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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ เปนการพัฒนาอุปกรณควบคุมปริมาณกาซอัตโนมัติสําหรับเครื่องยนตกาซชีวภาพ โดยออกแบบสวน

ของเข็มปรับปริมาณกาซที่ใชในการควบคุมปริมาณกาซชีวภาพ เพื่อใหสามารถปรับแตงปริมาณกาซชีวภาพใหเหมาะสมกับ
การเผาไหม เพื่อใชกับเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ จํานวน 4 สูบ ขนาดความจุ 2,500 cc การควบคุมเข็มปรับปริมาณกาซ
อัตโนมัติ จะใชชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกสในการควบคุมเข็มปรับปริมาณกาซ โดยใชปริมาณออกซิเจนที่ไดจากกาซไอเสีย
ของเครื่องยนตเปนขอมูลปอนกลับไปยังชุดควบคุม เพื่อควบคุมใหเครื่องยนตทาํงานอยางเหมาะสม พบวาชวงของการจาย
กาซชีวภาพที่เหมาะสมสําหรับเครื่องยนต จะไดแรงดันเอาทพุทจากตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในกาซไอเสียในชวง     
380 ถึง 600 mV ซึ่งสัมพันธกับปริมาณออกซิเจนในชวง 11.9 - 10.7% ชุดควบคุมปริมาณกาซอัตโนมัติสามารถควบคุมการ
จายปริมาณกาซชีวภาพใหแกเครื่องยนตเพื่อการเผาไหมที่เหมาะสม ที่คาแรงดันเอาทพุทเฉลี่ยเทากับ 1.47 V และเปอรเซ็นต
ออกซิเจนเฉลี่ยจากทอไอเสียเทากับ 11.3% ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต 1,509 rpm 

 
ABSTRACT 

This research presented the development of the automatic gas controller for biogas engine. 
The biogas adjustable tool was designed and constructed to do such work. The used engine was     
four-cylinder, four-stroke diesel engine with a capacity of 2,500 cc. The electronic controller unit was 
used to control the biogas adjustable tool to have the engine run properly by using the measured 
oxygen from the engine exhaust gas as a feedback signal for the controller. The operating range of the 
biogas engine required the output voltage from the oxygen sensor rating from 380 to 600 mV in 
relation to the amount of oxygen rating from 11.9 to 10.7%. The automatic gas controller offered an 
alternative option for controlling the biogas being supplied to the engine with the average output 
voltage of 1.47 V and percent of oxygen of 11.3% at 1,509 rpm. 
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1. บทนํา 
เนื่องจากปจจุบันในประเทศไทย  ภาวะการณใช

พลังงานจากน้ํามันไดมีอัตราที่สูงมากขึ้นจนทําใหเกิด
วิกฤตการณทางพลังงานอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงจําเปน
จะตองหาพลังงานจากแหลงอื่นๆ ที่สามารถนํามาทดแทน
น้ํามัน โดยมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงและไมกอใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม จึงจะเปนการใชประโยชนจากพลังงาน
ทดแทนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด พลังงานทดแทนจาก
แหลงอื่นๆ ที่สามารถทดแทนน้ํามันได เชน พลังงานจาก
แสงอาทิตย พลังงานจากชีวมวล พลังงานน้ํา หรือพลังงาน
จากกาซชีวภาพ 

พลังงานจากกาซชีวภาพ เปนแหลงพลังงานอีกแหลง
หนึ่ งที่สามารถนํามาเปนแหลงพลังงานทดแทนได  
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีการเลี้ยงสุกรเพื่อการ
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ดังนั้น มูล
สัตวที่ไดจากการเลี้ยงจึงมีจํานวนมากดวย เพ่ือเปนการลด
คาใชจายทางดานพลังงานน้ํามัน จึงไดนํามูลสัตวที่ไดจาก
การเลี้ยงสุกรมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกาซชีวภาพ และ
ในอีกดานหนึ่งเพื่อเปนการลดมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอม
และปริมาณสิ่งปฏิกูล 

