
ประสบการณในการดัดแปลงรถยนตน่ังสวนบุคคลเพ่ือใช
เชื้อเพลงิแบบทวิ(นํ้ามัน/กาซ) 

Experiences in Re-trofit Bi-Fuel Passenger Cars 
(Gasoline/Autogas) 

รักษิต ฐิติพัฒนพงศ 

หนวยปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว, ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

©TSAE2008 

Keyword: Spark Ignition Engine, Alternative Fuel, CNG, LPG 

 

บทคัดยอ 

พลังงานทางเลือกในรูปแบบของกาซนั้นสามารถนํามา

ประยุกตใชทดแทนในยานยนตไดโดยการดัดแปลงและ

ติดต้ังอุปกรณเสริมในการควบคุมการจายเช้ือเพลิงเขาสู

เคร่ืองยนตก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยาง

แพรหลายในกลุมรถยนตนั่งและรถกระบะขนาดเล็ก ใน

บทความนี้ไดนําเสนองานจากประสบการณการดัดแปลง

ติดต้ังและทดสอบสมรรถนะของรถยนตนั่งสวนบุคคลท่ี

เพิ่มระบบจายเช้ือเพลิงกาซทั้งในสวนของกาซธรรมชาติ

อัดและกาซปโตรเลียมเหลวในจํานวนมากที่ผานมา ซึ่ง

ครอบคลุมการทดสอบสมรรถนะและวิธีการวิเคราะหผล

การทดสอบ อีกทั้งยังไดนําเสนอวิธีการประเมินสมรรถนะ

ของรถยนตที่ไดรับการดัดแปลงติดต้ังระบบเช้ือเพลิงแบบ

ทวิรวมถึงกรณศึีกษาปญหาท่ีผานมา 

ABSTRACT 

Autogas can be used as an alternative fuel for 

automotive application by minor modification on the 

automotive with additional equipments. This 

method is widely used in passenger car and light 

truck. In this article, the experiences on 

modifications Compressed Natural Gas (CNG) and 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) in large scale were 

reviewed. The performance test and analysis 

procedure were reveal form previous articles 

including the locally cases study. 

บทนํา 

ในปจจุบันท่ีราคาน้ํามันในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น 

ประเทศไทยเองก็ประสบปญหาตนทุนในภาคขนสงที่

สูงขึ้นเนื่องการพึ่งพาการนําเขานํ้ามันจากตางประเทศซ่ึง

คิดเปนรอยละ 85 [1] ของปริมาณการจัดหาท้ังหมด ทํา

ใหประเทศไทยขาดสเถียรภาพทางดานพลังงาน ซึ่ง

รัฐบาลเองก็ไดมีการสงเสริมเก่ียวกับการแสวงหาแหลง

เช้ือเพลิงและพลังงานท่ีผลิตไดเองภายใน ประเทศเพื่อ

ความม่ันคงในดานพลังงานของประเทศไทย ไมวาจะเปน

การสงเสริมใหประชาชนหันมาใชแกสธรรมชาติเปน

เช้ือเพลิงทางเลือกที่ใชกับรถยนต หรือการสนับสนุนใหใช

เช้ือเพลิงที่ผลิตไดโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศ ทั้งนี้

