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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั รถดีเซลเชือ้ เพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel, DDF) ใช้ ECU (Electronic Control Unit) ใหม่ใส่แทน
OEM (Original Equipment Manufactoring) จึงจําเป็ นต้องควบคุมระบบทัง้ หมดในรถ ซึง่ ในส่วนของการควบคุม
เกียร์อตั โนมัตทิ าํ ได้ยาก ต้องทําการควบคุมการฉีดเชือ้ เพลิงในระบบดีเซลทัง้ ที่ OEM ECU ทําได้ดกี ว่าและปญั หาที่
เกิดขึน้ กับรถ เช่น ระบบABS ระบบการฉีดเชือ้ เพลิง เป็ นต้น จะไม่ถูกพบและแก้ไขได้ทนั เนื่องจากไม่ได้ใช้ OEM
ECU เพื่อลดปญั หาและความยากในการควบคุมจึงได้มกี ารคิดวิธกี ารควบคุมรถดีเซลเชือ้ เพลิงร่วมขึน้ มาใหม่ โดย
หลักการคือใช้ ECU 2ตัว ในการควบคุมพร้อมกันให้ OEM ECU ควบคุมระบบต่างๆของรถเหมือนเดิม เช่น ระบบ
ปรับอากาศ ระบบเกียร์อตั โนมัติ การฉีดเชือ้ เพลิงระบบดีเซล เป็ นต้น และในระบบดีเซลเชือ้ เพลิงร่วมใช้ DDF ECU
ในการควบคุ ม โดยใช้ส ญ
ั ญาณต่ า งๆร่ว มกัน เช่น สัญ ญาณเพลาข้อ เหวี่ย ง สัญ ญาณเพลาลูก เบี้ย ว สัญ ญาณ
อุณหภูมนิ ้ํ า เป็ นต้น ผลคือใช้งานได้เป็ นอย่างดี เมือ่ DDF ECU มีปญั หาสามารถกลับมาใช้ OEM ECU ได้ทนั ที
และระบบการตรวจสอบปญั หาของ OEM ECU ก็ยงั สามารถใช้งานได้ปกติ
คําหลัก: ดีเซลเชือ้ เพลิงร่วม, หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์, ระบบการฉีดดีเซล
Abstract
Currently, Diesel-dual-fuel (DDF) Diesel truck does not use the manufacturer’s electronic control
unit (ECU). In controlling all systems in the truck, another ECU replaces the old ECU completely. From
now on, the old ECU will be called original equipment manufacturing (OEM), and the ECU that replaces
this ECU will be called DDF ECU. In replacing the OEM ECU with DDF ECU, we have to control all
systems in the truck. It is difficult especially controlling the automatic transmission is very difficult. The
DDF ECU is required to control Diesel fuel injection in Diesel mode even though the OEM ECU can
perform this task better. More importantly, OEM ECU has self diagnostic system that can detect problems
with the truck enabling the problem to be fixed before the truck damages. The DDF ECU does not have
this system. From the problems and control difficulty above, a new Diesel-dual-fuel control method is
