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บทคัดย�อ 
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค0เพ่ือพัฒนาเคร่ืองยนต0จุดระเบิดด,วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรง โดย 
ฉีดเช้ือเพลิงเข,าไปในห,องเผาไหม,โดยตรงในขณะท่ีลูกสูบกําลังเคลื่อนท่ีข้ึนปUดช�องไอเสีย เพ่ือลดการสูญเสียเช้ือเพลิงในไอดี
ท่ีออกไปกับไอเสียเม่ือใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 และเอทานอล 85% (E85) เปรียบเทียบกับเครื่องยนต0จุดระเบิดด,วย
ประกายไฟ 2 จังหวะแบบเดิมท่ีใช,คาร0บูเรเตอร0เม่ือใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 ทดสอบท่ีความเร็วรอบ 5500 rpm ท่ีภาระ 
1-4 kW สมรรถนะท่ีศึกษาคือ กําลังเบรก อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะเบรก และประสิทธิภาพเชิงความร,อน 
มลภาวะไอเสียท่ีศึกษาคือ HC และCO จากผลการทดลอง พบว�าเคร่ืองยนต0แบบฉีดตรงเม่ือใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 มี
ประสิทธิภาพเชิงความร,อนเพ่ิมข้ึน  24.22 %, อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะเบรกลดลง 22.69 % และมลภาวะ 
ไอเสีย HC และ CO ลดลง 74.64 %, 83.01 % ตามลําดับ และพบว�าเคร่ืองยนต0แบบฉีดตรงเม่ือใช,เช้ือเพลิงเอทานอล 
85% (E85) มีประสิทธิภาพเชิงความร,อนเพ่ิมข้ึน 49.69 %, อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะเบรกใกล,เคียงกับ
เครื่องยนต0แบบเดิม เน่ืองจากเอทานอล 85% (E85)  มีค�าความร,อนในการเผาไหม,ท่ีต่ํากว�าทําให,ต,องเพ่ิมปริมาณเช้ือเพลิง
เพ่ือให,ได,ค�าพลังงานออกมาท่ีใกล,เคียงกัน และมลภาวะไอเสีย HC, CO ลดลง 58.81 %, 59.33 % ตามลําดับ  
คําหลัก : เคร่ืองยนต0จุดระเบิดด,วยประกายไฟ 2 จังหวะ, เคร่ืองยนต0จุดระเบิดด,วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรง, 
สมรรถนะของเครื่องยนต0 
 
Abstract 
  This paper aimed to develop the 2 stroke direct injection spark ignition engine. The fuel is 
directly injected into the combustion chamber while the piston is moving up pass the exhaust port for 
reducing losses fuel with exhaust gas. Gasoline 95 and ethanol 85% (E85) are fuel and compared with 
carburetor engine using gasoline 95 as fuel. The testing conditions are 5500 RPM of engine speed, 1-4 
kW of load. The performances are brake power, brake specific fuel consumption and brake thermal 
efficiency. The exhaust emissions are HC, CO. The results of a direct injection engine using gasoline 95 
as fuel found 24.22 % higher brake thermal efficiency, 22.69 % lower brake specific fuel consumption 
and 74.64 %, 83.01 % lower exhaust emissions of HC, CO respectively. The results of a direct injection 
engine using ethanol 85% (E85) as fuel found 49.69 % higher brake thermal efficiency, brake specific 
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fuel consumption resembles a carburetor engine because ethanol 85% (E85) have a lower heating 
value, need to increase of fuel to get the same amount of energy, 58.81 %, 59.33 % lower emissions 
exhaust of HC, CO respectively.  
Keywords: 2 stroke spark ignition, 2 stroke direct injection spark ignition, engine performance  
 
 

