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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชน้ํามันสบูดํากับ
เครื่องยนตดีเซล โดยไดนาํ น้ํามันสบูดํา 100 เปอรเซ็นต และน้ํามัน
สบูดําผสมกับน้ํามันดีเซล 10:90 20:80 30:70 40:60 50:50
เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ทดสอบกับเครื่องยนตดีเซล แบบ 1 สูบ
การศึกษาคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิง เทียบกับน้ํามันดีเซลที่จําหนาย
ตามทองตลาดไดแก คาซีเทรนนัมเบอร คาความถวงจําเพาะ คา
ความรอน ปริมาณกากคารบอน จุดวาบไฟ คาความหนืด ไดจาก
การรายงานนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ งานวิจัยนี้ไดทดสอบหาสมรรถนะ
ของเครื่องยนตไดแก แรงบิด กําลังงานของเครื่องยนต อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามัน อุณหภูมิของไอเสีย
จากการศึกษาพบวาน้ํามันสบูดํามีคุณสมบัติทางกายภาพการเปน
เชื้อเพลิงที่ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลและยังสามารถผสมเขากันไดดีกับ
น้ํามันดีเซล
ซึ่งเมื่อนําไปทดสอบหาคาสมรรถนะของเครื่องยนตกับ
เครื่องยนตดีเซล พบวาเครื่องยนตใหคาสมรรถนะที่ใกลเคียงกับการใช
น้ํามันดีเซล
คําสําคัญ : น้ํามันสบูดํา, ไบโอดีเซล, สมรรถนะของเครื่องยนต,
คุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิง
Abstract
This study is aimed to investigate the use of nut oil as a
substitute or additive for diesel fuel. The performance of nut oil,
both pure and mixed with diesel is studied for a one cylinder
diesel engine. The mixing ratios for nut oil and diesel are
selected in terms of volume percent as; 10:90, 20:80, 30:70,
40:60 and 50:50. The fuel properties, obtained from literature, are
compared with diesel oil for; specific gravity, calorific value, sulfur
content, flash-point and viscosity. The present study will focus on
the engine performance which is defined in terms of torque,
brake power, fuel consumption and exhaust temperature.
The results show that the physic nut oil has physical
properties close to diesel oil. Furthermore, the physic nut oil, both
pure and mixed with diesel oil can be used as substitute or
additive providing acceptable engine performance.
สาขาการประยุกตใชพลังงาน

