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หน่วยที ่4 
เชื้อเพลิงก๊าซ  

___________________________________________________________ 

สาระส าคัญ  
  เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิปกติ หรืออาจหมายถึงก๊าซทุกชนิดที่สามารถ

น ามาท าปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วเกิดการเผาไหม้ท าให้ได้พลังงานความร้อนที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เชื้อเพลิงประเภทนี้จะมีสารไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก เเละก๊าซเเต่ละชนิดจะ
ให้ความร้อนจากการเผาไหม้ที่ไม่เท่ากัน เช่น ก๊าซชีวภาพ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว  
เป็นต้น 
  
สาระการเรียนรู้ 

1. ก๊าซชีวภาพ 
2. ก๊าซธรรมชาติ 
3. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. อธิบายแหล่งก าเนิดและองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพได้ 

 2. อธิบายแหล่งก าเนิดและองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติได้ 
 3. อธิบายแหล่งก าเนิดและองค์ประกอบของก๊าซปิโตรเลียมเหลวได ้
 4. อธิบายวิธีการใช้และบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซอย่างปลอดภัยได้ 

5. บอกข้อควรระวังและอันตรายที่เกิดจากเชื้อเพลิงก๊าซได้ 
6. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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4.1  ก๊าซชีวภาพ 
     4.1.1  ก๊าซชีวภาพ 
         ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคที เรียชนิดไม่ใช้
ออกซิเจนในสภาวะไร้อากาศ องค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพ ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ  
60 - 70 % ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 28 - 38 % ก๊าซอ่ืน ๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(H2S) และไนโตรเจน (N2) เป็นต้น ประมาณ 2 %  
         4.1.1.1  คุณสมบัติและประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ เนื่องจากก๊าซชีวภาพมีก๊าซมีเทนเป็น
ส่วนประกอบหลัก จึงท าให้มีคุณสมบัติจุดติดไฟได้ดีและสามารถน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูป
ต่าง ๆ ได้ เช่น 
            ก)  เผาเพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนโดยตรง เช่น ใช้กับเครื่องกกลูกสุกร และ
หม้อต้มไอน้ า (Steam Boiler) เป็นต้น 
           ข)  เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น ใช้กับ
เครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น 
            ค)  เผาเพื่อให้ความร้อนและใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
       4.1.1.2  ผลเสียเมื่อปล่อยก๊าซชีวภาพทิ้งสู่บรรยากาศ  เนื่องจากก๊าซชีวภาพมี  
ส่วนประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทนซึ่ งเป็นก๊าซที่ร่วมก่อภาวะเรือนกระจกที่ให้ผลรุนแรงกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 25 เท่า ดังนั้น หากปล่อยก๊าซชีวภาพทิ้งสู่บรรยากาศจะเป็นการเพิ่ม
อัตราการเกิดภาวะเรือนกระจกหรือเร่งให้โลกมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น 

 
ภาพที่ 4.1  แสดงบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 

(ที่มา : http://teenet.cmu.ac.th) 
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4.1.2  การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ  
        4.1.2.1  การดักน้ าในท่อส่งก๊าซชีวภาพ  ปกติแล้วก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้มักจะมีความชื้น 

สูงเกือบถึงจุดอ่ิมตัว เมื่อก๊าซชีวภาพไหลผ่านท่อส่งก๊าซที่ฝังอยู่ในดินที่มีอุณหภูมิต่ ามักจะท าให้
ความชื้น (ไอน้ า) ในก๊าซชีวภาพกลั่นตัวเป็นหยดน้ าและสะสมจนเกิดเป็นอุปสรรคในการส่งก๊าซไปตาม
ท่อได้ ดังนั้นต้องมีการติดตั้งชุดดักน้ าก่อนน าก๊าซชีวภาพไปใช้งาน 

  4.1.2.2  ปรับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การปรับลดปริมาณก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากก๊าซชีวภาพนี้จะปฏิบัติก็ต่อเมื่อมีความจ าเป็น เช่น ในกรณีที่ก๊าซ  
ชีวภาพที่ได้มีสัดส่วนของก๊าซมีเทน (CH4) ต่ ามากจนอยู่ในระดับที่จุดไฟติดยาก คือประมาณ  
เปอร์เซ็นต์ CH4 น้อยกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ แต่ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพส าหรับฟาร์มสุกรนั้นไม่มีปัญหา
ในเรื่องนี้ ดังนั้นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จึงไม่จ าเป็น 

        4.1.2.3  การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) การปรับลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  
(H2S) ที่ปนเปื้อนในก๊าซชีวภาพนั้นมีคุณสมบัติเป็นก๊าซพิษและเมื่อสัมผัสกับน้ าหรือไอน้ าจะเปลี่ยน
สภาพเป็นกรดซัลฟูริค (H2SO4) ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนกรดหรือไอกรดที่สามารถกัดกร่อนโลหะและวัสดุ
อุปกรณ์ได้ ดังนั้นการลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ในก๊าซชีวภาพก่อนการน าไปใช้
ประโยชน์นั้นจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปและจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ใช้ก๊าซด้วย  

 
ภาพที่ 4.2  แสดงบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ 

(ที่มา : http://teenet.cmu.ac.th) 
 

 
4.1.3 การย่อยสลายสารอินทรีย์ 

        ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์  ( ขั้นตอนการเกิดก๊าซชีวภาพ ) การย่อยสลาย
สารอินทรีย์โดยแบคทีเรียในสภาวะไร้อากาศ ( ไร้ออกซิเจน ) ผลที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายส่วน
ใหญ่ คือ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทน ขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ดังกล่าว
แสดงดังภาพ 
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ภาพที่ 4.3  แสดงขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ 

(ที่มา : http://teenet.cmu.ac.th) 
 

        จากภาพ อธิบายขั้นตอนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ ได้ว่า ในสภาวะ
ไร้อากาศหรือไร้ออกซิเจน สารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน จะถูกย่อย
สลายโดยเอนไซม์ท่ีแบคทีเรียชนิดสร้างกรดหลั่งออกมานอกเซลล์ ผลที่ได้จะท าให้สารอินทรีย์โมเลกุล
ใหญ่ถูกย่อยสลายกลายเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลเล็ก เช่น น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว กรดอะมิโนและกรด
ไขมัน เป็นต้น หลังจากนั้น สารอินทรีย์โมเลกุลเล็กจะถูกแบคทีเรียดังกล่าวดูดซึมเข้าสู่เซลล์และหลั่ง
เอนไซม์เพ่ือย่อยสลาย สารอินทรีย์ภายในเซลล์ให้กลายเป็น กรดอะซิติกและก๊าซไฮโดรเจนแล้วขับ
ออกมานอกเซลส์ จากนั้นแบคทีเรียชนิดสร้างมีเทนจะย่อยสลายและเปลี่ยนกรดอะซิติกและไฮโดรเจน
ให้เป็น ก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก๊าซต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (ก๊าซชีวภาพ) จะลอยตัวขึ้น
เหนือผิวน้ า และกระจายสู่บรรยากาศหรือถูกรวบรวมน าไปใช้ผลิตพลังงานทดแทน ต่อไป  
 4.1.4  รูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพส าหรับฟาร์มสุกร       

  รูปแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่มีการส่งเสริมให้น ามาใช้จัดการน้ าเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกร
เพ่ืออนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ได้แก่ 

         4.1.4.1  บ่อโดมคงที่ (Fixed Dome)  เป็นบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่มีการส่งเสริมให้ใช้ใน
ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดเล็ก (ฟาร์มที่เลี้ยงสุกรเทียบเท่าสุกรขุน ไม่เกิน 500 ตัว ) โดยได้มีการส่งเสริม
ในช่วงปี พ.ศ.2538 – 2544 ในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ 2 
เกษตรกรรายย่อย (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) ซึ่งด าเนินโครงการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณโครงการโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) หรือ ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) ในปัจจุบัน 

        4.1.4.2  บ่อหมักแบบรางตามด้วยบ่อหมักเร็วน้ าใส (Channel Digester + UASB) 
 เป็นบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยบริการก๊าซชีวภาพ (ปัจจุบันคือ สถานเทคโนโลยีก๊าซ
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ชีวภาพ) ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักท างานต่อเนื่องกัน คือ บ่อหมักแบบราง (Channel 
Digester) ท างานต่อเนื่องด้วยบ่อหมักเร็วน้ าใส (UASB : Upflow Anaerobic Sludge Blanket)  
ซึ่งบ่อหมักดังกล่าวได้มีการส่งเสริมให้ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดกลางและขนาดใหญ่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2538 - 2546 ในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส่วนที่ 1 : ฟาร์มขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) ด าเนินโครงการโดย หน่วยบริการก๊าซชีวภาพหรือสถาน
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณโครงการโดย กองทุนเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) หรือ ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในปัจจุบัน 

 4.1.4.3  บ่อหมักเร็วน้ าข้น (H-UASB : High suspension solids - Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket) เป็นบ่อหมักที่หน่วยบริการก๊าซชีวภาพพัฒนาขึ้นโดยปรับปรุงจากบ่อ
หมักแบบ Channel Digester + UASB เพื่อให้สามารถรองรับและบ าบัดน้ าเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น บ่อหมักดังกล่าวได้เริ่มน ามาใช้งานในฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาด
ใหญ่ในโครงการฯ ระยะที่ 2 จ านวน 2 ฟาร์ม คิดเป็นปริมาตรบ่อหมักรวม 12,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
จากการติดตามผลการท างาน พบว่า บ่อหมักดังกล่าวสามารถท างานได้ดีเกินคาดหมาย จึงถูกน ามาใช้
ส่งเสริมในฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในโครงการฯ ระยะที่ 3  

4.1.4.4  บ่อ Covered Lagoon  เป็นบ่อหมักก๊าซชีวภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ส่วนใหญ่มี
โครงสร้างเป็นบ่อดิน ด้านบนคลุมด้วยผืนพลาสติกขนาดใหญ่เพ่ือรวบรวมก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นก่อนน า
ก๊าซไปใช้ประโยชน์ บ่อหมักแบบนี้ได้มีการน ามาใช้งานเมื่อประมาณ 3-5 ปีที่ผ่านมา จึงถือว่ายังอยู่
ในช่วงต้น ๆ ของอายุการใช้งานของบ่อซึ่งประเมินไว้ที่ประมาณ 15 ปี ปัจจุบันจึงยังไม่มีข้อมูลผลการ
ท างานของบ่อ Covered Lagoon ที่สมบูรณ์เพียงพอ และจ าเป็นต้องติดตามผลการใช้งานของบ่อ
ดังกล่าวต่อไป  

 
ภาพที่ 4.4  แสดงน้ าเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรน ามาใช้เป็นน้ าหมักก๊าซชีวภาพ 

(ที่มา : http://teenet.cmu.ac.th) 
 

http://teenet.cmu.ac.th/


หน่วยท่ี 4 เชื้อเพลิงก๊าซ 104 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร เทียบเท่ากับปริมาณเชื้อเพลิงอื่น ๆ  
 

เชื้อเพลิง ปริมาณ หน่วย 
ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม 

น้ ามันดีเซล 0.60 ลิตร 
น้ ามันเตา 0.55 ลิตร 

ไฟฟ้า 1.20 กิโลวัตต์ ชั่วโมง 
ที่มา: http://teenet.cmu.ac.th 

 
 

 

ภาพที่ 4.5  แสดงหัวพ่นไฟเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพและ LPG 
(ที่มา : http://www.bkeinter.com) 

 

4.2  ก๊าซธรรมชาติ 
 4.2.1  ก๊าซธรรมชาติ 
  ก๊าซธรรมชาติ คือ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอน และสิ่งเจือปนต่าง ๆ ในสภาวะก๊าซ 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เป็นต้น  
สิ่งเจือปนอื่น ๆ ที่พบในก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ ฮีเลียม 
ไนโตรเจนและไอน้ า เป็นต้น การที่ก๊าซธรรมชาติได้ชื่อว่าเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนื่องจาก
เป็นสารที่มีส่วนประกอบของอะตอม 2 ชนิด คือ ไฮโดรเจน (H) กับ คาร์บอน (C) รวมตัวกันใน
สัดส่วนของอะตอมที่ต่าง ๆ กัน โดยเริ่มตั้งแต่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอันดับแรกที่มีคาร์บอนเพียง 
1 อะตอม กับ ไฮโดรเจน 4 อะตอม มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า "ก๊าซมีเทน" 
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  ส่วนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือก๊าซโซลีนธรรมชาติ ซึ่งเรียกกันว่า "คอนเดนเซท" 
(Condensate) คือ พวกไฮโดรคาร์บอนเหลว ได้แก่ เพนเทน เฮกเซน เฮปเทน และออกเทน ซึ่งมี
สภาพเป็นของเหลว เมื่อผลิตขึ้นมาถึงปากบ่อ บนแท่นผลิต สามารถแยกออกจากก๊าซธรรมชาติ ได้บน
แท่นผลิต การขนส่งอาจล าเลียงทางเรือหรือส่งไปตามท่อก็ได ้

 
ภาพที่ 4.6  แสดงองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ  

(ที่มา : http://www.vcharkarn.com) 
 
4.2.2  การก าเนิดก๊าซธรรมชาติ 

  ก๊าซธรรมชาติเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการสะสมและทับถมของซาก
สิ่งมีชีวิตตามชั้นหิน ดิน และในทะเลหลายร้อยล้านปี ระหว่างนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติซึ่ง
มีสาเหตุมาจากความร้อนและความกดดันของผิวโลก จนซากสัตว์และซากพืชหรือฟอสซิลนั้น
กลายเป็นน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ที่เราน ามาใช้ประโยชน์ได้ในที่สุด เราจึงเรียกเชื้อเพลิง
ประเภทน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ว่า เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 
ภาพที่ 4.7  แสดงก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของก๊าซธรรมชาติ  

(ที่มา : http://www.vcharkarn.com) 
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 4.2.3  การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ 