การนํากาซชีวภาพมาใช เปนเชื้อ เพลิง เพื่อผลิต
พลังงานกลในการขับเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อการผลิต
กระแสไฟฟาที่ใชในฟารมเลี้ยงสัตวจะเปนประโยชนมาก  
เนื่องจากสามารถลดการใชจายเช้ือเพลิง อีกทั้งยังชวยลด
มลพิษอันเนื่องมาจากการเผาไหมเช้ือเพลิง เชน ปริมาณ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ซึ่งกาซคารบอนไดออกไซด 
เปนสาเหตุทําใหเกิดปรากฏการณเรือนกระจก ทําใหโลก
รอนขึ้น กาซชีวภาพยังสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิง
ทดแทนกาซหุงตม (LPG) และทดแทนการใชน้ํามันเตา
สําหรับกระบวนการผลิตอาหาร [1-3] 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
[4] ไดนําเอากาซชีวภาพมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟา โดยไดนําเครื่องยนตดีเซลเพื่อใชเปนตน
กําลังในการผลิตกระแสไฟฟา และทําการปรับปริมาณ 

กาซชีวภาพดวยบอลวาลว โดยในการปรับแตละครั้ง จะทํา
การปรับดวยมือ ซึ่งการปรับปริมาณกาซชีวภาพในแตละครั้ง
จะทําใหเกิดความยุงยากในการปรับปริมาณกาซชีวภาพ  
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และงายตอการควบคุมปริมาณ
กาซชีวภาพ จึงไดนําระบบควบคุมโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร
มาใชในการควบคุมการปรับปริมาณกาซชีวภาพ โดยเพิ่ม
ความละเอียดดวยเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพ ซึ่งจะนํา
อุปกรณที่ ใช ในการตรวจวัดปริมาณก าซออกซิ เจน  
(Oxygen Sensor) ม า ใ ช เ ป น ตั ว ค ว บ คุ ม ร ว ม กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร 

อุปกรณตรวจวัดปริมาณกาซออกซิเจน  (Oxygen  
Sensor) เปนอุปกรณที่ใชควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชใน
การผสมกับอากาศเพื่อการเผาไหม โดยจะถูกติดตั้งไว
บริเวณทอไอเสียของเครื่องยนต เมื่อเกิดการเผาไหมขึ้น  
อุปกรณตรวจวัดปริมาณกาซออกซิเจนจะทําการตรวจวัด
ปริมาณออกซิเจน เมื่อปริมาณออกซิเจนที่ไดออกมามีคา
ม า ก ห รื อ น อ ย เ กิ น ไ ป  ก็ จ ะ เ ข า สู ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม
ไมโครคอนโทรลเลอรเพื่อสั่งใหเข็มควบคุมปริมาณกาซ
ชีวภาพทํางาน โดยในการปรับเข็มควบคุมปริมาณกาซ
ชีวภาพ จะถูกปรับโดยการใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง 
(DC Motor) ซึ่งการใชระบบควบคุมกาซชีวภาพแบบ
อัตโนมัติ  จะทําใหอัตราสวนผสมระหวางอากาศกับ
เช้ือเพลิงมีความเหมาะสม เพื่อการเผาไหมที่สมบูรณได 
 
2. เคร่ืองยนตท่ีใชในการทดสอบ 

เครื่องยนตที่ใชในการทดสอบระบบเชื้อเพลิงคู  
ประกอบดวยเครื่องยนตดี เซล 4 สูบ ขนาดกลาง  เปน
เครื่องยนต TOYOTA รุน 2L เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ 
ขนาดกลาง จํานวน 4 สูบ แบบแนวตั้ง ระบายความรอน
ดวยนํ้าแบบหมอน้ํารังผึ้ง มีขนาดกระบอกสูบคูณชวงชัก
เทากับ 92 mm x 92 mm ปริมาตรกระบอกสูบ 2,446 cm3 
ใหกําลังสูงสุด 60 kW ที่ความเร็วรอบ 4,000 rpm แรงบิด
สูงสุด 162 Nm ที่ความเร็วรอบ 2,400 rpm ระบบการเผา
ไหมเปนแบบหองเผาไหมลวงหนา (Swirl Chamber)    