1. บทนํา 
 ในปrจจุบันสภาพปrญหาราคานํ้ามันเช้ือเพลิงแพงเปsน

ปrญหาสําคัญท่ีกําลังเผชิญกันอยู�ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศ
ไทย ซ่ึงประเทศไทยต,องพ่ึงพาการนําเข,านํ้ามันจาก
ต�างประเทศเพ่ือเปsนเช้ือเพลิงมากกว�า 90 % ของปริมาณ
การใช,นํ้ามันในประเทศท้ังหมด ทําให,ไม�สามารถกําหนด
กลไกของราคานํ้ามันได,เองต,องปล�อยให,ข้ึนราคานํ้ามันใน
ตลาดโลกซ่ึงมีแนวโน,นว�าจะมีราคาสูงข้ึนเร่ือยๆ ส�งผลให,
ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางด,านพลังงานและด,าน
เศรษฐกิจท่ีสําคัญมีการคาดการณ0ว�าปริมาณนํ้ามันของ
โลกอาจถูกใช,หมดไปใน 50 ปvข,างหน,า หากยังมีอัตราการ
ใช,นํ้ามันในปริมาณสูงเช�นในปrจจุบัน ดังน้ันการแสวงหา
แหล�งเช้ือเพลิงและพลังงานจากทรัพยากรภายในประเทศ
เพ่ือมาทดแทนการนําเข,าและเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ0ในอนาคตท่ีจะถึงจึงมีความจําเปsนอย�างย่ิง 
จากปrญหาดังกล�าวจึงได,มีการศึกษาและวิจัย เพ่ือหา
เช้ือเพลิงท่ีจะมาทดแทนนํ้ามัน ซ่ึงเอทานอล (Ethanol) ก็
เปsนเชื้อเพลิงอีกชนิดหน่ึงท่ีได,ความสนใจเปsนอย�างมากแต�
ในการนําเอทานอลมาใช,กับเคร่ืองยนต0ยังมีการศึกษาและ
นํามาใช,จริงน,อย[1,2] 

 เคร่ืองยนต0 2 จังหวะ เปsนเครื่องยนต0ท่ีมีนํ้าหนักเบา
และการดูแลรักษาง�ายมีช้ินส�วนท่ีน,อย เม่ือเปรียบเทียบ
กับ เครื่องยนต0  4 จังหวะ ท่ี มีขนาดเท� ากัน  เม่ือ นํา
เครื่องยนต0 2 จังหวะ ไปใช,งานกับเครื่องจักรกลท่ีมีขนาด
เล็กและต,องการนํ้าหนักท่ีเบาจะเหมาะสมกว�าเครื่องยนต0 
4 จังหวะ เช�น เครื่องจักรกลท่ีใช,งานในลักษณะท่ีจะต,อง
สะพาย รถจักรยานยนต0ขนาดเล็ก เครื่องยนต0สําหรับเรือ
ขนาดเล็ก และรวมถึงเคร่ืองบินขนาดเล็ก เปsนต,น จาก
หลักการทํางานของเคร่ืองยนต0 2 จังหวะ จะให,จังหวะ

กําลัง 1 จังหวะทุก 1 รอบการหมุนของเพลาข,อเหว่ียง ซ่ึง
ตามหลักการแล, วด, วยขนาดของเค ร่ืองยนต0 เท� ากัน 
เค ร่ืองยนต0  2 จังหวะน� าจะให, กําลั งเปsน 2 เท�าของ
เคร่ืองยนต0 4 จังหวะ แต�ในทางปฏิบัติแล,วจะไม� เปsน
เช�นน้ัน ท้ังน้ีเน่ืองจากเคร่ืองยนต0 2 จังหวะ น้ันมีข,อเสีย 
คือการเติมไอดีให,เต็มกระบอกสูบจะเปsนเร่ืองยาก และจะ
มีไอดีบางส�วนไหลออกจากกระบอกสูบในช�วงของการเอา
ไอดีเข,าไปไล�ให,ไอเสียออกจากห,องเผาไหม,[3] 

 เน่ืองจากเคร่ืองยนต0 2 จังหวะสูญเสียไอดี (เช้ือเพลิง
และอากาศ) บางส�วนในช�วงการนําไอดีไปช�วยขับไล�ไอเสีย
ออกจากห,องเผาไหม,ทําให,กําลังงานของเครื่องยนต0ลดลง 
จึงเกิดแนวคิดในการสร,างเคร่ืองยนต0 2 จังหวะให,มีระบบ 
 
ฉีดเช้ือเพลิงเข,าไปในห,องเผาไหม, โดยตรง โดยการ
ออกแบบให,ฉีดเชื้อเพลิงในช�วงท่ีลูกสูบกําลังเคลื่อนท่ีปUด
ช�องไอเสียพอดี  