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devised. Two ECUs share the control tasks. The OEM ECU controls various systems in the truck as
usual, for example, air-conditioning system, automatic transmission system, Diesel injection in Diesel
mode. In the DDF mode, the DDF ECU is used in Diesel and gas injection only. Both ECUs share
various signals including crank angle, cam angle, engine coolant temperature. This results in good
operation. When the DDF ECU has problem, the OEM ECU can be used instantly. Besides, the self
diagnostic system of the OEM ECU still functions as normal.
Keywords: Diesel-dual-fuel, Electronic control unit, Diesel injection system
1. บทนํา
ในป จั จุ บนั เครื่อ งยนต์ดีเซลจะถูก ใช้ม ากในภาค
ขนส่ ง เนื่ องจากมี คุ ณ สมบั ติ คื อ ให้ กํ า ลั ง สู ง กว่ า
เครือ่ งยนต์เบนซินและราคานํ้ามันทีถ่ ูกกว่าเบนซิน แต่
ปจั จุบนั ค่าขนส่งสูงขึน้ เนื่องจากปญั หานํ้ามันแพงทําให้
ต้องหาพลังงานทดแทนซึ่งมีราคาถูกกว่านัน่ ก็คอื แก๊ส
ธรรมชาติแต่เครื่องยนต์ดเี ซลไม่สามารถใช้แก๊สอย่าง
เดียวได้ ทําให้มคี นมากมายทีค่ ดิ วิธกี ารแก้ไขตัวเครื่อง
ยนต์ดเี ซลให้ตดิ แก๊สได้โดยทีว่ ธิ กี ารในอดีตคือต้องทํา
การดัดแปลงเครื่องยนต์โดยการใส่หวั เทียนเพิม่ เพือ่ ใช้
ในการจุดระเบิดเหมือนเครื่องยนต์เบนซิน ซึง่ ไม่ได้รบั
ความนิ ยมเนื่ องจากต้องทําการดัดแปลงเครื่องยนต์
และมีราคาสูง CRVLab (ห้องปฏิบตั กิ ารควบคุม
หุ่นยนต์และการสันสะเทื
่
อน)
จึงได้พฒ
ั นาระบบ
เชื้อเพลิงร่วมขึน้ ซึ่งไม่จําเป็ นต้องดันแปลงเครื่องยนต์
แต่ใช้วธิ กี ารเขียนโปรแกรมแก้ไขระบบควบคุมการฉีด
เชื้อเพลิง โดยหลักการคือแก๊สจะถูกฉีดที่ช่องไอดีแต่
ละสูบและถูกเครื่องยนต์ดูดเข้าไปในจังหวะดูดเมื่อถึง
จังหวะจุดระเบิดนํ้ ามันดีเซลจะถูกฉีดในปริมาณน้ อย
เพือ่ ช่วยในการจุดระเบิด เครือ่ งยนต์ดเี ซลทีใ่ ช้วธิ กี ารนี้
ถูกเรียกว่า”เครื่องยนต์ดเี ซลเชือ้ เพลิงร่วม” ซึ่งยังไม่ม ี
ผู้ใ ดใช้ว ิธีก ารฉี ด ดีเ ซลในปริม าณน้ อ ยได้น อกจาก
CRVLab จากการสํ า รวจพบว่ า ในท้อ งตลาดระบบ
เชื้อเพลิงร่วมจะคุมแค่การฉีดแก๊สและให้กล่อง OEM
ECU ฉีดดีเซลปกติโดยไม่ลดปริมาณการฉีดทําให้
ประหยัดเชือ้ เพลิงไม่มาก
ก่ อ นที่จ ะนํ า ระบบการควบคุ ม มาใช้ง านจริง ได้
ทดสอบและดูค วามเหมาะสมของวิธีก ารควบคุ ม ใน
แบบต่างๆเทียบกับการควบคุมแบบ PID ถึงข้อดีและ