  โดยปกติก๊าซธรรมชาติจะไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีพิษ ซึ่งเราสามารถน าก๊าซธรรมชาติ 
มาใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเมื่อเอาก๊าซธรรมชาติมาเผา จะเผาได้
ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่ค่อยมีก๊าซพิษออกมานัก จึงถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างสะอาด ดังนั้นก๊าซ
ธรรมชาติจึงได้ชื่อว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ืน ๆ  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้รถ
ประจ าทางของ ขสมก. ได้เอาก๊าซนี้มาใช้ และโฆษณาว่าเป็นรถปลอดมลพิษ  

 
ภาพที่ 4.8  แสดงรถยนต์ของ ขสมก.ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  

(ที่มา : http://www.vcharkarn.com) 
   
  4.2.3.1  ก๊าซมี เทน  (C1 ) ใช้ เป็นเชื้อเพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรม และน าไปอัดใส่ถังด้วยความดันสูง เรียกว่าก๊าซธรรมชาติอัด สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
รถยนต์ รู้จักกันในชื่อว่า �ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์� (Natural Gas for Vehicles : NGV) 
  4.2.3.2  ก๊าซอีเทน (C2) ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น สามารถน าไปใช้
ผลิตเม็ดพลาสติก เส้นใยพลาสติกชนิดต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้แปรรูปต่อไป 
  4.2.3.3  ก๊าซโพรเพน (C3) และก๊าซบิวเทน  (C4) ก๊าซโพรเพนใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นได้เช่นเดียวกัน และหากน าเอาก๊าซโพรเพนกับก๊าซบิวเทนมาผสมกัน อัด
ใส่ถังเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) หรือที่เรียกว่าก๊าซหุงต้ม สามารถ
น าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน เป็นเชื้อเพลิงส าหรับยานยนต์ และใช้ในการเชื่อมโลหะได้รวมทั้งยัง
น าไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทได้อีกด้วย  
  4.2.3.4  ไฮโดรคาร์บอนเหลว (Heavier Hydrocarbon) อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวที่
อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ เมื่อผลิตขึ้นมาถึงปากบ่อบนแท่นผลิต สามารถแยกจาก
ไฮโดรคาร์บอนที่มีสถานะเป็นก๊าซบนแท่นผลิต เรียกว่า คอนเดนเสท (Condensate) สามารถล าเลียง
ขนส่งโดยทางเรือหรือทางท่อ น าไปกลั่นเป็นน้ ามันส าเร็จรูปต่อไป 
  4.2.3.5  ก๊าซโซลีนธรรมชาติ  แม้ว่าจะมีการแยกคอนเดนเสทออกเมื่อท าการผลิตขึ้น
มาถึงปากบ่อบนแท่นผลิตแล้ว แต่ก็ยังมีไฮโดรคาร์บอนเหลวบางส่วนหลุดไปกับไฮโดรคาร์บอนที่มี
สถานะเป็นก๊าซ เมื่อผ่านกระบวนการแยกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติแล้ว ไฮโดรคาร์บอนเหลวนี้ก็
จะถูกแยกออก เรียกว่า ก๊าซโซลีนธรรมชาติ หรือ NGL (natural gasoline) และส่งเข้าไปยังโรง
กลั่นน้ ามัน เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้ ามันส าเร็จรูปได้เช่นเดียวกับคอนเดนเสท และยังเป็นตัว
ท าละลาย ซึ่งน าไปใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภทได้เช่นกัน 
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  4.2.3.6  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เมื่อผ่านกระบวนการแยกแล้ว จะถูกน าไปท าให้อยู่ใน
สภาพของแข็ง เรียกว่า น้ าแข็งแห้ง น าไปใช้ในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร อุตสาหกรรมน้ าอัดลมและ
เบียร์ ใช้ในการถนอมอาหารระหว่างการขนส่ง น าไปเป็นวัตถุดิบส าคัญในการท าฝนเทียม และน าไปใช้
สร้างควันในอุตสาหกรรมบันเทิง อาทิ การแสดงคอนเสิร์ต หรือการถ่ายท าภาพยนตร์  

 4.2.4  สถานะของก๊าซธรรมชาติ 
4.2.4.1  Pipe Natural Gas หรือก๊าซธรรมชาติที่ขนส่งโดยทางท่อ เรียกชื่ อทาง

การตลาดว่า Sale Gas คือ ก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ ถูกขนส่งด้วยระบบท่อเพ่ือส่ง
ให้กับผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า น าไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือในโรงงานอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยคิดเป็นกว่าร้อย
ละ 60 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ผลิตไฟฟ้า 

4.2.4.2  NGV หรือ Natural Gas for Vehicles คือ รูปแบบของการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงส าหรับยานยนต์ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน เมื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติมาทางท่อ จะส่งเข้า
สถานีบริการ และเครื่องเพิ่มความดันก๊าซ ณ สถานีบริการจะรับก๊าซธรรมชาติที่มีความดันต่ าจาก
ระบบท่อมาอัดเพ่ิมความดันประมาณ 3,000-3,600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากนั้น ก็จะสามารถเติมใส่
ถังเก็บก๊าซของรถยนต์ต่อไป  

4.2.4.3  LNG หรือ Liquefied Natural Gas ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิต
ไปยังบริเวณท่ีใช้ ปกติจะขนส่งโดยระบบท่อ แต่ในกรณี ที่ระยะทาง ระหว่างแหล่งผลิตกับบริเวณที่ใช้ 
มีระยะทางไกลเกินกว่า 2,000 กิโลเมตร การวางท่อส่งก๊าซจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก จึงมี
การขนส่งด้วยเรือที่ถูกออกแบบไว้เฉพาะ โดยการท าก๊าซธรรมชาติ ให้กลายสภาพเป็นของเหลว  
เพ่ือให้ปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่า โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิ -160 องศาเซลเซียส (ต่ ากว่าอุณหภูมิ
ที่ข้ัวโลกเสียอีกนะค่ะ จากสถิติอุณหภูมิต่ าสุดของโลก คือ ที่ วอสตอก ทวีปแอนตาร์กติก อุณหภูมิอยู่
ในระดับ -89.2 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่วัดในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2526) ซึ่งการขนส่งก๊าซ
ในรูปของ LNG นี้ จะประหยัดค่าใช้จ่าย มากกว่าการขนส่งด้วยระบบท่อ 

4.2.5  ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ Natural Gas for Vehicles (NGV) 
  การน าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์มีมากว่า 80 ปีแล้ว โดยประเทศอิตาลี

เป็นประเทศแรก ซึ่งปัจจุบันมีรถยนต์ใช้ก๊าซกว่า 300,000 คัน และต่อมาความนิยมใช้ก๊าซ NGV ก็มี
แพร่หลายมากขึ้นทั้งในทวีปอเมริกาใต้ (ประเทศอาร์เจนติน่า มีกว่า 1,400,000 คัน) ในทวีปอเมริกา
เหนือ (สหรัฐอเมริกากว่า 130,000 คัน แคนาดา 20,000 คัน) และในทวีปเอเชีย (มีในประเทศจีน  
ญี่ปุ่น เกาหลี  ไต้หวัน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  อินเดีย และปากีสถาน) รวมถึงทวีปแอฟริกา เช่น 
อียิปต์ (มีประมาณ 62,000 คัน) ลักษณะการใช้ก๊าชธรรมชาติกับเครื่องยนต์ประกอบด้วย 
  4.2.5.1  เครื่องยนต์ที่ใช้ NGV เป็นเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว (Dedicated NGV) 
เป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบให้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ โดยมีระบบเผาไหม้เชื้อเพลิง 
แบบที่ต้องใช้หัวเทียนในการจุดระเบิด จะมีทั้งรถที่ผลิตออกมาจากโรงงานรถยนต์โดยตรง (OEM) 
และท่ีท าการดัดแปลงเครื่องยนต์ภายหลัง 
 ข้อดี : ส่วนใหญ่ออกแบบมาจากโรงงาน มีประสิทธิภาพ/สมรรถนะดี และมี
คุณภาพไอเสียดี 
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 ข้อเสีย : ราคาสูงและไม่มีความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิง 
  4.2.5.2  เครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้สองประเภท ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ก)  เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงสองระบบ (Bi-Fuel) เป็นเครื่องยนต์เบนซินที่
ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซธรรมชาติ ถังก๊าซ เพ่ิมเติมสามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงได้ทั้งน้ ามันเบนซิน และ 
ก๊าซธรรมชาติ 

 ข)  เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วม (Diesel Dual Fuel) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
ที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซฯและถังก๊าซ เช่นเดียวกับระบบเชื้อเพลิงสองระบบ (Bi-Fuel) ซึ่งต้องใช้น้ ามัน
ดีเซลร่วมกับก๊าซธรรมชาติ โดยใช้น้ ามันดีเซลเป็นตัวจุดระเบิดน าร่อง 

 ข้อดี : มีความยืดหยุ่นในการใช้เชื้อเพลิง และราคาติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ถูกกว่าการซื้อรถ NGV ใหม ่

ข้อเสีย : ไม่สามารถปรับเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับ NGV ได้อย่างสมบูรณ์ 
4.2.6  ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (NGV TANK) 

            4.2.6.1  ประเภทของถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ ประเทศอิตาลีและรัสเซียได้น าก๊าซ 
ธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 1950 – 1960 โดยน าถังที่ผลิตจาก
เหล็กกล้ามาตรฐาน US DOT 3AA มาใช้บรรจุก๊าซในระยะเริ่มต้น หลังจากนั้นเป็นต้นมาได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาถังบรรจุที่มีน้ าหนักเบาแบบอ่ืนออกมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบรรจุก๊าซให้ได้
ปริมาณข้ึน  

ตารางที่ 4.2  แสดงถังบรรจุก๊าซธรรมชาติที่ใช้และจ าหน่ายในท้องตลาด 

ประเภท วัสดุที่ใช้ กระบวนการผลิต คุณลักษณะ 
NGV 1 เหล็ก รีดและอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน น้ าหนักมากแตร่าคาถูก 
NGV 2 เหล็ก/อลูมเินียม และไฟเบอร ์ เสรมิแรงถังด้วยไฟเบอร์พันรอบ น้ าหนักเบาลงกว่าถังเหล็ก 
NGV 3 เหล็ก/อลูมเินียม และไฟเบอร ์ เสรมิแรงถังด้วยไฟเบอร์พันมดิ น้ าหนักต่ าลงอีกระดับหนึ่ง 
NGV 4 ไฟเบอรผ์สม ไฟเบอร์รบัแรงอย่างเดยีว น้ าหนักเบาที่สดุแต่ราคาสูง 
ทีมา : A Division of Advance Technical Products,Inc. 
 
      ก)  Type 1 ตัวถังท าจากเหล็ก  เป็นถังชนิดแรกที่มีการผลิตออกมาใช้ใน
ท้องตลาดที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน โดยถังที่ท าจากเหล็กยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ที่สุด เนื่องจากมีราคาขายต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับถังชนิดอ่ืน 
      ข)  Type 2 ตัวถังท าจากโลหะ (เหล็ก/อะลูมิเนียม) และหุ้มด้วยวัสดุใยแก้ว 
หรือเส้นใยคาร์บอนล้อมรอบตัวถัง  มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการหุ้มด้วย
วัสดุใยแก้วหรือเส้นใยคาร์บอนบริเวณ "ด้านข้างถัง" ท าให้มีน้ าหนักเบากว่าถังเหล็ก Type 1 
      ค)  Type 3 ตัวถังชั้นในท าจากโลหะบาง (เหล็ก/อะลูมิเนียม)  วัสดุที่ใช้ท าถัง
อาจเป็นเหล็กหรืออะลูมิเนียมก็ได้โดยเป็นโลหะบางกว่าถัง Type 2 และชั้นนอกหุ้มด้วยวัสดุใยแก้ว
หรือเส้นใยคาร์บอนตลอดตัวถังทั้งหมด 
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      ง)  Type 4 ตัวถังชั้นในท าด้วยวัสดุพลาสติกและชั้นนอกเป็นวัสดุคอมโพสิท  
ที่มีเส้นใยแก้วหรือเส้นใยคาร์บอน (carbon fiber) เป็นวัสดุเสริมแรง ปัจจุบันถังแบบนี้เป็นถังที่
น้ าหนักน้อยที่สุด  

ตารางที่ 4.3  แสดงค่าสัดส่วนปริมาตรต่อน้ าหนักถัง 

ชนิดที่ วัสดุที่ใช้ท าตัวถัง ต้นทุน (%) น้ าหนัก (%) 
1 เหล็ก 40 100 

2 
เหล็ก,วัสดุใยแก้ว 
อลูมิเนียม,วัสดุใยแก้ว 

80 
95 

65 
55 

3 
อลูมิเนียม,วัสดุใยแก้ว 
อลูมิเนียม,เส้นใยคาร์บอน 

90 
100 

45 
25 

4 
พลาสติก,วัสดุใยแก้วผสมเส้นใย
คาร์บอน 

90 30 

ที่มา : Norman L. Newhouse,Ph.D., P.E. Manager, Design Engineering และ Dale B.Tiller,    
        P.E.Manager,NGV product Development ‘Development of All-Composite NGV Fuel   
        Containers’ May 1998 
 
