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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ศึกษาผลของการใชน้ํามันสบูดําผสมกับน้ํามันไบโอดีเซลมาตรฐาน (น้ํามัน B5) ที่มีตอ

สมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว คณะผูวิจัยพบวาน้ํามัน B5 ที่ผสมกับน้ํามันสบูดําไมเกิน 20 vol% มี
คาความหนืดอยูในเกณมาตรฐานคือ มีคาต่ํากวา 5 cSt แตคาความเปนกรดของน้ํามันผสมมีคาต่ําสุดคือ 4.7 
mgKOH/g ขณะที่คามาตรฐานตองไมเกิน 0.5 mgKOH/g ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตแสดงใหเห็น
วาน้ํามัน B5 ผสมน้ํามันสบูดําสูงสุดถึง 40 vol% สามารถใชกับเครื่องยนตไดตามปกต ิ แตสมรรถนะของ
เครื่องยนตมีคาลดลงและอัตราการใชเชื้อเพลิงมีคาเพิ่มขึ้น ตามอัตราสวนผสมของน้ํามันสบูดํา ที่อัตราสวน
ผสมน้ํามันสบูดํา 40 vol% เทียบกับน้ํามัน B5 บริสุทธ กําลังเครื่องยนตมีคาลดลง 7.5% และอัตราการใช
เชื้อเพลิงมีคาเพิ่มขึ้น 15.9% โดยเฉลี่ยจากทุกรอบการทํางานของเครื่องยนต 
 
คําสําคัญ :  พลังงานทดแทน  น้ํามันสบูดํา  สมรรถนะเครื่องยนต  ไบโอดีเซล 
 

Abstract 
The effect of fuel blends between Jatropha oil and standard B5 bio-diesel fuel on the 

performance of a diesel engine was evaluated. At 20 vol% of Jatropha oil, the viscosity of the 
blended fuel met the standard requirement of 5 cSt. However, the acid value of the blended fuel 
was 4.7 mgKOH/g which was much greater than the standard requirement of 0.5 mgKOH/g maximum. 
Performance tests were conducted on a single-cylinder diesel engine. The engine operated 
normally on any fuel with a blending rate of Jatropha oil up to 40 vol%. However, the engine’s 
performance decreased and the fuel consumption increased as the Jatropha oil blending 
percentage increased. Comparing the 40 vol% blend with pure B5 diesel, the power dropped by 
7.5% and the fuel consumption increased by 15.9% on average. 
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บทนํา 

ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกพุงสูงขึน้อยางมาก ทําใหประเทศไทยตองเรงแกไขปญหาดานพลังงาน หนึ่งในยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาพลังงานของประเทศ คือ การจัดหาแหลงพลังงานหมุนเวียนในประเทศ สบูดําเปนหนึ่งในพืชที่มี
ศักยภาพในการแปรรูปใหเปนพลังงานทดแทน เมล็ดของสบูดําสามารถนํามาสกัดเพื่อใหไดน้ํามัน ซึ่งมีคา
ความรอน (calorific value) และคาซีเทนนัมเบอร (cetane number) ต่ํากวาน้ํามันดีเซลเพียงเล็กนอย 
อยางไรก็ด ี การใชน้ํามันสบูดําในเครื่องยนตดีเซลนับวาเปนเรื่องที่ทาทาย เนื่องจากน้ํามันสบูดํามีความหนืด
และความเปนกรดสูงมาก (Kerschbaum and Rinke, 2004) สงผลใหหัวฉีดเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพการ
ทํางานต่ํา เกิดการเผาไหมไมสมบูรณ เครื่องยนตมีสมรรถนะลดลงและมีการสึกหรอเร็วขึ้น (Banapurmath et 
al., 2008; Wardana, 2010) ดังนั้น โดยทั่วไปการนําน้ํามันสบูดํามาทดแทนน้ํามันดีเซลจะตองนําน้ํามันสบู
ดํามาผานกระบวนการเปลีย่นโครงสรางโมเลกุล เชน กระบวนทรานเอสเตอริฟเคชั่น (trans-esterification 
process) เพื่อใหไดไบโอดีเซลที่มีคาความหนืดและความเปนกรดตามมาตรฐานใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล 
อยางไรก็ตามกระบวนการนี้เปนการเพิ่มตนทุนการใชน้ํามันสบูดําใหสูงขึ้น 