เ น่ืองจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมซึ่งมี

วัตถุดิบทางการเกษตรมากมายท่ีสามารถนํามาเปน

วัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกน้ํามันในหลายรูป 

แบบ  เชน  การใชน้ํ า มัน พืชมาใช เปน เ ช้ือ เพลิงใน



เคร่ืองยนตดีเซลโดยตรง การเอานํ้ามันพืชที่ใชแลว น้ํามัน

ปาลมดิบ เมล็ดสบูดํา เมล็ดยางพารา ไขมันสัตว มาผลิต

เปนน้ํามันไบโอดีเซล(Biodiesel) และการนําเอา มัน

สําปะหลัง ออย มาผลิตเปนเอทานอล (Ethanol) แลว

นํามาใช เปนเ ช้ือเพลิงในเคร่ืองยนต  อยางไรก็ตาม

พลังงานทดแทนท่ีผลิตไดจากภาคเกษตรกรรมน้ันยังไม

พอเพียงกับความตองการใชภายในประเทศ ในทาง

กลับกันพลังงานทางเลือกในรูปของกาซนั้นมีมาก

เพียงพอกับความตองการและสามารถนํามาประยุกตใช

ทดแทนในยานยนตได โดยการดัดแปลงและติดต้ัง

อุปกรณเสริมในการควบคุมการจายเ ช้ือเพลิงเขาสู

เคร่ืองยนตก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยาง

แพรหลายในกลุมรถยนตนั่งและรถกระบะขนาดเล็ก ใน

บทความนี้ จ ะ ได นํ า เสนองาน วิจั ยที่ ผ านมาและ

ประสบการณในการประยุกตใชเชื้อเพลิงประเภทกาซใน

ยานยนตที่ใชเคร่ืองยนตจุดระเบิดดวยประกายไฟและ

เปนระบบเชื้อเพลิงแบบทวิ 

การดัดแปลงติดต้ัง 

ในการดัดแปลงระบบการจายเช้ือเพลิงใหสามารถใชชนิด

กาซเปนเชื้อเพลิงทดแทนท่ีเปนนิยมน้ันคือระบบเช้ือเพลิง

แบบทวิ (Bi-Fuel) ซึ่งทําไดโดยการติดต้ัง ถังบรรจุกาซ, 

ชุดวาลวอัตโนมัติ, อุปกรณลดความดัน, เคร่ืองผสมกาซ 

และ สมองกลควบคุมการจายกาซชนิดทุติยภูมิ ตามรูปที่ 

๑ และ ๒ หลักการทํางานของชุดดัดแปลงนี้คือ กาซจาก

ถังกักเก็บท่ีอยูทายรถจะถูกนําออกมาโดยทอนํากาซ

แรงดันสูงมายังหองเคร่ืองยนตผานล้ินอัตโนมัติซึ่งไดรับ

สัญญาณจากสมองกลควบคุมใหทํางานเม่ือเครื่องยนต

ทํางาน แลวจึงเขาสูอุปกรณลดแรงดันซ่ึงจะทําการปรับ

แรงดันใหตํ่าลง(ประมาณ 1.1 ถึง 2.2 บาร) และรักษา

ระดับแรงดันใหคงท่ี กาซแรงดันตํ่าจะไหลผานไสกรอง

กาซเพื่อท่ีจะรอการจายที่เคร่ืองผสมกาซแบบไฟฟาซ่ึงจะ

ทําการฉีดกาซเขาสูทอรวมไอดีของเครื่องยนตในบริเวณท่ี

ใกลกับการฉีดน้ํามันเช้ือเพลิง ซึ่งเคร่ืองผสมกาซแบบ

ไฟฟาจะไดรับสัญญาณการส่ังจายกาซมาจากกลอง

สมองกลซึ่งทําการประมวลสัญญาณการจายน้ํามัน

เช้ือเพลิงจากกลองสมองกลเดิมของรถยนตรวมกับหัววัด

สัญญาณอื่นๆตามรูปท่ี ๓ และทําการปรับปรุงสัญญาณ

เพื่อใหสามารถควบคุมการเผาไหมเช้ือเพลิงกาซไดอยาง

สมบูรณ[2] 

 
รูปที่ ๑ การดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชกาซเปนเช้ือเพลิง

ทดแทน 

 
รูปที่ ๒ ชุดอุปกรณดัดแปลงเชื้อเพลิงกาซแบบทวิ 

 
รูปที่ ๓ หลักการทํางานของสมองกลควบคุมการจาย

เช้ือเพลิง 



หลักการปรับแตงการจายเช้ือเพลิง 

พื้นฐานของเคร่ืองยนตที่นํามาดัดแปลงใหสามารถใช

เช้ือเพลิงแบบทวินี้คือเคร่ืองยนตสันดาปภายในชนิดจุด

ระเบิดดวยประกายไฟ ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

เคร่ืองยนตชนิดน้ีตองการการควบคุมอัตราสวนผสม

ระหวางเช้ือเพลิงใหใกลเคียงกับคาอัตราสวนในทาง

ทฤษฎีมากที่สุดโดยสามารถประเมินไดจากสมการการ

เผาไหม (๑) 

 

CH4+2[O2+(3.76)N2]→CO2+2H2O+2(3.75)N2      (๑) 

 