  4.2.6.2  ค่าสัดส่วนปริมาตรต่อน้ าหนักถัง 
               ก)  ถังแบบที่ 1 ถังเหล็ก มีค่าอัตราส่วนปริมาตรต่อน้ าหนักถังประมาณ 1.0 
(ปริมาตรถัง/น้ าหนักถัง ประมาณ 1) 
               ข)  ถังแบบที่  2 ถังเหล็ก/อะลูมิ เนียมหุ้มด้านข้างด้วยวัสดุคอมโพสิท              
มีอัตราส่วนปริมาตรต่อน้ าหนักถังประมาณ 1.25 
               ค)  ถังแบบที่ 3 ถังชั้นในเป็นโลหะบางหุ้มชั้นนอกด้ วยวัสดุคอมโพสิท          
มีอัตราส่วนปริมาตรต่อน้ าหนักถังประมาณ 2.0 
               ง)  ถังแบบที่ 4 ถังชั้นในเป็นพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ หุ้มชั้นนอกด้วยวัสดุ
คอมโพสิทประเภทคาร์บอนหรือไฟเบอรก์ลาส มีอัตราส่วนปริมาตรต่อน้ าหนักถังประมาณ 2.7 
  4.2.6.3  ความปลอดภัยของถังบรรจุ ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติจ าเป็นต้องใช้งานที่ความดัน
สูง ดังนั้นมาตรฐานความปลอดภัย ของถังบรรจุก๊าซธรรมชาติจึงเข้มข้นกว่าถังบรรจุก๊าซหุงต้มมาก 
ปัจจุบันการผลิตถังบรรจุก๊าซธรรมชาติต้องอยู่ภายใต้มาตรฐาน NGV2, FMVSS 304, CSA B-51  
Part 2 และ ISO/DIS 11439 เป็นต้น  ในช่วงกว่าสามปีที่ผ่านมา คณะกรรมการของ ISO/DIS 
11439,NGV2 และCSA B-10 Part 2 ได้มีการปรับประสานให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานที่
จ าเป็นต้องมีการทดสอบ โดยครอบคลุมถึงสภาพการใช้งาน การรับประกันคุณภาพ การทดสอบวัสดุที่
ใช้ การทดสอบการผลิต และการทดสอบคุณสมบัติถังดังนี้ 
           ก)  สภาพการใช้งาน (Service Conditions) ได้ก าหนดมาตรฐานการออกแบบ 
การทดสอบ และความปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซให้มีอายุการใช้งานไม่เกิน 20 ปี ที่ระดับแรงดัน 
200-240 บาร์ (200-240 เท่า ของบรรยากาศ) ณ อุณหภูมิ 15°C (หรือเท่ากับ 3,000-3,600   
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ปอนด์/ตารางนิ้ว ณ อุณหภูมิ 70° F) และก าหนดให้ถังบรรจุก๊าซต้องมีการตรวจสอบทุก ๆ 3 ปี หรือ 
หลังจากการเกิดอุบัติเหตุ 
               ข)  การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เกี่ยวข้องกับระยะเวลาใน
การทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพของถัง เพื่อให้ผู้ผลิต ผลิตถังได้ตามมาตรฐานการออกแบบและ
ทดสอบ ซึ่งส่วนใหญ่จะควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ และมีคณะกรรมการ NGV 2 เป็นผู้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติในด้านนี้ ทั้งนี้ ผู้ผลิตซึ่งมีระบบตรวจสอบคุณภาพ จะต้องมีการลงทะเบียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ISO 9001-9002 เพื่อน าไปสู่การตรวจสอบและทดสอบการผลิต หรืออาจจ้างผู้
ตรวจสอบอิสระ เข้ามาท าหน้าที่ตรวจสอบ และทดสอบระบบคุณภาพ ของผู้ผลิตเป็นระยะ ๆ โดยผู้
ตรวจสอบจะต้องให้การรับรองว่า วัสดุที่ใช้และการออกแบบเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
      ค)  วัสดุและการทดสอบวัสดุที่ใช้ (Materials and Material Testing) ตัวถัง
บรรจุก๊าซที่เป็นถังชั้นนอก ต้องท าด้วยเหล็ก หรือ อลูมิเนียม ซึ่งได้รับการทดสอบแล้วว่า มีความ
แข็งแรงทนต่อแรงกระทบ และการผุกร่อน ในส่วนที่เสริมด้วยเส้นใย ต้องท าจากเส้นใยคาร์บอน และ
เส้นใยแก้วตามสัดส่วนที่ก าหนด ซึ่งทดสอบแล้วว่าทนต่อแรงระเบิดได้ นอกจากนี้ เรซิ่นที่ใช้เคลือบ 
ต้องเป็นวัสดุพลาสติก ที่ท าให้อ่อนตัวได้โดยใช้ความร้อน โดยคุณสมบัติเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หรือเป็น
พลาสติกชนิดที่ถูกความร้อนครั้งหนึ่ง แล้วก็หมดคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
      ง)  การทดสอบการผลิต (Batch and Production Testing) เป็นการสุ่ม
ตัวอย่างในการผลิตแต่ละครั้ง เพื่อทดสอบให้มั่นใจว่าในการผลิตถังบรรจุก๊าซแต่ละครั้ง มีการ
ออกแบบ และท าตัวถังเหมือนกันทุกครั้ง หรือมีความคงที่ในกระบวนการผลิต โดยไม่มีการปรับลด
คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต การทดสอบจะรวมถึงการขยายตัวของถังชั้นนอก และถังชั้นใน การ
เคลือบ การรั่ว ความสมดุลของของเหลว การระเบิด และระยะเวลาการใช้งาน เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มี
ความช ารุดเสียหายหรือรอยร้าวของถัง 
               จ)  การทดสอบคุณสมบัติของถัง (Qualification Testing) เป็นการทดสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบถังบรรจุก๊าซจะมีความปลอดภัยตลอดอายุการใช้ง าน โดยจะมีการ
ทดสอบเมื่อมีการออกแบบถังใหม่ หรือเมื่อมีการปรับปรุงถังที่ใช้งานอยู่แล้ว การทดสอบคุณสมบัติ
ของถังมีหลายวิธีได้แก่ 

 การทดสอบการระเบิด (Burst) เพื่อให้มั่นใจว่าการออกแบบถังมี
พ้ืนฐานที่สมบูรณ์ และมีการเสริมเส้นใยตามอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ 

 การทดสอบรอบการใช้งานในสภาพบรรยากาศ (Ambient Cycling) 
เป็นการทดสอบการรั่ว หรือการแตกร้าวของถัง โดยทดสอบรอบการใช้งาน ณ ระดับอุณหภูมิที่
แตกต่างกัน 

 การทดสอบการไหม้ไฟ (Bonfire) เป็นการทดสอบโดยน าถังบรรจุก๊าซ
ไปวางไว้ในกองไฟ ณ ระดับแรงดันใช้งานที่ 25% และ 100% เพ่ือตรวจสอบการออกแบบและการติด
อุปกรณ์ลดแรงดันของถังที่เหมาะสม 

 การทดสอบการทนต่อการแตกร้าว (Flaw Tolerance) เป็นการใช้
เครื่องจักรทดสอบภายนอกของถังเพ่ือตรวจสอบความคงทนต่อการแตกร้าวของถัง 
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 การทดสอบการตกจากที่สูง (Drop) เป็นการทดสอบการปล่อยถังตก
มาจากที่สูง ตามแนวนอนที่ระดับความสูง 3 เมตร ลงบนพื้นคอนกรีต และตามแนวตั้งที่ระดับความสูง 
1.8 เมตร เพื่อตรวจสอบการรั่ว หรือรอยแตกซ่ึงเป็นผลมาจากการตกลงมาจากท่ีสูง 

 การทดสอบการใช้ปืนยิง (Gunfire) เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบ
ความแข็งแรงของถัง โดยใช้อาวุธปืนขนาดล ากล้อง 30 มิลลิเมตร มีความเร็วของวิถีการยิงที่ 850 
เมตร/วินาที ซึ่งพบว่าไม่มีผลท าให้ถังเสียหายแต่อย่างใด 
ตารางท่ี  4.4  แสดงขนาดของถังบรรจุก๊าซที่ระดับแรงดัน 3,000 ปอนด/์ตารางนิ้ว (207 บาร์) 

ขนาดถัง (นิ้ว) น้ าหนัก (กิโลกรัม) ความจุน้ า (ลิตร) 
ปริมาตรความจุก๊าซ 

(ลบ.ฟ.) 
ความจุเทียบเท่าน้ ามัน 

เบนซิน (ลิตร) 
13.7x35 27.2 55.5 504 15.5 
13.7x40 30.9 64.8 592 18.1 
13.7x45 34.5 74.4 681 20.8 
13.7x55 42.2 93.8 857 26.2 
15.7x35 33.1 72.3 661 20.3 
15.7x521 49.0 16.2 1,063 32.5 
15.7x55 51.7 123.9 1,133 34.7 

ทีมา : A Division of Advance Technical Products,Inc. 
 

ตารางท่ี  4.5  แสดงถังบรรจุก๊าซธรรมชาติที่มีใช้และจ าหน่ายในปัจจุบัน 

ภาพตัดของถัง แบบของถังบรรจุก๊าซ 

 

แบบที่ 1 ตัวถังท าจากเหล็ก หรืออะลูมิเนียมทั้งถัง เป็นถัง
ชนิดแรกที่มีการผลิตออกมาใช้ ปัจจุบันถังแบบที่ 1 ยังคง
ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดเนื่องจากมีราคาขาย
ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับถังชนิดอ่ืน 

 

แบบที่ 2 ตัวถังท าจากโลหะ (เหล็ก/อะลูมิเนียม) มีการ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีวัสดุเพิ่มข้ึนด้วยการหุ้มบริเวณ 
“ด้านข้างถัง” ด้วยวัสดุคอมโพสิทซึ่งเป็นโพลิเมอร์เสริม
แรงด้วยใยแก้วหรือกลาสไฟเบอร์ (glass fiber) 

 

แบบที่ 3 ตัวถังชั้นในท าจากโลหะบาง ซึ่งอาจเป็นเหล็ก
หรืออะลูมิเนียมก็ได้ และชั้นนอก “ทั้งหมด” ผลิตจากวัสดุ
คอมโพสิท 

 

แบบที่ 4 ตัวถังชั้นในท าด้วยวัสดุพลาสติกและชั้นนอกเป็น
วัสดุคอมโพสิท ที่มีเส้นใยแก้วหรือเส้นใยคาร์บอน 
(carbon fiber) เป็นวัสดุเสรมิแรง ปัจจุบันถังแบบนี้เป็น
ถังท่ีน้ าหนักน้อยที่สุด 

ทีมา : A Division of Advance Technical Products,Inc. 
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 4.2.7  เทคนิคติดตั้ง CNG/NGV 

   4.2.7.1  มองจากมิติของเชื้อเพลิง  เช่นเดียวกันกับ LPG การน า CNG มาใช้กับรถยนต์
ก็สามารถมองได้จาก 2 พลังงานเช่นกันคือ การน าก๊าซ CNG มาใช้ “ทดแทน” น้ ามันเบนซิน รวมถึง
การใช้ก๊าซ CNG มา “ร่วม” หรือ “ทดแทน” น้ ามันดีเซล ซึ่งในแง่นี้จะมีความแตกต่างจากการใช้ก๊าซ 
LPG 
           เครื่องยนต์เบนซินสามารถใช้ก๊าซ CNG มาเป็นพลังงาน “ทดแทน” ด้วยการติดตั้ง 
Pressure Regulator ซึ่งเป็นตัวปรับความดัน ติดตั้งอุปกรณ์ฉีดก๊าซ ติดตั้ง ECU ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ประมวลผลการจ่ายก๊าซ ติดตั้งชุด Advance Timing ซึ่งเป็นตัวปรับเวลาการจุดระเบิดให้เหมาะกับ 
CNG รวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก๊าซ CNG คือประมาณ 35,000 – 65,000 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ของเครื่องยนต์ที่ติดตั้ง (ข้อมูลปี 2551) 
           ส าหรับการติดตั้งก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงให้กับรถดีเซลนั้น มีวิธีการติดตั้งอยู่ 2 วิธีคือ 
“Diesel Dual Fuel” หรือ DDF ซึ่งเป็นการใช้ก๊าซ CNG “ร่วม” กับน้ ามันดีเซล วิธีนี้เป็นการติดตั้ง 
Mixer บริเวณท่อไอดี เพื่อน าก๊าซ CNG ไปผสมกับอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ลดการจ่ายน้ ามันดีเซลลง 
(ไม่ใช่การใช้ก๊าซแทนการใช้น้ ามัน) และต้องติดตั้ง Pressure Regulator เพ่ือปรับลดแรงดัน 
                      

 
ภาพที่ 4.9  แสดงรถยนต์บรรทุกท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 
  4.2.7.2  มองจากมิติเครื่องยนต์  ระบบก๊าซ CNG ก็แบ่งการท างานออกเป็นระบบ 
“ดูด” และระบบ “ฉีด” เช่นเดียวกันกับก๊าซ LPG โดยระบบดูดของ CNG หรือที่ เรียกว่า 
Fumigation System นั้น จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ (Gas Mixer) เข้าไปในห้อง
เผาไหม้อย่างเหมาะสม ระบบนี้ใช้กับเครื่องยนต์ประเภทคาร์บูเรเตอร์ โดยมีอุปกรณ์หลัก ๆ คือ    
ถังก๊าซ หัวเติมก๊าซ หม้อต้ม อุปกรณ์ปรับเวลาการจุดระเบิด และสวิตซ์เลือกเชื้อเพลิง 
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           ระบบดูดของก๊าซ CNG ยังมีการควบคุมการจ่ายก๊าซให้เลือกอีก 2 ระบบคือ แบบ 
Open Loop และแบบ Close Loop 
               ก)  ระบบ Open Loop ก๊าซจะผสมกับอากาศที่ท่อไอดี โดยปริมาณก๊าซจะ
ขึ้นอยู่กับการปรับวาล์วจ่ายก๊าซ ท าให้ไม่สามารถควบคุมการเผาไหม้ของก๊าซได้สมบูรณ์นัก 
               ข)  อีกระบบหนึ่งคือ Close Loop ที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาใน
ระบบ โดยจะต้องติดตั้ง ECU, Actuator หรือ อุปกรณ์ที่จะควบคุมการจ่ายก๊าซ ตัววัดต าแหน่งปีก
ผีเสื้อ (Throttle Position Sensor) และ เซ็นเซอร์ออกซิเจน ซึ่งระบบนี้จะท าให้การควบคุมการจ่าย
ก๊าซเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

            

ภาพที่ 4.10  แสดงรถยนต์บรรทุกที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  
(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 

 
 