 
รูปท่ี 1 เครื่องยนต0จุดระเบิดด,วยประกายไฟ 2 จังหวะ 

           แบบฉีดตรง[3] 
  

 จากงานวิจัย ประชาสันติ  ไตรยสุทธ์ิ และ ณัฐวุฒิ      
วงศ0คูณ[3] ได,ศึกษาการพัฒนาเคร่ืองยนต0 SI 2 จังหวะ

หัวฉีด 
หัวเทียน 

ช�องไอเสีย 
ช�องอากาศ 
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แบบฉีดตรงเม่ือใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน ศึกษาสมรรถนะ
ได,แก�  แรงบิด กําลังของเคร่ืองยนต0 อัตราสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงจําเพาะเบรก ทดสอบท่ี 2000 รอบต�อนาที ท่ี
ภาระของเครื่องยนต0100% โดยใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 
จากผลการทดลองพบว�ากําลังแรงบิดและประสิทธิภาพ
เชิงความร,อนของเครื่องยนต0เพ่ิมข้ึนร,อยละ 4.63, 4.35 
และ 13.11 ตามลําดับ อัตราการสิ้นเปลืองจําเพาะเบรก
ลดลงร,อยละ 11.63 ด,านไอเสียพบว�า HC และ CO ลดลง
ร,อยละ 10.92 และ 87.88 ตามลําดับ 

 ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงทําการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษา
สมรรถนะและมลภาวะไอเสียเคร่ืองยนต0จุดระเบิดด,วย
ป ระ ก าย ไฟ  2 จั งห วะ แ บ บ ฉี ด ต ร ง ใช, เ ช้ื อ เพ ลิ ง 
แกWสโซลีน 95 และ เอทานอล 85% (E85) เปรียบเทียบ
กับเครื่องยนต0 จุดระเบิดด,วยประกายไฟ 2 จังหวะ
แบบเดิมท่ีใช,คาร0บูเรเตอร0 ใช,เชื้อเพลิงแกWสโซลีน 95 
ทดสอบท่ีความเร็วรอบ 5500 rpm ท่ีภาระเคร่ืองยนต0  
1-4 kW 

 
2. อุปกรณ�และวิธีการทดลอง 

2.1 เชื้อเพลิงท่ีใช�ในการทดลอง 
  เช้ือเพลิงท่ีใช,ในการทดลอง ประกอบด,วยเชื้อเพลิง
แกWสโซลีน 95 และ E85 โดยมีคุณสมบัติดังแสดงในตาราง
ท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัตินํ้ามันเชื้อเพลิง 

Fuel STD. 
Gasoline 

95 
 (E85) 

Lower Heating 
Value (kJ/kg) 

ASTM 
D240 

43500 29190 

Octane Number 
(ROM) 

ASTM 
D2699 

93 101 

Density (kg/m3) 
ASTM 
D4052 

0.755 0.783 

 
2.2 เคร่ืองยนต�ท่ีใช�ในการทดลอง 
  การศึกษาใช,เคร่ืองยนต0จุดระเบิดด,วยประกายไฟ    
2 จังหวะ ท่ีใช,คาร0บูเรเตอร0ในการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ

ก�อนเข,าไปในช�วงของการดูด โดยมีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดข,อมูลจําเพาะของเครื่องยนต0 
รายการ รายละเอียด 

เครื่องยนต0  Honda Nova Tena  
ปริมาตรกระบอกสูบ 105.10 cc 
จํานวนสูบ 1 Piston 
อัตราส�วนการอัด  6.5:1 
นํ้ามันเชื้อเพลิง แกWสโซลีน 

