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การพัฒนาชุ ดแยกก๊ าซไฮโดรเจนสาหรับรถจักรยานยนต์
นายกษิดิศ คณฑา
นายพงศธร จันทสุวรรณ
นายเอกชัย โกวาปี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาชุดแยกก๊าซไฮโดรเจนสาหรับรถจักรยานยนต์” เป็ นงานวิจยั เชิ งทดลอง มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชุ ดแยกก๊าซไฮโดรเจนสาหรับรถจักรยานยนต์ โดยนามาเป็ นเชื้ อเพลิงร่ วมกับน้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ 95 ประกอบด้วย ชุดควบคุมออกแบบโดยใช้วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน เพื่อไปควบคุมการทางานชุดผลิต
ก๊าซไฮโดรเจน และมีชุดตรวจสอบการทางานของระบบ 3 ชุด ได้แก่ ชุดตรวจสอบความขุ่นของน้ า ชุดตรวจสอบ
อุ ณหภู มิ และชุ ด ตรวจสอบการท างานของเครื่ อ งยนต์ จากการทดลองน าชุ ด แยกก๊ า ซไฮโดรเจนไปใช้กับ
รถจักรยานยนต์ รุ่ นฮอนด้าเวฟ 4 จังหวะสู บเดี ยว จ่ายเชื้อเพลิงแบบคาร์ บูเรเตอร์ ปริ มาตรกระบอกสู บ 100 ซี ซี
เพื่อทดสอบการทางานของชุดแยกก๊าซไฮโดรเจนและอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงโดยเปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์เพียงอย่างเดียว ผลปรากฏว่าชุดแยกก๊าซไฮโดรเจนสามารถผลิตก๊าซไฮโดรเจนได้มากหรื อน้อยขึ้นอยู่
กับปริ มาณของกระแสไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ ส่วนอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงเมื่อเทียบกับการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์
95 เพียงอย่างเดียวพบว่าสามารถประหยัดน้ ามันได้สูงสุด 13.44%
1. บทนา
******ภาวะราคาน้ ามันเชื้ อเพลิงซึ่ งนับวันจะยิ่งมี
ราคาสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และความต้องการในการ
ปรับปรุ งคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ ส่งผลให้มีการ
แสวงหาแหล่ ง เชื้ อ เพลิ ง ทดแทนต่ า งๆ ซึ่ งก๊ า ซ
ธรรมชาติก็เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่สามารถนามาใช้
เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนได้อย่างดี เพราะนอกจากจะมี
ราคาถูกกว่าน้ ามัน อนึ่งประเทศไทยซึ่ งเป็ นประเทศ
ที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยูใ่ นปริ มาณมากพอสมควร
ที่ ผ่านมาจนถึ งปั จจุบนั ได้มีการนามาใช้ประโยชน์
ในส่ วนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การนามาใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี การใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งใน
การผลิตกระแสไฟฟ้ า การใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งในงาน
อุตสาหกรรม และการนามาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในรถ
โดยสารประจาทาง แต่หากพิจารณาเฉพาะในส่ วน
ของการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับยาน

ยนต์ในประเทศแล้ว ยัง ถื อว่า อยู่ใ นปริ ม าณที่ น้อ ย
มาก
2.โครงสร้ างของระบบ
*******หลักการทางานของชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจน
ชุดผลิ ตก๊าซไฮโดรเจนจะเริ่ มการทางานในขณะที่
เครื่ องยนต์ทางาน และเซนเซอร์ อยู่ในสภาวะปกติ
เท่ านั้น ถ้าหากเซนเซอร์ ตวั ใดตัวหนึ่ งตรวจพบว่า
สภาวะของน้ าไม่ปกติ เช่น น้ าร้อนเกิ นกาหนด, น้ า
ขุ่น หรื อ เครื่ อ งยนต์ห ยุด การท างานชุ ด ผลิ ต ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนจะหยุดการทางานทันที
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รู ปที่ 2.1 บล็อกไดอะแกรมการทางานของระบบ

เริ่ มการทางาน

สตาร์ ทเครื่ องยนต์
ไม่ทางาน
ตรวจสอบการทางาน
ของเครื่ องยนต์
ทางาน
เปรี ยบเทียบสัญญาณด้วย
วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน

ขับรี เลย์ตวั ที่ 1
ชุดผลิตก๊าซทางาน
> 45 องศา
ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ า
< 45 องศา
ขับรี เลย์ตวั ที่ 2
ชุดผลิตก๊าซทางาน

ตรวจสอบสี ของน้ า

ขุ่น

ปกติ
เปรี ยบเทียบสัญญาณด้วย
วงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน

เปรี ยบเทียบลอจิกด้วยแอน
เกท
ขับรี เลย์ตวั ที่ 3
ชุดผลิตก๊าซทางาน

จบการทางาน

รู ปที่ 2.2 ระบบการทางานของชุดควบคุมก๊าซ
ไฮโดรเจน

จากรู ปที่ 3.2 ระบบการท างานของชุ ด
ควบคุมก๊าซไฮโดรเจน มีท้ งั หมด 3 ส่ วน คือ การ
ตรวจสอบการทางานของเครื่ องยนต์ การตรวจสอบ
อุณหภูมิของน้ า และการตรวจสอบสี ของน้ า
ส่ ว นที่ 1 ตรวจสอบการท างานของ
เครื่ องยนต์ โดยเมื่ อทาการสตาร์ ทเครื่ องยนต์หรื อ
ขณะที่เครื่ องยนต์ทางาน จะมีแรงดันอินพุตที่ได้จาก
จานปั่ นไฟของรถจั ก รยานยนต์ ส่ ง เข้ า สู่ ว งจร
เปรี ยบเที ยบแรงดัน ทาการเปรี ยบเที ยบแรงดันกับ
แรงดันอ้างอิง เพื่อส่ งสัญญาณไปสั่งให้รีเลย์ตวั ที่ 1
ท างาน (โดยผ่า นวงจรชุ ด ขับ รี เ ลย์) แต่ ใ นขณะที่
เครื่ องยนต์ ไ ม่ ท างานจะไม่ มี แ รงดั น อิ น พุ ต มา
เปรี ย บเที ย บกับ แรงดัน อ้า งอิ ง จึ ง ไม่ ส ามารถส่ ง
สัญญาณไปสัง่ รี เลย์ ทาให้รีเลย์ตวั ที่ 1 ไม่ทางาน
ส่ วนที่ 2 ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ า โดย
เมื่ออุณหภูมิของน้ าต่ ากว่า 45 องศา แรงดันที่ จ่าย
ผ่านตัวเซนเซอร์ ตรวจสอบอุณหภูมิจะไปสั่งให้ให้
รี เลย์ตวั ที่ 2 ทางาน (โดยผ่านวงจรชุดขับรี เลย์) แต่
ถ้าอุณหภูมิของน้ าสู งกว่า 45 องศา เซนเซอร์ จะตัด
การทางาน ทาให้แรงดันไม่สามารถผ่านไปสั่งรี เลย์
ตัวที่ 2 ได้
ส่ วนที่ 3 ตรวจสอบสี ของน้ า ตรวจสอบ
โดยการใช้โฟโต้ไดโอด เป็ นตัวรับสัญญาณแสงจาก
ตัวส่ งอินฟราเรด ซึ่ งทาการส่ งสัญญาณแสงผ่านน้ า
ในถังผลิ ตก๊าซไฮโดรเจน ในกรณี ที่ สีของน้ าปกติ
โฟโต้ ไ ดโอดจะได้ รั บ สั ญ ญาณแสงจากตัว ส่ ง
อินฟราเรดทาให้โฟโต้ไดโอดมีความต้านทานลดลง
ย่ อ มให้ ก ระแสไหลผ่ า นได้ และแรงดั น ที่ ต ก
คร่ อมโฟโต้ไดโอดจะเป็ นแรงดันอินพุตที่ถูกส่ งเข้า
สู่ ว งจรเปรี ยบเที ย บแรงดัน ท าการเปรี ยบเที ย บ
แรงดันกับแรงดันอ้างอิง เพื่อส่ งสัญญาณไปสั่งให้
รี เลย์ตวั ที่ 3 ทางาน (โดยผ่านวงจรชุดขับรี เลย์) แต่
ในกรณี ที่สีของน้ าขุ่นเกินไป โฟโต้ไดโอดจะได้รับ
สัญญาณแสงจากตัวส่ งอินฟราเรดน้อยลง ทาให้โฟ
โต้ไดโอดมีความต้านทานเพิ่มมากขึ้น กระแสไหล
ผ่า นได้น้อ ยลง แรงดัน อิ น พุ ต จึ ง มากกว่า แรงดัน
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อ้างอิงที่กาหนดไว้ จึงไม่สามารถส่ งสัญญาณไปสั่ง
รี เลย์ตวั ที่ 3 ทาให้รีเลย์ตวั ที่ 3 ไม่ทางาน

รู ปที่ 2.3 การทางานของชุดควบคุมก๊าซไฮโดรเจน
2.1 ส่ วนของวงจรควบคุมการทางาน
ลักษณะการทางานของวงจรควบคุม
ก๊าซไฮโดรเจน มีลกั ษณะการทางานทั้งหมด 3 ส่วน
คือ ตรวจสอบสี ของน้ า, ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ า
และตรวจสอบสถานะการทางานของเครื่ องยนต์

ตัวส่ งอิ นฟราเรด (Infrared) ทาให้โฟโต้ไดโอด
(Photodiode) มี ค วามต้ า นทานน้ อ ยลง ยอมให้
กระแสไหลผ่านได้ แรงดันที่ ขาอินพุตจึ งน้อยกว่า
แรงดัน ที่ ข าอ้างอิ ง ทาให้เอาท์พุตของออปแอมป์
เป็ น “1” มีสัญญาณส่ งไปที่ ขา 1 และขาที่ 2 ของ
U2:A ซึ่งเป็ นอินพุตของแอนด์เกต (AND gate) เพื่อ
เปรี ยบเทียบลอจิก สัง่ ให้รีเลย์ทางาน (โดยผ่านวงจร
ชุ ด ขับ รี เลย์ ) แต่ ถ ้า ในกรณี ที่ น้ าในถัง แยกก๊ า ซ
ไฮโดรเจนขุ่นเกินไป โฟโต้ไดโอด (Photodiode) จะ
ไม่ ส ามารถรั บ สัญ ญาณแสงจากตัว ส่ งอิ น ฟราเรด
(Infrared)ได้ หรื อรั บ สั ญ ญาณได้ น้ อ ยลง จะท า
ให้โฟโต้ไดโอด (Photodiode) มีความต้านทานเพิ่ม
มากขึ้น ยอมให้กระแสไหลผ่านได้นอ้ ยลง แรงดันที่
ขาอิ น พุ ต จึ ง มากกว่ า แรงดั น ที่ ข าอ้า งอิ ง ท าให้
เอาท์พุตของออปแอมป์ เป็ น “0” จึ งไม่สามารถส่ ง
สัญญาณไปสัง่ ให้รีเลย์ทางานได้ รี เลย์จึงไม่ทางาน

