214 Hz ผลทีไ่ดจ้ากการเทคนิคการวดัจรงิจาก
แบบจาํลอง Vertical Cartesian Robot เปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ดจ้าก
โปรแกรม MSC. VisualNastran 4D นนัมคีวามถูกตอ้งทีส่อดคลอ้งกนั 
ดงันนัการประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม MSC. VisualNastran 4D ในวเิคราะห์
การสัน่สะเทอืนเพือ่หาความถีธ่รรมชาตแิละรปูรา่งการสัน่ของหุ่นยนตท์ี่
มขีนาดใหญ่ ทีม่อียูใ่นภาคอุตสาหกรรมได ้
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาชุดควบคุมอุณหภูมิเตาอบไมโครเวฟดวยวิธี
ฟซซ่ีลอจิก  และใชเทอรโมคัปเปล ชนิด  Type K  เปนตัววัดอุณหภูมิ  
เพื่อใหสัญญาณออกไปแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร  โดยไดเขียน
โปรแกรมการควบคุมในรูปแบบของฟซซ่ีลอจิก  ดวยโปรแกรม Visual  
Basic 6.0  ซ่ึงการทํางานภายใตระบบปฏิบัติการ Window XP   เพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิในชวงอณุหภูมิ  60, 70, 75 oC  ตอ
ผลิตภัณฑที่นําไปอบและเปรียบเทียบการควบคุมแบบ ON-OFF[1]   
และการควบคุมแบบฟซซ่ี  ผลการทดลองพบวาการควบคุมแบบ ON-
OFF  มีคาสภาวะผิดพลาดคงที่ไมเกิน  ± 2 oC     สวนการควบคุม
แบบฟซซ่ีลอจิก ระบบสามารถควบคุมไปสูคาที่ตั้งไว  (Set  point )  ทํา
ไดอยางรวดเร็วใชเวลาไมเกิน 3 นาที  โดยมีคาความผิดพลาดใน
สภาวะหยุดน่ิง  (Steady State )ไมเกิน ± 1.58 %  และพบวาคุณภาพ
ของถ่ัวเหลืองจะมีผิวสวยเม่ือใชอุณหภูมิในการอบ   70 oC   และได
ความชื้นมาตรฐานเปยก  24 %  
คําสําคัญ : ฟซซ่ีลอจิก , ไมโครเวฟ , การควบคุมอุณหภูมิ 
 
 
Abstract 
This research is development microwave oven by fuzzy logic 
method and using thermocouple Type K  for  measuring 
temperature  to shows on the monitor. The  fuzzy logic controller 
is written by  Visual Basic 6.0  and operated under the  Window 
XP system.  The temperature ranges 60 - 75 oC  was studied the 
influence on the drying products. The method control is compared 
with the ON-OFF control[1] and fuzzy logic control. From the 
experimental shows that the ON-OFF temperature control has the 
steady state error less than ±2 oC  but the fuzzy logic control can 
be control to provide location (Set point )  less than 3 minute and 
has state error less  ± 1.58 %.   The quality of the soybean will 
be good in using  the temperature in baking 70  oC and the 
moisture content by wet basic 24 %  
Key word : Fuzzy logic , Microwave , Temperature Control 

 

1. บทนํา 
วิธีการอบแหงที่นิยมอบแหงผลผลิตทางการเกษตรสวนใหญ จะใช
แสงแดดเพื่อทําใหแหง ซ่ึงมักกอใหเกิดปญหาตอผลผลิตมาก เพราะ
แมลงวันหรือสัตวตางๆ มาทําลายและพลังงานจากแสงแดดที่ใชในการ
ทําการอบแหงไมคงที่ จึงทําใหเสียเวลาในการทําการอบแหง นอกจากนี้
ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพต่ําทั้งดานรูปราง สี  กลิ่น รส ไปจากเดิม สวน
การอบแหงโดยใชลมรอน มักทําใหคุณภาพและคุณสมบัติทางกายภาพ
และผลิตผลเปลีย่นแปลงไป เน่ืองจากใชอุณหภูมิสูงและระยะเวลาใน
การอบแหงยาวนานเกินไป โดยจะถายเทความรอนเขาสูแกนกลางของ
ผลผลิตจึงทําใหสีผิวที่ผานการอบแหงจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก 
สําหรับการอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ จะอาศัยคุณสมบัติการดูดกลืน
ไมโครเวฟของผลผลิต ดังน้ันผลผลิตจะเกิดความรอนข้ึนภายในกอน 
จากนั้นจึงกระจายความรอนออกมาสูผิวดานนอก ดวยหลักการนี้จะทํา
ใหผิวของผลผลิตที่ผานการอบแหงจะสีสวยกวา และการอบแหงแบบน้ี
จะทําใหเกิดการระเหยของน้ําภายในผลผลิต สงผลใหความดันไอนํ้า
ภายในจะดันผิวของผลผลิตใหมีรูปรางคงสภาพเดิมใหไดมากที่สุด จึง
ทําใหนํ้าอยูภายในผลผลิตสามารถระเหยไดงายข้ึนโดยที่อุณหภูมิไมสูง
มาก การอบแหงจึงใชเวลานอยลง นอกจากนี้ยังนําการใช Rotary 
Drum เพื่อใหผลผลิตที่นํามาอบแหงน้ันไดรับคลื่นไมโครเวฟอยางทั่วถึง 
ซ่ึงวิธีการอบแหงแบบน้ีจะสามารถประยุกตใชในการอบแหงสําหรับงาน
อุตสาหกรรมตอไป 