ข้อเสีย ในส่วนของลิ้นเร่งถูกทดสอบใน [8]
การ
ควบคุมรอบเดินเบา [6] [7] การไหลของระบบอากาศ
[2] [5] ความดันเชือ้ เพลิง [3] อัตราส่วนเชือ้ เพลิงกับ
อากาศ [1] ส่วนข้อมูลการควบคุมพืน้ ฐานได้จาก [4]
ในงานวิจยั นี้ ได้ทําการพัฒนาวิธีการทํางานและ
การควบคุมของระบบเครื่องยนต์ดเี ซลเชื้อเพลิงร่วม
ซึง่ ระบบเดิมใช้ DDF (Diesel Dual Fuel) ECU
ใส่แทน OEM (Original Equipment Manufactoring)
ECU จึงจําเป็ นต้องควบคุมระบบทัง้ หมดในรถ ซึง่ ใน
ส่วนของการควบคุมเกียร์อตั โนมัตทิ ําได้ยาก ต้องทํา
การควบคุมการฉีดเชือ้ เพลิงในระบบดีเซลทัง้ ที่ OEM
ECU ทําได้ดกี ว่าทีส่ าํ คัญ OEM ECU จะมีระบบการ
ตรวจสอบปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับรถซึง่ จะช่วยในการแก้ไข
ปญั หาได้ถู กจุ ดและทัน ก่อ นที่ร ถจะเสียหายหนัก แต่
DDF ECU ไม่มรี ะบบนี้ จากปญั หาและความยากใน
การควบคุมดังกล่าวจึงได้มกี ารคิดวิธกี ารควบคุมรถ
ดีเซลเชือ้ เพลิงร่วมขึน้ มาใหม่ เพื่อลดปญั หาและความ
ยากในการควบคุ ม จึง ได้ม ีก ารคิด วิธีก ารควบคุ ม รถ
ดีเซลเชือ้ เพลิงร่วมขึน้ มาใหม่ โดยหลักการคือใช้ ECU
2ตัว ในการควบคุมร่วมกันโดยให้ OEM ECU ควบคุม
ระบบต่างๆของรถเหมือนเดิม เช่น ระบบปรับอากาศ
ระบบเกียร์อตั โนมัติ การฉีดดีเซลในระบบดีเซล เป็ น
ต้น และในระบบดีเซลเชือ้ เพลิงร่วมใช้ DDF ECU ใน
การควบคุ ม การฉี ด ดี เ ซลและแก๊ ส เท่ า นั ้น โดยใช้
สัญญาณต่างๆร่วมกัน เช่น สัญญาณเพลาข้อเหวี่ยง
สัญญาณเพลาลูกเบีย้ ว สัญญาณอุณหภูมนิ ้ํา เป็ นต้น
ปกติราคา ECU ขึน้ อยูก่ บั จํานวนช่องสัญญาณที่
ใช้ในการรับส่งข้อมูลและความเร็วในการประมวลผล
เพราะฉะนัน้ ถ้าใช้ ECU ทีม่ ชี ่องสัญญาณมากก็จะทํา
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ให้ต้นทุนสูงขึ้นตาม ในงานวิจยั นี้จงึ นํ าเทคนิคการใช้
Relay มาช่วยลดจํานวนช่องสัญญาณทําให้สามารถใช้
ช่องสัญญาณไม่เกิน 48 ช่องได้ ผลคือทําให้ระบบทีไ่ ด้
มีร าคาถู ก กว่า และประหยัด เชื้อ เพลิง กว่า ท้อ งตลาด
เมื่อ DDF ECU มีปญั หาสามารถกลับมาใช้ OEM
ั หาของ
ECU ได้ท ัน ที และระบบการตรวจสอบป ญ
OEM ECU ก็ยงั สามารถใช้งานได้ปกติ

