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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบและหา
ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงที่น ามาใช้กับรถโฟล์คลิฟท์โตโยต้ารุ่น 4P เครื่องยนต์ 1500  ซีซี มีขนาด  1  ตัน เชื้อเพลิงที่ใช้

ในการทดลองจะประกอบไปด้วย ก๊าซโซลีน,ก๊าซปปโตรเ ลียมเหลวหรือที่เรารู้จักกันคือก๊าซ LPG และก๊าซชีวภาพ การท า
การทดลองจะท าการขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ด้วยความเร็วที่ 10  กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในการทดลองจะไม่มีการใส่ภาระ

ในการยก จากการทดลองจ านวน  3  ชุดการทดลอง ใน  1  ชุดการทดลองจะมีจ านวน  10  ครั้ง คือ ชุดการทดลองที่  1  
ก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสุกร ผ่านการบรรจุก๊าซชีวภาพลงสู่ถังที่แรงดัน 180  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ด้วยเครื่องบรรจุก๊าซ

ชีวภาพแบบเครื่องยนต์ ขนาด  5.5  แรงม้า   ขนาดถัง 15  กิโลกรัม    สามารถวิ่งได้เป็นระยะทางเฉลี่ย 436  เมตร  ใช้
ปริมาณเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่  0.4  กิโลกรัม  ต้น ทุนเชื้อเพลิง 0.32 บาท เมื่อท าการทดลองเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเป็นที่

เรียบร้อย จึงท าการทดลองในชุดการทดลองที่ 2  ก๊าซปปโตรเลียมเหลว ขนาดถัง 15  กิโลกรัม สามารถวิ่งได้เป็น
ระยะทางเฉลี่ย  1,977 . เมตร  ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ 0.4  กิโลกรัม ต้นทุนเชื้อเพลิง  17.30  บา ท และชุดการทดลอง

ที่ 3 ก๊าซโซลีน   สามารถวิ่งได้เป็นระยะทางเฉลี่ย 1,561 เมตร  ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ 0.74 ลิตร  ต้นทุนเชื้อเพลิง 
23.38 บาท/ลิตร  ดังนั้นน าเชื้อเพลิงทั้ง 3 ชนิดมาท าการวิเคราะห์ ในด้านต้นทุนสามารถสรุปได้ว่าก๊าซชีวภาพมีต้นทุนที่

ต่ ากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นแต่แหล่งเชื้อเพลิงเหล่านี้อยู่ห่างไกลกับงานในภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยนี้จึงเป็นแนวทางการ
น าก๊าซชีวภาพมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
 
ค าส าคัญ : ก๊าซชีวภาพ ,เชื้อเพลิง,รถ โฟล์คลิฟท ์
 
Abstract 
 Research, compare of the fuel in the Forklift prepared with the objective to compare and 
evaluate the efficiency of the fuel used by Forklift Toyota 4P 1500 cc engine size of one tons. The 
fuel used in the experiment consists of. Gasoline, liquefied petroleum gas, or LPG, and we know it is 
a biogas  the trial will be powered by Forklift at a speed of 10 kilometers per hour the trial will not 
put the burden of lifting  the trial of three set Trials in one set of experiments amounts to 10 times 
the set of experiments, the first biogas form pig manure though filling gas in to the tank pressure of 
180 psi packed with a 5.5 hp. gas engine tank size 15 kg. can run an average distance 436 meters, 
average fuel consumption of 0.4 kg. cost 0.32 baht when tested, the biogas is completed. The 
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second trail liquefied petroleum gases (LPG) tank size 15 kg. can run an average distance 1,977 
meters, average fuel consumption of 0.4 kg., cost 17.30 baht, and the third experiments gasoline  
can run an average 1,561 meters, average fuel consumption of 0.74 liter, cost 23.38 baht per liter. 
So take all three fuel types were analyzed. The cost can be deduced. Biogas has a lower cost than 
other fuels, but these fuel sources are far more jobs in the industrial sector. This research is used in 
the biogas industry. 
 