ซึ่งเปนการเผาไหมระหวางกาซมีเทน (CH4) และอากาศ 

(อากาศประกอบดวย ออกซิเจน, O2 รอยละ 21 และ 

ไนโตรเจน, N2 รอยละ 78 ในหนวยของโมล) เพื่อให

สามารถประเมินไดงายขึ้นอากาศสามารถแทนดวย

สวนประกอบของ ออกซิเจน 1 สวนและ 3.76 สวนของ

ไนโตรเจน ในการเผาไหมที่สมบูรณนั้นผลลัพธที่ไดคือ 

คารบอนไดออกไซด (CO2 ) และนํ้า (H2O) เพ่ือใหไดการ

เผาไหมที่สมบูรณสมดุลสมการเคมีขางตนท่ีเผากาซ

มีเทน 1 โมลจําเปนตองใชอากาศจํานวน 2 โมล (ใน 1 

โมลมีเทนหนัก 16 กก., ออกซิเจนหนัก 32 กก. และ 

ไนโตรเจนหนัก  28 กก.) เม่ือแปลงอัตราสวนเปนหนวย

ของน้ําหนักแลวจะไดสวนผสมระหวางมีเทน 1 กก. 

จะตองใชอากาศจํานวน 17.2 กก. นี้คืออัตราสวนผสม

ระหวางเชื้อเพลิงและอากาศ (A/F, Air to Fuel Ratio) 

ในทางทฤษฎี (Stoichiometric Ratio) ซึ่งจะขึ้นอยูกลับ

โครงสรางทางเคมีของเชื้อเพลิงนั้นๆ ตามที่แสดงใหเห็น

ในตารางท่ี ๑ อนึ่งโดยทั่วไปแลวการวัดอัตราการเผาไหม

จะใชวิธีการเปรียบเทียบซึ่ งจะไดคาเชิงสัมพันธใน

เช้ือเพลิงแตละชนิดตามสมการท่ี (๒) ซึ่งคาที่ไดสามารถ

ประเมินไดโดยงายคือ สวนผสมทางทฤษฎี (λ=1), กรณี

ที่เช้ือเพลิงมากเกินไป (λ<1) และ กรณีที่เช้ือเพลิงนอย

เกินไป (λ>1) 

sto

act
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FA

]/[
]/[

=λ            (๒) 

 

ตารางที่ ๑ อัตราสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงตออากาศที่เหมาะสม 

เช้ือเพลิง สูตรเคมี อัตราสวนผสมทางทฤษฏี ออกเทน (RON) 

น้ํามันแกโซลีน C8H15 14.6 92-98 

เอทานอล C2H5OH 9.0 107 

มีเทน CH4 17.2 120 

โปรเพน (กาซปโตรเลียมเหลว) C3H8 15.7 110 

กาซธรรมชาติอัด (ปตท.)  CH4 (รอยละ82) 12.0 - 

    

การวิจัยที่ผานมา 

สําหรับงานวิจัยท่ีผานมาไดมีการศึกษาการใชระบบ

อิเล็กทรอนิกสในการควบคุมการจายเชื้อเพลิงชนิดกาซ

ต้ังแตป 2547 [4] โดยการใชชุดควบคุมแบบปรับได 

(ECU) ซึ่งมีจําหนายสําหรับรถยนตสมรรถนะสูงมาใชใน

เคร่ืองยนตขนาด (1.5 ลิตร) รวมกับเชื้อเพลิงกาซ

ธรรมชาติอัดสําหรับยานยนตโดยทดสอบที่ คาความดัน

เบรก (BMEP) ที่ 100 kPa และ 500 kPa การใชระบบ

หัวฉีดอิเล็กทรอนิกสสามารถทําใหเคร่ืองยนตรักษาอัตรา

สวนผสมระหวางเ ช้ือเพลิงและอากาศใหคงที่และ

ใกลเคียงกับทฤษฎี (λ≈1)ไดในทุกภาวะท่ีทําการทดสอบ 

อยางไรก็ตามอัตราส้ินเปลืองจําเพาะของเชื้อเพลิงกาซ

ธรรมชาติอัดสูงกวาน้ํามันแกโซลีนในทุกชวงสภาวะ, 



ประสิทธิภาพเชิงความรอน ผลจากการทดสอบก็ชี้ใหเห็น

วาเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติมีคานอยกวาเม่ือเปรียบเทียบ