โดยปกติ ร ะบบนี้ ต้ อ งในช่ อ งสัญ ญาณเพิ่ ม แต่
เนื่องจากจํานวนช่องสัญญาณยิง่ มากราคายิง่ สูงมาก
จึงจําเป็ นต้องใช้ ECU 48 ช่องสัญญาณ แต่การทีจ่ ะใช้
ECU 48 ช่องสัญญาณ ได้นนั ้ ต้องใช้รเี ลย์เข้ามาช่วย
ลดจํานวนช่องสัญญาณให้ไม่เกิน 48 ช่องสัญญาณ ถึง
จะทําให้ราคาถูกกว่าท้องตลาดได้

2. การควบคุมและข้อจํากัดในการออกแบบ
ในส่วนของแนวคิดเริม่ มาจากต้องการทําระบบที่
ง่ายกว่าและดีกว่าบนอุปกรณ์ทจ่ี าํ กัดโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1. ในด้านของการควบคุม
ในงานนี้ใช้รถยนต์ยห่ี อ้ NISSAN รุ่น NAVARA
ปี 2012
เกีย ร์ธ รรมดา เครื่อ งยนต์ YD-144
COMMONRAIL 2,500 ซีซี 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว
เทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คลู เลอร์ 144 แรงม้า ที่
4,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 356 นิวตัน-เมตร ที่
2,000 รอบต่อนาที ระบบจ่ายเชือ้ เพลิงแบบไดเร็คอิน
ั ๊ วจ่ายแรงดันสูง 180 เมกะ
เจ็คชัน่ คอมมอนเรล ปมหั
ปาสคาล ดังแสดงในรูปที่ 1 ECU ทีน่ ํ ามาใช้ยห่ี อ้
Woodward รุน่ Motrotron 48 pin
การควบคุ ม ถู ก ทํ า ให้ง่ า ยกว่ า แบบเดิม โดยใช้
OEM ECU ในการควบคุมระบบ เดิมทัง้ หมดยกเว้น
เมื่อ เปลี่ย นมาใช้ร ะบบดีเ ซลเชื้อ เพลิง ร่ ว ม (Diesel
Dual Fuel, DDF) การฉีดดีเซลจะถูกเปลีย่ นมาใช้
DDF ECU ในการควบคุมและการฉีดแก๊ ส ก็ใช้ DDF
ECU ในการควบคุม แต่ในการทีจ่ ะควบคุมการฉีด
ดีเซลและแก๊สได้นนั ้ จําเป็ นต้องรูต้ ําแหน่ งของเพลาข้อ
เหวีย่ ง (Crank Shaft Position, CKP) และเพลาลูก
เบีย้ ว (Cam Shaft Position, CMP) ซึง่ จะใช้วธิ กี าร
แบ่งสัญญาณออกมาแต่การที่จะทําให้รถเคลื่อนที่ได้
และสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์นัน้ จําเป็ นจะต้องรู้
ตําแหน่ งของคันเร่ง (pedal) สัญญาณการสังงาน
่
เครื่องปรับอากาศ (Air Condition, AC) อุณหภูมนิ ้ํา
(Water Temperature) ตําแหน่ งสวิตช์จุดระเบิด
(Ignition Switch, IG)

รูปที่ 1 แสดงรถทีใ่ ช้ในการทดลอง
2.2. ในด้านการออกแบบ
ในการออกแบบจะมีอุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ใ นระบบดัง นี้
ECU Motrotron , รีเลย์ Arduino 8 ตัว , ตัวต้านทาน ,
EDU (Electronic Drive Unit) โดยหลักการ แสดงดัง
รูปที่ 2
ในรูปที่ 2 สามารถอธิบายการทํางานของระบบ
เชื้อเพลิงร่วมได้ดงั นี้ ในส่วนของระบบดีเซลเริม่ จาก
OEM ECU รับสัญญาณจาก Sensor ต่างๆ แล้ว
ประมวลผลเพื่อส่งสัญญาณการฉีดเชื้อเพลิงผ่านรีเลย์
เพื่อไปยังหัวฉีด เมื่อเปลี่ยนเป็ นระบบดีเซลเชื้อเพลิง
ร่วม OEM ECU ยังคงทํางานอยูต่ ลอดเวลาแต่จะถูก
ตัดการฉีดเชื้อเพลิง ในส่วนของ DDF ECU จะรับ
สัญญาณจาก Sensor ประมวลผลหลังจากนัน้ จึงส่ง
สัญญาณการฉีดเชือ้ เพลิงกับแก๊สแต่ DDF ECU ไม่
สามารถสังการฉี
่
ดเชื้อเพลิงโดยตรงได้เนื่องจากกําลัง
ในการยกหัวฉีดไม่เพียงพอ จึงต้องส่งสัญญาณการฉีด
เชือ้ เพลิงผ่าน EDU (ซึง่ EDU ทําหน้าทีข่ ยายกําลังใน
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การฉีด โดยการเพิม่ กระแสไฟฟ้าให้มากขึน้ ) จากนัน้
สัญญาณจะถูกส่งผ่านรีเลย์เพื่อไปยังหัวฉีดเชื้อเพลิง
(รีเ ลย์ ทํ า หน้ า ที่ส ลับ การสัง่ ฉี ด เชื้อ เพลิง จาก OEM
ECU ไปเป็ น DDF ECU)

