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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
(1) เพื่อพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพจานวน 1 เครื่อง (2) เพื่อพัฒนาเครื่องยนต์
เชื้อเพลิงชีวภาพสาหรับปั่นพัดลมระบายอากาศในฟาร์มสุกร (3) เพื่อหาค่าความพึงพอใจของเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนเชื้อเพลิงชีวภาพ มีวิธีการพัฒนาเครื่องยนต์ คือ การนาแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร มาเพื่อเป็น
เชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนแทนการใช้นามั
้ น เพื่อใช้สาหรับปั่นพัดลมระบายอากาศใน
ฟาร์มสุกร และหาค่าความพึงพอใจจากแบบประเมินประสิทธิภาพความพึงพอใจ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5
ท่านเป็นผู้ประเมิน ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์หาข้อมูลทั้งหมดของ แบบประเมินประสิทธิภาพและความ
พึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ งานวิจัยการพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพโดยรวมทั้ง
3 ด้าน พบว่า การวิจัยการพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพโดยภาพรวมของการวิจัยใน
ครั้งนี้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.39 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.517305 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ส่วนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ผลรวมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.626099 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ส่วนค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจต่าที่สุดของ
ผู้เชี่ยวชาญ คือ ผลรวมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.449953 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
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Abstract
This research is to develop gasoline engine for biofuels. The objective is to (1) to
develop 1 gasoline engine for biofuels (2) to develop biofuels engines for ventilation
fans in pig farms (3) to find the satisfaction value of gasoline engines, biofuels. Engine
development methods include Use biogas from pig manure To be used as fuel in the
combustion chamber of gasoline engines instead of oil, used for ventilating fans in pig
farms and finding satisfaction in the satisfaction evaluation form, with 5 experts
evaluating. Therefore, from the results of all data analysis of the evaluation The
efficiency and satisfaction of experts in the research on the development of petrol
engines for biofuels in all 3 areas found that the overall development of petrol engines
for biofuels in this research has an average of 4.39 standard deviation of 0.517305 which
is At a very high level of satisfaction, the average highest satisfaction is the sum of the
data analysis. An average of 4.68 with a standard deviation of 0.626099 highest level. The
lowest satisfaction of experts is the sum of the analysis of the usage data. The mean is
4.24, the standard deviation is 0.449953, which is the high level of satisfaction.
Keyword: Gasoline Engine, Biofuel, Hydrogen Separator
บทนา
จากนโยบายของรัฐบาลด้านพลังที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ให้มีการส่งเสริมภาคครัวเรือนในการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกโดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10
ปี และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศทดแทนการนาเข้าน้ามันได้ในอนาคต
และมียุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
การนาพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนสามารถนากลับมาใช้ได้ เป็นพลังงานที่เหมาะสม
ที่จะนามาใช้ เนื่องจากสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงานในอนาคต และช่วยลดปัญหา
ด้านมลพิษ ที่เกิดจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามการนาพลังงานทดแทนมาใช้ยังมีปัญหา
และข้อจากัดอยู่มากเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตร
หรือเส้นแบ่งครึ่งโลก จึงได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง ค่าความเข้มพลังงานแสงอาทิตย์รวมเฉลี่ย
ของประเทศประมาณ 4.7 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ต่อตารางเมตรต่อวัน ถึงแม้ค่าความเข้มของพลังงานอาทิตย์
สูง แต่การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยังมีราคาแพงและไม่เสถียร หรือการใช้พลังงานลมจะต้อง
หาบริเวณที่มีกระแสลมในปริมาณเพียงพอที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้คุ้มทุน ซึ่งหาได้ไม่ง่ายนัก หรือการ
ผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล มีความจาเป็นจะต้องหาวัตถุดิบที่เป็นเชื้อเพลิงให้เพียงพอในการผลิ ตไฟฟ้า ซึ่ง
หลายครั้งปริมาณที่ดูเหมือนมากแต่เวลานามาผลิตไฟฟ้าจริงๆ แล้วอาจจะไม่เพียงพอ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ จานวน 1 เครื่อง
2. เพื่อพัฒนาเครื่องยนต์เชื้อเพลิงชีวภาพสาหรับปั่นพัดลมระบายอากาศในฟาร์มสุกร
3. เพื่อหาค่าความพึงพอใจของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเชื้อเพลิงชีวภาพ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แก๊สชีวภาพ (Biogas) คือ แก๊สที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ด้วยแบคทีเรีย ใน
สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (Anaerobic) ทาให้เกิดกลุ่ม แก๊สขี้นขณะเกิดการย่อยสลาย กลุ่ม แก๊สนี้
เรียกว่า แก๊สชีวภาพบ่อหมักแก๊สชีวภาพแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ
1.1 บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบช้า (Low rate anaerobic reactor) มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ
แบบโดมคงที่ (Fixed dome digester) แบบฝาครอบลอย (Floating drum digester) และแบบราง
ขนาน (Plug flow digester) ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ แบบพลาสติกคลุมบ่อดิน (Cover lagoon) และแบบ
พลาสติกคลุมราง บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบช้าจะต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์มาก เพราะต้องใช้เวลา
ในการกักเก็บน้าสูง
1.2 บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบเร็ว (High rate anaerobic reactor) มีอัตราการย่อยสลายเกิดขึ้น
รวดเร็ว เพราะในระบบมีการกวนผสม การกักเก็บและรักษาตะกอนแบคทีเรียที่มีคณ
ุ ภาพให้อยู่ในระบบ
เป็นเวลานาน โดยออกแบบให้ตะกอนถูกยึดตรึงไว้กับตัวกลาง หรือการทาให้ตะกอนรวมตัวกันเป็นก้อน
และยังมีการนาตะกอนที่หลุดไปกับน้าล้นกลับมาในระบบ บ่อหมักมีขนาดเล็ก สามารถรับปริมาณของเสีย
ได้มาก ซึ่งบ่อหมักแบบนี้ เหมาะสมที่จะนามาประยุกต์ใช้กับน้าเสียอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความเข้มข้น
สารอินทรีย์สูง และก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้สามารถนาไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิต ทาให้
ลดค่าใช้จ่ายการบาบัดให้ต่าลง ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง และน้าเสียที่บาบัดแล้วจะเป็นไปตามมาตรฐานน้า
ทิ้งบ่อหมักแบบไร้ออกซิเจนแบบเร็ว