Keywords: Physic nut oil, bio diesel, engine performance,
fuel physical
1. บทนํา
ในโลกอุตสาหกรรมสมัยใหมที่เต็มไปดวยเครื่องจักรกล
เครื่องยนต ที่ใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงและน้ํามันเปรียบเสมือนเลือดที่หลอ
เลี้ยงระบบอุตสาหกรรมทั้งหมด แมกระทั่งกระแสไฟฟาก็ยังใชน้ํามันใน
การผลิต ดังนั้นหากปราศจากน้ํามันแลว ชีวิตของคนในประเทศ
อุตสาหกรรมจะดํารงอยูไมได เวนเสียแตวาโลกนี้ไดมีการนําพลังงาน
อยางอื่นมาทดแทนพลังงานจากน้ํามันไดอยางสมบูรณ
ในปจจุบัน
พบวา วิกฤตการณราคาน้ํามันไดเกิดขึ้นทั่วโลก ทําใหการหาพลังงาน
ทดแทนอื่น มาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลเปนเรื่องที่จําเปน ซึ่ง
น้ํามันจากพืช หรือ ไบโอดีเซล จึงเปนที่สนใจและศึกษาพัฒนาอยาง
แพรหลายและตอเนื่อง ปจจุบันไดมีการนําพืชหลายชนิดมาผลิตเปน
น้ํามัน เชน ออย มันสําปะหลัง มะพราว ปาลมน้ํามัน เปนตน และ
ยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาสกัดเปนน้ํามันไดนั่นคือ
สบูดํา
(Physic nut) มีผูศึกษาไววามีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลมาก
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสบูดํา
สบูดํา (Physic nut) มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Jatropha curcas
Linn เปนพืชอยูในวงศไมยางพารา Euphorbiaceae เชนเดียวกับสบู
แดง ปตตาซึม ฟนตันหรือมะละกอฝรั่ง หนุมารนั่งแทน โปยเซียน
มันสําปะหลัง มะยม มะขามปอม ผักหวาน ฯลฯ ซึ่งมีหลากหลาย
คอนขางมากทั้งในลักษณะตน ใบ ชอดอก ตลอดจนผลและเมล็ดสบู
ดํา สบูดําเปนพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต ชาวโปรตุเกสนําเขามา
ในชวงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา
เพื่อรับซื้อเมล็ดไปคัดบีบเอาน้ํามัน
สําหรับทําสบู [1]
สบูดําเปนชื่อเรียกในทองถิ่นทางภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีฟอง
ใชทําสบู และเปลือกเมล็ดสีดํา ภาคเหนือเรียกมะหุงฮั้ว ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเรียกมะเยา ชาวโคราชเรียกสีหลอด ชาวบาน
ทางภาคใตเรียกวามะหงเทศ เนื่องจากตนใบผลและเมล็ดมีสารพิษกรด
Hydrocyanic เหมือนกับมันสําปะหลังมีกลิ่นเหม็นเขียวสัตวเลี้ยงอัน
ไดแก โค กระบือ มา แพะ แกะ ลา ไมอยากเขาใกล มากัดกินตน
สบูดํา ดังนั้นจึงนํามาใชประโยชนปลูกเปนรั้วธรรมชาติตามบานเรือน
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และแปลงปลูกพืช เพื่อไมใหสัตวเลี้ยงดังกลาวเขาไปทําลายพืชผลที่
ปลูกไว เมล็ดสบูดํายังมีสารพิษเรียกวา Curcin หากบริโภคแลวทําให
ทองเดินเหมือนสลอด
รวมไปถึงกากสบูดํายังมีธาตุอาหารที่เปนปุย
อินทรีย นอกจากนี้ในชนบทยังใชสบูดําเปนยาสมุนไพรกลางบาน โดย
ใชยางจากกาน ใบ ปายรักษาโรคปากนกกระจอก หามเลือด และแก
ปวดฟน รวมทั้งผสมน้ํานมมารดากวาดปายลิ้นเด็กทีเ่ ปนฝาขาว หรือ
คอเปนตุม และใชสวนของลําตนมาตัดเปนทอน ๆ ตมใหเด็กกินแกโรค
ซาง หรือตาลขโมย หรือแชน้ําอาบ แกโรคพุพอง ตลอดจนใชน้ํามัน
สบูดําใสผมเพื่อบํารุงรากผม [5]
จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา คุณสมบัติของน้ํามัน
สบูดํามีคาคุณสมบัติทางกายภาพ ใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล ดังที่แสดง
วาในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางเคมีของน้ํามันสบูดําและน้ํามันดีเซล[1,4,6]
ขอกําหนด
น้ํามัน
น้ํามัน
วิธีทดสอบ
สบูดํา
ดีเซล
1. ความถวงจําเพาะ ที่
0.9188
0.81 –
ASTM
15.6/15.6 ° C
0.87
D1298
2. ซีเทรนนัมเบอร
40 – 45 ไมต่ํากวา
ASTM
47
D 613
3. ความหนืด (cst)
49.93
1.8 – 4.1
ASTM
ที่ 40 °C
D445
4. ปริมาณกากคารบอน
0.64
ไมสูงกวา
ASTM
%wt
0.05
D189
5. จุดวาบไฟ °c
240
ไมต่ํากวา
ASTM
52
D93
6. คาความรอน
39774
42490
ASTM
(kJ/ kg)
D240