รู ปที่ 2.5 วงจรตรวจสอบสี ของน้ า
รู ปที่ 2.4 วงจรควบคุมก๊าซไฮโดรเจน
2.2 วงจรตรวจสอบสีของนา้
วงจรเซนเซอร์ ตรวจสอบสี ข องน้ า เป็ น
วงจรเปรี ยบเทียบแรงดันแบบกลับเฟส จานวน 2 ชุด
โดยให้แรงดันที่ ขาบวก (+) ของ U1:C และ U1:A
เป็ นแรงดัน อ้า งอิ ง ส่ ว นแรงดัน ที่ ข าลบ (-) ของ
U1:C และ U1:A เป็ นแรงดันอินพุต ซึ่ งเมื่อน้ าในถัง
ผลิตก๊าซไฮโดรเจนยังใสหรื อปกติอยู่ โฟโต้ไดโอด
(Photodiode) สามารถรั บสัญญาณแสงที่ ส่งมาจาก

กาหนดให้แรงดันอ้างอิงเป็ นขา V1 หรื อ Vref
เมื่อ V2 < V1 Vo = 1
V2 > V1 Vo = 0
คานวณแรงดันที่ขาอ้างอิง V1 หรื อ Vref
ในกรณี ที่ปรับ R ปรับค่า ประมาณ 50 %
1M /2 = 500K
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สูตรคานวณแรงดันขาอ้างอิง V1 หรื อ Vref
Vref = แรงดันขาอ้างอิงของวงจรเปรี ยบเทียบ
แรงดัน
Vs = แรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั วงจร
R1 = ความต้านทานของ R ตัวที่ 1 ของขา อ้างอิง
R2 = ความต้านทานของ R ตัวที่ 2 ของขา อ้างอิง
จากสูตร
Vref

=

(

Vs x R2
)
R1  R2

ต้องการหาแรงดันขาอ้างอิง (Vref)
=

(

Vs x R2
)
R1  R2

Vref =

(

12V x 500k
)
100k  500k

=

(

6000k
)
600k

=

10 V

Vref

ค่อยๆ เพิ่มขึ้น เมื่อแสงที่ตกกระทบโฟโต้ไดโอดลด
น้อยลง)
2.3 วงจรตรวจสอบอุณหภูมิ
วงจรตรวจสอบอุ ณ หภู มิ ข องน้ า ใช้เ ป็ น
เทอร์ โมสตัท (Thermostat) โดยต่อไฟกระแสตรง
(DC) 12v ผ่านตัวเซนเซอร์ ตรวจสอบอุณหภูมิหรื อ
เทอร์โมสตัท (Thermostat)โดยตรง ซึ่งเทอร์ โมสตัท
(Thermostat) จะท าหน้าที่ เ ป็ นเหมื อ นสวิ ต ซ์ เมื่ อ
อุณหภูมิของน้ าในถังผลิ ตก๊าซไฮโดรเจนน้อยกว่า
45 องศา แรงดัน และกระแสสามารถไหลผ่า น
ตัวเซนเซอร์ ได้ตามปกติ ทาให้มีสัญญาณไปสั่งให้
รี เ ลย์ท างาน (โดยผ่า นวงจรชุ ด ขับ รี เ ลย์) แต่ ถ ้า
อุณหภูมิของน้ าในถังผลิตก๊าซไฮโดรเจนสู งกว่า 45
องศา เซนเซอร์ จะตัดการทางาน ทาให้แรงดันและ
กระแสไม่สามารถไหลผ่านไปสั่งงานรี เลย์ได้ รี เลย์
จึงไม่ทางาน

แทนค่า

 Vref

ดัง นั้น ในขณะที่ โ ฟโต้ไดโอดไม่ น ากระแส (ไม่ มี
แสงมาตกกระทบ) แรงดัน ที่ ข าอิ น พุ ต จะเท่ า กับ
แหล่งจ่าย 12 โวลต์ ซึ่ งมากกว่าแรงดันที่ขาอ้างอิง
Vref = 10 v ทาให้เอาท์พุตเป็ น “0” แต่ในขณะที่
ไดโอดนากระแส (มี แสงตกกระทบ) แรงดันที่ ขา
อินพุตจะเท่ากับแรงดันที่ตกคร่ อมโฟโต้ไดโอด คือ
0.4 โวลต์ ซึ่ งน้อยกว่าแรงดันที่ขาอ้างอิง Vref = 10
v ทาให้เอาท์พุตเป็ น “1” (แรงดันที่ ขาอินพุตจะ