            ส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องการใช้ก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงร่วม ก็มีระบบการติดตั้ง 
2 ระบบเช่นกัน คือ ระบบดูด (Fumigation) แบบ Mechanic Control และแบบ Close Loop 
               ก)  ระบบ Mechanic Control จะท าการลดความดันของก๊าซก่อนผสมกับ
อากาศที่ท่อไอดีก่อนเข้าห้องเผาไหม้ วิธีนี้ก๊าซจะหนาหรือบาง หรือพอดี ขึ้นอยู่กับการปรับจูนอุปกรณ์
ส่งก๊าซ 
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               ข)  ส่วนระบบ Close Loop นั้น จะมี ECU ควบคุมการจ่ายก๊าซและน้ ามัน
ดีเซลให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในทุกสภาวะการขับขี่ 

4.2.8  ชุดติดตั้งอุปกรณ์ NGV/CNG 

    4.2.8.1  กรองก๊าซ (Gas Filter) กรองก๊าซ เป็นตัวกรองสิ่งสกปรกที่ติดมากับก๊าซก่อน
จะเข้าสู่ระบบของเครื่องยนต์ เพ่ือป้องกันเศษสิ่งสกปรกที่ไปสะสมที่หัวจ่ายก๊าซ 

 
ภาพที่ 4.11  แสดงกรองก๊าซเชื้อเพลิง ส าหรับรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    4.2.8.2  หม้อลดแรงดัน (Regulator)   หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวลดแรงดันและ
วาล์วควบคุมการปิด-เปิด ท าหน้าที่ลดความดันก๊าซจากถังบรรจุก๊าซให้อยู่ในระดับที่ใช้งานได้และท า
การควบคุมปริมาณการไหลของก๊าซ โดยปริมาณการไหลจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการจ่ายก๊าซของระบบ 

 
ภาพที่ 4.12  แสดงตัวลดแรงดันและวาล์วควบคุมการปิด-เปิด ของก๊าซ NGV/CNG ในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    4.2.8.3  ชุดหัวฉีดก๊าซ (Commonrial Injection) หัวฉีดก๊าซท าหน้าที่จ่ายก๊าซ
ให้กับเครื่องยนต์ติดตั้งต่อจากหม้อลดแรงดัน (Reducer) โดยจ่ายก๊าซตามค าสั่งที่ได้รับจาก ECU ซ่ึง
จะจ่ายก๊าซตามสภาวะการท างานของเครื่องยนต์ ภายใต้การประมวลผลของ ECU 
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ภาพที่ 4.13  แสดงชุดหัวฉีดก๊าซ NGV/CNG ในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    4.2.8.4  ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ (CNG Cylinder) เป็นที่เก็บก๊าซจากการเติม โดยมี
ความจุถังเปล่าตั้งแต่ 70 ลิตรน้ าขึ้นไป (ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติควรตรวจสอบโดยผู้ช านาญทุก ๆ 1 ป)ี 

 
ภาพที่ 4.14  แสดงถังบรรจุก๊าซธรรมชาติในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 
 

    4.2.8.5  วาล์วนิรภัย (Valve Seal Box) เป็นอุปกรณ์ที่จะสามารถระบายก๊าซออก
จากถังในกรณีทีถ่ังรับความดัน สูงเกินก าหนด 
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ภาพที่ 4.15  แสดงวาล์วนิรภยัก๊าซธรรมชาติในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    4.2.8.6  เมนวาล์ว (Master Shut Off Valve) เป็นวาล์วท าจากวัสดุทองเหลืองอยู่
ด้านล่างของหัวเติมก๊าซ จะใช้งานเมื่อต้องการท าการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ก๊าซในห้องเครื่องรถยนต์  
ท างานโดยใช้มือหมุนปิดเพื่อไม่ให้ก๊าซไหลเข้าระบบ 

 
ภาพที่ 4.16  แสดงเมนวาล์วควบคุมการปิด - เปิดก๊าซธรรมชาติในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    
    4.2.8.7  หัวรับก๊าซ (Filling Valve) มีหน้าที่รับ CNG เข้าถังบรรจุ หัวเติมก๊าซนี้จะ
มีเช็ควาล์วส่วนประกอบ เพ่ือให้ก๊าซไหลทางเดียว ไม่สามารถไหลออกไป  
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ภาพที่ 4.17  แสดงหัวรับก๊าซ ท าหน้าที่รับ CNG เข้าบรรจุถังก๊าซธรรมชาติในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 
 

    4.2.8.8  กล่องสมองกลก๊าซ (E.C.U)  เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่รับการอ่านค่าของ
เซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อมาประมวลผลในการควบคุมการฉีด CNG เข้าสู่ห้องเผาไหม้ให้เหมาะสม
กับสภาวะการท างานของเครื่องยนต์ 

 
ภาพที่ 4.18  แสดงกล่องสมองกลก๊าซในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    4.2.8.9  มิกเซอร์ (Mixer) ใช้เฉพาะระบบดูดเท่านั้น ท าหน้าที่จ่ายก๊าซเข้าร่วมไอดี
และรีดความเร็วของอากาศผ่านมิกเซอร์ให้เกิดการผสมผสานของก๊าซกับอากาศได้ดี แล้วจ่ายไปที่
กระบอกสูบ เพื่อท าการเผาไหม้ต่อไป โดยใช้หัวเทียนจุดระเบิด 
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ภาพที่ 4.19  แสดงมิกเซอร์อุปกรณ์ผสมก๊าซธรรมชาติกับอากาศในรถยนต์ (เฉพาะระบบดูด) 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 
 

    4.2.8.10  เกจวัดความดันก๊าซ (Pressure Gauge) ท าหน้าที่วัดความดันก๊าซแล้ว
แปลงเป็นกระแสไฟฟ้าในมาตรวัดปุ่มไฟตามปริมาณของก๊าซ เกจวัดความดันนี้จะดูได้เมื่อสตาร์ท
รถยนต์แล้วเปลี่ยนไปใช้โหมดก๊าซ 

 
ภาพที่ 4.20  แสดงเกจวัดความดันของก๊าซธรรมชาติในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

 
    4.2.8.11  โซลินอยด์ วาล์ว (Solenoid Shut-off valve) เป็นวาล์วอีเล็กทรอนิกส์  
ท าหน้าที่เปิดก๊าซให้เข้าระบบเมื่อเดินเครื่องยนต์ในโหมดก๊าซและปิดก๊าซเมื่อเดินเครื่ องยนต์ในโหมด
น้ ามันโซลินอยด์วาล์วจะปิดก้ันก๊าซไม่ให้ลิ้นเข้าหม้อต้มในขณะเติมก๊าซอยู่ 
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ภาพที่ 4.21  แสดงโซลินอยด์วาล์ว ของก๊าซธรรมชาติในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 
 

    4.2.8.12  ท่อก๊าซความดันสูง ท่อเชื้อเพลิงที่ท าการเชื่อต่อระหว่างถังบรรจุกับหม้อลด
ความดัน (Pressure Reducer) เพ่ือส่งก๊าซจากถังก๊าซไปยังอุปกรณ์ในห้องเครื่องยนต์ ท่อก๊าซนี้ต้อง
ทนแรงดันสูงและได้รับมาตรฐาน ISO-15000 

 
ภาพที่ 4.22  แสดงท่อก๊าซความดันสูงของก๊าซธรรมชาติในรถยนต์  

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

 4.2.9  การดูแลรักษารถยนต์ NGV 

   4.2.9.1  ตรวจเช็ครถตามระยะก าหนดของรถแต่ละรุ่น น้ าหล่อเย็นหากจะใช้น้ ายาหล่อ
เย็น ควรใช้น้ ายาหล่อเย็นตามคู่มือก าหนดเท่านั้น 
   4.2.9.2  น้ ามันเครื่อง ควรเลือกใช้น้ ามันเครื่องส าหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิง เช่น PTT PERFORMA NGV 
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   4.2.9.3  กรองอากาศ ควรท าความสะอาดไส้กรองอากาศตามคู่มือก าหนด 

 
ภาพที่ 4.23  แสดงตัวอย่างของน้ ามันเครื่องและกรองอากาศส าหรับเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

   4.2.9.4  ข้อต่อในระบบ NGV ทุกจุดควรท าการตรวจเช็คการรั่วซึมด้วยน้ าสบู่ หรือ 
Gas detector 

 

 
ภาพที่ 4.24  แสดงการตรวจเช็คการรั่วซึมด้วยน้ าสบู่ หรือ Gas detector 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 
 

   4.2.9.5  ระดับน้ ามันเชื้อเพลิงควรมีอยู่ในถังอย่างน้อย 1/4 ถัง เพ่ือ 
       ก)  มีน้ ามันส ารองกรณีก๊าซหมดถังหรือระบบจ่ายก๊าซขัดข้อง  
           ข)  ช่วยลดการเกิดสนิมในถังน้ ามัน 
       ค)  ป้องกันปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงเสียหายในกรณีที่ระบบก๊าซนั้นไม่ได้ตัดการ
ท างานของปั๊มจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
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   4.2.9.6  เข้ารับบริการตรวจเช็คระบบ NGV ตามระยะเวลาที่อู่/ศูนย์ติดตั้ง NGV นั้น ๆ
ก าหนด 
   4.2.9.7  ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ ามัน เพ่ือให้สตาร์ทง่าย ลดอาการสั่นขณะสตาร์ท
และหล่อเลี้ยงระบบเชื้อเพลิง (ระบบ NGV ส่วนใหญ่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งด้วยน้ ามันอยู่แล้ว) 
   4.2.9.8  การดับเครื่องยนต์ควรดับด้วยน้ ามันบ้างในบางวัน เพ่ือไม่ให้น้ ามันเข้าสู่ระบบ
ต่าง ๆ เช่น หัวฉีดน้ ามัน กระบอกสูบ ห้องเผาไหม้ ฯลฯ ไม่ให้ห้องเผาไหม้แห้งจนเกินไป โดยเฉพาะ
เมื่อต้องจอดรถหรือไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นเวลานาน ๆ ควรปฏิบัติตามข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง 
   4.2.9.9  หากไม่ใช้รถเป็นเวลานานหลายวัน ควรปิดวาล์วมือหมุนที่หัวถัง  NGV เพื่อ
ป้องกันการรั่วในกรณีที่ระบบวาล์วไฟฟ้าที่จุดอ่ืนบกพร่องหรือหนูมากัดท่ออ่อนต่าง ๆ 

 4.2.10  ข้อควรทราบส าหรับผู้ใช้รถ NGV 

    4.2.10.1  รถ NGV ต้องติดสติ๊กเกอร์ แสดงการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงไว้ที่
ตัวรถในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน ขณะใช้รถต้องมี 
          ก)  รถโดยสารให้ติดไว้ด้านท้าย 
          ข)  รถบรรทุกให้ติดด้านข้างของหัวเก๋งทั้ง 2 ด้าน 

 

 
ภาพที่ 4.25  แสดงการติดสติ๊กเกอร์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    4.2.10.2  รถ NGV ต้องได้รับการตรวจระบบ NGV ทุกปีจากหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรอง จากกรมการขนส่งทางบก เมื่อตรวจแล้วให้น าสติ๊กเกอร์แสดงการผ่านการตรวจติดไว้ที่ตัวถัง
รถใกล้กับจุดรับก๊าซ และท่ีถัง NGV เพ่ือให้พนักงานเติมก๊าซได้เห็น 
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ภาพที่ 4.26  แสดงการสติ๊กเกอร์แสดงการผ่านการตรวจระบบจากกรมขนส่งทางบก 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    4.2.10.3  ห้ามรถโดยสารสาธารณะเข้าเติมก๊าซ NGV ทั้ง ๆ ที่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถ
ซึ่งพนักงานเติมก๊าซจะไม่เติมก๊าซ NGV ให้ 

 
ภาพที่ 4.27  แสดงรถโดยสารสาธารณะที่ไม่สามารถเติมก๊าซได้เพราะมีผู้โดยสารในรถ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 