Keywords : Biogas, Fuel, folk lift 
                                         
บทน า 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารถยก (FORKLIFT) รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท”์ หรือ “ฟอร์คลิฟท์” มาจากค าภาษาอังกฤษ
ว่า “FORKLIFT” ซึ่งเป็นการผสมค าสองค า คือ “FORK” ที่แปลว่า “ช้อนส้อม” และ ค าว่า “LIFT” ที่แปลว่า การขึ้น
ลงในแนวตั้ง รถยกสามารถแบ่งออกตามประเภทของต้นก าลังขับเคลื่อนได้ 2 ประเภทคือ (ENGINEFORKLIFT) รถยกที่
ใช้เครื่องยนต์เป็นต้นก าลัง โดยใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงโดยน้ ามันจะเป็นก๊าซโซลีนหรือดีเซลและ  (BATTERY  
FORKLIFT) รถยกไฟฟ้าใช้มอเตอร์เป็นต้นก าลังขับเคลื่อนโดยได้รับกระแสไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่ และมีบทบาทส าคัญ
ต่ออุตสาหกรรม เพราะน ามาใช้ในการยกเคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้าที่มีน้ าหนักมากเพื่อลดการใช้แรงงานของ
ผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน น้ ามันก็เป็นเชื้อเพลิงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมและ
การขนส่งในประเทศไทย จากสภาวะราคาน้ ามันปปโตรเลียมสูงขึ้นอย่างมากส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นและกระทบ
ต่อการพัฒนาของประเทศแหล่งปปโตรเลียมที่มีอย่างจ ากัดและจ าเป็นต้องส ารวจและขุดเจาะเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึ้นรวมไปถึงปริมาณความต้องการและการใช้น้ ามันที่เพิ่มขึ้นท าให้แนวโน้มราคาน้ ามันจึงสูงขึ้นเรื่อยๆ 
เชื้อเพลิงจากพืชและธรรมชาติจึงมีความจ าเป็นส าหรับหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยที่ต้องหาแหล่งพลังงาน
ทดแทนจากปปโตรเลียมที่ก าลังจะหมดลงซ้ าราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งก็แพงขึ้นอย่างมากจึงท าให้เราต้องหา
แหล่งพลังงานทดแทนมาทดแทนน้ ามันกันอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันได้มีการตื่นตัวในเรื่องพลังงานทดแทนที่สามารถ
สร้างใหม่ได้อย่างมากจึงได้มีการประยุกต์เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของ ของเสียมูลสุกรเป็นของเสียที่เกิดจากการท า
ฟาร์มสุกร ซึ่งในแต่ละปีมีจ านวนมาก ส่วนใหญ่แล้วมูลสุกรที่ปล่อยทิ้งออกจากฟาร์มสุกรไม่ได้ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ปัจจุบันจึงได้มีน ามูลสุกรมาหมักให้เกิดก๊าซมีเทน โดยวิธีก๊าซชีวภาพที่ได้มานั้นเพื่อในไปใช้ใน
ครัวเรือนและทางอุตสาหกรรม ก๊าซชีวภาพหรือไบโอก๊าซคือก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของ
สารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) โดยทั่วไปจะหมายถึงก๊าซมีเทนที่เกิดจากการ
หมัก (fermentation) ของสารอินทรีย์โดยกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลุมขยะกองมูลสัตว์และก้นบ่อแหล่งน้ า
นิ่งกล่าวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารอินทรีย์หมักหมมกันเป็นเวลานานก็อาจเกิดก๊าซชีวภาพแต่นี่เป็นเพียงแค่หลักการทาง
ทฤษฏี 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ โตโยต้ารุ่น 4P เครื่องยนต์ 
1500  ซีซี และเพื่อหาประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์จ านวน 3  ชนิดที่สามารถน ามาใช้ได้ใน รถโฟล์คลิฟท์ 

เชื้อเพลิง 3 ชนิดประกอบไปด้วย ก๊าซโซลีน,ก๊าซปปโตรเลียมเหลวและก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสุกร  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ 
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ขอบเขต 

1. ใช้รถโฟล์คลิฟท์ โตโยต้ารุ่น 4P เครื่องยนต์ 1500 ซีซี 
2. ท างานทดลองแบบไม่ใส่ภาระโหลดในการยก 
3. เชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดลอง คือ ก๊าซโซลีน ,ก๊าซปปโตรเลียมเหลวและก๊าซชีวภาพ 
4. พื้นที่ท าการทดลอง อาคารปฏิบัติการอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี  
 
วิธีการด าเนินการ 

1. จัดหารถโฟล์คลิฟท์ โตโยต้ารุ่น 4P เครื่องยนต์ 1500 ซีซี ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซโซลีน  เนื่องด้วยงานวิจัยนี้
รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ในการทดลองเป็นรถที่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนจึงต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อย
และสภาพเครื่องก่อนที่จะถูกน าไปทดลอง 

 

 
รูปที่ 1  อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถโฟล์คลิฟท์ 

 
2. จัดเตรียมเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการทดลองงานวิจัยนี้มีจ านวน 3 ชนิดด้วยกัน คือก๊าซโซลีน ,ก๊าซปปโตรเลียม