รู ปที่ 2.6 วงจรตรวจสอบอุณหภูมิ
2.4 วงจรตรวจสอบสถานการณ์ ทางานของ
เครื่องยนต์
วงจรตรวจสอบสถานะการท างานของ
เครื่ องยนต์ เมื่ อ สตาร์ ท เครื่ องยนต์ ห รื อขณะที่
เครื่ องยนต์ทางานจะมี สัญญาณพัลส์ ที่ไ ด้จากจาน
ปั่ นไฟของรถจักรยานยนต์ แต่เป็ นสัญญาณพัสที่ยงั
ไม่เรี ยบ ดังนั้นจึ งนามาผ่านวงจรฮาร์ ฟเวฟเร็ กติไฟ
(Half wave rectifier) เพื่อลดสัญญาณความถี่สูงและ
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กรองแรงดัน ให้ เ รี ยบด้ว ยตัว เก็ บ ประจุ จากนั้ น
สัญญาณพัลส์ที่ได้จากวงจรฮาร์ ฟเวฟเร็ กติไฟ (Half
wave rectifier) จึงเป็ นแรงดันไฟกระแสตรง (DC)
กาหนดให้เป็ นแรงดันอินพุตต่อเข้าที่ ของบวก (+)
ของ U1:B น าไปเปรี ยบเที ยบแรงดันกับแรงดัน
อ้างอิ งซึ่ งเป็ นขาลบ (-) ของ U1:B โดยเป็ นการ
เปรี ยบเที ย บแรงดั น แบบไม่ ก ลับ เฟส และเมื่ อ
เครื่ อ งยนต์ท างานแรงดัน ที่ ข าอิ น พุ ต จะมี แ รงดัน
ประมาณ 10 โวลต์ ซึ่งมากกว่าขาอ้างอิงที่กาหนดไว้
คื อ 0.12 โวลต์ ออปแอมป์ จะสั่งให้รีเลย์ทางาน
ส่ วนในขณะที่ เครื่ องยนต์ไม่ทางานจะไม่มีแรงดัน
เข้าที่ขาอินพุตเลย ทาให้ขาอินพุตมีแรงดันน้อยกว่า
หรื อเท่าแรงดันขาอ้างอิง ออปแอมป์ จึ งไม่สามารถ
สั่งงานรี เลย์ได้ รี เลย์จึงไม่ทางาน โดยมีการคานวณ
ดังต่อไปนี้

จากสูตร
Vref

กาหนดให้แรงดันอ้างอิงเป็ นขา V2 หรื อ Vref
เมื่อ V1 < V2 Vo = 0
V1 > V2 Vo = 1
สูตรคานวณแรงดันขาอ้างอิง V1 หรื อ Vref
Vref = แรงดันขาอ้างอิงของวงจรเปรี ยบเทียบ
แรงดัน
Vs = แรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั วงจร
R1 = ความต้านทานของ R ตัวที่ 1 ของขาอ้างอิง
R2 = ความต้านทานของ R ตัวที่ 2 ของขาอ้างอิง

(

Vs x R2
)
R1  R2

ต้องการหาแรงดันขาอ้างอิง (Vref)
Vref

=

(

Vs x R2
)
R1  R2

=

(

12V x 1k
)
100k  1k

=

(

=

0.12 V

แทนค่า
Vref

 Vref

รู ปที่ 2.7 วงจรตรวจสอบสถานะการทางานของ
เครื่ องยนต์

=

12k
)
101k

หาค่าแรงดันอินพุต V1 (ขณะที่เครื่ องยนต์ทางาน)
สูตรคานวณแรงดันขาอ้างอิง V1 หรื อ Vref
Vref = แรงดันขาอ้างอิ งของวงจรเปรี ยบเที ย บ
แรงดัน
Vs = แรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั วงจร
R1 = ความต้านทานของ R ตัวที่ 1 ของขาอ้างอิง
R2 = ความต้านทานของ R ตัวที่ 2 ของขาอ้างอิง
จากสูตร
V1

=

(

Vs x R2
)
R1  R2
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ต้องการหาแรงดันขาอ้างอิง (Vref)
V1

=

(

Vs x R2
)
R1  R2
รู ปที่ 2.8 วงจรสร้างสัญญาณกระตุน้

แทนค่า
V1

15V x 1k
)
500  1k

=

(

=

(

 V1 =

15k
)
1.5k

10 V

ดั ง นั้ นเมื่ อ เครื่ องยนต์ ท างาน แรงดั น
อินพุตที่ขา V1 = 10 v จะมากกว่าแรงดันอ้างอิงที่ขา
V2 = 0.12 v ทาให้เอาท์พุตเป็ น “1” ส่ วนในขณะที่
เครื่ องยนต์ไม่ทางาน แรงดันอินพุตที่ขา V1 = 0 v
จะน้อยกว่าแรงดันที่ขาอ้างอิง V2 = 0.12 v ทาให้
เอาท์พตุ เป็ น “0”
2.5 วงจรสร้ างสัญญาณตรวจสอบสถานการณ์
ทางานของเครื่องยนต์
วงจรสร้างแรงดันกระตุน้ ซึ่ งใช้เป็ นวงจร
ฮาร์ ฟ เวฟเร็ กติ ไ ฟ (Half wave rectifier) เพราะ
แรงดันที่ได้จากจานปั่ นไฟของรถจักรยานยนต์เป็ น
แรงดันที่ มีสัญญาณพัลส์ ยงั ไม่เรี ยบ เมื่ อผ่านวงจร
ฮาร์ ฟ เวฟเร็ กติ ไ ฟ (Half wave rectifier) จะได้
แรงดันที่มีสัญญาณพัลส์ที่เรี ยบขึ้นโดยแรงดันที่ได้
จะป้ อนให้กบั ขาอินพุตของวงจรเปรี ยบเทียบแรงดัน
เพื่อนาไปเปรี ยบเทียบกับแรงดันขาอ้างอิงของออป
แอมป์