 

ลิขสิทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
Copyright©by 

Faculty of Engineering 
Chiang Mai University 

All Rights Reserved 

ศ.ตุยเต็มวงค และ ด.ดํารงศักดิ์ 

16 
 

การควบคุมเครื่องยนตจะควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส 
สามารถควบคุมการทํางานไดงาย โดยประมวลผลขอมูล
จาก Sensor และแสดงผลเปนตัวอักษรผานจอ LCD ได   
จึงเลือกใชไมโครคอนโทรลเลอรตระกูล MCS-51 ของ 
Philips เบอร P89C51RD2 เปนหนวยประมวลผลกลาง  
โดยมีขอดีเหนือกวาไมโครคอนโทรลเลอรเบอรอื่นๆ คือ  
มีวงจรแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอลในตัว มีราคาถูก  
และหาไดงายในทองตลาด ภาษาที่ใชเขียนควบคุม คือ
ภาษาซี  โดยองคประกอบของระบบควบคุมแบบ

อิเล็กทรอนิกส จะประกอบไปดวย ไมโครคอนโทรลเลอร 
(Microcontroller) แหลงจายกระแสไฟฟา (Power Supply) 
จอภาพแสดงผลตัวอักษรแบบ LCD (LCD Display)    

ในการทํางานของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส จะรับ
ขอมูลจากสัญญาณ Oxygen Sensor และวัดคา Upper Limit 
และ  Lower Limit จากลูกบิดแบบ  Volume แลวนํามา
ประมวลเพื่อควบคุมอัตราการไหลของกาซชีวภาพ โดยมี
ลําดับการทํางานแสดงเปน Flow Chart ไดดังรูปที่ 1 

 

 
รูปท่ี 1 ขั้นตอนการประมวลผลเพื่อควบคุม 

อัตราการไหลของกาซชีวภาพ 

 
รูปท่ี 2 ลักษณะการเชื่อมตอ Metering Adjust Screw  

เขากับมอเตอร 
 
3. ขั้นตอนการดาํเนินงานและวิธีการทดลอง 

1. เดินเครื่องยนตเพื่อหาความสัมพันธของอัตราสวน
ระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงที่ใชในการเผาไหม โดยใช
เครื่องวัด Gas Analyzer เพื่อใชในการวัดปริมาณออกซิเจน
ที่เกิดจากการเผาไหมจากทอไอเสีย จากนั้นทําการปรับ
ปริมาณกาซชีวภาพตั้งแตอัตราสวนผสมระหวางอากาศกับ
เช้ือเพลิงต่ําสุดไปถึงสูงสุด แลวทําการอานคาปริมาณกาซ
ออกซิเจนที่ได 

2. ออกแบบและสรางเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพ  
ใหมีระยะการหมุนเข็มขึ้น – ลง ต้ังแตปดสนิทถึงเปดสุด
เปนจํานวน 15 รอบ และกําหนดใหมีระยะพิตเกลียวของ
การหมุนมีคาเทากับ 1.75 mm โดยในการออกแบบเข็ม
ปรับปริมาณกาซชีวภาพ จะตองควบคุมพื้นที่หนาตัดของ
เข็มใหมีอัตราการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่คงที่ตลอดเวลา เมื่อมี
การปรับเข็มใหขึ้นหรือลงในแตละครั้งที่ระยะเทาๆ กัน  
เพื่อใหปริมาณกาซชีวภาพมีการเปลี่ยนแปลงที่คงที่ตาม
การปรับเข็มในแตละครั้ง จากนั้น สรางเข็มปรับปริมาณ
กาซชีวภาพตามที่ไดทําการออกแบบไว [5] 
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รูปท่ี 3 ระบบควบคุมอัตราการเผาไหมระหวางอากาศกับเชื้อเพลิง 