กับเช้ือเพลิงนํ้ามัน ในสวนของการทดสอบมลภาวะอัน

ไดแก (CO, CO2, และ HC) พบวาเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติ

มีการปลดปลอยมลภาวะนอยกวาเช้ือเพลิงน้ํามัน ตอมา

ไดมีการทดสอบเพิ่มเติมโดยทําการปรับแตงอัตราสวน

กําลังอัดของเครื่องยนตใหสูงขึ้นและเหมาะสมกับคาออก

เทนของเชื้อเพลิงชนิดกาซธรรมชาติ [5] โดยทดสอบดวย

อัตราสวนกําลังอัดท่ี 10.5, 13.0, และ 14.3 ผลการ

ทดสอบพบวาท่ีกําลังอัด 10.5 นั้นเชื้อเพลิงชนิดกาซ

ธรรมชาติอัดมีสมรรถนะดอยกวาเช้ือเพลิงน้ํามันแกโซลีน

ในทุกๆดาน จากการวิเคราะหอุณหภูมิไอเสียพบวา

เช้ือเพลิงกาซธรรมชาติอัดมีอุณหภูมิที่สูงกวาน้ํามันแก

โซลีนในทุกสภาวะการทํางานท่ีสงผลตอสมรรถนะในดาน

ตางๆทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากอัตราการเผาไหมของเช้ือเพลิง

กาซท่ีชากวาน้ํามัน  เม่ือทําการปรับอัตราสวนกําลัง

เพิ่มขึ้นเปน 13.0 และ14.3 ในการใชเช้ือเพลิงกาซ

ธรรมชาติอัดพบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนมีคาสูงกวา

การใชน้ํามันแกโซลีนเปนเชื้อเพลิง (ที่อัตรสวนกําลังอัด 

10.5) และ อัตราสวนส้ินเปลืองจําเพราะก็มีคาตํ่ากวาเม่ือ

ใชน้ํามัน กําลังอัดที่สูงขึ้นสามารถชดเชยการเผาไหมที่ชา

ลงและคาพลังงานที่ลดลงของกาซธรรมชาติอัด ในสวน

ของการปลดปลอยมลพิษนั้นเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติที่

กําลังอัดตางๆมีการปลดปลอยในอัตราท่ีใกลเคียงกับและ

ตํ่ากวาเม่ือเปรียบเทียบกับน้ํามันแกโซลีน 

 

ในป 2548 ประเทศไทยไดประสบปญหาในดานน้ํามัน

เช้ือเพลิงที่มีความจําเปนอยางย่ิงในภาคขนสงมีราคาที่

สูงขึ้นจึงไดมีการพัฒนาอุปกรณเพื่อดัดแปลงเครื่องยนต

จุดระเบิดดวยประกายไฟใหใชเช้ือเพลิงกาซเปนเชื้อเพลิง

ทดแทนในระบบเช้ือเพลิงทวิซึ่งมีการพัฒนาจนอยูใน

ระดับที่ใกลเคียงกับอุปกรณจากตางประเทศ [2] และยัง

ไดมีการทดสอบภาคสนามกับชุดอุปกรณกาซจากผูผลิต

ตางๆ[6] โดยรถยนตที่เขารวมทําการทดสอบไดรับการ

ติดต้ังชุดดัดแปลงชนิดหัวฉีดควบคุมดวยสมองกลและ

ไดรับการปรับแตงการจายเชื้อเพลิงใหมีคาใกลเคียงกับ

ทางทฤษฏี   อีกท้ังยังไดมีการนํามาทดสอบสมรรถนะ

ด วยแทนไดนาโมมิ เตอร สํ าห รับรถยนต  (Chassis 

Dynamometer) ในสวนของการทดสอบกับเชื้อเพลิงชนิด

กาซธรรมชาติอัดพบวาสมรรถนะของรถยนตมีคาลดลง

รอยละ 10 ถึง 30 เม่ือเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงประเภท

น้ํามันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนานี้อยางไรก็ดีก็พบ

ถึงความแตกตางอัตราสวนของกําลังท่ีลดลงในรถยนตที่

มีความแตกตางในระบบจุดระเบิด ในขณะที่การทดสอบ

กับเชื้อเพลิงชนิดกาซปโตรเลียมเหลวนั้นสมรรถนะมีคา

ใกลเคียงกับเช้ือเพลิงประเภทน้ํามัน ทั้งนี้ไดมีการขยาย

ผลในการทดสอบภาคสนามโดยไดรับการสนับสนุนใหมี

การติด ต้ังกับรถยนตของบุคคลท่ัวไปซึ่ งได รับการ

ดัดแปลงใหใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงทางเลือก[7] 

ผลการทดสอบสมรรถนะชี้ใหเห็นถึงผลกระทบกลุมของ

รถยนตเม่ือใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงทางเลือกโดย

สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมตามตารางท่ี ๒ 

 

ส่ิงท่ีกอใหเกิดความแตกตางในผลการทดสอบเกิดจาก

ระบบจุดระเบิดของตัวเครื่องยนตโดยเครื่องยนตในกลุม 

ก) ผูผลิตยอมใหชุดควบคุมการจุดระเบิดปรับมุมจุด

ระเบิดใหสูงขึ้นไดเหมาะสมกับเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติอัด 

ในขณะท่ีกลุม ข) นั้นชุดควบคุมการจุดระเบิดสามารถ

ปรับมุมใหสูงขึ้นไดอยางจํากัด ในขณะที่ กลุม ค) ชุด

ควบคุมการจุดระเบิดถูกปรับต้ังเพิ่อใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง

แตเพียงอยางเดียว 

ตอมาไดมีความสนใจในระบบจุดระเบิดที่สงผลกระทบ

ตอสมรรถนะของรถยนตที่ไดรับการดัดแปลงเพื่อใชกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงทดแทน [8] โดยเฉพาะการติดต้ัง

อุปกรณปรับจังหวะการจุดระเบิด (Timing Advance 

Processor, TAP) ในรถยนตกลุม ก) จากการทดสอบ

สมรรถนะพบวาสมรรถนะของเครื่องยนตที่ไมไดติดต้ัง 

TAP ดอยกวาการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงเฉล่ียที่รอยละ 20 

ในขณะที่เม่ือมีการติดต้ัง TAP เพ่ือปรับปรุงองศาการจุด

ระเบิดพบวาสมรรถนะดวยกวาการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง

เฉล่ียรอยละ 15 การวิเคราะหผลไดชี้ใหเห็นวาเม่ือใช

เช้ือเพลิงกาซธรรมชาติอัดเครื่องยนตมีการดูดอากาศเพื่อ



ใชในการเผาไหมลดลงรอยละ 5 ถึง 10 เม่ือเปรียบเทียบ

กับการใชน้ํามันเปนเช้ือเพลิง(รูปที่ ๓)  อนึ่งจากการวัด

มุมองศาการจุดระเบิดพบวาเม่ือเคร่ืองยนตที่ใชในการ

ทดสอบใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติระบบสมองกลไดปรับ

มุมการจุดระเบิดใหสูงขึ้นประมาณ 4° จากกรณีที่ใช

น้ํามันเปนเชื้อเพลิง ในขณะท่ีการติดต้ัง TAP นั้นมีมุมจุด

ระเบิดสูงขึ้นประมาณ 16° การกรณีที่ใชน้ํามันเปน

เช้ือเพลิง(รูปที่ ๔) ทั้งนี้สามารถสรุปไดวาเคร่ืองยนตที่ใช

กาซธรรมชาติอัดเปนเช้ือเพลิงทดแทนมีความจําเปน

อยาง ย่ิงที่ ต องทํ าการปรับแต งระบบจุดระเบิดให

เหมาะสมซึ่งเปนการใชเช้ือเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ 

และ ลดปญหาหลังจากการติดต้ังในดานของสมรรถนะ 

จากผลการวิจัยเบ้ืองตนจะเห็นไดวาการดัดแปลงรถยนต

เพื่อใชระบบเช้ือเพลิงน้ํามัน/กาซแบบทวินั้น เช้ือเพลิงกาซ

ธรรมชาติอัดมีขอจํากัดมากกวาเช้ือเพลิงประเภทกาซ

ปโตรเลียมเหลว อยางไรก็ตามระบบที่ใชกาซปโตรเลียม

เหลวเปนเชื้อเพลิงทดแทนนั้นก็ยังพบปญหาแตก็สามารถ

แยกแยะปญหาไดงายกวาระบบที่ใชกาซธรรมชาติอัด 

 ตารางที่ ๒ ผลกระทบของรถยนตที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิง[7] 