รูปที่ 1 แสดงการบีบน้ํามันสบูดํา
3.2 การทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต
ผสมน้ํามันสบูดํากับน้ํามันดีเซลในอัตราสวน 10:90 20:80 30:70
40:60 50:50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร หลังจากนั้นนําน้ํามันสบูดํา
100 เปอรเซ็นต น้ํามันดีเซล 100 เปอรเซ็นตและน้ํามันในอัตราสวนตาง
ๆ ดังกลาวมาเดินเครื่องยนตดีเซล แบบ 1 สูบ ทดสอบหาคาแรงบิด
สูงสุด กําลังงานสูงสุด อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน อุณหภูมิไอเสีย ที่
ความเร็วรอบสูงสุดภาระงานเต็มที่
โดยใชชุดทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนตแบบ EDDY CURRENT TEST BED ซึ่งติดตั้ง
Dynamometer โดยรายละเอียดแสดงไวในตารางที่ 2 และ 3 สําหรับ
การวัดคาแรงบิดและเครื่องยนตดีเซลแบบ 1 สูบที่ใชเปนเครื่องทดสอบ
ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยที่อัตราสวนของน้ํามันที่ใชทดสอบไดแสดงไวใน
ตารางที่ 4

3. การดําเนินการทดลอง
3.1 การสกัดน้ํามันสบูดํา
นําเมล็ดสบูดําไปบดใหเปลือกที่ติดเมล็ดแตกออกแลวนําไปตาก
แดดเพิ่มอุณหภูมิประมาณ 30 นาที เพื่องายในการบีบ เทเมล็ดสบูดําที่
บดแลวลงใสกระบอก กดลงดวยแทนอัดไฮโดรลิกโดยใชลูกสูบรองรับ
การกดจากกระบอกไฮโดรลิก กดดวยแรง 100 kg/Cm2 กดคางไว
ใหน้ํามันจากเมล็ดสบูดําไหลออก ถาหากกดแลวปลอยทันทีจะทําให
น้ํามันที่ไหลออกมาแลวถูกดูดกลับเขาไปหากากของเมล็ดสบูดํา น้ํา
น้ํามันสบูดําที่ไดกรองดวยผาขาวบาง เพื่อเอาฝุนและกากที่ติดอยูกับ
น้ํามันออก แลวทิ้งไว 1 สัปดาห จะไดน้ํามันที่ใสใชงานได การสกัด
ดวยระบบไฮโดรลิก (hydraulic press) ไดน้ํามันประมาณ 20 – 25
เปอรเซ็นต มีน้ํามันตกคางในกาก 10 – 15 เปอรเซ็นต ดังแสดงไวใน
รูปที่ 1

รูปที่ 2 ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตแบบ EDDY CURRENT
TEST BED

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียด Dynamometer
ประเภท Electro Dynamometer ( Eddy – Current brake type ) [2]
สาขาการประยุกตใชพลังงาน
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D-800 Tokyo Meter co., Ltd.
10 PS
5000 rpm
238.9 mm.
approx. 13 Ω
more than 10 MΩ

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดเครื่องยนตที่ใชทําการทดลอง [2]
Model
D-800
(Mitsubishi Diesel Engine)
Bore x Stroke
82 x 78 mm.
NO. of cylinder
1
Piston displacement
411 cc
Link ratio
3.54
Maximum output
8.0 PS / 2400 rpm
Maximum torque
2.6 kg-m / 1900 rpm
Compression ratio
18.0

รูปที่ 4 แสดงน้ํามันสบูดําที่ใชในการทดลอง
4. ผลการทดลองและวิเคราะหผลการทดลอง
D100
D90P10
D80P20
D70P30
D60P40
D50P50
P100

22
20
18
16

Torque (N.m)

Model
Max. absorbing horse power
Max. shaft rotational speed
Arm length
Coil resistance
Insulation resistance

14
12
10
8
6
4
2
0
500

1000

1500

2000

2500

Engine Speed (rpm)

รูปที่ 5 แสดงแรงบิดของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันสบูดําในอัตราสวนผสม
ตางๆ เทียบกับน้ํามันดีเซลเมื่อความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง
D100
D90P10
D80P20
D70P30
D60P40
D50P50
P100