 
2. ทฤษฎี 
2.1 การหาคาความชื้นในผลผลิต  
โดยทั่วไปแลวปริมาณของน้ําที่มีอยูในผลผลิตที่นํามาทําการอบแหงจะ
นิยามในรูปของ อัตราสวนของนํ้าตอมวลทั้งหมด น้ันคือ ใชมวลของ
ผลผลิตที่ชื้นเปนมาตรฐานการคํานวณความชื้น แตในกระบวนการ
อบแหงน้ัน มวลของผลผลิตที่ชื้นจะเปลี่ยนแปลงคาอยูตลอดเวลา  
ความชื้นมาตรฐานเปยกจะนิยมใชในวงการคา มักบอกในรูปของ
เปอรเซนต กําหนดไดโดยสัมพันธดังน้ี 
 

w
dwM w

−
=                                      (1) 
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โดยที่      =   ความชื้นมาตรฐานเปยก wM
            =   มวลของผลผลิตชื้น w
                =   มวลของผลผลิตแหง d
 
2.2 วงจรกาํเนิดคลื่นไมโครเวฟ 
                จากรูปที่ 1 เปนวงจรทวีแรงดัน 2 เทาแบบครึ่งคลื่น อัน
ประกอบดวย คอนเดนเซอร และไดโอด ตอไวกับหมอแปลงไฟสูง 
(HIGH VOLTAGE TRANSFORMER) ทางดาน  Secondary   หรือ
ขดทุติยภูมิ ซ่ึงเปนขดไฟสูง 2000 โวลท (V)   สวนไฟ 3.3 โวลท (V) 
กระแสสลับ (AC) ไดจากขดไฟทางดาน Secondary  อีกขดของหมอ
แปลงถูกสงไปจุดไสหลอด (FILAMENT) ของแม็กนีตรอนโดยผานโชค 
และคอนเดนเซอร ซ่ึงทําใหแม็กนีตรอนมีการกําเนิดความถี่ที่แนนอน
คือ 2450 MHz 
  
 

Magnetron

Bleeder 
Resistor

3 . 3 V

AC 
220 V

AC 2000 V Diode

.

H . V. Capacitor

                 a.)  การทํางานของวงจรในชวงคลื่นบวก 
  
 

Magnetron

Bleeder 
Resistor

3. 3 V

AC 
220 V

AC 4000 V Diode

.

H . V. Capacitor

                b.)  การทํางานของวงจรในชวงคลื่นลบ 
 
                     รูปที่ 1 วงจรกําเนิดคลื่นไมโครเวฟ 
 
2.2 การควบคุมแบบฟซซ่ี 
การควบคุมแบบฟซซ่ีจะเปนตัวควบคุมแบบใชฐานความรู (Knowledge 
Base) หรือประสบการณจากผูเช่ียวชาญ เปนกฎหรือแนวทางในการ
ควบคุมเราจะเรียกตัวควบคุมไดอีกชื่อหน่ึงวา “ตัวควบคุมฟซซ่ีแบบ
ฐานความรู ”(Fuzzy Knowledge Base Controller : FKBC) 
โครงสรางของตัวควบคุมฟซซ่ีแบบฐานความรู จะประกอบดวยสวน
สําคัญ 4 สวน คือ 
1.ฟซซิเคชั่นโมดูล(Fuzzification Module) 
2.ฐานความรู(Knowledge Base) 
3.กลไกการอนุมาน(Interface Engine) 
4.ฟซซิฟเคชั่น(Defuzzification Module)   