 
3. ติดตั้งตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจนไวที่ทอไอเสีย

ของเครื่องยนต จากนั้นตอสายสัญญาณใหถูกตอง ปรับเข็ม
ควบคุมปริมาณกาซชีวภาพต้ังแตอัตราสวนผสมระหวาง
อากาศกับเชื้อเพลิงตํ่าสุดไปถึงสูงสุด อานคาแรงดัน
เอาทพุทที่ได โดยคาแรงดันเอาทพุทจากตัวตรวจวัด
ปริมาณออกซิเจนจะเชื่อถือไดก็ตอเมื่ออุณหภูมิภายในทอ
ไอเสียมีอุณหภูมิสูงถึง 3500C ซึ่งการทํางานในชวงแรก
สัญญาณที่อานไดจะนอยมาก เพราะเปนชวงที่เครื่องยนต
เริ่มทํางาน  อุณหภูมิภายในทอไอเสียจะมีคาไมสูงถึง  
3500C ดังนั้น จึงตองทําการหนวงสัญญาณไวที่ประมาณ  
5-10 นาที กอนที่จะใหไมโครคอนโทรลเลอรประมวลผล
สัญญาณตอไป 

4. ติดต้ังชุดอุปกรณที่ ใชในการควบคุมเข็มปรับ
ปริมาณกาซชีวภาพ ดังนี้ 

4.1 มอเตอรติดตั้งไวเพื่อควบคุมเข็มปรับปริมาณ
กาซชีวภาพ 

4.2 หนวยควบคุมอิ เล็กทรอนิกส  (ECU) รับ
สัญณาณจากตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สงสัญญาณ

ใหกับ DC Motor เพื่อควบคุมเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพ
ใหหมุนปรับตามสัญญาณที่ไดรับมาจาก ECU 

5. เดินเครื่องยนตและเปดชุดระบบควบคุมแบบ
อัตโนมัติ โดยทําการตั้งคาใหระบบมีการเผาไหมที่สมบูรณ  
โดยแรงดันเอาทพุทจะมีคาอยูที่ประมาณ 450 mV หรือ
ประมาณ 1.35 V เมื่อขยายสัญญาณแลว 

6. วิเคราะหและสรุปผลการควบคุมเข็มปรับปริมาณ
กาซชีวภาพแบบอัตโนมัติ  
 
4. ผลการศึกษา 
4.1 ผลการทดสอบหาความละเอียดของการหมุนปรับกาซ

ดวยมือ 
เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธในการควบคุมอัตรา

การไหลของกาซชีวภาพ จะตองมีการทดสอบเครื่องยนต
โดยการปรับวาลวที่ติดตั้งอยูเดิมวาสามารถปรับปริมาณ
กาซไดเปนอยางไร โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางตําแหนงของวาลว และขอมูลที่ไดจากตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจนและ Gas Analyzer 

มุมการปรับบอลวาลว (องศา) 
ตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจน Gas Analyzer 

แรงดันเอาทพุท (V) ปริมาณออกซิเจน (%) อุณหภูมิไอเสีย (oC) 
0 0.069 19.7 51.7 

30 0.056 19.6 53.9 
45 0.280 20.0 64.0 
60 0.191 9.6 352.2 
90 0.245 9.4 352.2 
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รูปท่ี 4 ความสัมพันธระหวางมุมการปรับบอลวาลว และแรงดันเอาทพุท 

 

 
รูปท่ี 5 ความสันพันธระหวางมุมการปรับบอลวาลว และปริมาณออกซิเจน 

 

 
รูปท่ี 6 ความสันพันธระหวางมุมการปรับบอลวาลว และอุณหภูมิไอเสีย 

 
จากตารางที่ 1 และรูปที่ 4-6 เมื่อทําการปรับหมุน

วาลวควบคุมกาซชีวภาพไปที่ 0 องศา (ปดสุด) 30, 45, 60 
และ 90 (เปดสุด) องศา ตามลําดับ แรงดันเอาทพุทที่ไดมี
แนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น กลาวคือ ถาปริมาณกาซชีวภาพนอย 