ภาพที่ 1 บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
2. ไฮโดรเจน (Hydrogen)
ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่ เบาที่ สุดและเป็นองค์ประกอบของน้าที่เป็นปัจจัยที่สาคัญ มากที่สุดของ
สิ่งมีชีวิตบนโลก เป็นโมเลกุลมีทั่วไปตามธรรมชาติ บรรยากาศในโลกมีก็าซไฮโดรเจนประมาณ 0.1 ppm.
มีความแข็งแรงในการยึดโมเลกุล เท่ากับ 436 kJ/mol (104 kcal/mol) ดังนั้น เมื่อต้องการให้ไฮโดรเจน
โมเลกุลทาปฏิกิริยา จึงต้องใช้พลังงานเพื่อทาลายความแข็งแรงในการยึดโมเลกุลดังกล่าว เช่น เพิ่ม

อุณหภูมิ ใช้สารเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น ไฮโดรเจนอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียส์ อยู่กลาง ภายในนิวเคลียส์
ประกอบด้ วยโปรตอน และนิว ตรอน และมี อิเ ลกตรอนวิ่ง รอบนอก เหมื อ นธาตุอื่ น ๆ ไฮโดรเจนมี 3
ไอโซโทปขึ้นกับจานวนโปรตอน และจานวนนิวตรอนที่ต่างกัน ดังนี้
1) ไฮโดรเจน (Hydrogen) มีจานวนโปรตอน 1 โปรตอน จานวน 1 นิวตรอน มีน้าหนักฮะตอม
เท่ากับ 1.0078
2) ดิวเทอเรียม (Deuterium) มีจานวนโปรตอน 2 โปรตอน จานวน 1 นิวตรอน มีน้าหนักฮะ
ตอม เท่ากับ 2.0141
3) ตริเที่ยม (Tritium) มีจานวนโปรตอน 3 โปรตอน จานวน 1 นิวตรอน มีน้าหนักฮะตอม
เท่ากับ 3.0161
3. สมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน (เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน) ลักษณะการ
ทางานของเครื่องยนต์คือการจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ซึ่งจะถูกกาหนดโดยสมรรถนะ (performance)
ประสิทธิภาพ และการปล่อยมลพิษออกมากับไอเสีย ซึ่งจะแปรผันกับตัวแปรในการออกแบบ (design
variable) และตัวแปรในการทางาน (operating variable) ดังนั้นในการอธิบายลักษณะการทางานของ
เครื่องยนต์จึงต้องเข้าใจถึงผลของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และ
การปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์แต่ละชนิดพารามิเตอร์ที่นิยมใช้กาหนดสมรรถนะของเครื่องยนต์ก็คือ
กาลังและทอร์ก แต่กาลังและทอร์กนี้ขึ้นอยู่กับปริมาตรกระจัดของเครื่องยนต์ ดังนั้นเพื่อที่จะกาจัดผลของ
ขนาดเครื่องยนต์ออกไปจึงนิยมแสดงกาลังและทอร์กด้วยพารามิเตอร์ที่ไม่ขึ้นกับขนาด ซึ่งกาลังจะเขียนได้
เป็น