 
ฟงกชันความเปนสมาชิกของอินพุต 
1. กําหนดยานการทํางานของคาผิดพลาด (error: e)  ใหเทากับ(-0.2 , 
0.2) และยานอัตราการผิดพลาด (Change of Error: ce) ใหเทากับ (-
0.02 , 0.02) 
2. รูปรางของฟงกชันการเปนสมาชิกของฟซซ่ีเปนรูปสามเหลี่ยม ซ่ึง
สามารถคํานวณหาคาระดับความเปนสมาชิกไดจากสมการที่ (1) 
3. จํานวนเทอมของฟซซ่ีเซต 5 เทอม และกําหนดคาลงิกวิสติก 5 
ระดับ 
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μe

NB NS ZE PS PB

-5 -0.3 -0.05 0 0.05 0.5 Temp-5  
        

 รูปที่ 2 ฟงกชันความเปนสมาชิกของคาผิดพลาดตําแหนง ( )e  
 

μce
NB NS ZE PS PB

-5 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 Temp-5  
 

รูปที่ 3 ฟงกชันความเปนสมาชิกอัตราการเปลีย่นแปลงของคาผิดพลาด
ตําแหนง ( )ce  
 
ฟงกชันความเปนสมาชิกของเอาทพุต 

ภาคดิฟซซิฟเคชัน มีหนาที่แปลงคาความเปนสมาชิกของ e และ ce ใน
รูปของฟซซ่ีเซต ใหอยูในรูปของ คริปซเซตของแรงดันอางอิง (Vref ) 
โดยมีขอกําหนดดังน้ี 
1.  เอกภพสัมพัทธของคาแรงดันอางอิง V ใหเทากับ ( 0, 5 ) 
2.  รูปรางของฟงกชันการเปนสมาชิกของฟซซ่ีเปนรูปสามเหลี่ยม 
3.  มีจํานวนฟซซ่ีเซต 5 เทอม และคาลิงกวิสติก 5 ระดับ 
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μ0
NB NS ZE PS PB

-5 -2.5 0 2.5 5 Temp 
รูปที่ 4 ฟงกชันความเปนสมาชิกของคาผิดพลาดตําแหนง (Vref ) 
 
ตารางที่ 1  แนวทางการออกแบบกฎควบคุมฟซซ่ีลอจิก 

 e 
ce 

 
NB 

 
NS 

 
ZE 

 
PS 

 
PB 

NB NB=1 NB=1 NB=1 NB=1 NB=1 

NS NB=1 NB=1 NS=2 NS=2 NS=2 

ZE NS=2 NS=1 ZE=3 PS=4 PS=4 

PS PS=4 PS=4 PS=4 PB=5 PB=5 

PB PB=5 PB=5 PB=5 PB=5 PB=5 

 
3. เคร่ืองมือและอุปกรณในการทดลอง 
รูปที่ 5 แสดงการทํางานของตูอบแหงไมโครเวฟแบบถังหมุน โดยใช
เทอรโมคับเปลจะตรวจจับอุณหภูมิและสงสัญญาณมาตรฐานไปยัง
คอมพิวเตอรเพื่อเปรียบเทียบกับคาอุณหภูมิที่ตองการ(Set point) และ
ประมวลผลใหสัญญาณออกมาไปควบคุมอุปกรณปลายทาง
(Actuator)คือ Solid state relay เพื่อปรับมุมทริกใหเน้ือของรูป
สัญญาณซายนมีคามากหรือนอย สงผลใหกําลงัไฟฟาของแมกนีตรอน 
และอุณหภูมิในหองอบมากนอยไปดวย  นอกจากนี้มีการตรวจจับ
นํ้าหนักของผลิตภัณฑและแสดงผลบนหนาจอตลอดเวลา 

 
Thermocouple

Microwave

Thermpcouple  Transmitter

Solid State Relay

Voltage Transmitter

Data acquisition
       boad

Computer

 
 

รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมการทํางานของตูอบแหงไมโครเวฟ
แบบถังหมุน 
 
3.1 สวนฮารดแวร จะแสดงในรูปที่ 2 ประกอบดวย ตูอบและอุปกรณ
การควบคุม  

เพลาขบัเพลาตาม

Thermocouple

ชองสงคลืน่จาก Magnetron

ชองดูดอากาศออก
ชองดูดอากาศเขา

 
 

 
 

รูปที่ 6 สวนประกอบฮารดแวร 
 
3.2 สวนซอฟแวร จะแสดงในรูปที่ 7 ประกอบดวย การปอนคา, การ
แสดงผลบนจอ  

 
 