เพลาข้อ เหวี่ย งและเพลาลูก เบี้ย วดัง แสดงในรูปที่ 4
และรูปที่ 5

รูปที่ 3 แสดงส่วนประกอบและการต่อสายไฟโดยรวม

รูปที่ 2 แสดงโครงสร้างของระบบโดยรวม
3. การเตรียมการทดลอง
เริม่ จากการต่อสายไฟวงจรต่างๆเข้าด้วยกัน โดย
มี ECU , EDU , รีเลย์ ให้สามารถทํางานได้ตามที่
ต้องการ ซึ่งจะมีสายไฟออกมาจากกล่องเพื่อเชื่อมต่อ
กับระบบของรถยนต์ โดยมีลกั ษณะดังรูปที่ 3 หลังจาก
นัน้ ทําการวัดหาสัญญาณต่างๆทีต่ อ้ งการใช้ สัญญาณ
ของอุณหภูมนิ ้ําจะมีลกั ษณะเป็ นโวลต์ซง่ึ อยูท่ ป่ี ระมาณ
0 – 2 โวลต์ โดยทีอ่ ุณหภูมยิ งิ่ สูงโวลต์ยงิ่ ลดลง ส่วน
ของสัญญาณ AC จะมีลกั ษณะเป็ น เปิ ด – ปิ ด 0 – 12
โวลต์ สายสัญญาณการฉีดเชื้อเพลิงหาได้จากการวัด
การเชื่อมต่อกันของสายไฟ โดยต้องถอดข้อต่อสายไฟ
ด้านหัวฉีดและด้าน ECU ออกทัง้ หมดเพือ่ ป้องกันการ
เชื่อมต่อกันของสัญญาณ (สัญญาณต่างๆ หาได้จาก
การวัดการเชื่อมต่อกันจาก Sensor ถึง ECU) ส่วน
สัญ ญาณตํา แหน่ ง เพลาข้อ เหวี่ย งและเพลาลูก เบี้ย ว
การหาสัญ ญาณทํ า ได้โ ดยหาตํ า แหน่ ง ของ Sensor
แล้วถอดจุดเชื่อมต่อด้าน ECU และ Sensor เมือ่ รูว้ า่
สายสัญญาณบริเวณ ECU
เป็ นเส้นไหนแล้วใช้
Oscilloscope วัดหาสัญญาณจะได้สญ
ั ญาณตําแหน่ ง