2.6 ส่ วนของวงจรควบคุมการทางานของรีเลย์
วงจรควบคุ ม รี เลย์ ออกแบบโดยใช้ไอซี
ULN2003A รั บ ค าสั่ ง จากวงจรควบคุ ม ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนเข้าที่ อินพุต ขาที่ 1,2 และ3 ของไอซี
ULN2003A และเอาท์พตุ ออกที่ขา 14,15 และ16 ต่อ
เข้ากับรี เลย์ 8 ขา 2 ชุดคอนแทค จานวน 3 ตัว โดย
ชุ ดคอนแทค ที่ 1 สาหรั บการต่อแอลอี ดีแสดง
สถานะ ส่ วนชุ ดคอนแทค ที่ 2 สาหรับเป็ นสวิตซ์
สั่งงานถังผลิตก๊าซไฮโดรเจน ซึ่ งเป็ นการต่อแบบ
อนุกรมทั้งสามตัว

รู ปที่ 2.9 วงจรควบคุมการทางานของรี เลย์
สูตรคานวณกระแสที่ผา่ นรี เลย์
V = แรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั รี เลย์
R = ความต้านทานภายในขดลวดของ
รี เลย์
I = กระแสไฟฟ้ าที่จ่ายให้กบั รี เลย์
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จากกฎของโอห์ม
V
=
ต้องการหาค่ากระแส ( I )

IR

I

=

V
R

I

=

12V
400 

I

=

30 mA

แทนค่า

*******กระแสที่ ค านวณได้จ ากรี เ ลย์ เท่ า กับ 30
mA เมื่อเที ยบกับความสามารถในการจ่ายกระแส
ของไอซี ULN 2003A ดังนั้นจึงเลือกใช้ไอซี ULN
2003A เพราะสามารถทนกระแสได้สูงสุ ดที่ 500
mA ดังนั้นไอซี ULN 2003A สามารถทางานอยูใ่ น
ระดับปกติทาให้ไอซี ULN 2003A ไม่ทางานไม่
ทางานหนักจนเกินไปจนทาให้เกิดปั ญหาเรื่ องความ
ร้อนขึ้น และเนื่องจากชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนมีอตั รา
การกินกระแสสู งสุ ดที่ 1.52 แอมป์ (จากการทดลอง
ที่ 4.2) จึงต้องเลือกใช้รีเลย์ที่มีอตั ราการทนกระแสที่
มากกว่า 1.52 แอมป์ โดยเลือกใช้รีเลย์ 12 โวลต์ ทน
กระแส 5 แอมป์
2.7 แผ่นเซลล์แยกก๊ าซไฮโดรเจน
ขนาดของแผ่นเซลล์แยกก๊าซไฮโดรเจน
ใช้แผ่นเซลล์แยกก๊าซไฮโดรเจนแบบสแตนเลส 304
จานวน 4 แผ่น ขนาด 15x5 เซนติเมตร ความหนา 2
มิลลิเมตร โดยแผ่นที่ 1 เชื่อมต่อกันกับแผ่นที่ 3 เพื่อ
จ่ายแรงดันไฟบวก (+) ส่วนแผ่นที่ 2 เชื่อมต่อกันกับ
แผ่นที่ 4 เพื่อจ่ายแรงดันไฟบวก (-)
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รู ปที่ 2.10 ขนาดและลักษณะของเซลล์แยกก๊าซ
ไฮโดรเจน
เหตุผลที่ เลือกสแตนเลส 304 มาใช้งาน
เพราะเป็ นสแตนเลสที่ มีความต้านทานต่อการกัด
กร่ อนและการเกิ ดสนิ ม มี ส่วนผสมของโครเมี ย ม
(Chromium) ประมาณ 18% และนิ คเกิล (Nickel)
ประมาณ 8%
2.8 ถังผลิตก๊ าซไฮโดรเจน
ขนาดและลั ก ษณะของถั ง ผลิ ตก๊ า ซ
ไฮโดรเจน อุปกรณ์ที่นามาใช้ในการทดลอง เป็ นท่อ
PVC ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 23 เซนติเมตร โดยท่อ PVC
เป็ นท่อที่มีลกั ษณะเป็ นเกลียวด้านในที่ปลายทั้งสอง
ด้าน ส่วนฝาปิ ดท่อใช้เป็ นฝาปิ ดแบบทองเหลือง ฝา
ปิ ดด้านบนเจาะรู เพื่อยึดตัวอุปกรณ์ในการต่อไฟเข้า
ในถังผลิตก๊าซไฮโดรเจนจานวน 2 รู เจาะรู เพื่อเป็ น
ท่อก๊าซไฮโดรเจนจานวน 1 รู เจาะรู สาหรับเติมน้ า
จานวน 1 รู และส่ วนฝาปิ ดด้านล้างเจาะรู 1 รู เพื่อ
ในการติดตั้งวาวหรื อท่อน้ าทิ้ง