 
2.3 การติดต้ังระบบฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงควบคุมการ
ทํางานด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� 
  ระบบฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส0 เปsนระบบ
การจ�ายนํ้ามันเช้ือเพลิงให,กับเคร่ืองยนต0 โดยใช,หัวฉีดท่ีมี
การควบคุมการจ�ายนํ้ามันเช้ือเพลิงเข,าไปในห,องเผาไหม,
ด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส0ในขณะท่ีลูกสูบเคลื่อนท่ีปUดช�อง
ไอเสียท่ีมุมองศาเพลาข,อเหว่ียง 72° ก�อนศูนย0ตายบน 
เพ่ือให, อัตราส�วนเช้ือเพลิงกับอากาศท่ีเหมาะสม ซ่ึง
อุปกรณ0ท่ีใช,ในระบบฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส0
ประกอบด,วย กล�อง ECU (Electronics Control Unit) 
กล�อง ECU ทําหน, าท่ี ในการรับสัญญาณ ไฟฟ� าจาก
เซ็นเซอร0ต�าง ๆ จากสภาวะการทํางานของเครื่องยนต0เพ่ือ
นํามาประมวลผล และส�งสัญญาณไปท่ีหัวฉีดเพ่ือควบคุม
ปริมาณการฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิงเข,าไปในห,องเผาไหม,ใน
เครื่องยนต0 ในเรือนลิ้นปvกผีเสื้อ ใช,การควบคุมปริมาณ
อากาศท่ีไหลเข,าไปในกระบอกสูบโดยมี TPS Sensor 
(Throttle Position Sensor) ทํ า ห น, า ท่ี ใ น ก า ร วั ด 
ตําแหน�งของการเปUด-ปUด ของลิ้นปvกผีเสื้อโดยอ�านค�าเปsน  
 
0-100% เซ็น เซอร0 วัดความดันอากาศ MAP Sensor 
(Manifold Absolute Pressure Sensor) ใช, ในการวัด
ความดันของอากาศท่ีถูกดูดผ�านท�อร�วมไอดีเข,าไปใน
กระบอกสูบของเครื่องยนต0เพ่ือแปลงไปเปsนค�ามวลของ
อากาศท่ีเข,าไปในเครื่องยนต0 แล,วส�งสัญญาณไปยังกล�อง 
ECU และเซ็นเซอร0วัดตําแหน�งองศาเพลาข,อเหว่ียง CKP 
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Sensor (Crank Position Sensor) ซ่ึ ง ใช, สํ า ห รั บ วั ด
ความเร็วรอบเพลาข,อเหว่ียงของเครื่องยนต0เพ่ือทราบถึง
ตําแหน�งองศาเพลาข,อเหว่ียงส�งสัญญาณไปยังกล�อง ECU 
ให,สั่งหัวฉีดฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข,าไปในห,องเผาไหม,ได,
ถูกต,องตามจังหวะการทํางานของเครื่องยนต0ดังแสดงใน
รูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 แผนภาพติดตั้งระบบฉีดเช้ือเพลิงโดยตรง ควบคุม 
          การทํางานด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส0 
 

  การติดตั้งหัวฉีดและท�อจ�ายนํ้ามันเช้ือเพลิงของ
เคร่ืองยนต0 ย่ีห,อ Mitsubishi GDI 4G93 ซ่ึงเปsนหัวฉีด
นํ้ามันเช้ือเพลิงแบบฉีดตรงแรงดันสูงท่ีสามารถทํางานท่ี
ความดั นขอ งเ ช้ื อ เพลิ ง 70 bar อี ก ท้ั ง ยั งส าม ารถ
ตอบสนองการทํางานได,เร็วถึง 0.3 ms ดังน้ันพลังงานท่ี
จะใช,ในการยกเข็มหัวฉีดให,สูงกว�าเดิมน้ันจะต,องใช,
พ ลั ง ง าน ม าก ข้ึ น  จึ งจํ า เปs น จ ะ ต, อ ง ใช, เพ า เวอ ร0
ทรานซิสเตอร0 เข, ามาควบคุมการยกเข็ม หัวฉีดเพ่ือ        
ฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิงเข,าไปในห,องเผาไหม,ของเครื่องยนต0 
แต�ยังคงรับสัญญาณการควบคุมการฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิง
จากกล�อง ECU เช�นเดิม โดยความต�างศักย0ของกระแสไฟ
ท่ีจ�ายไปยังหัวฉีดสูงกว�าเดิมท่ี 100 v และความต,านทาน
หัวฉีดมีค�าความต,านทานต่ําเพียงเพียง 0.9 Ohm. เท�าน้ัน 
เพ่ือให,ได,กระแสไฟท่ีสูงกว�าเดิมและเพียงพอท่ีจะยก    
เข็มหัวฉีดต,านแรงดันของนํ้ามันเช้ือเพลิงในระยะเวลาท่ี 
 รวดเร็ว[4] โดยปr�มนํ้ามันเช้ือเพลิงจะเปsนตัวสร,างแรงดัน 
 