 4.2.11  ความปลอดภัยของระบบเชื้อเพลิงก๊าซ (NGV Safety Advice) 
           ระบบNGV ได้ถูกออกแบบตามมาตรฐานที่ให้ความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานยุโรป 
ECER110 หรือ ISO 15501 หรือ มอก.2333 ซึ่งท าให้รถยนต์มีความปลอดภัยและท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ก๊าซธรรมชาติเป็นก๊าซประเภท  NON-TOXIC  และไม่เป็นอันตรายต่อการสูดหายใจ
เข้าไปในปริมาณความเข้มข้นต่ า และก๊าซธรรมชาติมีน้ าหนักเบากว่าอากาศ ดังนั้นเมื่อมีการรั่วตามจุด
ข้อต่อต่าง ๆ ก๊าซธรรมชาติจะลอยขึ้นสู่อากาศ ไม่สะสมในรถยนต์ 
    4.2.11.1  กรณีท่ีสงสัย หรือพบว่ามีการรั่วไหลของก๊าซ ควรปฏิบัติดังนี้ 
          ก)  ดับเครื่องยนต์และเข็นรถไปในที่โล่งแจ้ง 
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          ข)  ปิดวาล์วมือที่ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ และกลับไปใช้เชื้อเพลิงแก๊สโซลีน
          ค)  น ารถมาตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน 
    4.2.11.2  การตรวจสอบส าหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ NGV ใหม่ 
          ก)  การตรวจสอบที่ระยะ 1,000 กิโลเมตร เมื่อใช้งานไปแล้ว 1,000 
กิโลเมตร กรุณาน ารถเข้าศูนย์ติดตั้ง NGV เพ่ือท าการปรับตั้ง (Tune up) ระบบการท างานทั้งระบบ 
          ข)  การตรวจสอบประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
          ค)  การตรวจสอบและรับรองถังบรรจุเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ทุก ๆ 5 ปี 
    4.2.11.3  การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ตามคู่มือปกต ิ
          ก)  รักษาระบบการจุดระเบิด (Ignition System) ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
          ข)  เปลี่ยนน้ ามันเครื่องตามระยะเวลาที่บริษัทผู้ผลิตแนะน า 
          ค)  เปลี่ยนกรองอากาศตามระยะ ทุก 10,000 - 20,000 กิโลเมตร 
          ง)  ท าความสะอาดกรองอากาศทุก ๆ สัปดาห์ 
          จ)  เปลี่ยนกรองก๊าซ NGV ทุก 40,000 กิโลเมตร หรือ ทุก 1 ปี 
          ฉ)  เปลี่ยนหัวเทียนทุก ๆ 30,000 กิโลเมตร 
          ช)  ควรใช้ระบบเชื้อเพลิงน้ ามันอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของการใช้/วัน
          ซ)  ตรวจสอบการตั้งค่าการท างานในระบบเชื้อเพลิง NGV เมื่อมีการ
ซ่อมแซมเครื่องยนต์ใหม่ 
          ฌ)  ตรวจสอบข้อต่อ อุปกรณ์ NGV (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า) ด้วยน้ าสบู่ทุก
เดือน 
 หมายเหตุ  ในการตรวจสอบปัญหาของระบบก๊าซ ต้องเดินเครื่องยนต์ในโหมดก๊าซ และต้องมี
ก๊าซอย่างน้อย ½ ถัง 
    4.2.11.4  ข้อควรระวังในการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องยนต์ที่ใช้ NGV  นอกจาก
การดูแลตรวจเช็คเครื่องยนต์และระบบอ่ืน ๆ ของรถยนต์ตามปกติแล้ว รถยนต์ที่ใช้ก๊าซมีข้อควรระวัง
การใช้งานและจะต้องมีการดูแลระบบจ่ายก๊าซเพ่ิมเติมจากปกติดังนี้ 
          ก)  ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของก๊าซ ตามข้อต่อและจุดต่าง ๆ ทุกเดือน โดยใช้
ฟองสบู่หรือเครื่องตรวจวัดการรั่วของก๊าซ 
          ข)  ตรวจเช็คและท าความสะอาดไส้กรองอากาศทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร ซึ่ง
บ่อยกว่าการตรวจเช็คเม่ือใช้น้ ามันเบนซินเพียงอย่างเดียว (ปกติ 10,000กิโลเมตร) 
          ค)  ตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับเติมก๊าซ ถังก๊าซตรวจนัตที่ยึดถังก๊าซทุกเดือน 
(โดยเฉพาะรถใหญ่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ) 
          ง)  ควรตรวจเช็คและตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุกระยะ 40,000 - 60,000 
กิโลเมตร เพราะบ่าวาล์วไอเสียของเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ NGV และ LPG จะมีโอกาสสึกหรอเร็วกว่าการ
ใช้น้ ามันเบนซิน จึงควรที่จะใช้น้ ามันเบนซินสลับกับการใช้ก๊าซ เพ่ือให้น้ ามันเบนซินไปเคลือบบ่าวาล์ว
บ้าง เพื่อให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น 
          จ)  ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานก๊าซที่ได้รับการติดตั้ง
จากศูนย์ที่ได้มาตรฐาน หากมีปัญหาให้รีบติดต่อศูนย์บริการที่ติดตั้งมาทันที 
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          ฉ)  อุปกรณ์ที่ติดตั้งระบบก๊าซควรใช้ของใหม่ที่ได้มาตรฐานตามที่กรมการ
ขนส่งทางบกก าหนดเท่านั้น 
          ช)  ห้ามเติมก๊าซเกินแรงดันที่ก าหนดไว้ของถัง จะท าให้ถังเสื่อมคุณภาพเร็ว
          ซ)  เพ่ือรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ควรใช้น้ ามันสตาร์ทเครื่องยนต์
ก่อนและหลังการใช้ 
          ฌ)  หากเกิดการรั่วไหลของก๊าซให้รีบหยุดรถ และดับเครื่องยนต์โดยทันที 
รีบปิดวาล์วที่ถังก๊าซและห้ามท าการใด ๆ ที่ท าให้เกิดประกายไฟ ตรวจดูว่าหากไม่มีการรั่วไหลเพ่ิม ให้
เปลี่ยนระบบมาใช้น้ ามันสตาร์ทเครื่องแล้วรีบน ารถเข้าไปยังศูนย์บริการที่ติดตั้งโดยทันที 
          ญ)  หากเกิดไฟไหม้ที่ตัวรถให้รีบดับเครื่องยนต์ ปิดวาล์วที่ถังก๊าซโดยทันที
ถ้าท าได้ และออกห่างจากตัวรถ หรือพยายามดับไฟที่แหล่งก าเนิด แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
          ฎ)  เพ่ือรักษาประสิทธิภาพ และคุณภาพของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบน้ ามัน ควรมีน้ ามันติดถังไว้อย่างน้อย 1 ส่วน 4 ถังเสมอ ๆ และเพ่ือป้องกันระบบปั๊มน้ ามัน
เสียหาย 

 
ภาพที่ 4.28  แสดงเกจวัดน้ ามันเชื้อเพลิงควรมีน้ ามันติดถังไว้อย่างน้อย 1 ส่วน 4 ถังเสมอ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 
    4.2.11.5  การรันอินส าหรับรถติดตั้ง NGV ใหม่  หลักปฏิบัติง่าย ๆ ส าหรับผู้ที่ติดตั้ง
NGV ใหม่ เมื่อรับรถยนต์มาจากศูนย์ติดตั้ง NGV ให้ขับขี่อัตราเร็วปานกลาง (อย่าใช้อัตราความเร็วสูง
มาก) ในช่วง 500 กิโลเมตรแรก การเร่งเครื่องยนต์ควรท าอย่างนิ่มนวล พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์
ครั้งเดียวให้ติด (โดยเฉพาะเมื่อเครื่องเย็น) ในช่วง 500 กิโลเมตรแรก ควรขับขี่เป็นระยะทางไกล ๆ
ติดต่อกัน ควรเปลี่ยนอัตราเร็วของรถยนต์ไปยังค่าต่าง ๆ  ไม่ควรขับขี่ด้วยอัตราเร็วคงท่ี อยู่ต าแหน่งใด 
ต าแหน่งหนึ่งนานเกิน  3-4 นาที ทั้งนี้เพ่ือกระจายการสึกหรอให้เกิดอย่างสม่ าเสมอ เมื่อครบก าหนด 
1,000 กิโลเมตรแรก ต้องเข้าศูนย์ติดตั้ง NGV เพื่อปรับตั้งระบบการท างานทั้งระบบ ส าหรับรถใหม่
(ป้ายแดง) ควรต้องเข้าศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้อที่ซื้อมา เพื่อเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง ไส้กรอง
น้ ามันเครื่อง  น้ ามันเกียร์ และน้ ามันเฟืองท้าย ด้วย 



หน่วยท่ี 4 เชื้อเพลิงก๊าซ 125 
 
    4.2.11.6  การเริ่มต้นใช้งาน เมื่อเข้าไปนั่งในรถยนต์แล้ว บนหน้าคอนโซลจะพบ 
“สวิตซ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง” (Change over switch) ซึ่งมีอยู่หลายแบบ แล้วแต่ยี่ห้อที่ใช้ แต่หลักการ
ท างานคล้าย ๆ กัน สวิตซ์ดังกล่าวจะมีปุ่มอยู่ 1 ปุ่ม ซึ่งใช้กดเพื่อเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงในขณะที่
เครื่องยนต์ก าลังท างานสวิตซ์เลือกเชื้อเพลิง (Change over switch) 

 

 
ภาพที่ 4.29  แสดงสวิตซ์เลือกเชื้อเพลิง (Change over switch) แสดงสถานะใช้เชื้อเพลิง 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

    4.2.11.7  การใช้เชื้อเพลิงก๊าซ ขณะที่เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ในตอนแรก เครื่องยนต์ยัง
ไม่ร้อน เช่น ตอนเช้าหรือจอดรถทิ้งไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง ควรจะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้น้ ามัน
ก่อน วิ่งรถไปประมาณ 10 นาที หรือจนกว่าเกจวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์อยู่ในระดับความร้อนปกติ  นั่น
หมายความว่า รถของท่านอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อม (Stand-by mode) ที่จะเปลี่ยนจากระบบใช้
น้ ามันไปเป็นระบบใช้ NGV ตามที่ได้กล่าวข้างต้น เกณฑ์พ้ืนฐานที่ก าหนดของระบบ ที่จะเปลี่ยนการ
ท างานจากการใช้น้ ามันมาเป็นการใช้ก๊าซ สามารถอธิบายได้ดังนี ้
          ก)  อุณหภูมิของอุปกรณ์ลดแรงดัน จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 45 องศา
เซลเซียส อุปกรณ์ลดแรงดันต้องการน้ าร้อนจากเครื่องยนต์ เพื่อใช้อุ่นก๊าซภายในอุปกรณ์ลดแรงดัน  
เพ่ือจะลดความหนาแน่นของก๊าซ เพื่อเครื่องยนต์ท างานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 
          ข)  เมื่ออุณหภูมิถึง 45 องศาเซลเซียสแล้ว เวลาจะต้องหน่วง (Time 
delay) อย่างน้อย 25 วินาที ด้วยข้อก าหนดทั้ง 2 ข้อนี้ ECU จะสั่งการเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงจาก
น้ ามันไปเป็นก๊าซโดยอัตโนมัติ หลังจากเหยียบคันเร่ง และรอบของเครื่องยนต์ถึง 1,600 รอบ/นาที 
แล้ว 
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 4.2.12  ปัญหาและวิธีการแก้ไขเบื้องต้น ส าหรับรถยนต์ทีใ่ช้ NGV 
ตารางท่ี  4.6  แสดงกรณีเครื่องยนต์ดับ เมื่อสวิทซ์ไปท างานด้วยก๊าซธรรมชาติ 

สาเหตุของปัญหา การแก้ไขเบื้องต้น 
ก๊าซธรรมชาติในถังบรรจุหมด เติมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือสวิทซ์ไปท างานด้วย

เชื้อเพลิงแก๊สโซลีน 

ฟิวส์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม NGV ขาด เปลี่ยนฟิวส์ (ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับต าแหน่งของฟิวส์ที่
ใช้ในระบบ) 

ที่มา : http://www.gasforcars.net 
 
ตารางท่ี  4.7  แสดงกรณีก าลังเครื่องยนต์ตก หรือเร่งไม่ขึ้นเมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติ 

สาเหตุของปัญหา การแก้ไขเบื้องต้น 
ก๊าซธรรมชาติในถังบรรจุหมด เติมเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือสวิทซ์ไปท างานด้วย

เชื้อเพลิงแก๊สโซลีน 

อุปกรณ์ลดความดัน (NGV Reducer) 
สกปรกหรืออุดตัน 

บิดสวิทซ์ไปใช้งานด้วยเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน และให้
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ 

การจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
ไม่เหมาะสม 

บิดสวิทซ์ไปใช้งานด้วยเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน และให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

หัวเทียนหมดอายุการใช้งาน เปลี่ยนหัวเทียน 
ที่มา : http://www.gasforcars.net 
 
ตารางท่ี  4.8  แสดงกรณีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น 

สาเหตุของปัญหา การแก้ไขเบื้องต้น 
การอุดตันของกรองอากาศ ท าความสะอาดหรือเปลี่ยนกรองอากาศ 

การรั่วของก๊าซธรรมชาติ ปิดวาล์วที่ถังบรรจุก๊าซ และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

การผิดพลาดของระบบควบคุมเชื้อเพลิงECU ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหรือจูนระบบใหม่ 
ที่มา : http://www.gasforcars.net 

 4.2.13  แนวทางในการปฏิบัติเมื่อรถ NGV เกิดอุบัติเหตุ 
     4.2.13.1  อุบัติเหตุจากการชน 
           ก)  จอดรถ ดึงเบรกมือ กดสวิทซ์ไปใช้เชื้อเพลิงน้ ามัน เปิดกระจก 
           ข)  ปิดสวิทซ์กุญแจ และดึงกุญแจออกจากสวิทซ์กุญแจ 
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ภาพที่ 4.30  แสดงการปิดสวิทซ์กุญแจ และดึงกุญแจออกจากสวิทซ์กุญแจเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

           ค)  ลงจากรถน าของมีค่าและถังดับเพลิง (ถ้ามี) ออกมาด้วย 
           ง)  เปิดฝากระโปรงหน้า-หลัง เพื่อสังเกตดูอาการผิดปกติ 
           จ)  ปิดวาล์วหัวถัง NGV ที่ท้ายรถแล้วเปิดฝากระโปรงท้ายทิ้งไว้ 

 
ภาพที่ 4.31  แสดงการเปิดฝากระโปรงหน้า-หลังแล้วปิดวาล์วหัวถัง NGV 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

          ฉ)  หากมีกลิ่นก๊าซหรือน้ ามันเชื้อเพลิง ให้รีบออกจากรถพอสังเกตเห็นได้ 
          ช)  หากเกิดเพลิงไหม้ให้รีบดับที่ต้นเพลิงทันที หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
          ซ)  หลังเกิดอุบัติเหตุ ก่อนใช้รถระบบ NGV อีก ควรน ารถเข้าศูนย์ติดตั้ง
NGV เพ่ือเข้ารับการตรวจเช็คจากช่างผู้มีความช านาญในระบบ NGV ก่อน 
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ภาพที่ 4.32  แสดงการน ารถยนต์ที่ใช้ NGV เข้ารับการตรวจเช็คเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชน 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 
    4.2.1.3.2  อุบัติเหตุจากการกระแทกช่วงล่าง หรือ ใต้ท้องรถยนต์ 
          ก)  จอดรถ ดึงเบรกมือ กดสวิทซ์ไปใช้เชื้อเพลิงน้ ามัน ดับครื่องยนต์ และ
ดึงกุญแจออก 

 
ภาพที่ 4.33  แสดงการกดสวิทซ์ไปใช้เชื้อเพลิงน้ ามัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการกระแทกช่วงล่าง 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
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          ข)  ลงจากรถ พร้อมสังเกตกลิ่นรั่วของเชื้อเพลิงทั้งสองชนิด แล้วรีบเปิดฝา
กระโปรงท้ายรถ ปิดวาล์วมือที่หัวถังก๊าซ NGV 

 
ภาพที่ 4.34  แสดงการปิดวาล์วมือที่หัวถังก๊าซ NGV เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการกระแทก 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