รู ปที่ 2.11 ขนาดและลักษณะของถังผลิตก๊าซ
ไฮโดรเจน
เหตุผลที่เลือกท่อ PVC เพราะเป็ นวัสดุที่
หาง่ายและน้ าหนักเบา และที่เลือกใช้ขนาด 2.5 นิ้ว
เพราะเป็ นขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของแผ่นเซลล์
แยกก๊า ซไฮโดรเจน ซึ่ งมี ขนาดที่ ไม่ เล็กหรื อ ใหญ่
มากจนเกินไป เหมาะสาหรับการติดตั้งใช้งานบนรถ
จักรยายนต์
2.9 ถังพักก๊ าซไฮโดรเจน
ถัง พัก ก๊ า ซไฮโดรเจน เป็ นถั ง ดั ก ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนก่อนที่ก๊าซไฮโดรเจนจะเข้าสู ้เครื่ องยนต์
โดยด้านในของถังพัก ก๊ าซไฮโดรเจนจะมี น้ า เพื่ อ
ป้ องกั น ไฟจากการจุ ด ระเบิ ด ของเครื่ องยนต์
ย้อ นกลับ มายัง ถัง ผลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจน ซึ่ งก๊ า ซ
ไฮโดรเจนก็จะไม่สามารถไหลย้อนกับมายังถังผลิต
ก๊าซไฮโดรเจนด้วยเช่นกัน
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3.1.1 ทาการติดตั้งชุดผลิตผลิตก๊าซไฮโดรเจน

รู ปที่ 3.1 การติดตั้งชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจน

รู ปที่ 2.12 ถังพักก๊าซไฮโดรเจน

3.1.2 ทาการติดตั้งชุดควบคุมก๊าซไฮโดรเจน

เหตุผลที่เลือกใช้ท่อใสขนาด 1 นิ้ว ยาว 8
เซนติ เ มตร โดยเลื อ กใช้ ท่ อ ที่ มี ล ัก ษณะใส ให้
สามารถมองเห็ น น้ าที่ อ ยู่ด้า นในถังได้ เพื่อสังเกต
ปริ มาณการไหลของก๊าซไฮโดรเจน มีฝาปิ ดขนาด 1
นิ้ว ทั้งสองด้าน และด้านบนเจาะรู เพื่อใส่ ขอ้ ต่อท่อ
สาหรับทางเข้าและออกของก๊าซไฮโดรเจน
3. ผลการทดลอง
การทดลองจะแบ่งออกเป็ น 4 การทดลอง คือ
3.1 การทดลองครั้งที่ 1 การทดลองประสิ ทธิ ภาพ
การท างานของชุ ด แยกก๊ า ซไฮโดรเจน โดยใช้
แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์ (จากแบตเตอรี่ รถมอไซด์)
ด้วยการนับจานวนฟองของก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตได้
จากชุดแยกก๊าซไฮโดรเจน ในเวลา 10 นาที โดย
ขั้นตอนการทดลองมีดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 3.2 การติดตั้งชุดควบคุมก๊าซไฮโดรเจน
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ตารางที่ 3.1 การทดลองหาประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ของชุดแยกก๊าซไฮโดรเจน โดยการใช้ไฟ 12 V จาก
แบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ ขณะเครื่ องยนต์ทางาน
ด้วยการนับจานวนฟองของก๊าซ ไฮโดรเจน ในเวลา
10 นาที

รู ปที่ 3.4 กราฟแสดงปริ มาณของกระแสไฟ

การทดลองหาประสิ ท ธิ ภาพการท างาน
ของชุ ดแยกก๊ าซไฮโดรเจน โดยการใช้แ หล่ ง จ่ า ย
12v ในขณะที่ เครื่ องยนต์ทางาน จากการทดลอง
พบว่า จานวนฟองของก๊าซไฮโดรเจนค่อยๆลดลง
ตามการไหลของกระแส ดังกราฟแสดงในรู ที่ 3.3
และรู ปที่ 3.4

3.2 การทดลองครั้งที่ 2 การทดลองประสิ ทธิ ภาพ
การท างานของชุ ด แยกก๊ า ซไฮโดรเจน โดยใช้
แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์ (จากแบตเตอรี่ รถมอไซด์)
ด้วยการนับจานวนฟองของก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตได้
จากชุดแยกก๊าซไฮโดรเจน ในเวลา 10 นาที โดย
ขั้นตอนการทดลองมีดงั ต่อไปนี้
3.2.1 ทาการติดตั้งชุดผลิตผลิตก๊าซไฮโดรเจน

รู ปที่ 3.5 การติดตั้งชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจน
รู ปที่ 3.3 กราฟแสดงจานวนฟองของก๊าซไฮโดรเจน
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3.2.2 ทาการติดตั้งชุดควบคุมก๊าซไฮโดรเจน

รู ปที่ 3.7 กราฟแสดงจานวนฟองของก๊าซไฮโดรเจน

รู ปที่ 3.6 การติดตั้งชุดควบคุมก๊าซไฮโดรเจน
ตารางที่ 3.2 การทดลองการหาประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของชุ ดแยกก๊ าซไฮโดรเจน โดยการใช้ไ ฟ
12 V จากแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ ขณะเครื่ องยนต์
ทางาน ด้วยการนับจานวนฟองของ ก๊าซไฮโดรเจน
ในเวลา 10 นาที

รู ปที่ 3.8 กราฟแสดงปริ มาณของกระแสไฟ
3.3 การทดลองครั้งที่ 3 การทดลองเปรี ยบเทียบ
อัตราการประหยัดน้ ามันโดยการใช้ก๊าซไฮโดรเจน
จากชุ ด ผลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจนร่ วมกั บ น้ ามัน แก๊ ส
โซฮอล์ 95 เปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์
95 เพียงอย่างเดียว โดยการวิง่ ด้วยความเร็ วประมาณ
50 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง ในเวลาประมาณ 12 นาที
โดยมีข้ นั ตอนการทดลองดังต่อไปนี้
3.3.1 ทาการติดตั้งชุดผลิตผลิตก๊าซไฮโดรเจน