5000
4500
4000

ตารางที่ 4 รายละเอียดอัตราสวนผสมน้ํามันดีเซลตอน้ํามันสบูดํา
สัญลักษณ
อัตราสวนผสม (โดยประมาตร)
D100
น้ํามันดีเซล100%
D90:P10
น้ํามันดีเซล 90% น้ํามันสบูดํา 10%
D80:P20
น้ํามันดีเซล 80% น้ํามันสบูดํา 20%
D70:P30
น้ํามันดีเซล 70% น้ํามันสบูดํา 30%
D60:P40
น้ํามันดีเซล 60% น้ํามันสบูดํา 40%
D50:P50
น้ํามันดีเซล 50% น้ํามันสบูดํา 50%
P100
น้ํามันสบูดํา100%

สาขาการประยุกตใชพลังงาน

3500

Brake Power (w)

รูปที่ 3 แสดงเครื่องยนตMitsubishi Diesel Engine ที่ใชในการทดสอบ

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
500

1000

1500

2000

2500

Engine Speed (rpm)

รูปที่ 6 แสดงกําลังเบรกของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันสบูดําในอัตรา
สวนผสมตางๆเทียบกับน้ํามันดีเซลเมื่อความเร็วรอบ
เปลี่ยนแปลง
จากผลการทดลองรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดงคาแรงบิดและคา
กําลังงานของเครื่องยนตดีเซลที่ใชน้ํามันสบูดําในอัตราสวนผสมตางๆ
เทียบกับน้ํามันดีเซล
พบวาแรงบิดของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันดีเซล
น้ํามันสบูดํา และน้ํามันสบูดําผสมน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงนั้น ใหคา
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D100
D90P10
D80P20
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แรงบิด คากําลังงานที่ใกลเคียงกัน ซึ่งน้ํามันสบูดํา และน้ํามันสบูดํา
ผสมกับน้ํามันดีเซล 10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 เปอรเซ็นต
โดยปริมาตร ใหคาแรงบิด คากําลังงานที่สูงกวาน้ํามันดีเซล ในชวง
ความเร็วรอบ 500 ถึง 2500 รอบตอนาที เครื่องยนตที่ใชน้ํามันที่มี
สวนผสมของน้ํามันสบูดํานั้นมีคาแรงบิดสูงสุดที่ 1900 รอบตอนาที
คากําลังงานในชวง 500 ถึง 2500 รอบตอนาที ของเครื่องยนตที่ใช
น้ํามันที่มีสวนผสมของน้ํามันสบูดําใหคากําลังงานสูงสุดที่ 2400 รอบ
ตอนาที โดยจะเห็นไดวาคาแรงบิดสูงสุดและคากําลังงานสูงสุดเกิดจาก
เครื่องยนตที่ใชน้ํามันสบูดําเปนเชื้อเพลิง
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รูปที่ 8 แสดงอุณหภูมิไอเสียของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันสบูดําในอัตรา
สวนผสมตางๆเทียบกับน้ํามันดีเซลเมื่อภาระงานเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 7 แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะของเครื่องยนต
ที่ใชน้ํามันสบูดําในอัตราสวนผสมตางๆเทียบกับน้ํามันดีเซล
เมื่อความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง
จากผลการทดลองรูปที่ 7 แสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
จําเพาะของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันสบูดําในอัตราสวนผสมตางๆเทียบกับ
น้ํามันดีเซล สามารถบอกไดวา อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
จําเพาะของเครื่องยนตเมื่อใชน้ํามันดีเซลผสมกับน้ํามันสบูดํา หรือใช
น้ํามันสบูดําเปนเชื้อเพลิงนั้น
มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
จําเพาะใกลเคียงกับเครื่องยนตที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง
โดย
เครื่องยนตที่ใชน้ํามันดีเซลผสมกับน้ํามันสบูดํา และใชน้ํามันสบูดําเปน
เชื้อเพลิงนั้นมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงจําเพาะสูงกวา
เครื่องยนตที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงเล็กนอย