เหลวและก๊าซชีวภาพ  โดยที่เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพนี้จะได้มาจากกระบวนการหมักของมูลสุกร ท าการ
บรรจุก๊าซชีวภาพที่แรงดัน 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ลงสู่ถังก๊าซหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม ด้วยชุดบรรจุ
ก๊าซชีวภาพแบบเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า 
 

 
รูปที่ 2  แบบชุดบรรจุก๊าซชีวภาพโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 5.5 แรงม้า  

 
3. ท าการปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถใช้กับเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพได้ โดยต้องมีการ

ปรับแต่งของอากาศที่เข้าไปใช้ร่วมในการเดินเครื่องของเครื่องยนต์  โดยก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสุกรใน
แต่ละถังเมื่อน ามาใช้งานต้องมีการปรับแต่งอากาศที่จะน าส่งเข้าไปร่วมกับเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ 
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รูปที่ 3  การปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ  

 
4. ท าการทดลองวิ่งของรถโฟล์คลิฟท์เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้งานของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด  โดยการ

ทดลองจะทดลองขับรถโฟล์คลิฟท์ที่ความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ท างานทดลองแบบไม่ใส่ภาระ
โหลดในการยก จนรถโฟล์คลิฟท์ดับลงเพื่อจะได้ทราบถึงระยะทางที่รถโฟล์คลิฟท์สามารถขับเคลื่อนได้ 
โดยท าการทดลองทั้งหมดจะท าการทดลองเชื้อเพลิงละ 10 ครั้ง 

 

 
รูปที่ 4  การทดลองการใช้ก๊าซชีวภาพและด าเนินการติดตั้งที่วางถังก๊าซ 

 
5. ในการทดลองจะท าการทดลองเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพเป็นชุดการทดลองที่ 1 ก่อนเพื่อให้ทราบถึงอัตรา

การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง จะได้เป็นตัวก าหนดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของชุดการทดลองที่ 2 และ ชุดการ
ทดลองที่ 3 ต่อไป 

 
ผลการทดลอง 

งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์โตโยต้ารุ่น 4P เครื่องยนต์ 1500 ซีซีนั้น ผลการ
ทดลองที่จะปรากฏออกมาท าให้ทราบถึงอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงรวมทั้งการน าเอาพลังงานทดแทนที่เรา
เรียกกันว่าก๊าซชีวภาพมาเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนของรถโฟล์คลิฟท์ที่ความเร็วในการทดลอง 10 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงและท าการทดลอง 3 ชุดการทดลอง เมื่อท าการทดลองชุดการทดลองที่ 1 ด้วยเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูล
สุกร ท าให้ทราบถึงปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ไปในการทดลองเฉลี่ยอยู่ท่ี 0.4 กิโลกรัม  ดังนั้นในชุดการทดลองที่ 2 เชื้อเพลิง
ก๊าซปปโตรเลียมเหลวและชุดการทดลองที่ 3 เชื้อเพลิงก๊าซโซลีนจึงถูกก าหนดปริมาณเชื้อเพลิงที่ 0.4 กิโลกรัมหรือ 0.74 
ลิตร การทดลองแต่ละชุดการทดลอง จ านวน 10 ครั้ง เพื่อหาประสิทธิภาพของก๊าซเชื้อเพลิงและความคุ้มทุนในการใช้
งานเชื้อเพลิงแต่ละชนิดต่อไป 
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รูปที่ 5 การทดลองรถ โฟล์คลิฟท์โดยใช้เชื้อเพลิงน้ ามัน 

 
โดยที่ผลการทดลองจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อด้วยกันคือ  
1. การประสิทธิภาพของการพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถโฟล์คลิฟท์ 
ตารางที่ 1  แสดงการทดลองเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนของรถโฟล์คลิฟท์ ที่ความเร็ว 10  กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ใช้เชื้อเพลิงที่ 0.4 กิโลกรัม หรือ 0.74 ลิตร 
 

ครั้งที่ ก๊าซโซลีน ก๊าซปปโตรเลียมเหลว ก๊าซชีวภาพ 
ระยะทาง (เมตร)  

1 1,420 1,998 459 
2 1,572 1,995 420 
3 1,509 2,000 482 
4 1,605 1,995 497 
5 1,721 1,997 312 
6 1,413 1,801 463 
7 1,516 1,994 457 
8 1,620 2,000 419 
9 1,716 1,995 401 
10 1,520 2,000 452 
เฉลี่ย 1,561 1,977 436 

 
หมายเหตุ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 1.85 ลิตร)น้ ามัน( ฉะนั้น จะต้องใช้เชื้อเพลิงน้ ามันเท่ากับ 0.74 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 6  แสดงการเปรียบเทียบเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดลอง 
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2. การวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ถึงความคุ้มทุนในการใช้เชื้อเพลิง 
สมการค านวณหาต้นทุนเชื้อเพลิง 