การทดลองหาประสิ ท ธิ ภาพการท างาน
ของชุ ดแยกก๊ าซไฮโดรเจน โดยการใช้แ หล่ ง จ่ า ย
12v ในขณะที่ เครื่ องยนต์ทางาน จากการทดลอง
พบว่า จานวนฟองของก๊าซไฮโดรเจนค่อยๆลดลง
ตามการไหลของกระแส ดังกราฟแสดงในรู ปที่ 3.7
และ รู ปที่ 3.8
รู ปที่ 3.9 การติดตั้งชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจน
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3.3.2 ทาการติดตั้งชุดควบคุมก๊าซไฮโดรเจน

ตารางที่ 3.4 การทดลองเปรี ย บเที ย บอัต ราการ
ประหยัดน้ ามัน โดยใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95ร่ วมกับ
ก๊าซไฮโดรเจน โดยการวิง่ ด้วยความเร็ ว 50กิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง เวลาประมาณ 12 นาที

รู ปที่ 3.10 การติดตั้งชุดควบคุมก๊าซไฮโดรเจน
ตารางที่ 3.3 การทดลองเปรี ย บเที ย บอัต ราการ
ประหยัด น้ ามัน โดยการใช้น้ า มันแก๊ส โซฮอล์ 95
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว โดยการวิ่ ง ด้ ว ยความเร็ ว 50
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ในเวลาประมาณ 12 นาที

การทดลองเปรี ยบเทียบอัตราการประหยัด
น้ ามัน โดยการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 เพียงอย่าง
เดี ย วและใช้น้ ามัน แก๊ ส โซฮอล์ 95 ร่ วมกั บ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจน โดยการวิ่งด้วยความเร็ วประมาณ 50
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ในเวลาประมาณ 12 นาที จาก
การทดลองพบว่าการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 เพียง
อย่างเดี ยว ใช้น้ ามันไปทั้งหมด 129.9 ml มีน้ ามัน
คงเหลือ 70.1 ml ของน้ ามัน 200 ml จากค่าเฉลี่ย
ส่ ว นการใช้น้ ามัน แก๊ ส โซฮอล์ 95 ร่ ว มกับ ก๊ า ซ
ไฮโดรเจน ใช้น้ ามันไปทั้งหมด 122.1 ml มีน้ ามัน
คงเหลือ 77.9 ml ของน้ ามัน 200 ml จากค่าเฉลี่ย
ประหยัดน้ ามันได้ 7.8 ml คิดเป็ นร้อยละ 11.13 ของ
อัตราการประหยัดน้ ามัน จากสมการและกราฟ
แสดงในรู ปที่ 3.11
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3.4.2 ทาการติดตั้งชุดควบคุมก๊าซไฮโดรเจน

รู ปที่ 3.11 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบอัตราการ
ประหยัดน้ ามัน
3.4 การทดลองครั้งที่ 4 การทดลองเปรี ยบเทียบ
อัตราการประหยัดน้ ามันโดยการใช้ก๊าซไฮโดรเจน
จากชุ ด ผลิ ต ก๊ า ซไฮโดรเจนร่ วมกั บ น้ ามัน แก๊ ส
โซฮอล์ 95 เปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์
95 เพียงอย่างเดียว โดยการวิง่ ด้วยความเร็ วประมาณ
50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง เป็ นระยะทาง 22 กิโลเมตร
มีข้ นั ตอนการทดลองดังต่อไปนี้
3.4.1 ทาการติดตั้งชุดผลิตผลิตก๊าซไฮโดรเจน

รู ปที่ 3.12 การติดตั้งชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจน

รู ปที่ 3.13 การติดตั้งชุดควบคุมก๊าซไฮโดรเจน
ตารางที่ 4.5 การทดลองเปรี ย บเที ย บอัต ราการ
ประหยัด น้ ามัน โดยการใช้น้ า มันแก๊ส โซฮอล์ 95
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เปรี ยบเที ย บการใช้น้ ามัน แก๊ ส
โซฮอล์ 95 ร่ วมกับ ก๊ า ซไฮโดรเจน โดยการวิ่ ง
ด้วยความเร็ ว 50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง

การทดลองเปรี ยบเทียบอัตราการประหยัด
น้ า มัน โดยการใช้ก๊ า ซไฮโดรเจนจากชุ ด ผลิ ต ก๊ า ซ
ไ ฮ โ ด ร เ จ น ร่ ว ม กั บ น้ า มั น แ ก๊ ส โ ซ ฮ อ ล์ 95
เปรี ยบเที ยบกับการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 เพียง
อย่า งเดี ย ว โดยการวิ่ ง ด้ว ยความเร็ ว ประมาณ 50
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จากการทดลองพบว่า การใช้
น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 เพียงอย่างเดี ยว วิ่งได้ 38.7
กิโลเมตร ของน้ ามันทั้งหมด 1000 ml (1 lit) จาก
ค่าเฉลี่ย ส่ วนการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ร่ วมกับ
ก๊าซไฮโดรเจน วิ่ง ได้ 43.9กิ โลเมตร ของน้ ามัน
ทั้งหมด 1000 ml (1 lit) จากค่าเฉลี่ย ประหยัดน้ ามัน
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ได้ 5.2 กิโลเมตร คิดเป็ นเปอร์ เซ็นได้ 13.44% จาก
สมการและกราฟแสดงในรู ปที่ 3.14