จากผลการทดลองรูปที่ 8 แสดงอุณหภูมิไอเสียของเครื่องยนตที่ใช
น้ํามันสบูดําในอัตราสวนผสมตางๆเทียบกับน้ํามันดีเซลเมื่อภาระงาน
เพิ่มขึ้น อุณหภูมิไอเสียในเครื่องยนตที่ใชน้ํามันดีเซลผสมน้ํามันสบูดํา
หรื อ น้ํ า มั น สบู ดํ า เป น เชื้ อ เพลิ ง นั้ น มี อุ ณ หภู มิ ไ อเสี ย ที่ ต่ํ า กว า การใช
น้ํามันดีเซลเป นเชื้อเพลิง ซึ่งจะสามารถชวยยืดอายุการทํางานของ
ชิ้นสวนเครื่องยนตออกไปไดเพราะอุณหภูมิการทํางานโดยเฉลี่ยนั้น
ต่ําลง
5. สรุปผลการทดลอง
1.น้ํามันสบูดํามีคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงที่ใกลเคียงกับ
น้ํามันดีเซล
2.น้ํามันสบูดําสามารถใชกับเครื่องยนตดีเซลไดโดยไมตอง
ปรับแตงเครื่องยนตและไมทําใหกําลังของเครื่องยนตลดลง
3.น้ํามันสบูดําสามารถผสมกับน้ํามันดีเซลไดและยังชวยให
อุณหภูมิของไอเสียจากเครื่องยนตลดลง
6. กิตติกรรมประกาศ
ผูดําเนินการวิจัยขอขอบพระคุณเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ
ตึก EN4 คณะวิศวกรรมศาสตรที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน
ในครั้งนี้ รวมทั้งอาจารยทุกทานทีใ่ หคําปรึกษาในเรือ่ งการดําเนินการ
วิจัยและการจัดทําเอกสารเปนอยางดี
7. งานที่กําลังศึกษาตอไป
1. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของการเปนเชื้อเพลิงของน้าํ มันที่ผสม
ในอัตราสวนตางๆ จากหองปฏิบัติการมาตรฐาน
2. ศึกษาการปลอยสารมลพิษของเครื่องยนตที่ใชน้ํามันสบูดํา
เทียบกับน้ํามันดีเซล
3. ศึกษาผลกระทบตอเครื่องยนตในระยะยาว
4. ศึกษาการใชงานในเครื่องยนตขนาดใหญขึ้น
เอกสารอางอิง

สาขาการประยุกตใชพลังงาน

AE09-4

การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
1. ระพีพันธุ ภาสบุตร , สุขสันต สุทธิผลไพบูลย . (2525) .
“ผลการวิจัยใชน้ํามันสบูดําเปนพลังงานทดแทน” . รายงานการวิจัย .
กรมวิชาการเกษตร.
2. โตเกียวมิเตอร. (2537) “Diesel Engine Research and Test Bed”
ญี่ปุน:บริษัทโตเกียวมิเตอรจํากัด,.
3. ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2547) “น้ํามันสถานการณพลังงานกับ
กระบวนทัศนใหมดานพลังงานทางเลือก” หนา 11 กรุงเทพฯ : ศูนย
หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน (2547) “กําหนดลักษณะและคุณภาพ
น้ํามันดีเซล (ฉบับที่ 2)” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป
เลม 121 ตอนพิเศษ 8ง ลงวันที่ 22 มกราคม 2547
5. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร (จักรกลเกษตร) (2547)
“เอกสารเผยแพรทางวิชาการ” ชัยนาท :
6. M.Senthil Kumar , A.Ramesh , B.Nagalingam (2003)
“An experimental comparison of use methanol and Jatropha oil
in a compression ignition engine” biomass & bioenergy ,
pp 309-318

สาขาการประยุกตใชพลังงาน

AE09-5