แรงดันเอาทพุทที่ไดจะนอย นอกจากนั้นพบวา อุณหภูมิ
ภายในทอไอเสียมีคาต่ํากวา  3500C เมื่อมีปริมาณกาซ
ชีวภาพนอย ซึ่งสงผลใหแรงดันเอาทพุทที่อานไดเปนคาที่
ใชไมได เนื่องจากตัววัดปริมาณออกซิเจนจะสามารถอาน
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คาที่ถูกตองที่อุณหภูมิต้ังแต 3500C ขึ้นไป ดังนั้น ในการ
ปรับตั้งครั้งแรก จะปรับต้ังบอลวาลวไวที่ตําแหนง 60 องศา 
และเครื่องยนตเช้ือเพลิงคูนี้ไดปรับอัตราสวนของเชื้อเพลิง 
ไบโอดีเซล : กาซชีวภาพ เทากับ 1:9 โดยกําหนดใหไบโอดีเซล
คงที่ที่คาหนึ่ง และทําการปรับปริมาณกาซชีวภาพจนได

อัตราสวนดังกลาว เมื่อทําการปรับวาลวเปดสุด ยังมีอากาศ
สวนเกินเหลือออกมา โดยมีปริมาณออกซิเจนประมาณ 
10% สรุปไดวา เครื่องยนตที่ใชในการทดลองนี้มีการ
ปรับแตงใหเปน Lean mixture อยูตลอดเวลา ถึงแมวาจะทํา
การหมุนวาลว ณ ตําแหนงใดก็ตาม 

 

 
รูปท่ี 7 ความสัมพันธระหวางการหมุนเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพตั้งแตเปดสุดถึงปดสุดและความเร็วรอบของเครื่องยนต 

 
 

 
 

 

รูปท่ี 8 ความสัมพันธระหวางการหมุนเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพตั้งแตเปดสุดถึงปดสุดและแรงดันเอาทพุท 
กับปริมาณออกซิเจน (%) 
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รูปที่ 7 แสดงความสัมพันธความสัมพันธระหวางการ
หมุนเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพต้ังแตเปดสุดถึงปดสุด
และความเร็วรอบของเครื่องยนต พบวา ในแตละรอบของ
การหมุนปรับเข็มความเร็วรอบของเครื่องยนต  จะมี
คาประมาณ 1,517 rpm ที่รอบของการหมุนปรับเข็มเปดสุด
จนถึงการหมุนปรับเข็มรอบที่ 10 จนกระทั่งการปรับหมุน
เข็มไปรอบที่ 11 ความเร็วของเครื่องยนตจะตกลงไปที่ 
1,511 rpm และมีความเร็วรอบลดลงเรื่อยๆ ถามีการหมุน
เข็มปรับปริมาณกาซไปจนกระทั่งเข็มปดสุด สามารถสรุป
ไดวา ถามีการหมุนรอบของเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพ
เพิ่มขึ้น ปริมาณกาซชีวภาพที่ใชเปนเชื้อเพลิงของเครื่อยนต
จะลดลง ซึ่งจะสงผลทําใหความเร็วรอบของเครื่องยนตมี
คาลดลงตามไปดวย 