รูปที่ 4 แสดงลักษณะของสัญญาณเพลาข้อเหวีย่ ง

รูปที่ 5 แสดงลักษณะของสัญญาณเพลาลูกเบีย้ ว
4. การทดลองและผลการทดลอง
การทดลองเริม่ จากการติดตัง้ อุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการ
ทดลองเข้ากับตัวรถ โดยใช้คอมพิวเตอร์โน๊ ตบุ๊คในการ
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เก็บข้อมูล ดูขอ้ มูล และแก้ไขระบบการควบคุมต่างๆที่
ั หาจากนั ้น ทํ า การสับ รีเ ลย์ ใ นขณะที่
ทํ า ให้ เ กิ ด ป ญ
เครื่องยนต์เดินเบาเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
เครื่ อ งยนต์ ผลคือ เครื่ อ งยนต์ ด ับ ทัน ที จึง ทํ า การ
ตรวจสอบระบบพบว่า ป ญั หามาจากวิธีก ารต่ อ รีเ ลย์
เนื่องจากไฟบวกของ DDF ECU กับ OEM ECU ไม่
สามารถพ่ ว งต่ อ กัน ได้ หลัง จากนั ้น จึง แก้ โ ดยการ
เปลี่ย นวิธีก ารต่ อ รีเลย์ใ หม่ใ ห้ไ ฟด้า นบวกของ DDF
ECU กับ OEM ECU แยกกันเป็ นอิสระ แล้วทําการ
ติดเครื่องยนต์แล้วสับรีเลย์อกี ครัง้ ผลคือสามารถสับ
รีเลย์ไ ปมาได้แ ต่ร อบเครื่อ งยนต์ขณะเปลี่ยนไปเป็ น
ของ DDF ECU รอบเครื่องยนต์ไม่นิ่งเนื่องจากรอยต่อ
ของระบบ แก้โดยเมื่อถึงอุณหภูมทิ ํางานของแก๊สต้อง
ทําการเร่งเครื่องยนต์ไปที่ 1,200 รอบหนึ่งครัง้ จึงจะ
ั หาต่ อ มาคือ เมื่อ สับ รีเ ลย์
เปลี่ย นเป็ น ระบบแก๊ ส ป ญ
กลับไปเป็ นระบบของ OEM ECU เครื่องยนต์เร่ง
ั หาเกิ ด จากรอบเครื่อ งยนต์ ต กลงใน
เล็ ก น้ อ ย ป ญ
ระหว่างทีร่ เี ลย์กําลังสับเปลีย่ นระบบการฉีดแต่เมื่อสับ
เรียบร้อย OEM ECU จึงพยายามเร่งเครื่องยนต์
ชดเชย จึงทําการแก้โดยเพิม่ รอบเครื่องยนต์ในระบบ
ของ ECU ใหม่ให้สงู กว่าของ OEM เล็กน้อย ผลคือไม่
มีการเร่งเนื่องจากเมื่อสับรีเลย์ไปเป็ นระบบของ OEM
ECU แล้วรอบเครื่องยนต์เท่ากับของ OEM ECU
พอดี OEM ECU จึงไม่มกี ารเร่งชดเชย เมื่อดับ
เครื่องยนต์ในขณะที่เป็ นระบบของ DDF
ECU
เครื่องยนต์มกี ารสันในระดั
่
บหนึ่ง เนื่องจากระบบของ
DDF ECU ไม่ได้ควบคุมลิน้ เร่ง (ปกติรน้ิ เร่งจะทําการ
ปิ ดเพื่อไม่ให้อากาศไหลเข้าเครื่องยนต์จง่ึ ดับอย่างนิ่ม
นวล โดยไฟจากรีเลย์หลักจะมีการหน่ วงเวลาดับ 4 –
5 วินาทีเพื่อให้ลน้ิ เร่งทํางานหลังจากปิ ดสวิตช์กุญแจ
แล้ว) แก้ไขโดยการใช้สญ
ั ญาณจากสวิตช์กุญแจทีไ่ ม่ม ี
การหน่ วงเวลามาเป็ นสัญญาณเปิ ดปิ ด DDF ECU ทํา
ให้เ มื่อ ดับ เครื่อ งยนต์ ใ นขณะอยู่ ใ นระบบของ DDF
ECU ตัว DDF ECU จะหยุดการทํางานทันทีแล้ว
เปลีย่ นกลับไปเป็ นการทํางานของ OEM ECU ได้
ก่อนทีจ่ ะดับเครื่องยนต์จงึ ทําให้ OEM ECU ทําการ
ปิ ด ลิ้น เร่ ง ได้ท ัน ทํ า ให้เ ครื่อ งยนต์ ด ับ อย่ า งนิ่ ม นวล