และทอร์กก็จะเขียนได้เป็น

4. การวิเคราะห์แก๊สไอเสีย
คาร์บอนไดออกไซค์ (CO2) ในก๊าซไอเสียการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ในอุดมคตินั้น ปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซค์และไอน้า (H2O,Water Vapor) ที่ได้จากการเผาใหม้ในเครื่องยนต์จะต้องมีปริมาณที่
สูง (ที่อัตราส่วน 14.7/1) ในกรณีที่อัตราส่วนผสมอากาศกับน้ามันเชื้อเพลิงไม่เหมาะสม การเผาไหม้ไม่
สมบูรณ์ หรือกลไกการทางานของเครื่องยนต์มีปัญหาจะทาให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซค์ลดลง

ออกซิเจน (02) ในก๊าซไอเสียที่อัตราส่วนผสมน้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศตามทฤษฎี ปริมาณออกซิเจนใน
ก๊าซไอเสียจะมีปริมาณต่า ถ้าอัตราส่วนผสมบางลงจะทาให้ออกซิเจนในก๊าซไอเสียมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของก๊าซต่างๆที่อยู่ในไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต์

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แก๊สชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถนามาใช้กับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยจุดระเบิดด้วยแรงอัด (CI
engine) หรือเครื่องยนต์ดีเซลได้ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพราะมีมลพิษน้อยเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล Seung Hyun Yoon และ Chang Sik Lee [1] ได้
ทาการศึกษาทดลองเรื่องการเผาไหม้และการปล่อยแก๊สไอเสียของเชื้อเพลิงคู่ไบโอดีเซล-แก๊สชีวภาพใน
เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยแรงอัด ผู้ศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงคู่ จาก
การศึ กษาพบว่ า ประสิ ท ธิ ภาพเชิง ความร้ อ นเบรคลดลงเมื่ อ เทีย บกั บเครื่ อ งยนต์ ที่ใ ช้ น้ ามั น ดี เซลเป็ น
เชื้อเพลิง เพราะในการปล่อยแก๊สไอเสียยังมีแก๊สชีวภาพที่เหลือจากการเผาไหม้ถูกปล่อยออกมากั บแก๊ส
ไอเสียด้วยเนื่องจากคุณสมบัติของแก๊สชีวภาพมีความเร็วเปลวต่าทาให้ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้แก๊ส
ยังเผาไหม้ไม่หมดก็ถูกปล่อยออกมากับแก๊สไอเสียแล้ว ส่งผลให้ต้องเพิ่มปริมาณการไหลเข้าของเชื้อเพลิง
มากขึ้นทาให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่าลง
Violeta Makareviciene et al. [2] ได้ศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้
เชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพ โดยได้ศึกษาจากเชื้อเพลิง 3 ชนิดที่แบ่งจากปริมาณองค์ประกอบของแก๊สชีวภาพคือ
(1) มีเทน 95 % และคาร์บอนไดออกไซด์ 5 %
(2) มีเทน 85 % และคาร์บอนไดออกไซด์ 15 %
(3) มีเทน 65 % และคาร์บอนไดออกไซด์ 35 %
จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับปริมาณของแก๊ส
มีเทนคือถ้าปริมาณของแก๊สมีเทนสูงจะทาให้ประสิทธิภาพเชิงความร้องสูงด้วย
Zhang Xin et al. [3] ได้ศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแก๊สชีวภาพกับแก๊สไฮโดรเจน
โดยอัตราส่วนผสมของแก๊สไฮโดรเจนจะอยู่ที่ 15-35 % โดยปริมาตร จากการศึกษาพบว่าปริมาณของ
ไฮโดรเจนที่เพิ่มขึ้นทาให้ความดันเฉลี่ยในกระบอกสูบของเครื่องยนต์สูง ซึ่งค่าความดันเฉลี่ยที่สูงขึ้นของ
เครื่องยนต์คือประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงขึ้น

วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ
2. ออกแบบ
3. ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
4. สร้างเครื่อง
5. ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
6. ได้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ
ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
สาหรับเชื ้อเพลิงชีวภาพ
ออกแบบ
แก้ไข
ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา

ดาเนินงาน
แก้ไข
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ได้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนชีวภาพสาหรับเชื้อเพลิง
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชีวภาพสาหรับเชื้อเพลิง

ภาพที่ 5 เครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ ดาเนินการโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์
แก๊สไอเสียในการทดสอบหาปริมาณก๊าซ CO และ HC บันทึกผลลงในตาราง
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดสอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ
ลาดับที่
1
2
3