รูปที่ 7 สวนประกอบซอฟแวรในการปอนขอมูลและแสดงผล 
 
4. ผลการทดลอง 
ผลการทดลองสามารถแบงออกเปน 2 สวน คือ 1. ความสามารถการ
ควบคุมอุณหภูมิในตูอบ 2. อิทธิพลของอุณหภูมิตอคุณภาพถั่วเหลือง 
4.1 การควบคุมอุณหภูมิในตูอบ 
จะเปนการควบคุมโดยการเซตคาอุณหภูมิตามกําหนดแลวกดปุม Start 
ที่โปรแกรมแลวปลอยใหทํางานโดยอัตโนมัติ(Automatic)แลวคอย
สังเกตดูวาน้ําหนักของเมล็ดพืชลดลงตามที่กําหนด  เม่ือไดคาน้ําหนักที่
ตองการก็ทําการบันทึกขอมูลโดยโปรแกรมจะทําการบันทึกคาขอมูลให
ทุกๆ 1 วินาที และมี  % Steady State Error ไมเกิน 1.58 % 
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a.)การควบคุมอุณหภูมิที่  60 ºC และน้ําหนักวัตถุดิบที่ลดลงจาก 200 g 
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b.)การควบคุมอุณหภูมิที่  70 ºC และน้ําหนักวัตถุดิบที่ลดลงจาก 200 g 
     

รูปที่ 8 การปรับอุณหภูมิเปาหมายที ่60 oC และ 70oC 
 
จากรูปที่ 8 พบวาการควบคุมแบบฟซซ่ีลอจิกมีขอดีกวาการควบคุม
แบบ ON OFF[1] โดยใหคาผิดพลาดที่สภาวะคงที่ (Steady State) ไม
เกิน 1.58% และ ที่อุณหภูมิสูงเปาหมายสูงข้ึนจะทําใหเวลาในการ
อบแหงนอยลงจนกระทั่งเหลือความชื้นมาตรฐานเปยก24% 
 
4.2 อิทธิพลของอุณหภูมิตอคุณภาพถั่วเหลือง 

A.)  60 C ถัว่เหลอืงทีผ่านการอบที ่ o

B.)  70 C ถัว่เหลอืงทีผ่านการอบที ่ o
 

 
รูปที่ 9 คุณภาพของถ่ัวเหลืองที่อุณหภูมิเปาหมาย 60 oC และ 70oC 
 
จากรูปที่ 9 ที่อุณหภูมิต่ํากวา 70oC เปลือกถั่วเหลืองจะน่ิม และอบที่
อุณหภูมิสูงกวาน้ีจะทําใหเปลือกแข็งและไหม ดังน้ันที่อุณหภูมิ 70oC 
จะไดเมล็ดถ่ัวเหลืองที่อบแหงแลวมีสีผิวของเปลือกสวยสดและเนื้อไม
กรอบแข็ง 
 
5. สรุปผลการทดลองและแนวทางการแกไข 

การควบคุมอุณหภมิูแบบฟซซ่ีลอจิก จะใหคาอุณหภูมิใน
ตูอบเขาใกลคาอุณหภูมิที่ตองการ โดยใชเวลาวิ่งเขาสูเปาหมาย (Rise 
time) ประมาณ  3 นาทีและมีคาความผิดพลาดที่สภาวะคงที่ (Steady 
State) ไมเกิน 1.58 % จากการทดลองการอบแหงวตัถุดิบถ่ัวเหลืองที่
อุณหภูมิตางกัน  พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแหงคือ ชวง 70 
oC ซ่ึงไดเมล็ดถ่ัวที่อบแหงที่มีความสด และไมกรอบ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
ผูนําเสนอขอขอบคุณทีมงานวิจัยที่ประกอบดวยนาย พลากร ลินณะศิริ , 

นายธนบูรณ  สุรินทร  และ นายวินัย โชติศิริวรกุล 
นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน ที่มี
ความขยันอดทนในการทําวิจัยครั้งน้ีอยางเต็มความสามารถ 
 
เอกสารอางอิง 
[1]   สันติ หวังนิพพานโต, ศักดา พรหมเหมือน และมุสตาฟา ยะภา, 
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       2551, การอบแหงเมล็ดถ่ัวเหลอืงดวยคลื่นไมโครเวฟ, การประชุม 
       วิชาการการถายเทพลังงานความรอนและมวลในอุปกรณดาน 
       ความรอน คร้ังที่ 7,  13-14 มีนาคม 2551, โรงแรมยูเรเซีย  
       จังหวัดเชียงใหม. 
 [2]  สันติ หวังนิพพานโต, ประสิทธิ์ นางทิน, 2550, การควบคุม
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