การวิจัยนี้ศึกษาแนวทางการใชน้ํามันสบูดําเปนเชื้อเพลิงซึ่งมีความซับซอนนอยกวากระบวนทราน
เอสเตอริฟเคชั่นคือ การผสมน้ํามันสบูดําดิบกับน้ํามันดีเซลมาตรฐานโดยตรง เพื่อใหไดน้ํามันผสมที่ยังมีความ
หนืดและความเปนกรดไมสูงเกินไป สามารถใชงานกับเครื่องยนตไดโดยปกต ิ และไมทําใหสมรรถะของ
เครื่องยนตเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยวัตถุประสงคของการวิจัยคือ ศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนตดีเซลสูบ
เดียว เมื่อใชน้ํามันผสมระหวางน้ํามันสบูดําดิบและน้ํามันดีเซลมาตรฐานเปนเชื้อเพลิง 

อุปกรณและวิธีการ 
น้ํามันสบูดําที่ใชในการศึกษาไดมาจากการบีบเมล็ดสบูดําโดยใชเครื่องบีบแบบสกรูเพรส (screw 

press) โดยบีบน้ํามันกอนการทดลอง 7 วัน น้ํามันที่ไดจะถูกบรรจุอยูในขวดพลาสติกปดสนิทและเก็บรักษาที่
อุณหภูมิหองใหตกตะกอน จนกวาจะถูกนํามาใชในการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต 

คณะผูวิจัยเลือกเครื่องยนตดีเซลสูบเดียวรุน ET-110 (สยามคูโบตาดีเซล จํากัด, ประเทศไทย) เพื่อ
ใชในการทดสอบสมรรถนะ ตารางที ่ 1 แสดงขอมูลทางเทคนิคของเครื่องยนต เชื้อเพลิงที่ใชในการทดสอบคือ 
น้ํามันสบูดําผสมกับน้ํามันดีเซลสูตรผสมไบโอดีเซล 5% (B5) ในอัตราสวนของน้ํามันสบูดํา 0, 10, 20, 30 
และ 40 vol% น้ํามันผสมเหลานี ้(ยกเวนน้ํามันอัตราสวนผสม 10 vol%) จะถูกนําไปทดสอบหาคาความหนืด
ไคเนเมติก (kinematic viscosity) ดวยเครื่องวิสโคมิเตอร (viscometer) ที่อุหภูม ิ 40°C และหาคาความเปน
กรดโดยใชวิธีไตเตรชั่น (titration) ดวยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) 
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ตารางที ่1 ขอมูลทางเทคนิคของเครื่องยนต ET-110 (ที่มา: สยามคูโบตาดีเซล จํากัด, คูมือชางเครื่องยนต
ดีเซล คูโบตา) 

ขอมูลทั่วไป จุดระเบิดดวยกําลังอัดของอากาศ 
1 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความรอนดวยน้ํา 

ขนาดกระบอกสูบ × ชวงชัก 92 mm × 90 mm 
อัตราสวนกําลังอัด 21:1 
กําลังสูงสุด 8.2 kW ที ่2400 รอบตอนาท ี
แรงบิดสูงสุด 34.335 นิวตัน-เมตร ที ่1800 รอบตอนาท ี

 
ในการทดสอบน้ํามันแตละสวนผสมจะทําการวดัคา แรงบิด, กําลัง, อุณหภูมิไอเสีย, อัตราการใช

เชื้อเพลิง และรอบการทํางานของเครื่องยนต ขั้นตอนในการทดสอบเปนดังตอไปนี ้
- อุนเครื่องยนตที่รอบเดินเบาเปนเวลา 30 นาท ี
- คันเรงเลื่อนไปจนสุด (รอบเครื่องประมาณ 2550 – 2600 รอบตอนาท)ี 
- หาคากําลังสูงสุด โดยการคอย ๆ เพิ่มโหลดจากไดนาโมมิเตอร (UKTYPE Dynamometer Type 

S-4, Seidensa Electric Factory Co., Ltd., Japan) ที่กระทําตอเครื่องยนต พรอมทั้งวัดคาตัว
แปรตาง ๆ 

- ทําการทดสอบลักษณะเดียวกับที่กลาวไวขางตนที่โหลดตาง ๆ กัน โดยเพิ่มโหลดแตละครั้งเพือ่
ทําใหความเร็วรอบเครื่องยนตลดลงประมาณ 25 – 200 รอบตอนาท ี จนกระทั้งไดคาตัวแปรที่
แสดงถึงสมรรถนะของเครื่องยนต ครอบคลุมทุกชวงการทํางานของเครื่องยนต 