รูปที่  8 ความสัมพันธระหวางการหมุนเข็มปรับ
ปริมาณกาซชีวภาพตั้งแตเปดสุดถึงปดสุดและแรงดัน
เอาทพุทกับปริมาณออกซิเจน (%) พบวาในรอบการหมุนที่ 
11 ถึง 12 จะไดคาแรงดันเอาทพุทมีคาเทา 600 และ 380 mV 
ตามลําดับ เมื่อหมุนเข็มปรับปริมาณกาซเพิ่มขึ้น แรงดัน
เอาทพุทจะมีคอนขางคงที่ประมาณ 875 mV ต้ังแตเปดสุด
จนกระทั่งหมุนเข็มปรับปริมาณกาซไปรอบที่ 10 จากนั้น
ในรอบที่ 11 ถึงรอบที่ 15 แรงดันเอาทพุทจะมีแนวโนม
ลดลงอยางรวดเร็ว โดยลดจาก 600 mV ที่รอบที่ 11 ลง
เหลือ 100 mV ที่รอบที่ 15 ซึ่งเปนไปตามคุณลักษณะของ
ตัวตรวจวัดปริมาณออกซิ เจน  คือ  ถาอัตราสวนผสม
ระหวางเชื้อเพลิงตออากาศมาก แรงดันเอาทพุทจะมีคามาก 
แตถาอัตราสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงตออากาศนอย 
แรงดันเอาทพุทจะมีคานอย  

สําหรับปริมาณออกซิเจนจากทอไอเสียที่ตรวจวัดได
นั้น เมื่อทําการปรับหมุนเข็มปรับปริมาณกาซที่จํานวนรอบ
เพิ่มมากขึ้น  ปริมาณออกซิเจนจากทอไอเสียก็จะมีคา
เพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราสวนผสมของเชื้อเพลิงมีปริมาณ
อากาศมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจํานวนรอบของการหมุนปรับ
เข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพที่เพิ่มมากขึ้น 

 

4.2 การทดสอบชุดควบคุมอัตโนมัติสําหรับเครื่องยนตกาซ
ชีวภาพ 

การทดสอบชุดควบคุมอัตโนมัติสําหรับเครื่องยนต
กาซชีวภาพ โดยเปนการควบคุมเข็มปรับปริมาณกาซ
ชีวภาพเพื่ อควบคุมการจ ายก าซชี วภาพดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส จะทําการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนจากทอ
ไอเสียแลวเปลี่ยนเปนสัญญาณทางไฟฟา ซึ่งเปนคาที่อยู
ในชวง  200 ถึง  900 mV ซึ่งเปนสัญญาณที่มีขนาดเล็ก  
ดังนั้น จึงตองทําการขยายสัญญาณเปนขนาด 3 เทา ของ
สัญญาณที่ไดจากตัวตรวจวัดปริมาณออกซิเจน เพื่อให
สัญญาณอยูในชวง 0-3 V ที่ A/D สามารถอานได ซึ่งมีคา
อยูในชวง 600 ถึง 380 mV หรือ 1.80 ถึง 1.14 V (ชวงที่ทํา
การขยายสัญญาณ) โดยปกติสัญญาณที่ได อาจเกิดสัญญาณ
รบกวนขึ้น จึงทําการกรองสัญญาณเพื่อลดสัญญาณรบกวน
ลงด วย ตัวกรองสัญญาณ  (Filter) สัญญาณที่ ได เปน
สัญญาณทางไฟฟา จากนั้น เปลี่ยนสัญญาณทางไฟฟาที่
เปนอนาล็อกใหเปนสัญญาณดิจิตอลเขาสูหนวยควบคุม
อิ เล็กทรอนิกส  หนวยควบคุมอิ เล็กทรอนิกสทําการ
ประมวลผลของสัญญาณเพื่อสงสัญญาณไปที่ ชุดขับ
มอเตอร  (Motor Drive) จากนั้น  ชุดขับมอเตอรจะสง
สัญญาณควบคุมมอเตอร ใหมอเตอรเปนตัวขับเพื่อปรับ
หมุนเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพใหเหมาะสมกับอากาศ
เพื่อใชในการเผาไหมในเครื่องยนตกาซชวีภาพได  