หลัง จากนั น้ ทํ า การตรวจเช็ค ระบบต่ า งๆ ที่ไ ด้แ บ่ ง
สัญญาณมา แต่ช่องรับสัญญาณบางช่องสามารถทําให้
สัญ ญาณลดตํ่ า ลงกว่ า ปกติแ ต่ ส ัญ ญาณหลายอย่ า ง
ระดับของสัญญาณลดตํ่าลงได้ไม่มผี ลกับการทํางาน
ของระบบ แต่สญ
ั ญาณของอุณหภูมนิ ้ํ าจําเป็ นต้องเท่า
เดิมเนื่องจากระดับของสัญญาณมีความละเอียดมาก
เพียง 0 – 2 โวลต์ ถ้าค่าโวลต์ผดิ ไปจากเดิมพียง
เล็กน้ อยอุณหภูมทิ ่แี สดงจะผิดจากเดิมมาก ทําให้ค่า
ต่างๆ ที่ตงั ้ ค่ากับอุณหภูมผิ ดิ ไป จึงจําเป็ นต้องเลือก
ช่องสัญญาณทีไ่ ม่มกี ารลดสัญญาณเข้า
ส่วนที่ 2 เป็ นการทดลองสลับการควบคุมไปมา
โดยที่มรี ะบบแก๊สเข้ามาใช้ในระบบซึ่ง DDF ECU
ควบคุมระบบแก๊ส ตัวอุปกรณ์ของระบบแก๊สถูกติดตัง้
โดยร้านแก๊สมาตรฐาน ส่วนปริมาณการฉีดแก๊ส NGV
ทีเ่ หมาะสมจะได้จากการทดลอง ปริมาณแก๊สทีถ่ ูกฉีด
เข้าไปในจังหวะดูดอยู่ทป่ี ระมาณ 80 % ของปริมาณ
เชื้อเพลิงทัง้ หมดทีใ่ ช้ อีก 20 % โดยประมาณคือ
ปริมาณของนํ้ ามันดีเซลที่ใช้ช่วยในการจุดระเบิดและ
เผาไหม้ในจังหวะจุดระเบิด ความกว้าง(Pulse) ของ
การฉีดของทัง้ สองระบบจะถูกเปรียบเทียบกันโดยรูปที่
6 แสดงสัญญาณการฉีดทีส่ บู 1 ของระบบดีเซลเทียบ
กับสัญญาณเพลาข้อเหวีย่ งและเพลาลูกเบีย้ ว รูปที่ 7
แสดงสัญญาณการฉีดเชื้อเพลิงในระบบเชื้อเพลิงร่วม
เทียบกับสัญญาณเพลาข้อเหวีย่ งและเพลาลูกเบีย้ ว ใน
รูปที่ 8 แสดงการฉีดเชือ้ เพลิงของทัง้ 2 ระบบเทียบกัน
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รูปที่ 6 แสดงสัญญาณการเชือ้ เพลิงในระบบดีเซล (สี
ส้ม = สัญญาณเพลาข้อเหวีย่ ง, สีฟ้า = สัญญาณเพลา
ลูกเบีย้ ว, สีมว่ ง = สัญญาณการฉีดดีเซลสูบ1)

รูปที่ 7 แสดงสัญญาณการฉีดเชือ้ เพลิงในระบบ
เชือ้ เพลิงร่วม (สีสม้ = สัญญาณเพลาข้อเหวีย่ ง, สีฟ้า
= สัญญาณเพลาลูกเบีย้ ว, สีมว่ ง = สัญญาณการฉีด
ดีเซลสูบ1, สีเขียว = สัญญาณการฉีด NGV สูบ1)
ระบบดีเซลมีการฉีดเชือ้ เพลิง 2 ครัง้ ในจังหวะจุด
ระเบิด ซึง่ แต่ละครัง้ มีความกว้างเฉลีย่ 0.66 ms รวม
เท่ากับ 1.32 ms ขณะทีร่ ะบบเชือ้ เพลิงร่วมฉีดแก๊ส 1
ครัง้ และ ดีเซล 1 ครัง้ แก๊สเฉลีย่ 1.28 ms และดีเซล
เฉลีย่ 0.66 ms รวมเท่ากับ 1.94 ms

การฉีดแก๊สในระบบเชือ้ เพลิงร่วม, สีฟ้า = ตําแหน่ง
เพลาลูกเบีย้ ว)
ในส่วนที่ 3 เป็ นการทดลองวิง่ ในระบบเชือ้ เพลิง
ร่วมและระบบดีเซล ขณะวิง่ มีอาการกระตุกขณะเบา
และเร่ง เมื่อตรวจสอบดูพบว่าสัญญาณคันเร่งมีความ
ไวต่อสิง่ รบกวนมาก แก้โดยการใส่ low-pass Filter ที่
คันเร่งทําให้คนั เร่งมีสญ
ั ญาณรบกวนน้อยลง ส่วนการ
กระตุกที่รุนแรงมาจากเมื่อเบาเครื่องยนต์ระบบจะตัด
การฉี ด นํ้ า มัน แก้โ ดยการเปิ ด นํ้ า มัน เล็ก น้ อ ยอาการ
กระตุกจึงหายไป
ส่วนสุดท้าย รถถูกนํ าไปวิง่ ทดสอบหาอัตราการ
ประหยัดเชื้อเพลิงโดยวิง่ รอบเมือง วิง่ ด้วยความเร็ว
100 – 120 กม./ชม. ระยะทาง 10 กม. ปริมาณนํ้ามัน
ดีเ ซลที่ใ ช้ไ ด้จ ากการตวงในหลอดแก้ว ซึ่ง ต่ อ ท่อ เข้า
เครือ่ งยนต์โดยตรงดังแสดงในรูป 9 ส่วนปริมาณ NGV
ได้จากการถอดถังมาชังนํ
่ ้ าหนักก่อนและหลังทดสอบ
ราคาดีเซลอยูท่ ่ี 30 บาทต่อลิตร และราคา NGV อยูท่ ่ี
10.50 บาทต่ อ กิโ ลกรัม โดยที่ป ริม าณเชื้อ เพลิง ที่ใ ช้
แสดงในตารางที่ 1 และค่าใช้จ่ายทีใ่ ช้ใน 1 กิโลเมตร
แสดงในตารางที่ 2 ผลคือประหยัดขึน้ 48 % เมื่อ
เทียบกับระบบดีเซล