กลุม สมรรถนะเม่ือเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงน้ํามัน การใชงาน 

ก)  กลุมที่มีสมรรถนะใกลเคียง

กับการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิง 

ลดลงไมเกินรอยละ 20 ไมมีปญหา 

ข) กลุมที่มีสมรรถนะแตกตาง ลดลงมากกวารอยละ 20 สามารถใชงานอยางมีขอจํากัด 

ค) กลุมที่มีการสูญเสีย

สมรรถนะอยางชัดเจน 

ลดลงมากกวารอนละ 30 พบปญหาในการใชงาน  

(การรักษารอบเดินเบาไมได) 

  

การวิเคราะหดวยการทดสอบสมรรถนะ 

ได มีรายงานถึงปญหาในการดัดแปลงติดต้ังระบบ

เช้ือเพลิงแบบทวิโดยใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง

ทดแทน [9] ไดมีการเปรียบเทียบสมรรถนะของรถยนตที่

ไดรับการดัดแปลงจากผลการทดสอบพบกวาในกรณี

ปกติเคร่ืองยนตควรใหสมรรถนะใกลเคียงกับการใชน้ํามัน

เปนเชื้อเพลิงหรือไมควรมีคาดอยกวารอยละ 10 อยางไร

ก็ตามในกรณีที่พบปญหาเปนกรณีที่รถยนตมีอายุการใช

งานมากกวา 150,000 กม. และมีการสูญเสียสมรรถนะ

เม่ือเปรียบเทียบเช้ือเพลิงทางสองชนิดมากกวารอยละ 20  

(รูปที่ ๕) ซึ่งในกรณีนี้คาดวาเกิดจากการสึกหรอ

เนื่องมาจากอายุการใชงานของเคร่ืองยนต ไดมีการ

เสนอแนะใหทํากาารปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนต ตอมาไดมี