คาแรงบิดและกําลังที่ไดจากเครื่องยนตจะอานคาไดจากเครื่องอานคาแรงบิดและกําลัง (PS Meter 
Type TDM-HR-15L, Denshikogyo Co., Ltd., Japan) การวัดคาอุณหภูมิไอเสียทําโดยใชเครื่องอานคา
อุณหภูม ิ (Temperature HiTester Hioki 3412, Hioki Co., Ltd., Japan) รวมกับเทอรโมคับเปล การวัดคา
อัตราการใชเชื้อเพลิงทําโดยใชเครื่องวัดอัตราการไหล (FP-2200H Flow detector, Ono Sokki Co., Ltd., 
Japan) และอานคาอัตราการไหลจากเครื่องอานคา (FM-150 Flow meter, Ono Sokki Co., Ltd., Japan) 
การวัดรอบการทํางานของเครื่องยนตทําโดยใชเครื่องวัดรอบ (GE-450 Diesel Techometer, Ono Sokki Co., 
Ltd., Japan) 

ผลการทดลองและวิจารณ 
น้ํามันสบูดําสามารถผสมเขาเปนเนื้อเดียวกับน้ํามัน B5 ไดในทุกอัตราสวน คาความหนืดและความ

เปนกรดของน้ํามันแสดงอยูในตารางที ่2 คาความหนืดของน้ํามันผสมมีคาอยูระหวาง 3.14 – 34.86 cSt โดย
จะมีคาเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนของปริมาณน้ํามันสบูดํา ผลของคาความหนืดที่ลดลงนี้มีคาใกลเคียงกับผลการ
ทดลองของ Agrawal and Agrawal (2007) อยางมาก ที่อัตราสวนผสมน้ํามันสบูดํา 20 vol% คาความหนืด
ยังมีคาต่ํากวา 5.0 cSt ซึ่งแสดงใหเห็นวาการลดคาความหนืดของน้ํามันสบูดําใหต่ําลงจนอยูในชวงคา
มาตรฐาน (ตารางที ่ 3) สามารถทําไดโดยวิธีการผสมกับน้ํามัน B5 ในอัตราสวนไมเกิน 20 vol% อยางไรก็
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ตาม คาความเปนกรดของน้ํามันผสมก็ยังมีคาสูงกวาคามาตราฐานอยูมาก ในขณะที่มาตรฐานกําหนดใหคา
ความเปนกรดตองไมเกิน 0.5 mgKOH/g คาความเปนกรดของน้ํามนัผสมที ่20 vol% มีคาเทากับ 4.7 mgKOH/g 
และมีคาเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนของปริมาณน้ํามันสบูดํา (คาความเปนกรดของน้ํามันสบูดําและน้ํามัน B5 
เทากับ 24.71 และ 0.07 mgKOH/g ตามลําดับ) 

ตารางที่ 2 คาความหนืด (cSt) และคาความเปนกรด (mgKOH/g) ของน้ํามันผสมที่ไดจากน้ํามันสบูดําและ
น้ํามัน B5 ที่อัตราสวนผสมตาง ๆ 

ปริมาณน้ํามันสบูดํา (vol%)  
0 20 30 40 100 

คาความหนืด 3.14 4.87 6.5 8.22 34.86 
คาความเปนกรด 0.07 4.70 7.72 10.60 24.71 

ตารางที่ 3 ขอกําหนดคาความหนืด (cSt) และความเปนกรด (mgKOH/g) สําหรับน้ํามันไบโอดีเซลตาม
มาตรฐานยุโรป (EN 14214) และสหรัฐอเมิกา (ASTM D6751) 
มาตรฐาน คาความหนืด คาความเปนกรด 
EN 14214 3.5 – 5.0 < 0.5 