          ค)  ถ้าเชื้อเพลิงรั่ว ให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน และห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์อีก เพราะ
อาจเกิดเพลิงลุกไหม้ได้ 
          ง)  ให้สังเกตการณ์รั่วโดยพิสูจน์กลิ่นประมาณ 5 นาที 
          จ)  ถ้าไม่มีกลิ่นเชื้อเพลิงรั่ว ให้ทดลองสตาร์ทเครื่องยนต์ ซึ่งปกติจะต้อง
สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยน้ ามัน ด้วยตัวระบบแล้วทุกครั้ง เมื่อเครื่องติดสังเกตกลิ่นอีกประมาณ 3 นาที
          ฉ)  ทดลองเปิดวาล์วที่ถังก๊าซ NGV แล้วกดสวิทซ์ ใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ 
NGV สังเกตกลิ่นก๊าซ NGV อีกครั้ง ถ้าไม่มีกลิ่นผิดปกติ ก็ขับรถต่อไปได้ แต่ถ้ามีกลิ่นก๊าซ NGV อยู่ให้
ยกเลิกการใช้ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ แล้วขับด้วยระบบน้ ามันแทน ควรน ารถเข้าศูนย์ติดตั้ง NGV เพ่ือให้
ช่างผู้ช านาญตรวจสอบระบบ NGV อีกครั้ง 
 

4.3  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
        4.3.1  การก าเนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
   4.3.1.1  จากการกลั่นน้ ามันดิบ (CRUDE OIL)  เมื่อน าน้ ามันดิบมากลั่นในโรงกลั่น
น้ ามัน ก๊าซชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่มีจุดเดือดต่ าของน้ ามันดิบ จะเดือดเป็นไอแยกออกมาก่อน 
ก๊าซที่ได้เอามาแยกก๊าซชนิดไม่ต้องการออกก็จะเหลือโพรเพน กับ บิวเทน ส าหรับท าก๊าซปิโตรเลียม
เหลว 



หน่วยท่ี 4 เชื้อเพลิงก๊าซ 130 
 
           4.3.1.2  จากก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)  ก๊าซธรรมชาติที่ขุดเจาะขึ้นมาได้จากใต้ดิน 
มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดได้แก่ มีเทน (Methane) อีเทน (Ethane) 
โพรเพน บิวเทน และ เพนเทน (Pentane) เมื่อผ่านกรรมวิธีการแยกในโรงแยกก๊าซ องค์ประกอบแต่
ละชนิดจะถูกแยกออกจากกันเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มีเทนใช้เป็นเชื้อเพลิง อีเทน เป็นวัตถุดิบ
ส าหรับท าพลาสติก ส่วนโพรเพนกับบิวเทนเอามาท าก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ตารางท่ี  4.9  แสดงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี โพรเพน บิวเทน 
สูตรทางเคมี C3H2 C4H10 
น้ าหนักโมเลกุล 44.09 58.12 
จุดเดือด - 42.10   - 0.50   
ความหนืด ที่ 20 ซ.เซนติพอยท ์ 0.10 0.16 

ที่มา : http://www.gasforcars.net 
 

ตารางท่ี  4.10  แสดงอัตราส่วนระหว่างปริมาตรก๊าซเหลวกับก๊าซ 

ที่ความดันบรรยากาศ 1/275 1/235 
พิกัดการระเบิด % ก๊าซในอากาศ 2.0 – 10.0 1.5 – 9.0 
สี ไม่มี ไม่มี 
กลิ่น ไม่มี ไม่มี 

ที่มา : http://www.gasforcars.net 
 
 4.3.2  ข้อควรรู้ของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
            4.3.2.1  ไม่มีสี จึงไม่สามารถมองเห็นก๊าซที่รั่วซึมออกมาได้ นอกจากก๊าซรั่วออกมา
มากจึงจะสามารถมองเห็นละอองขาว ตามความจริงแล้ว “ละอองขาว” นั้น คือ ไอน้ าที่อยู่ในอากาศ
ท าการกลั่นตัวเป็นละออง เนื่องจากได้รับความเย็นจัดจากการระเหยของก๊าซ 
            4.3.2.2  ไม่มีกลิ่น  จึงมีความจ าเป็นต้องใส่สารที่มีกลิ่นฉุนลงไป เพ่ือเป็นการ “เตือน” 
เมื่อเกิดก๊าซรั่ว สารที่เติมนั้นส่วนใหญ่จะใช้ เอธิลเมอร์แคปเทน ( C2H10SH ) 
            4.3.2.3  ไม่มีพิษ  ส่วนมากผู้ที่ใช้ก๊าซมักจะหายใจ หรือสูดดมเข้าไป โดยไม่รู้ตัวอยู่เป็น
ประจ า เนื่องมาจากก๊าซรั่ว หรือการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนมากพบจากรถแท็กซี่รุ่นเก่าที่ใช้ก๊าซเป็น
เชื้อเพลิง รถที่ใช้เป็นรถเก่า มีเครื่องยนต์และตัวถังที่ไม่สมบูรณ์ จึงท าให้ก๊าซจากการเผาไหม้ที่ไม่
สมบูรณ์ท าให้มีกลิ่นเข้ามาในห้องผู้โดยสาร เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่อยู่ในรถดังกล่าวมีอาการวิงเวียน  
คลื่นเหียน และเป็นลมได้ เนื่องจากเพราะร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ (แต่ในรถติดแก๊สรุ่นใหม่
ที่ใช้อุปกรณ์แก๊สใหม่ และมีการติดตั้งท่ีได้มาตรฐาน จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว) 
            4.3.2.4  เบากว่าน้ าเมื่อก๊าซมีสภาพเป็นของเหลว  ก๊าซจะมีน้ าหนักประมาณครึ่งหนึ่ง
ของน้ า ดังนั้นก๊าซเหลวจะลอยอยู่เหนือน้ า ถ้าก๊าซรั่วลงในคูน้ า ล าน้ า หรือแม่น้ าล าคลอง อาจจะลอย
ไปติดไฟ ณ จุดที่ห่างออกไปแล้วลุกลามมายังจุดที่ก๊าซรั่วได้อย่างรวดเร็ว 



หน่วยท่ี 4 เชื้อเพลิงก๊าซ 131 
 
            4.3.2.5  หนักกว่าอากาศเมื่อมีสภาพเป็นไอ  ไอก๊าซจะหนักประมาณเกือบ 2 เท่าของ
อากาศ ดังนั้นเมื่อก๊าซรั่วก็จะเคลื่อนตัวไหลไปรวมตัวในที่ต่ า ดังนั้นที่ตั้งก๊าซควรเป็นพื้นที่มี ระดับพื้น
ทั่ว ๆ ไป ถังก๊าซไม่ควรเก็บหรือตั้งไว้ในห้องใต้ดิน ใกล้ท่อระบายน้ า หรือบ่อน้ า 
            4.3.2.6  มีจุดเดือดต่ า  ก๊าซมีจุดเดือดประมาณ 0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ประเทศไทยไม่ต่ ากว่า 20 องศา ดังนั้นเมื่อก๊าซถูกปล่อยออกมาจากภาชนะบรรจุก็จะเดือดเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวกลายเป็นไอทันที โดยดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียงมาช่วยในการระเหยและ
จะท าให้บริเวณนั้น หรือปลายท่อที่ปล่อยไอก๊าซออกจะเย็นจนมีน้ าแข็งเกาะจนกระท่ังอุดตันได้ 
            4.3.2.7  มีความข้นใสต่ า  จึงท าให้ก๊าซรั่วง่าย ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้กับก๊าซจึงต้อง
ออกแบบให้แข็งแรง แน่นหนา ทนต่อความดันสูง การใช้ภาชนะและอุปกรณ์ เช่น ถังก๊าซที่ไม่ได้
มาตรฐานมาบรรจุก๊าซเพ่ือใช้งานอาจจะท าให้ก๊าซรั่วจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ 
            4.3.2.8  มีอัตราการขยายตัวสูง  ดังนั้นการเติมแก๊สใส่ลงในภาชนะจึงไม่ควรเติมเต็ม 
ต้องมีช่องว่างส าหรับการขยายตัวของก๊าซเมื่อได้รับความร้อน (ในถังก๊าซรุ่นใหม่จะมีระบบตัด 85% 
โดยอัตโนมัติ) 
            4.3.2.9  อัตราการขยายตัวจากสภาพก๊าซเหลวกลายเป็นไอ  ก๊าซเหลว 1 หน่วย
ปริมาตรจะเปลี่ยนเป็นไอก๊าซ ได้ประมาณ 250 หน่วยปริมาตร (ลองนึกภาพว่าจากน้ าก๊าซ 1 แก้ว 
เมื่อขยายตัวจะเท่ากับก๊าซ 250 แก้ววางเรียงกัน) 
           4.3.2.10  ส่วนผสมของก๊าซกับอากาศที่ท าให้ติดไฟ  อัตราส่วนของก๊าซในอากาศที่ท า
ให้ติดไฟคือประมาณ 1.5 – 10 ส่วนใน 100 ส่วนของส่วนผสมก๊าซและอากาศ จะเห็นได้ว่า ถ้ามี
อากาศน้อยหรือมากกว่าสัดส่วนดังกล่าว ก๊าซจะไม่ติดไฟ 
 4.3.3  คุณสมบัติของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
            4.3.3.1. จุดเดือด  จุดเดือดของโพรเพน เท่ากับ – 42.1°C และของบิวเทน – 0.5°C  
ซึ่งต่ ากว่าจุดเยือกแข็งของน้ า ดังนั้นก๊าซปิโตรเลียมที่อยู่ในภาวะเป็นของเหลวจะมีความเย็นจัดในตัว
ของมันเอง 
            4.3.3.2  ความร้อนแฝงของการระเหย  หมายถึง ความร้อนที่ต้องใช้เมื่อเปลี่ยนภาวะ
จากก๊าซเหลวเป็นก๊าซ เมื่อก๊าซเหลวออกมาอยู่นอกภาชนะบรรจุมันจะเดือดหรือระเหยเป็นก๊าซทันที 
ก๊าซเหลวที่ก าลังระเหยจะดูดความร้อนแฝงนี้จากตัวเองและจากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ท าให้อุณหภูมิลดลง
โดยรวดเร็วจนกระท่ังก๊าซเหลวระเหยหมด หรือ จนกระท่ังอุณหภูมิของตัวมันเองลดลงต่ ากว่าจุดเดือด 
            4.3.3.3  ความหนาแน่นของไอก๊าซ  ก๊าซโพรเพนและบิวเทน จะมีน้ าหนักมากกว่า
อากาศประมาณ 1.5 และ 2 เท่า ดังนั้น เมื่อเกิดการรั่วไหลก๊าซเหล่านี้ก็จะสะสมตกค้างอยู่ในบริเวณที่
ต่ า เช่น หลุม บ่อ ท่อ หรือไหลเคลื่อนที่ไปตามระดับพื้นดินไปสู่ที่ต่ ากว่าแทนท่ีจะลอยขึ้นไปในอากาศ 
            4.3.3.4  ความหนาแน่นของก๊าซเหลว ก๊าซโพรเพนและบิวเทน เบากว่าน้ าเพราะมี
ความหนาแน่นเพียง 0.51 และ 0.57 ในเมื่อน้ ามีความหนาแน่นเท่ากับ 1 ด้วยเหตุนี้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลวที่รั่วลงน้ าก็จะลอยอยู่บนผิวน้ าและไหลไปตามน้ าด้วย 
            4.3.3.5  อัตราส่วนระหว่างปริมาตรของก๊าซเหลวกับก๊าซบิวเทนเหลว 1 หน่วย
ปริมาตรจะเปลี่ยนภาวะเป็นก๊าซท่ีความดันบรรยากาศได้ 235 หน่วยปริมาตร ในขณะที่โพรเพนเหลว
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จ านวนเท่ากันจะระเหยเป็นก๊าซได้ถึง 275 หน่วยปริมาตร ดังนั้นก๊าซเหลวที่รั่วออกมาจ านวนเพียง
เล็กน้อยก็ท าให้มีก๊าซในปริมาณมากมายได้ (Gas LPG เมื่อกลายเป็นไอจะขยายตัว 250 เท่า) 
            4.3.3.6  พิกัดการระเบิดหมายถึง อัตราส่วนระหว่างก๊าซกับอากาศที่เมื่อผสมกันแล้ว
อยู่ในช่วงที่อาจติดไฟหรือเกิดการเผาไหม้ได้ จะเห็นได้ว่าส่วนผสมที่มีก๊าซ 1% กับอากาศ 99% และ
ก๊าซ 11% กับอากาศ 89% จะไม่ติดไฟเนื่องจากพิกัดการระเบิดของก๊าซปิโตรเลียมเหลวค่อนข้างต่ า 
และมีช่วงแคบ เมื ่อมีก๊าซรั ่วไหล แม้เพียงเล็กน้อย อัตราส่วนผสมจะอยู ่ในพิกัดการระเบิดโดย
รวดเร็ว จึงมีอันตรายจากการติดไฟได้มาก 

ตารางท่ี  4.11  แสดงพิกัดการระเบิดของก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)   

 % ของก๊าซในอากาศ 
บิวเทน 1.5 - 9.0 
โพรเพน 2.0 - 10.0 

 ที่มา : http://www.gasforcars.net 
             
            4.3.3.7  สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวของก๊าซเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลวขยายตัว
ได้มากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นในภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว จะต้องมีที่ว่างเหลือไว้ให้เพียงพอ
กับการขยายตัวด้วย 

ตารางท่ี  4.12  แสดงสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

บิวเทน 0.00200 ต่อ 1°C 
โพรเพน 0.00300 ต่อ 1°C 

น้ า 0.00015 ต่อ 1°C 
  ที่มา : http://www.gasforcars.net 
           
            4.3.3.8  ความหนืด ก๊าซปิโตรเลียมมีความหนืดต่ ากว่าหรือใสกว่าน้ ามาก ฉะนั้นใน
ภาชนะหรือท่อที่น้ าไม่รั่ว ก๊าซปิโตรเลียมเหลวอาจรั่วก็ได้ 