การทดสอบชุดควบคุมอัตโนมัติสําหรับเครื่องยนต
กาซชีวภาพ จะทําการออกแบบใหชุดควบคุมอัตโนมัติ
ควบคุมการหมุนของเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพอยูใน
รอบที่ 11 และ 12 โดยเครื่องยนตมีความเร็วรอบคงที่ที่ 
1,500 rpm แรงดันเอาทพุทจากตัวตรวจวัดปริมาณ
ออกซิเจนอยูในชวง 600 ถึง 380 mV หรือ 1.80 ถึง 1.14 V 
ตามลําดับ เมื่อขยายสัญญาณแลว เพื่อให A/D สามารถอาน
คาได (เปนชวงที่เครื่องยนตเผาไหมไดอยางสมบูรณ) และ
ปริมาณออกซิเจนที่ไดจากการตรวจวัดจากทอไอเสียมีคา
อยูในชวง 10.7-11.9% การทดสอบชุดอุปกรณอัตโนมัติ
สําหรับเครื่องยนตกาซชีวภาพนั้น จะออกแบบให         เดิน
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เครื่องยนตเปนเวลาทุกๆ 1 ช่ัวโมง รวมเวลาทั้งหมด 5 ช่ัวโมง 
ในแตละช่ัวโมงที่ทดลอง ไดบันทึกขอมูล ความเร็วรอบ
ของเครื่องยนต แรงดันเอาทพุทจากตัวตรวจวัดปริมาณ

ออกซิเจน ปริมาณออกซิเจนจากทอไอเสีย กําลังไฟฟา 
แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟา จากนั้น เฉลี่ยขอมูลที่
บันทึกเพื่อเปนตัวแทนขอมูลใน 1 ช่ัวโมง  

 

 
 

รูปท่ี 9 ความสัมพันธระหวางเวลาและแรงดันเอาทพุทกับปริมาณออกซิเจน (%) ที่รอบเครื่องยนต 1,509 rpm 
 

เมื่อทดสอบการทํางานของชุดควบคุมเข็มปรับ
ปริมาณกาซชีวภาพที่สรางขึ้นใหมนี้ สามารถควบคุมปรับ
ปริมาณกาซชีวภาพใหมีคาแรงดันเอาทพุทเฉลี่ยเทากับ 
1.47 V เปอรเซ็นตออกซิเจนเฉลี่ยจากทอไอเสียเทากับ  
11.3% ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต 1,509 rpm ดังแสดง
ในรูปที่ 9 ซึ่งชุดอุปกรณอัตโนมัติสามารถควบคุมปริมาณ
การจายเชื้อเพลิงกาซชีวภาพเขาเครื่องยนต และสามารถ
ควบคุมการทํางานใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณได 
 
5.  สรุป 

อุปกรณควบคุมอัตโนมัติสําหรับเครื่องยนตกาซ
ชีวภาพ ถูกออกแบบเข็มปรับปริมาณกาซชีวภาพใหมีระยะ
การหมุนเข็มขึ้น – ลง ต้ังแตปดสนิทถึงเปดสุด เปนจํานวน 
15 รอบ และกําหนดใหมีระยะพิตเกลียวของการหมุนมีคา
เทากับ 1.75 mm ทําใหมีชวงในการหมุนปรับที่กวางขึ้น 
โดยวิธีการเปลี่ยนพื้นที่หนาตัดของนมหนู โดยเข็มควบคุม

ปริมาณกาซ จากการทดสอบการทํางานของชุดควบคุมเข็ม
ปรับปริมาณกาซชีวภาพที่สรางขึ้นนี้ สามารถควบคุม
ปริมาณการจายเชื้อเพลิงกาซชีวภาพเขาเครื่องยนต และ
สามารถควบคุมการทํางานใหเกิดการเผาไหมที่เหมาะสม 
ที่ค าแรงดันเอาทพุทเฉลี่ย เท ากับ  1.47 V เปอร เซ็นต
ออกซิเจนเฉลี่ยจากทอไอเสียเทากับ 11.3% ที่ความเร็วรอบ
ของเครื่องยนต 1,509 rpm 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ สํานักนโยบายและแผนพลังงาน ซึ่ง
งานวิจัยน้ี  ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน และ สถาบันวิจัยและพัฒนา
พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่เอื้อเฟอสถานที่และ
ขอมูลสําหรับงานวิจัย 
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