นํ้ามันเช้ือเพลิงส�งไปยังหัวฉีดท่ีถูกควบคุมความดันด,วย   
เรกูเรเตอร0 
2.4 ภาระท่ีใช�ในการทดลอง 
  ภาระของเครื่องยนต0โดยเช่ือมต�อเพลาเข,ากับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ�าแบบ A.C.Synchronous แรงเคลื่อนไฟฟ�า 
220 V กระแสไฟฟ�า 22 A และมีประสิทธิภาพเท�ากับ 
0.9 ท่ีเช่ือมต�อกับหลอดไฟสปอร0ตไลท0แบบหลอดไส, ซ่ึง
แต�ละหลอดจะมีกําลังไฟฟ�า 500 W ดังแสดงในรูปท่ี 3 
 

             
 

รูปท่ี 3 ภาระท่ีใช,ในการทดลอง 
 
2.5 เคร่ืองวิเคราะห�แกSสไอเสีย 
  เค ร่ือ งวิ เค ราะห0 แกW ส ไอ เสี ย รุ� น  HM5000 ย่ีห, อ 

Infrared industries สํ า ห รั บ วั ด ม ล ภ า ว ะ ไ อ เสี ย
เคร่ืองยนต0โดยมีรายละเอียดในการวัดค�าต�างๆ ได,ดัง
แสดงในตารางท่ี 3  
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเคร่ืองวิเคราะห0แกWสไอเสีย 

แกWส ช�วงการวัด 
ความละเอียด 

และความถูกต,อง 
HC 0-10,000 ppm 10 ppm ±2% 
CO 0-10% 0.01% ±2% 

 
2.6 วิธีการทดลอง 
  ทดสอบ สมรรถนะ เค ร่ือ งยน ต0 จุ ด ระ เบิ ดด, วย 
ประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรง ใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 
95 และ E85 เปรียบเทียบกับเครื่องยนต0จุดระเบิดด,วย
ประกายไฟ 2 จังหวะแบบเดิม ใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 
ท่ี ค ว า ม เร็ ว ร อ บ  5500 rpm ทํ า ก า ร เปU ด ส วิ ท ช0 
เครื่องกําเนิดไฟฟ�าแล,วเปUดหลอดไฟสปอร0ตไลท0เพ่ือเปsน
ภาระตั้งแต� 1-4 kW โดยเพ่ิมข้ึนทีละ 0.5 kW จากน้ันทํา
การวัดค�าต� าง ๆ ตามภาระของเค ร่ืองยนต0  โดยวัด
แรงเคลื่อนไฟฟ�าโดยใช,โวลล0มิเตอร0และวัดกระแสไฟฟ�า
โดยใช,แอมป�มิเตอร0ท่ีออกมาจากเครื่องกําเนิดไฟฟ�าเพ่ือ
นํามาหากําลังเบรก วัดความสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงด,วยการ

Spotlight Generator Engine 
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ช่ังนํ้าหนักเช้ือเพลิงพร,อมนาฬิกาจับเวลาเพ่ือนํามาหา
อัตราการสิ้น เปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะเบรก และหา
ประสิทธิภาพเชิงความร,อนของเครื่องยนต0 วัดมลภาวะ 
ไอเสียเคร่ืองยนต0 นําผลท่ีได,จากการทดลองมาวิเคราะห0
ข,อมูล 
 

3. การคํานวณเพ่ือวิเคราะห�ข�อมูล 
  การนําข,อมูลท่ีได,จากการทดลองมาคํานวณเพ่ือ
วิเคราะห0หาสมรรถนะของเคร่ืองยนต0คือ กําลังเบรก 
อัต ราการสิ้ น เปลื อ งเช้ื อ เพลิ ง จํ าเพ าะ เบรก  และ
ประสิทธิภาพเชิงความร,อนของเครื่องยนต0 โดยใช,สมการ
ดังต�อไปน้ี 
3.1 กําลังเบรก 

   Pb = 
IV

η
gen

                         (1) 

โดยท่ี  Pb  คือ กําลังเบรก (kW) 
I คือ กระแสไฟฟ�า (Amp) 

 V คือ แรงเคลื่อนไฟฟ�า (Volt) 