ตารางท่ี  4.13  แสดงความหนืดของ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

บิวเทน 0.16 เซ็นติพอยท์ ที่ 20°C 
โพรเพน 0.10 เซ็นติพอยท์ ที่ 20°C 

น้ า 1.00 เซ็นติพอยท์ ที่ 20°C 
 ที่มา : http://www.gasforcars.net  
           
            4.3.3.9  ความดันไอ หมายถึง ความดันของก๊าซเหลว ณ อุณหภูมิที่ก าหนดในขณะที่
ก๊าซเหลวกับก๊าซอยู่ในภาวะสมดุลกัน ความดันไอของโพรเพน และ บิวเทน วัดที่อุณหภูมิ 37.8°C 
เท่ากับ 16 และ 6 ก.ก./ซม2 ตามล าดับ เมื่ออุณหภูมิของก๊าซเหลวสูงขึ้น ความดันไอก็จะเพ่ิมขึ้นใน
อัตราสูง ดังนั้นภาชนะท่ีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะต้องท าให้แข็งแรงทนต่อความกดดันสูงได้ 
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            4.3.3.10  กลิ่น  บิวเทนและโพรเพน เป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ถ้ามีการรั่วไหลออกมาจาก
ภาชนะบรรจุก๊าซก็ไม่อาจรู้ได้ ดังนั้นจึงต้องเพิ่มสารให้กลิ่นประเภทสารเอธิลเมอร์แคปเทน ลงไปใน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในรถยนต์ และในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเตือนให้
รู้เมื่อมีก๊าซรั่ว 
 4.3.4  อันตรายท่ีเกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
   อันตรายที่เกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลว อาจเกิดได้ 3 ประการ คือ 
             4.3.4.1  ไฟไหม้ หรือ ระเบิด ก๊าซปิโตรเลียมเหลวสามารถติดไฟได้ง่ายเมื่อมีอากาศ
ผสมในอัตราส่วนที่อยู่ในพิกัดของการระเบิด และมีประกายไฟ ในบางกรณีอาจมีการระเบิดเกิดขึ้น
ด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าขาดอากาศ หรือไม่มีประกายไฟอย่างใดอย่างหนึ่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลวก็จะลุก
ไหม้ไม่ได ้
             4.3.4.2  ขาดอากาศหายใจ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่เป็นพิษ แต่เนื่องจากก๊าซหนักกว่า
อากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหล ก๊าซก็จะเข้าไปแทนที่อากาศ ท าให้ขาดอากาศหายใจ จนอาจถึงแก่ความ
ตายได ้
             4.3.4.3  ผิวหนังไหม้ เพราะความเย็นจัด ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะอยู่ในภาวะที่เป็น
ของเหลวได้ก็ต่อเมื่อ มีความกดดันสูง หรืออุณหภูมิต่ ากว่าจุดเดือด เมื่อใดที่ความกดดันลดลง ก๊าซก็
ระเหย และเปลี่ยนภาวะเป็นก๊าซทันที ในขณะเดียวกันก็จะดูดความร้อนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ท าให้เย็นลง
โดยฉับพลัน เมื่อก๊าซเหลวรั่วจากภาชนะบรรจุ จะมีน้ าแข็งเกาะอยู่รอบ ๆ บริเวณที่รั่ว ทั้งนี้เนื่องจาก
ความชื้นในอากาศถูกความเย็นจัดเป็นน้ าแข็ง ดังนั้นก๊าซเหลวหยด หรือกระเด็นมาถูกผิวหนัง ความ
เย็นที่เกิดจากการระเหยของก๊าซเหลวโดยฉับพลัน อาจท าให้ผิดหนังไหม้ได้ทันที 
 4.3.4  ประโยชน์และการใช้งาน 
           ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนสูง จากตารางเปรียบเทียบค่าความร้อน
กับเชื้อเพลิงอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี  4.14  แสดงเปรียบเทียบค่าความร้อนของก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 

ล าดับ ชนิดเชื้อเพลิง สูตรเคมี UN Number กิโลคาลอรี/กิโลกรัม BTU/ปอนด์ 
1 โพรเพน C3H8 1075 11,900 21,400 
2 บิวเทน C4H10 1075 11,800 21,200 
3 เบนซิน C6H12O6 1203 11,300 20,300 
4 น้ ามันก๊าด - - 11,100 20,000 
5 น้ ามันโซล่า - 1202 10,900 19,600 
6 น้ ามันเตา - - 10,500 18,900 

ที่มา : http://www.gasforcars.net 
  
    4.3.4.1  การใช้ก๊าซในครัวเรือน 
        ก)  ใช้ในการหุงต้ม เช่น หม้อท าน้ าร้อน ท าอาหาร 
        ข)  ใช้ในด้านให้แสงสว่าง เช่น ตะเกียงเจ้าพายุ ( ตะเกียงก๊าซ ) 
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    4.4.4.2  การใช้ก๊าซด้านอุตสาหกรรม 
        ก)  อุตสาหกรรมแก้ว 
        ข)  อุตสาหกรรมอาหาร 
        ค)  อุตสาหกรรมการย้อมสีและอบผ้า 
        ง)  อุตสาหกรรมอบสี 
        จ)  อุตสาหกรรมหลอมโลหะ ตัด และเชื่อมโลหะ 
        ฉ)  อุตสาหกรรมผลิตสเปรย์ 
    4.4.4.3  การใช้ก๊าซในด้านเกษตรกรรม 
        ก)  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู เป็ด ไก่ 
        ข)  อบเมล็ดพืช และข้าว 
        ค)  บ่มยาใบสูบ 
    4.4.4.4  การใช้กับเครื่องยนต์ 
        ก)  เครื่องยนต์รถยนต์ 
        ข)  เครื่องยนต์เรือยนต์ 
        ค)  เครื่องยนต์รถยก 
        ง)  เครื่องยนต์รถบรรทุก 
 4.3.5  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวส าหรับยานยนต์ 
   4.3.5.1  มองจากมิติของเชื้อเพลิง   การน าก๊าซ LPG มาใช้แทนน้ ามันมีด้วยกัน 2 
ลักษณะคือ การน าก๊าซ LPG มาใช้ “ทดแทน” น้ ามันเบนซิน และการใช้ก๊าซ LPG มาใช้ “ร่วม” กับ
น้ ามันดีเซล  การน าก๊าซ LPG มาใช้ “ทดแทน” น้ ามันเบนซินนั้น เป็นการใช้พลังงานทั้ง 2 ระบบ
ควบคู่กันไป ผู้ขับขี่สามารถเลือกใช้น้ ามันเบนซินก็ได้ หรือจะเลือกเปลี่ยนไปใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น
เชื้อเพลิงแทนเมื่อใดก็ได้ โดยการใช้ก๊าซจะถูกควบคุมตามความเร็วรอบเครื่องยนต์ หากต้องการใช้
ระบบนี้ อุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งเพ่ิมเข้าไปในเครื่องยนต์ก็คือ หัวเติมและท่อก๊าซ ถังก๊าซ วาล์วปริมาตร 
ซึ่งเป็นตัวควบคุมแรงดัน ระบบสวิตซ์ควบคุม และตัวผสมก๊าซ หรือที่เรียกกันคุ้น ๆ หูว่า “มิกเซอร์” 
(Mixer)  โดยรถยนต์ที่ใช้ระบบนี้จะต้องสตาร์ทด้วยน้ ามันก่อนที่จะปรับไปใช้ก๊าซในความเร็วรอบที่ 
2000 rpm จากนั้นก็สามารถเลือกใช้เชื้อเพลิงได้ตามต้องการว่าจะใช้ก๊าซ หรือน้ ามัน โดยมีค่าใช้จ่าย
เริ่มต้นที่ 15,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้อุปกรณ์แก๊ส ซึ่งมีหลายระดับราคาเหมือนสินค้า
ทั่วไป (ข้อมูลปี 2551) 
           ส าหรับผู้ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล การน าก๊าซ LPG มาใช้ จะต้องใช้ในลักษณะ “เชื้อเพลิง
ร่วม” กับน้ ามันดีเซล ไม่สามารถน าก๊าซไปทดแทนน้ ามันได้ท้ัง 100%  อุปกรณ์หลัก ๆ ที่จะต้องติดตั้ง
เพ่ิมเติมก็คือ ถังบรรจุก๊าซ Regulator หม้อต้มก๊าซ กล่องควบคุมการจ่ายก๊าซ หัวฉีดก๊าซ ซึ่งต้องเป็น
อุปกรณ์ส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้น โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไป 
(ข้อมูลจากปี 2551)  ส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็นการดัดแปลงเครื่องยนต์ดีเซลให้ใช้ก๊าซธรรมชาติล้วน ซึ่งมีทั้ง
การดัดแปลงเครื่องและการใส่ชุดคิท (GAS KIT) เพ่ือให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงได้  
100% นอกจากวิธีที่ว่ามายังมีอีกรูปแบบหนึ่ง คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้เครื่องยนต์ที่ถูกผลิตมา
ส าหรับใช้แก๊สโดยตรง 
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ภาพที่ 4.35  แสดงรถยนต์ก าลังเติมก๊าชในปั๊มก๊าช LPG 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

  4.3.5.2  มองจากมิติของเครื่องยนต์ นอกจากมิติของเชื้อเพลิงแล้ว การติดตั้งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวส าหรับรถยนต์ยังต้องมองการติดตั้งในมิติของเครื่องยนต์อีกด้วย  สามารถจ าแนก
ประเภทของการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงได้ 2 ระบบคือ “ระบบดูด” และ “ระบบ
หัวฉีด” แน่นอนว่าชื่อก็บอกแล้วว่าทั้ง 2 วิธีแตกต่างกันในแง่ของการน าก๊าซเข้าไปสู่ห้องเครื่อง วิธีแรก
เป็นการที่เครื่องยนต์จะท าหน้าที่ดูดก๊าซเข้าไปเผาไหม้จุดระเบิดเอง แต่วิธีหลังเป็นการฉีดก๊าซเข้าไป
เผาไหม้ในห้องเครื่องโดยตรง ระบบดูดจะมีทั้งระบบ Fix Mixer และ Variable Mixer  Fix Mixer  
คือการรีดความเร็วของอากาศผ่านรูของ Mixer ผสมก๊าซกับอากาศแล้วจ่ายผ่านลิ้นไอดีเข้าสู่   
กระบอกสูบ ซึ่งกระบอกสูบของรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมีปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงที่ไม่
เท่ากัน การติดตั้งก๊าซระบบนี้จึงต้องมีการค านวณให้รู Mixer มีขนาดที่เหมาะสม เพ่ือให้ส่งก๊าซเข้าสู่
ห้องเครื่องในปริมาณที่พอดี  ระบบนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของช่างผู้ติดตั้งอย่างมาก เพราะหาก
ปรับจูนก๊าซไม่ดี หนาไป หรือบางไป (หนาไปคือมีปริมาณก๊าซมากเกินไป ซึ่งตรงข้ามกับก๊าซบางไป 
คือมีปริมาณก๊าซเข้าห้องเครื่องน้อยเกินไป)  
           นอกจากระบบดูดแล้ว อีกมิติหนึ่งของรูปแบบการจ่ายก๊าซก็คือ ระบบฉีด ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นระบบจ่ายก๊าซในรถรุ่นใหม่ ๆ ที่เป็นระบบหัวฉีด ซึ่งมีรายละเอียดแยกย่อยลงไปอีก 

4.3.5.3  รูปแบบการติดตั้ง LPG แบบ Advance  การติดตั้ง LPG ในรถส าหรับ
เครื่องยนต์ยุคปัจจุบันมี 5 รูปแบบด้วยกันคือ 
               ก)  Mixer Lambda Control เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้งานกับรถยนต์
ที่มีระบบออกซิเจนเซนเซอร์ ที่จะปรับปริมาณการจ่ายก๊าซเพ่ิม-ลดตามการอ้างอิงค่าจากสายสัญญาณ
แลมบ์ด้า ถ้ามีสัญญาณว่าส่วนผสมของก๊าซกับออกซิเจนบางเกินไป ก็จะมีการจ่ายก๊าซเข้าสู่ระบบเพ่ิม 
หากมีสัญญาณว่ามีก๊าซกับออกซิเจนหนาเกินไป ก็จะปรับการจ่ายก๊าซลดลง ซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้การ
ปรับจูนค่าอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับการใช้น้ ามัน 
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     ข)  Fumigation เป็นระบบการจ่ายก๊าซที่ท างานร่วมกับ ECU โดยจะ
ค านวณปริมาณก๊าซที่เหมาะสมตาม TPS และ RPM เพ่ือหาค่าเวลาในการจ่ายก๊าซอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี Timing Advance Processor ที่จะคอยปรับเวลาการจุดระเบิดให้
เหมาะสมกับธรรมชาติของก๊าซ เพื่อให้รถมีก าลังขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

     ค)  Multi Port Point เป็นระบบที่พัฒนาต่อเนื่องจากระบบ Fumigation 
แต่จะมีการแยก Port ต่าง ๆ ออกมาตามสูบ ให้ท างานแยกกันโดยอิสระ 

     ง)  Sequential Injection ระบบนี้เป็นระบบฉีด ที่จะท างานในการประเมิน
ค่าการฉีดเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพการท างานของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด โดยจะท างาน
ประมวลผลร่วมกับ ECU และท างานร่วมกับแลมบ์ด้า และ RPM ไปพร้อม ๆ กัน โดยระบบนี้จะ
เลียนแบบการท างานของน้ ามัน น ามาปรับค่าก๊าซให้ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

           จ)  Sequential Liquid Injection เป็นระบบที่ท างานลักษณะเดียวกับ 
Sequential Injection เพียงแต่จะฉีดก๊าซเข้าไปในรูปของของเหลว ให้ไปขยายตัวในท่อไอดีเอง  
เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นในอิตาลี และคาดว่าจะสามารถท าให้ใช้ก๊าซ LPG ในเครื่องยนต์
แบบ CDI ได้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมใด ๆ 