รูปที่ 9 แสดงอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการวัดนํ้ามันเชือ้ เพลิง
รูปที่ 8 แสดงการฉีดเชือ้ เพลิงของทัง้ สอบระบบเทียบ
กันใน 1 cycle (สีน้ําเงิน = การฉีดดีเซลในระบบดีเซล,
สีเขียว = การฉีดดีเซลในระบบเชือ้ เพลิงร่วม, สีแดง =

ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงในระบบดีเซลและ
เชือ้ เพลิงร่วม (ปริมาณ : กม.)
ปริมาณเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ / 1 กม.
ใ
่
ี
ช้
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วิธกี ารควบคุมแบบแผนเลือ่ น, การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมเครือ่ งกลแห่งประเทศไทยครัง้ ที่
27, จังหวัดชลบุร.ี
[8] เสริมศักดิ์ โชตนา และ วิทติ ฉัตรรัตนกุลชัย
(2556). การปรับค่าอัตราการขยายของตัวควบคุม
แบบพีไอดีดว้ ยการแสวงหาค่าสุดขีดสาหรับการ

ดีเซล (ลิตร) NGV (กิโลกรัม)
ดีเซล
0.1
0
เชือ้ เพลิงร่วม
0.026
0.074
ตารางที่ 2 ปริมาณค่าใช้จ่ายในระบบดีเซลแลเชือ้ เพลิง
ร่วม (บาท : กม.)
ระบบทีใ่ ช้
ราคา / 1 กม.
ดีเซล
เชือ้ เพลิงร่วม
ดีเซล (บาท)
3
0.78
NGV (บาท)
0
0.78
ราคารวม
3
1.56
5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองระบบและอุปกรณ์ มคี วามเสถียร
มากกว่าระบบเดิมมาก ซึ่งผลในระยะยาวได้จากการ
ใช้งานจริงของผู้ใช้งาน อัตราการประหยัดเชื้อเพลิง
ั หาต่ า งๆที่เ กิด ขึ้น จาก
เป็ น ที่น่ า พอใจ ส่ ว นของป ญ
ระบบของเราสามารถตรวจพบได้ โ ดยเครื่ อ งมื อ
ั หาของผู้ ผ ลิ ต ทํ า ให้ ง่ า ยในการหา
ตรวจสอบป ญ
ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ อย่างมาก
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูเ้ ขียนขอขอบคุณ คุณกิตติพงษ์ เยาวจา นิสติ
ปริญญาเอก คุณอาณุ ภาพ เกิดหลํา นิสติ ปริญญาโท
คณะวิศ วกรรมศาสตร์ ภาควิช าวิศ วกรรมเครื่อ งกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุ เคราะห์
ข้อมูลและคําแนะนํ าในการเขียนบทความ และ ห้าง
หุน้ ส่วนจํากัด สไมล์แก๊สออโต้ ลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ
ทีส่ นับสนุ นด้านรถทีน่ ํามาใช้ในการทดลองจริง งานทํา
ที่ห้องปฏิบตั กิ ารควบคุมหุ่นยนต์และการสันสะเทื
่
อน
ตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. เอกสารอ้างอิ ง
[1] Alfieri, E., Amstutz, A. and Guzzella, L. (2009).
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