ต้นทุนเชื้อเพลิง = ราคาเชื้อเพลิง บาท  ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ไป ลิตร ,  กิโลกรัม  
ค านวณจากสูตร )ก๊าซโซลีน( 

    = 23.38 บาท X 0.74 ลิตร 
     = 17.30 บาท  

ค านวณจากสูตร (ก๊าซปปโตรเลียมเหลว) 
    = 20.29 บาท x 0.4 กิโลกรัม 

= 8.15 บาท 
ค านวณหาค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการบรรจุก๊าซชีวภาพ 

ส าหรับการใช้ไฟฟ้า 1 หน่วยหรือ 1 ยูนิต คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ที่ใช้งานใน 1ชั่วโมง 
และ ก าลัง 1 แรงม้า )HP-Horse Power) เท่ากับ ประมาณ 746 watt หรือ 0.746 กิโลวัตต ์

 สูตรการค านวณ 

จ านวนหน่วย = 
ก าลังไฟฟ้า)วัตต์(ของเครื่องใช้ไฟฟา้

     
 X จ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้า X จ านวนชั่วโมง 

 
ค านวณจากสูตร 

 = 
          

     
 X 1 X  

     

  
 

 = 0.00010164 วัตต์ต่อช่ัวโมง หรือ 0.101 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง 
ดังนั้นคิดเป็นค่าไฟ  = 0.101 X 3.16 )ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.16 บาท ณ เดือนมีนาคม 2559( 

 = 0.32 บาท 
 
สรุปผลการทดลอง 

การน าก๊าซชีวภาพมาใช้ในรถโฟล์คลิฟท์โตโยต้ารุ่น 4P เครื่องยนต์ 1500 ซีซี ท างานทดลองแบบไม่ใส่ภาระ
โหลดในการยก ท าการทดลองจ านวน 3 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 10 ครั้ง โดยมีพลังงานเชื้อเพลิง 3 ชนิดคือ 
ก๊าซโซลีน,ก๊าซปปโตรเลียมเหลวและก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสุกร เพื่อท าทดลองหาค่าเฉลี่ยการใช้งานที่ระยะทางของการ
เคลื่อนที่ของรถโฟล์คลิฟท์ จากการทดลองพบว่า ก๊าซโซลีน 0.74 ลิตร สามารถวิ่งได้เป็นระยะทาง 1,561 เมตร  ก๊าซ
ปปโตรเลียมเหลว สามารถวิ่งได้เป็นระยะทาง 1,977 เมตร  และก๊าซชีวภาพ สามารถวิ่งได้เป็นระยะทาง 436 เมตร  
เมื่อท าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงแต่ละชนิด จะได้ ก๊าซโซลีน 0.74 ลิตร เป็นเงิน 23.38 บาท  ก๊าซปปโตรเลียม
เหลว เป็นเงิน 17.30 บาท    และก๊าซชีวภาพ เป็นเงิน 0.32 บาท จะเห็นได้ว่า ก๊าซชีวภาพสามารถน ามาเป็นเชื้อเพลิง
ในรถโฟล์คลิฟท์ได้ในราคาต้นทุนที่ต่ าแต่การน าไปใช้งานจะต้องมีความซับซ้อนเมื่อน ามาใช้รวมถึงแหล่งเชื้อเพลิงก๊าซ
ชีวภาพยังอยู่ห่างจากงานในภาคอุตสาหกรรมได้ที่ 436 เมตรต่อก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสุกรโดยบรรจุใส่ถังก๊าซหุงต้ม
ขนาด 15 กิโลกรัม แรงดันที่ใช้ในการบรรจุก๊าซชีวภาพ 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการใช้เชื้อเพลิงในรถโฟล์คลิฟท์ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ต้อง
ขอขอบพระคุณ เฉลยทรัพย์ ฟาร์ม อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในงานวิจัยครั้งนี้ 
 



 

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสูท่ศวรรษที่ 2: บูรณาการงานวิจัย ใชอ้งค์ความรู้ สูค่วามยั่งยืน” 

17 มิถุนายน 2559 ณ วทิยาลัยนครราชสมีา อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 64 

เอกสารอ้างอิง 
ชยันต์  กิมยงค์.  (2545 .) การพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในถังปฏิกรณ์แบบสองขั้นตอนที่มีการไหลวน

กลับของน้ าเสีย. วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต.  
ณัฐกิตติ์ มะลิวัลย์ และคณะ.  (2527). การศึกษาพัฒนาการบรรจุก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลสุกรลงถังก๊าซหุงต้มด้วยชุด

บรรจุก๊าซชีวภาพแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 