ค่อ ยๆลดลงตามอัตราการไหลของกระแสที่ ไ หล
ผ่านชุดแยกก๊าซไฮโดรเจนแต่ไม่ค่อยลดลงมากนัก
และแรงดั น ของแหล่ ง จ่ า ยไฟ 12 โวลต์ จาก
แบตเตอรี่ คงที่ เหมาะสมกับการนามาใช้งาน
4.2 การทดลองประสิ ทธิ ภาพการทางานของชุด
แยกก๊าซไฮโดรเจนในการทดลองครั้งที่ 2 จากการ
ทดลองประสิ ทธิ ภาพการทางานทางานของชุดแยก
ก๊าซไฮโดรเจนเมื่อใช้ร่วมกับรถจักรยานยนต์ จาก
ผลการทดลองในตารางที่ 4.2 พบว่า เมื่ อ ขณะ
เครื่ องยนต์ทางานจานวนฟองของก๊าซไฮโดรเจนจะ
ค่อ ยๆลดลงตามอัตราการไหลของกระแสที่ ไ หล
ผ่านชุดแยกก๊าซไฮโดรเจนแต่ไม่ค่อยลดลงมากนัก
และแรงดั น ของแหล่ ง จ่ า ยไฟ 12 โวลต์ จาก
แบตเตอรี่ คงที่ เหมาะสมกั บ การน ามาใช้ ง าน
เช่นเดียวกับการทดลองในครั้งที่ 1

รู ปที่ 3.14 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบอัตรา
ประหยัดน้ ามัน
4. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยนี้ เป็ นงานวิจัยเชิ ง ทดลอง สร้ า ง
ขึ้ นเพื่ อ ทดลองอั ต ราการประหยัด น้ ามั น ของ
รถจักรยานยนต์โดยการใช้ก๊าซไฮโดรเจนร่ วมกับ
การใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ซึ่ งผลงานนี้ จะช่วยลด
อัตราการใช้น้ ามันของรถจักรยานยนต์ และมลภาวะ
ทางอากาศได้ ดี ข้ ึ น ด้ ว ยการใช้ ไ ฟฟ้ าแยกก๊ า ซ
ไฮโดรเจนออกจากน้ าบริ สุทธิ์ โดยมีชุดควบคุมการ
ทางานในกรณี ที่น้ าขุ่น อุณหภูมิน้ าร้อนเกินไปและ
เครื่ องยนต์ไม่ทางานระบบจะตัดการทางานทันที่
4.1 การทดลองประสิ ทธิภาพการทางานของชุด
แยกก๊าซไฮโดรเจนในการทดลองครั้งที่ 1 จากการ
ทดลองประสิ ทธิ ภาพการทางานทางานของชุดแยก
ก๊าซไฮโดรเจนเมื่อใช้ร่วมกับรถจักรยานยนต์ จาก
ผลการทดลองในตารางที่ 4.1 พบว่า เมื่ อ ขณะ
เครื่ องยนต์ทางานจานวนฟองของก๊าซไฮโดรเจนจะ

4.3 การทดลองเปรี ยบเทียบอัตราการประหยัดน้ า
ในการทดลองครั้งที่ 3 จากการทดลองเปรี ยบเทียบ
อัตราการประหยัดน้ ามันโดยการใช้ก๊าซไฮโดรเจน
จากชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนร่ วมกับการใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ 95 เปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์
95 เพียงอย่างเดียว โดยการวิง่ ด้วยความเร็ วประมาณ
50 กิ โลเมตรต่อชัว่ โมง เป็ นเวลา 12 นาที จากการ
ทดลองในตารางที่ 4.3 และ 4.4 พบว่าสามารถ
ประหยัดน้ ามันได้ 11.13% จากค่าเฉลี่ย
4.4 การทดลองเปรี ยบเทียบอัตราการประหยัดน้ า
ในการทดลองครั้งที่ 4 จากการทดลองเปรี ยบเทียบ
อัตราการประหยัดน้ ามันโดยการใช้ก๊าซไฮโดรเจน
จากชุดผลิตก๊าซไฮโดรเจนร่ วมกับการใช้น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ 95 เปรี ยบเทียบกับการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์
95 เพียงอย่างเดียว โดยการวิง่ ด้วยความเร็ วประมาณ
50 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ว โมง น้ า มัน 1 ลิ ต ร จากการ
ทดลองในตารางที่ 4.5 พบว่า สามารถประหยัด
น้ ามันได้ 13.44% จากค่าเฉลี่ย
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5. ข้ อเสนอแนะ
**5.1 ควรพัฒนาใช้งานไมโครคอนโทลเลอร์แทน
การใช้ออปแอมป์
5.2 ควรพัฒนาให้มีการตรวจสอบปริ มาณของน้ า
5.3 ควรพัฒนาให้มีการแยกก๊าซออกซิเจนออก
จากก๊าซไฮโดรเจน
6. กิตติกรรมประกาศ
*******ในการจัด ท าวิจัย เรื่ อ งการพัฒ นาชุ ด แยก
ก๊า ซไฮโดรเจนส าหรั บ รถจักรยานยนต์ ได้สาเร็ จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี อนั เนื่ องมาจากความอนุ เคราะห์
จากอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ
รุ่ น พี่ที่ สาเร็ จการศึ กษาไปแล้ว ที่ ไ ด้ใ ห้คาแนะน า
ความรู ้ เ ทคนิ ค และ ข้อ คิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ ตลอดจน
คาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดทาโครงงาน อีก
ทั้งบิดา มารดา ที่ได้สนับสนุนทุนในการจัดทาวิจยั นี้
ผูจ้ ดั ทาจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