เชื้อเพลิง
น้ามันเบนซีล
แก๊สชีวภาพ
แก๊สชีวภาพผสมก๊าซไฮโดรเจน

ปริมาณ HC (ppm)
1620
1632
928

ปริมาณ CO (%)
0.37
0.35
0.19

ผลการทดสอบหาปริมาณ HC จากเครื่องยนต์โดยใช้ก๊าซไอโดรผสมลงในแก๊สชีวภาพโดยเปิดที่ละเซลล์ทา
การทดสอบทั้งหมด 12 เชลล์ จานวน 3 ครั้งได้ผลการทดสอบดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดสอบหาปริมาณ HC (ppm)
ปริมาณก๊าชไฮโดรเจน (เซลล์)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ครั้งที่ 1
1209
1167
1093
1005
1109
1084
1063
1005
976
942
943
927

ครั้งที่ 2
1184
1075
1067
1083
1069
1025
1033
974
970
943
930
923

ภาพที่ 6 เครื่องแยกไฮโดรเจน

ครั้งที่ 3
1160
1183
1119
1027
1149
1125
1093
1036
982
964
949
934

เฉลี่ย
1184
1142
1076
1038
1109
1078
1063
1005
976
946
944
928

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการทดสอบหาปริมาณ CO (%)
ผลการทดสอบหาปริมาณ CO จากเครื่องยนต์โดยใช้ก๊าซไอโดรผสมลงในแก๊สชีวภาพโดยเปิดที่
ละเซลล์ทาการทดสอบทั้งหมด 12 เชลล์ จานวน 3 ครั้งได้ผลการทดสอบดังนี้
ปริมาณก๊าชไฮโดรเจน (เซลล์)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

เฉลี่ย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.31
0.29
0.29
0.29
0.26
0.24
0.22
0.21
0.20
0.20
0.18
0.18

0.32
0.30
0.29
0.29
0.24
0.22
0.23
0.23
0.21
0.21
0.19
0.19

0.33
0.31
0.29
0.29
0.22
0.23
0.24
0.22
0.22
0.22
0.20
0.20

0.32
0.30
0.29
0.29
0.24
0.23
0.23
0.23
0.21
0.21
0.19
0.19

สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นที่ได้ประเมินโดยให้ผู้เชียวชาญรวมจานวน 5 ท่าน ที่มีต่อ
งานวิจัยการพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพโดยผู้วิจัยสรุปผลการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญออกเป็นประเด็น ได้ดังนี้
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการทางาน
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพเมื่อพิจารณารวมด้านต่างๆ พบว่า
อยู่ในระดับดีมาก จานวน 3 ด้าน ได้แก่
- ด้านออกแบบ ( x =4.24 S.D 0.47)
- ด้านการใช้งาน ( x =4.24 S.D.0.44)
- ด้านประโยชน์ ( x =4.68 S.D.0.62)

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ผลการดาเนินการวิจัยการพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ
พบว่า เมื่อผสมไฮโดรเจนลงในแก๊สชีวภาพที่ ทาให้ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ดีขึ้น โดย
การวัดปริมาณไอเสีย ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ Seung Hyun Yoon และ Chang Sik Lee ได้กล่าวไว้ว่า
การปล่อยแก๊สไอเสียยังมีแก๊สชีวภาพที่เหลือจากการเผาไหม้ถูกปล่อยออกมากับแก๊สไอเสียด้วยเนื่องจาก
คุณสมบัติของแก๊สชีวภาพมีความเร็วเปลวต่าทาให้ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้แก๊สยังเผาไหม้ไม่หมดก็
ถูกปล่อยออกมากับแก๊ส ไอเสี ยแล้ ว ส่ งผลให้ต้องเพิ่มปริมาณการไหลเข้าของเชื้อ เพลิงมากขึ้นทาให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่า
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลสรุปการวิเคราะห์หาผลการดาเนินการวิจัยพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิง
ชีวภาพ คณะผู้จัดทาจึงขอเสนอแนะในการศึกษา ดังนี้
การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนสาหรับเชื้อเพลิง
ชีวภาพคณะผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะให้ทาการเพิ่มจานวนเครื่องแยกที่ใช้ผลิตแก๊สไฮโดรเจน เพื่อให้ปริมาณ
แก๊สไฮโดรเจนมีปริมาณที่มากขึ้น เพราะทาให้การทางานของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพการทางานมากขึ้น
และในการใช้งานแต่ละครั้งควรตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์อยู่เสมอ ส่วนในด้านการบารุงรักษาก็ควร
ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น ระบบหล่อเย็น ระบบระบายความร้อนอยู่ตลอด เพื่อให้เครื่องยนต์ใช้งานได้อย่าง
ที่มีประสิทธิภาพ
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