 ηgen คือ ประสิทธิภาพเครื่องกําเนิดไฟฟ�า = 0.9 
3.2 อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะเบรก 

bsfc = 
3600m� f

Pb

                      (2) 

โดยท่ี bsfc คือ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ 
    เบรก (kg/kW-h) 
 m� f    คือ ความสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง (kg/s) 
3.3 ประสิทธิภาพเชิงความร�อนของเคร่ืองยนต� 

ηth = 
Pb

ηcQ� f
 × 100                      (3) 

โดยท่ี ηthคื อ  ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เชิ งความร,อนของ 
   เครื่องยนต0 (%) 

 ηc คือ ประสิทธิภาพการเผาไหม, กําหนด  
    100% 
 Q� f  คือ ความร,อนจากการเผาไหม,ของน้ํามัน 
     เชื้อเพลิง (kW) 

เม่ือ                Q� f = m� fLHV                        (4) 
โดยท่ี LHV คือ ค�าความร,อนต�อหนึ่งหน�วยมวล  
     (Low heating value, kJ/kg) 

 
4. ผลการทดลอง 

4.1 ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนต� 
  ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนต0จุดระเบิด
ด,วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรง ท่ีใช,เช้ือเพลิง 
แกWสโซลีน 95 และ E85 เปรียบเทียบกับเครื่องยนต0 
 
 
จุดระเบิดด,วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบเดิม ใช,เช้ือเพลิง
แกWสโซลีน 95 แสดงในรูปท่ี 4 และ 5 

 รูปท่ี 4 อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะเบรก 
    
  จากรูปท่ี 4 ผลการทดสอบเครื่องยนต0จุดระเบิดด,วย
ป ระก าย ไฟ  2 จั งห วะแ บ บ ฉี ด ต ร ง ใช, เ ช้ื อ เพ ลิ ง 
แกWสโซลีน 95 และ E85 เปรียบเทียบกับเครื่องยนต0จุด
ระเบิดด,วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบเดิม ใช,เชื้อเพลิง
แกWสโซลีน 95 พบว�ามีความสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงลดลงเฉลี่ย 
22.69 % และ 3.29 % ตามลํ าดั บ  เน่ือ งจากมีการ
ควบ คุมปริม าณ การฉีด นํ้ ามัน เช้ือ เพลิ งด, วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส0เข,าไปในห,องเผาไหม,โดยตรงในขณะท่ี
ลูกสูบเคลื่อนท่ีปUดช�องไอเสีย และเช้ือเพลิง E85 มีค�า
ความร,อนในการเผาไหม,ท่ีต่ํากว�าทําให,ต,องเพ่ิมปริมาณ
เช้ือเพลิงเพ่ือให,ได,ค�าพลังงานออกมาท่ีใกล,เคียงกัน ทําให,
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มี ความสิ้ น เปลื อ งเ ช้ือ เพลิ ง ท่ี เ พ่ิ ม ข้ึน ใกล, เคี ย งกับ
เครื่องยนต0แบบเดิม 

 
รูปท่ี 5 ประสิทธิภาพเชิงความร,อนของเคร่ืองยนต0 

 
   
 
  จากรูปท่ี 5 ผลการทดสอบเครื่องยนต0จุดระเบิดด,วย
ป ระก าย ไฟ  2 จั งห วะแ บ บ ฉี ด ต ร ง ใช, เ ช้ื อ เพ ลิ ง 
แกWสโซลีน 95 และ E85 เปรียบเทียบกับเคร่ืองยนต0 
จุดระเบิดด,วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบเดิม ใช,เชื้อเพลิง
แกWสโซลีน 95 พบว�าประสิทธิภาพเชิงความร,อนเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ย 24.22 % และ 49.69 %  ตามลําดับ เน่ืองจากไม�
สูญเสียเช้ือเพลิงไปกับการขับไล�ไอเสียออกจากห,อง 
เผาไหม, และในเช้ือเพลิง E85 มีออกซิเจนในโครงสร,าง
ของเอทานอลทําให,เช้ือเพลิงเผาไหม,สมบูรณ0ย่ิงข้ึน จึงทํา
ให,ได,ประสิทธิภาพเชิงความร,อนของเครื่องยนต0เพ่ิมข้ึน   
4.2 มลภาวะของเคร่ืองยนต� 
  มลภาวะของเคร่ืองยนต0จุดระเบิดด,วยประกายไฟ  
2 จังหวะแบบฉีดตรง ท่ีใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 และ
E85 เปรียบเทียบกับเครื่องยนต0จุดระเบิดด,วยประกายไฟ 
2 จังหวะแบบเดิม ใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 ดังแสดงใน
รูปท่ี 6 และ 7 