ASTM D6751 1.9 – 6.0 < 0.5 

การศึกษาการใชงานน้ํามันสบูดําทั้งแบบผสมและไมผสมกับน้ํามันชนิดอื่นโดยนักวิจัยหลายกลุม 
(Pramanik, 2003; Forson et al., 2004; Agrawal and Agrawal, 2007; Chauhan et al., 2010; Kumar et 
al., 2010) พบวาน้ํามันสบูดําบริสุทธิ์สามารถใชงานไดกับเครื่องยนตดีเซล แตเครื่องยนตจะมีประสิทธิภาพ
ต่ําลง ซึ่งสอดคลองกับผลการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนตดีเซลในการวิจัยนี ้ ที่ทุกอัตราสวนผสมของน้ํามัน
สบูดํา เครื่องยนตที่ใชทดสอบสามารถทํางานไดเปนปกต ิ ไมมีอาการสะดุดแตอยางใด เมื่อใชน้ํามัน B5 เปน
เชื้อเพลิง ที ่ 2450 รอบตอนาท ี เครื่องยนตใหกําลังสูงสุดเทากับ 7.45 kW มีอัตราการใชเชื้อเพลิงจําเพาะ 
(Specific Fuel Consumption) เทากับ 0.312 kg/kW⋅h และมีอุณหภูมิไอเสียเทากับ 445°C และที ่ 1400 
รอบตอนาท ีเครื่องยนตใหแรงบิดสูงสุดเทากับ 34.34 นิวตัน-เมตร เมื่ออัตราสวนผสมของน้ํามันสบูดําเพิ่มขึ้น 
คาแรงบิดและกําลังของเครื่องยนตมีแนวโนมลดลง (รูปที่ 1 และ 2) แตอุณหภูมิไอเสียและอัตราการใช
เชื้อเพลิงมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น (รูปที ่ 3 และ 4) เมื่อเปรียบเทยีบระหวางน้ํามัน B5 และน้ํามันผสมที่อัตรา
สวนผสมของน้ํามันสบูดํา 20 และ 40 vol% เครื่องยนตใหกําลังลดลงโดยเฉลี่ยจากทุกรอบการทํางาน
ประมาณ 4.5 และ 7.5% (Standard Errors =2.8 และ 6.4%) ตามลําดับ และมีอัตราการใชเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 9.7 และ 15.9% (Standard Errors = 5.6 และ 9.4%) ตามลําดับ สังเกตุวาที่อัตราสวนผสม 
20% คาความหนืดของน้ํามันผสมยังคงอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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สมรรถนะของเครื่องยนตที่ลดลงมีสาเหตุมาจากคาความหนืดที่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการเติมน้ํามันสบูดําลง
ในน้ํามัน B5 ความหนืดที่เพิ่มขึ้นของเชื้อเพลิงทําใหการแตกตัวเปนละออง (atomization) เปนไปไดไมดี
เทาที่ควร สงผลใหประสิทธิภาพการเผาไหมเชื้อเพลิงลดลง นอกจากนี้น้ํามันสบูดํายังมีคาความรอนนอยกวา
น้ํามัน B5 ซึ่งมีน้ํามันดีเซลเปนสวนผสมหลัก ทําใหไดคาความรอนตอหนึ่งหนวยเชื้อเพลิงลดลงเมื่ออัตรา
สวนผสมของน้ํามันสบูดํามีคาเพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 1   แรงบิดที่รอบการทํางานตาง ๆ ของเครื่องยนต 
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รูปที ่2   กําลังที่รอบการทํางานตาง ๆ ของเครื่องยนต 
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รูปที ่3   อุณหภูมิไอเสียที่รอบการทํางานตาง ๆ ของเครื่องยนต 
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รูปที ่4   อัตราการใชเชื้อเพลิงจําเพาะที่รอบการทํางานตาง ๆ ของเครื่องยนต 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ใชน้ํามันสบูดําผสมรวมกับน้ํามันดีเซลมาตรฐานเพื่อเปนเชื้อเพลิงใหกับเครื่องยนตดีเซลมีความ

เปนไปได เนื่องจากการผสมน้ํามันทั้งสองชนิดเขาดวยกันสามารถชวยปรับปรุงคุณสมบัติดานความหนืดและ
ความเปนกรดของน้ํามันสบูใหดีขึ้นได นอกจากนี้น้ํามันผสมไมไดทําใหสมรรถนะของเครื่องยนตลดลงมาก
เกินไป ดังจะเห็นไดจากผลการทดลองที่อัตราสวนผสมน้ํามันสบูดํา 20 vol% คาความหนืดของน้ํามันผสม
ยังคงอยูภายใตเกณฑมาตรฐาน และเครื่องยนตใหกําลังลดลงโดยเฉลี่ยต่ํากวา 5% เมื่อเทียบกับน้ํามัน B5 
อยางไรก็ตามโครงการวิจัยนี้ไมไดศึกษาถึงผลกระทบของการใชน้ํามนัสบูดําที่มีตอการสึกหรอของเครื่องยนต
ในระยะยาว เนื่องจากยางเหนียว (gum) และความชื้นในน้ํามันอาจสรางความเสียหายใหกับเครื่องยนตไดใน
ระยะยาว ดังนั้นจึงยังมีขอมูลไมเพียงพอที่จะสรุปเปนคําแนะนําการใชน้ํามันดีเซลมาตรฐานผสมน้ํามันสบูดํา
ในทางปฏิบัติได 
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