4.3.6  ชุดติดตั้งอุปกรณ์แก๊สแอลพีจี 
 4.3.6.1  ถัง LPG (LPG TANK)  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทย และส่วนใหญ่ถูก

ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าแบบแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Coil) ที่ผ่านกรรมวิธีหลอมจากเตาคุณภาพสูง 
โดยเหล็กที่ใช้ในการผลิตถังจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ และต้องมีส่วนประกอบทางเคมีตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.370-2525 

 
ภาพที่ 4.36  แสดงถังบรรจุก๊าช LPG ในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
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 4.3.6.2  หม้อต้ม/อุปกรณ์ลดแรงดัน (Reducer) แอลพีจี หม้อต้มจะท าหน้าที่เปลี่ยน
สภาพก๊าซจากของเหลวให้อยู่ในรูปของไอ เพ่ือให้เป็นเชื้อเพลิงที่เหมาะสมต่อการใช้กับเครื่องยนต์ มี
วาล์วควบคุมการไหลเวียนของแก๊สให้สม่ าเสมอ โดยเซ็นเซอร์จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิระบบน้ าของ
เครื่องยนต์ 

 
ภาพที่ 4.37  แสดงหม้อต้มก๊าช LPG แบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

 4.3.6.3  อุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ (Mixer)  ให้มีอัตราส่วนเหมาะสมกับการเผาไหม้ 
ก่อนจ่ายก๊าซเข้าเครื่องยนต์ส าหรับการติดตั้งก๊าซระบบดูดทั้ง LPG/CNG ปัจจุบันมีมิกเซอร์ส าหรับ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับรถยนต์แต่ละรุ่น โดยมีให้เลือกตั้งแต่ Fix Mixer, Variable Mixer โดยมีบาง
ส านักพยายามปรับปรุงรูปแบบการท างานของอุปกรณ์ผสมให้มีการท างานละเอียดขึ้น เช่น Valve 
Gas Mixer เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.38  แสดงอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ (Mixer) แบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
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 3.5.6.4  กล่องควบคุมการจ่ายก๊าซระบบดูด (Lambda Control)  เป็นอุปกรณ์
ควบคุมการสั่งจ่ายก๊าซในระบบดูด ด้วยสัญญาณไฟฟ้าที่มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวควบคุมให้  
สเต็ปท์มอเตอร์เปิด/ปิดวาล์วให้จ่ายก๊าซในปริมาณที่เหมาะสมส าหรับการท างานของเครื่องยนต์ในแต่
ละรอบความเร็ว เพ่ือขจัดปัญหาก๊าซหนาหรือบางเกินไป ซึ่งส่งผลในเรื่องความประหยัด และความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ในกรณีท่ีจ่ายก๊าซบางเกินไป 

 

 
ภาพที่ 4.39  แสดงกล่องควบคุมการจ่ายก๊าซระบบดูด ที่ติดตั้งในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

 4.3.6.5  หัวฉีดก๊าซ (Gas Injection) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ฉีดก๊าซเข้าห้องเผาไหม้ที่
จ าเป็นต้องท าได้อย่างแม่นย า มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองได้ทุกจังหวะการท างานของ
เครื่องยนต์ โดยปัจจุบันหัวฉีดที่นิยมใช้ในประเทศไทยมีทั้งหัวฉีดแบบราง  หัวฉีดแยกอิสระ และ 
Matrix 

 
ภาพที่ 4.40  แสดงหัวฉีดก๊าซ แบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
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 4.3.6.6  กล่องควบคุมและประมวลผลก๊าซ (Electronic Control Unit ) หรือที่นิยม
เรียกกันว่ากล่อง ECU มีหน้าที่รับข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง และสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศจาก
กล่อง ECU ของรถยนต์ระบบหัวฉีด เพ่ือจะน ามาควบคุมการท างานของก๊าซแทนน้ ามัน ซึ่งกล่อง 
ECU ก๊าซจะท าหน้าที่ประมวลสัญญาณที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ของระบบทั้งหมดมาสั่งจ่ายก๊าซให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ 

 
ภาพที่ 4.41  แสดงกล่องควบคุมและประมวลผลก๊าซ ลักษณะแบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

 4.3.6.7  สวิตซ์เลือกเชื้อเพลิง (Switch) เป็นปุ่มสวิตซ์ สามารถใช้ปรับเลือกใช้เชื้อเพลิง
อัตโนมัติ โดยไม่ต้องหยุดรถ หรือดับเครื่องยนต์ 

 
ภาพที่ 4.42  แสดงสวิตซ์เลือกเชื้อเพลิง ลักษณะแบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
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 4.3.6.8  วาล์ว (Valve) นับเป็นอุปกรณ์ส าคัญส าหรับถังก๊าซ ประกอบด้วยวาล์ว
ป้องกันการรั่วของก๊าซในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชน วาล์วป้องกันการรั่วซึมของก๊าซในกรณีที่ท่อเดิน
ก๊าซรั่ว และวาล์วควบคุมการไหลย้อนของก๊าซ เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4.43  แสดงวาล์วควบคุมก๊าซ LPG ลักษณะแบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
 

 4.3.6.9  กรองก๊าซ (Gas Filter) ท าหน้าที่กรองสิ่งสกปรกออกจากก๊าซ ก่อนจะจ่ายเข้า
หัวฉีด เพื่อให้มีความสะอาดก่อนที่เชื้อเพลิงจะเผาไหม้ 

 

 
ภาพที่ 4.44  แสดงกรองก๊าซ (Gas Filter) ที่ติดตั้งในรถยนต์ 

(ที่มา : http://www.gasforcars.net) 
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          4.3.7  ความแตกต่างของ NGV กับ LPG 
           พลังงานทางเลือกในกลุ่มก๊าซธรรมชาติสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามการก าเนิด
ของมัน นั่นก็คือก๊าซ Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG และ Compressed Natural Gas หรือ 
CNG ซึ่งในประเทศไทยเราจะรู้จักก๊าซชนิดนี้ในนาม NGV (ซึ่งที่จริงย่อมาจากค าว่า Natural Gas for 
Vehicle) 
           LPG หรือ Liquefied Petroleum Gas เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มี
องค์ประกอบของก๊าซโพรเพน (Propane) และบิวเทน (Butane) เป็นส่วนใหญ่ เป็นก๊าซที่หนักกว่า
อากาศ โดยตัวเองไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ดังนั้นกลิ่นของ LPG จะเป็นการแต่งกลิ่นเพ่ิมเติมในภายหลังเมื่อใช้
เป็นพลังงานจะให้ค่าออกเทนถึง 105 RON ก๊าซ LPG มีแรงอัดที่ต่ า ขณะอยู่ในถังจะมีสถานะเป็น
ของเหลว มีค่าแรงดัน 100-130 PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรือประมาณ 4-6 bar 
           แตกต่างจาก CNG ที่คุ้นปากในชื่อ NGV ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติที่เป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนชนิดที่มีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน (Methane) เป็นส่วนใหญ่ ให้ค่าออกเทนสูงถึง 
120 RON อยู่ในสถานะก๊าซที่มีแรงดันสูงมาก ๆ ขณะอยู่ในถังจะมีสถานะเป็นก๊าซ มีค่าแรงดัน
ประมาณ 2,200 – 2,800 PSI หรือประมาณ 200 bar           
  
ตารางที่ 4.15  แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเบื้องต้นของ NGV และ LPG 

คุณสมบัติ NGV LPG 
ส่วนประกอบหลัก ก๊าซมีเทน ก๊าซโพรเพน และบิวเทน 

สถานะ ก๊าซ แรงดัน 200 บาร์ 
เป็นก๊าซแต่ถูกเก็บในรูปของเหลว 

แรงดัน 7 บาร์ 
น้ าหนัก เบากว่าอากาศ ไม่สะสมเม่ือรั่วไหล หนักกว่าอากาศ สะสมเมื่อรั่วไหล 

ช่วงการติดไฟ (% โดย
ปริมาตร) 

5-15% 2.0-9.5% 

อุณหภูมิติดไฟ 650 °C 481 °C 
ค่าความร้อน 35,947 BTU/กก. 26,595 BTU/ลิตร 

ค่าออกเทน RON*1 120 105 
ค่าออกเทน MON*2 120 97 

*1 RON (Research Octane Number) เป็นค่าออกเทนที่บ่งบอกประสิทธิภาพการต่อต้านการน็อก
ในเครื่องยนต์หลายสูบที่ท างานอยู่ในรอบต่ า โดยใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะ
มาตรฐาน 600 รอบต่อนาที 
*2 MON (Motor Octane Number) เป็นค่าออกเทนที่บ่งบอกประสิทธิภาพการต่อต้านการน็อกใน
เครื่องยนต์หลายสูบ ในขณะท างานที่รอบสูง โดยใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะ
มาตรฐาน 900 รอบต่อนาที 
ที่มา : บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
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สรุปสาระส าคัญ  

   ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียชนิดไม่ใช้
ออกซิเจนในสภาวะไร้อากาศ องค์ประกอบหลักของก๊าซชีวภาพ ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ 60 
- 70 % ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 28 - 38 % ก๊าซอ่ืน ๆ เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
และไนโตรเจน (N2) เป็นต้น ประมาณ 2 %  

ก๊าซธรรมชาติ เป็นก๊าซที่ผลิตได้จากแหล่งก๊าซใต้ดิน (Non-Associated Gas) และก๊าซ
ที่ติดมากับน้ ามันดิบจากหลุมน้ ามันดิบ (associated gas) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดที่มี
องค์ประกอบของก๊าซมีเทน (Methane) เป็นส่วนใหญ่ ให้ค่าออกเทนสูงถึง 120 RON อยู่ในสถานะ
ก๊าซที่มีแรงดันสูงมาก ๆ ขณะอยู่ในถังจะมีสถานะเป็นก๊าซ มีค่าแรงดันประมาณ 2,200 – 2,800 PSI 
หรือประมาณ 200 bar           

ก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นก๊าซเหลวภายใต้ความดัน LPG หรือ Liquefied 
Petroleum Gas เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที่มีองค์ประกอบของก๊าซโพรเพน (Propane) และ
บิวเทน (Butane) เป็นส่วนใหญ่ เป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศ โดยตัวเองไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ดังนั้นกลิ่นของ 
LPG จะเป็นการแต่งกลิ่นเพิ่มเติมในภายหลังเมื่อใช้เป็นพลังงานจะให้ค่าออกเทนถึง 105 RON ก๊าซ 
LPG มีแรงอัดที่ต่ า ขณะอยู่ในถังจะมีสถานะเป็นของเหลว มีค่าแรงดัน 100-130 PSI (ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว) หรือประมาณ 4-6 bar ใช้เป็นเชื้อเพลิงทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังใช้
เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนเบนซินอีกด้วย 
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แบบฝึกหัด หน่วยท่ี 4  

เรื่อง  เชื้อเพลิงก๊าซ 
 

จงเติมค าหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
 1. เชื้อเพลิงก๊าซคือ  
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

2. เชื้อเพลิงก๊าซที่ส าคัญ แบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบ้าง   
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 

3. ก๊าซชีวภาพคือ   
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 4. ก๊าซชีวภาพเกิดข้ึนได้โดย   
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 5. ก๊าซธรรมชาติคือ 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 6. ก๊าซธรรมชาติมีส่วนประกอบของก๊าซอะไรบ้าง 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 7. ประโยชน์หลักของการใช้ก๊าซธรรมชาติมีอะไรบ้าง 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 8. ก๊าซธรรมชาติที่น ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เรียกว่าอะไร 
...................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 
9. จงยกตัวอย่างแหล่งก าเนิดก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยมา 5 แหล่ง 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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10. ก๊าซที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ ามันดิบเรียกว่า 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 11. ส่วนประกอบที่ส าคัญของก๊าซปิโตรเลียมเหลวคือ 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 12. ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ  
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 13. สารที่เติมในก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีชื่อเรียกว่าอะไรและเพ่ือเหตุผลใดที่เติม 
.......................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

 14. อัตราการขยายตัวของก๊าซปิโตรเลียมเหลว 1 หน่วยปริมาณ จะเปลี่ยนเป็นไอก๊าซได้
ปริมาณก่ีหน่วยปริมาณ 

.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

 15. ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
 .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมท้ายบทเรียน 
หน่วยที่ 4  เช้ือเพลิงก๊าซ 

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มละ  3 – 5  คน  และท ากิจกรรมดังนี้ 
1. น าเสนอเก่ียวกับเชื้อเพลิงก๊าซ ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ  ก๊าซธรรมชาติ  และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เกี่ยวกับการก าเนิด คุณสมบัติ และการน ามาใช้งาน 
2. น าเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  5-10  นาที 

 
 

****************************************** 
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แบบประเมินผลกิจกรรมท้ายบทเรียน 
 

หน่วยที่  4  เช้ือเพลิงก๊าซ 
 
หัวข้อกิจกรรม                                                                                                    ? 
ชื่อกลุ่ม                                                                                                             ? 
สมาชิกกลุ่ม  1.     . 2.                      . 
   3.     . 4.                      . 
   5.     . 6.                      . 
 
ล าดับที่ รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 

1 การแบ่งหน้าที่ 10  ผลคะแนน 
ดี            = 9 – 10 
ปานกลาง  = 7 – 8 
พอใช้       = 4 – 6 
ปรับปรุง    = 1 – 3 

คะแนนเต็ม 

รวม 100 คะแนน  

 

2 การท างานเป็นทีม 10  
3 ความรับผิดชอบ 10  
4 ความถูกต้องเหมาะสมของกิจกรรม 10  
5 การแสดงความคิดเห็น 10  
6 ความพร้อมในการน าเสนอ 10  
7 บุคลิกในการน าเสนอ 10  
8 ความชัดเจนในการน าเสนอ 10  
9 การตอบข้อซักถาม 10  
10 การสรุปประเด็นส าคัญ 10  

รวมคะแนนที่ได้  
 
 
        ลงชื่อ                                    ผู้ประเมิน 
              (                                    ) 
            ?          /              /           / 
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