 
รูปท่ี 6 ปริมาณแกWสไฮโดรคาร0บอน (HC) 

 

 
รูปท่ี 7 ปริมาณแกWสคาร0บอนมอนนWอคไซด0 (CO) 

 
  
  จากรูปท่ี 6 และ 7 แสดงปริมาณแกWสไฮโดรคาร0บอน 
(HC) และปริมาณแกWสคาร0บอนมอนนWอคไซด0  (CO)  
ผลการทดสอบเครื่องยนต0 จุดระเบิดด,วยประกายไฟ  
2 จังหวะแบบฉีดตรง ใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 และ E85 
เม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องยนต0จุดระเบิดด,วยประกายไฟ 
2 จังหวะแบบเดิม ใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 พบว�าเม่ือใช,
เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95  มีค�า HC และ CO ลดลงเฉลี่ย 
74.64 % และ 83.01 % ตามลําดับ และเม่ือใช,เช้ือเพลิง 
E85 มี ค� า  HC และ  CO ลด ลงเฉลี่ ย  58.81 % และ  
59.33 % ตามลําดับ ในทุกภาระเครื่องยนต0 เน่ืองจาก
เช้ือเพลิงเร่ิมฉีดเข,าห,องเผาไหม,โดยตรงในช�วงท่ีลูกสูบ
กําลังเคลื่อนท่ีปUดช�องไอเสีย จึงทําให,ปริมาณเชื้อเพลิง
หรือ HC ท่ีออกมากับไอเสียน,อยลง[5] และการฉีด
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เช้ือเพลิงเปsนฝอยละอองเข,าห,องเผาไหม,โดยตรงทําให,
ผสมคลุกเคล,ากับอากาศได,ดีข้ึนส�งผลทําให,การเผาไหม,
สมบูรณ0ข้ึนปริมาณ CO ท่ีออกมากับไอเสียน,อยลง  
 

5. สรุปผลการศึกษา 
  งานวิจัยน้ีได,ทําการพัฒนาของเคร่ืองยนต0จุดระเบิด
ด,วยประกายไฟ 2 จังหวะแบบฉีดตรง โดยฉีดเชื้อเพลิงเข,า
ไปในห,องเผาไหม,โดยตรงในขณะท่ีลูกสูบกําลังเคลื่อนท่ี
ข้ึนปUดช�องไอเสีย เพ่ือลดการสูญเสียเช้ือเพลิงในไอดีท่ี
ออกไปกับไอเสีย เม่ือใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 และ E85 
ทําการทดลองเปรียบเทียบกับเครื่องยนต0จุดระเบิดด,วย
ประกายไฟ 2 จังหวะแบบเดิมท่ีใช,คาร0บู เรเตอร0 ใช,
เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 ศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนต0
และมลภาวะไอเสีย จากผลการศึกษาพบว�าเครื่องยนต0
แบบฉีดตรงใช,เช้ือเพลิงแกWสโซลีน 95 มีประสิทธิภาพ 
เชิงความร,อนของเค ร่ืองยนต0 เพ่ิม ข้ึนเฉลี่ย 24.22 %  
อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะเบรกลดลงเฉลี่ย 
22.69 % มีการปล�อยมลภาวะไอเสีย HC, CO ลดลง
เฉลี่ย 74.64 %, 83.01 % ตามลําดับ และเครื่องยนต0
แบบฉีดตรงใช,เช้ือเพลิง E85 มีประสิทธิภาพเชิงความร,อน
ของเครื่ อ งยนต0 เ พ่ิ ม ข้ึน เฉลี่ ย  49.69 % อั ตราการ
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงจําเพาะเบรกลดลงเฉลี่ย 3.29 % มี
การปล�อยมลภาวะไอเสีย HC, CO ลดลงเฉลี่ย 58.81 %, 
59.33 % ตามลําดับ  
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