การปรับปรุงสภาพของรถยนตทดสอบและทําการ

วิเคราะหผลเปรียบเทียบ [10] โดยการปรับเปล่ียน

เคร่ืองยนตที่มีอายุการใชงานนอยกวามาติดต้ังในรถยนต

ทดสอบแทน  ผลจากการทดสอบสมรรถนะและ

เปรียบเทียบการสูญเสียสมรรถนะเม่ือใชเช้ือเพลิงกาซ

ปโตรเลียมเหลวพบวามีการสูญเสียสมรรถนะตํ่ากวารอย

ละ 10 (รูปที่๖) ในขณะท่ีไมพบปญหาในการใชงานใน

เคร่ืองยนตใหม  

อยางไรก็ตามวิธีการทดสอบสมรรถนะของรถยนตที่ติดต้ัง

เปรียบเทียบระหวางเชื้อเพลิงทั้งสองชนิดนั้นสามารถ

ใชไดในกรณีของเช้ือเพลิงกาซปโตรเลียมเหลวเปน

เช้ือเพลิงทดแทนเทานั้น ในกรณีที่ใชกาซธรรมชาติอัดเปน

เช้ือเพลิงทดแทนนั้นจากที่กลาวไวขางตนสมรรถนะเม่ือใช

กาซธรรมชาติอัดเปนเชื้อเพลิงทางเลือกมักมีคาดอยกวา

การใชเช้ือเพลิงจากน้ํามันจึงไมสามารถนําอัตราสวนการ

สูญเสียสมรรถนะมาเปนตัวบงช้ีถึงปญหาของรถยนตได

โดยตรง อนึ่งไดมีการนําเสนอวิธีการประเมินความ



สมบูรณของเครื่องยนตจากการทดสอบสมรรถนะดวย

การใชคาความดันประสิทธิผลเฉลี่ย (Mean Effective 

Pressure, MEP) ทั้งกอนและหลังทําการดัดแปลงติดต้ัง

[11] ซึ่งคา MEP นั้นเปนตัวแปรที่ไมขึ้นกับขนาดของ

เคร่ืองยนตและสามารถอางอิงถึงคามาตรฐานในชวง

เดียวกันไดซึ่งจากการทดสอบเปรียบเทียบระหวางรถยนต

กรณีที่พบและไมพบปญหา รถยนตที่ไมพบปญหามีคา

ความดันใกลเคียงกับคามาตรฐาน ( ประมาณ1000 kPa, 

เคร่ืองยนตแกโซลีนที่ไมมีระบบอัดอากาศชวย) เม่ือ

ทดสอบดวยน้ํามัน ในสวนของกรณีที่พบปญหาพบวามี

คา MEP ตํ่ากวาคามาตรฐานมากเม่ือทดสอบดวยน้ํามัน 

ทั้งน้ีในกรณีที่เคร่ืองยนตมีความสมบูรณคาความดันท่ี

ประเมินจากการทดสอบสมรรถนะตองมีคาไมนอยกวา 

900 kPa เม่ือทดสอบดวยน้ํามัน อยางไรก็ตามจาก

ประสบการณประยุกตใชวิธีการน้ีในงานวิจัยภายหลัง

พบวามีความคลาดเคลื่อนอยูมากเน่ืองจากวิธีการน้ี

ตองการความเที่ยงตรงของแทนทดสอบสมรรถนะและ

ขอมูลของอัตราทดในชุดสงกําลังของรถยนตที่เขาทําการ

ทดสอบ  

ยศพงษ และ คณะ[11] ไดวิเคราะหสวนผสมในกาซ

ธรรมชาติสําหรับยานยนตที่ มีอยู ในประเทศไทยซึ่ง

สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมที่มีความแตกตางกัน

อยางมากพบวามีความผันแปรในดัชนีที่สําคัญมากถึง

รอยละ 35 ทั้งนี้ไดมีการเปรียบเทียบกับมาตรฐานตางๆท่ี

มีอยูทั่วโลกซ่ึงกําหนดใหมีความผันแปรของดัชนีวอบบี 

(Wobbe Index) ไมเกินรอยละ 12 ในขณะท่ีความผัน

แปรในดัชนีวอบบีของกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตใน

ประเทศไทยจากทุกแหลงอยูที่รอยละ 34  โดยความผัน

แปรนี้สงผลกระทบตออัตราสวนระหวางเช้ือเพลิงและ

อากาศซึ่งสงผลกระทบมากเกินกวาชวงการเผาไหมของ

เช้ือเพลิงในเครื่องยนตแบบจุดระเบิดดวยประกายไฟและ

อาจกอใหเกิดปญหาในการใชงานเม่ือรถยนตเปล่ียน

แหลงจายเชื้อเพลิงกาซ  ทั้ งนี้ ได มีการนําเสนอแนว

ทางแกไขในสองประการไดแก ก) การปรับปรุงคุณภาพ

กาซและการกําหนดมาตรฐานกาซใหเหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย และ ข) การใชระบบสมองกลในการจัดการ

เคร่ืองยนตที่สามารถปรับตัวใหเขากับความผันแปรของ

เ ช้ือเพลิงได  เพื่อให เ กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ประยุกตใชเช้ือเพลิงกาซธรรมชาติอัดในยานยนต 
กรณีศึกษาอ่ืนๆ  
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เคร่ืองเดิม เคร่ืองใหม

รูปที่ ๕ อัตราสวนเฉล่ียของกําลังลดลงเปรียบเทียบระหวาง

เคร่ืองยนตกาและเคร่ืองยนตใหม  [10] 

รูปที่ ๔ ความสัมพันธระหวางสมรรถนะที่สูญเสียกับอายุ

การใชงานของรถยนต[9] 

 

ในสวนของเครื่องยนตที่พบปญหาในการดัดแปลงใช

เชื้อเพลิงกาซ(ทั้งกาซธรรมชาติอัดและกาซปโตรเลียม

เหลว) มากที่สุดไดแกเคร่ืองยนตที่ใชระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง

แบบกลไก (K-Jetronic) [13] เน่ืองจากอุปกรณที่ใชวัด

อัตราการไหลของอากาศถูกติดต้ังมาในตําแหนงที่ไม 

สามารถติดต้ังเครื่องผสม (Venturi mixer) สําหรับระบบ

จายกาซดวยกลไกไดสะดวกและการทํางานแบบหัวฉีด

เช้ือเพลิงแบบกลไกเองก็ไมมีสัญญาณอางอิงใหกับกลอง

ควบคุมในชุดดัดแปลงเชื้อเพลิงกาซท่ีมีจําหนายทัวไป 

ทั้งน้ีไดมีการพัฒนาชุดคําส่ังเพื่อใหชุดสมองกลควบคุม

การจายกาซสามารถขับสัญญาณไปยังชุดหัวฉีดกาซดวย

ไฟฟาโดยการประมวลสัญญาณความเร็วรอบ (RPM) 

รวมกับภาระของเคร่ืองยนตผานทางมุมของล้ินปกผีเส้ือ 

(TPS) [14] จากผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต

เปรียบเทียบระหวางระบบจายเช้ือเพลิงแบบสมองกลและ

กลไก โดยพบวาระบบที่มีสมองกลอิเล็กทรอนิกสควบคุม

การจายเชื้อเพลิงมีแรงบิดมากกวาระบบกลไกรอยละ 33 

ในขณะท่ีอัตราส้ินเปลืองเชื้อเพลิงลดลงสูงสุดรอยละ 27 

อีกท้ังการควบคุมที่เพิ่มขึ้นยังสามารถลดการปลดปลอย 

คารบอนมอนอกไซด (CO) ไดกวารอยละ 96 จะเห็นไดวา

การใชหัวฉีดอิเล็กทรอนิกสรวมกับสมองกลควบคุมการ

จายเช้ือเพลิงสามารถเพ่ิมสมรรถนะของเคร่ืองยนต 

สามารถควบคุมอัตราสวนผสมเชื้อเพลิงใหคงที่ในทุก

สภาวะการทํางานและประสิทธิภาพการเผาไหมรวมถึง

การปลดปลอยมลภาวะไดเปนอยางดี[15]  

 

รูปที่ ๖ ระบบหัวฉีดเช้ือเพลิงแบบกลไก[13] 

  

รูปที่ ๗ วิธีการควบคุมหัวฉีดไฟฟา [14] 

 



ปญหาในสวนของระบบไฟฟาในรถยนตก็นับเปนประเด็น

หนึ่งที่มีความสําคัญโดยเฉพาะอยางย่ิงรถยนตที่ถูกนําไป

ดัดแปลงติดต้ังเช้ือเพลิงกาซแบบทวิซึ่งอาจทําใหเกิดการ

เขาใจผิดและโทษตัวชุดอุปกรณดัดแปลงกาซ[15] โดยที่

รถยนตที่เขามาตรวจวิเคราะหปญหา พบวาเคร่ืองยนตจะ

ดับเอง, เดินไมเรียบ และ ไมมีกําลัง เม่ือใชเชื้อเพลิงท้ัง

น้ํามันและกาซ ทั้งน้ีไดมีการพัฒนาขั้นตอนการตรวจ

วิเคราะหซึ่งผลการวิเคราะหพบวากราวของระบบประจุไฟ

จากเครื่องยนตเ ช่ือมตอไมสมบูรณกับตัวถัง  ซึ่งมิได

เก่ียวของกับอุปกรณกาซแตอยางใดแตก็สงผลกับภาพ

โดยรวมของรถยนตทําให เกิดการเขาใจผิดถึงสาเหตุของ

ปญหาได 

สรุป 

การดัดแปลงรถยนตนั่งสวนบุคคลใหสามารถใชพลังงาน

ในรูปแบบของกาซ (กาซธรรมชาติอัด/กาซปโตรเลียม

เหลว) เพื่อใชทดแทนพลังงานจากนํ้ามัน นั้นสามารถลด

คาใชจายในการขนสงไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามในการ

ประยุกตใชก็มีขอจํากัดทางเทคนิคที่เปนคุณสมบัติที่

แตกตางไปของเช้ือเพลิงชนิดกาซ ความรูความเขาใจใน

หลักการเผาไหมในเคร่ืองยนตของผูทําการดัดแปลงและ

การใชวิธีการทดสอบสมรรถนะเพ่ือวิเคราะหปญหาทั้ง

กอนและหลังการดัดแปลงติดต้ังระบบเช้ือเพลิงแบบทวิ

(น้ํามัน/กาซ) ก็เปนแนวทางหน่ึงในการแกไขและปองกัน
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