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กาซธรรมชาติ (NGV/LPG) คืออะไร 
 

กาซ ธรรมชาต ิ เปนพลังงานปโตรเลียมชนิดหนึ่ง เชนเดียวกับน้ํามัน ที่จริง น้ํามัน กาซธรรมชาติ 
และถานหิน ก็คือ ซากพืชและซากสัตวที่ทับถมกันมานานหลายแสนหลายลานป และทับถมสะสมกัน จนจม
อยูใตดิน แลวเปล่ียนรูปเปนส่ิงที่เรียกวา ฟอสซิล ระหวางนั้นก็มีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ จนซากสัตว
และซากพืชหรือฟอสซิลนั้นกลายเปนน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และถานหิน ที่เรานํามาใชประโยชนไดในที่สุด 
เราจึงเรียกเชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน วา เชื้อเพลิงฟอสซิล 
 
ในทางวิทยาศาสตร เรารูกันดีวา ตนพืชและสัตว รวมท้ังคน ประกอบดวยเซลลเล็กๆ มากมาย เซลลเหลานี้
ประกอบดวยธาตุไฮโดรเจนและธาตุคารบอนเปนหลัก เวลาซากสัตวและซากพืชทับถมและเปล่ียนรูปเปน
น้ํามันหรือกาซธรรมชาติหรือถานหิน พวกนี้จึงมีองคประกอบของสารไฮโดรคารบอนเปนสวนใหญ และเมื่อนํา
ไฮโดรคารบอนเหลานี้มาเผา จะใหพลังงานออกมาแบบเดียวกับที่เราเผาฟน เพียงแตเชื้อเพลิงฟอสซิล เชน 
น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือถานหิน ใหความรอนมากกวา 
 
กาซธรรมชาติมีกาซหลายอยางประกอบเขาดวยกัน มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน 
ฯลฯ แตโดยทั่วไปจะประกอบดวยกาซมีเทนเปนสวนใหญ คือ รอยละ 70 ขึ้นไป กาซพวกนี้เปนสาร
ไฮโดรคารบอนทั้งส้ิน เมื่อจะนํามาใช ตองแยกกาซออกจากกันเสียกอน จึงจะใชประโยชนไดเต็มที่ นอกจาก
สารไฮโดรคารบอนแลว กาซธรรมชาติยังอาจประกอบดวยกาซอื่นๆ อาทิ กาซคารบอนไดออกไซด 
ไฮโดรเจนซัลไฟด ไนโตรเจน และน้ํา เปนตน สารประกอบเหลานี้สามารถแยกออกจากกันได โดยนํามาผาน
กระบวนการแยกที่โรงแยกกาซธรรมชาติ กาซที่ไดแตละตัวนําไปใชประโยชนตอเนื่องไดอีกมากมาย 
 
คุณสมบัติท่ัวไปของกาซธรรมชาติ 

• เปนเชื้อเพลิงปโตรเลียมชนิดหนึ่ง เกิดจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตนับลานป  
• เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ประกอบดวยกาซมีเทนเปนหลัก  
• ไม มีสี ไมมีกล่ิน ปราศจากพิษ ( สวนมากกลิ่นที่เราคุนเคยจากกาซธรรมชาติเปนผลมาจาก การเติม

สารเคมีบางประเภทลงไป เพ่ือใหผูใชรูไดทันทวงทีเมื่อเกิดเหตุการณกาซรั่ว)  
• เบากวาอากาศ (ความถวงจําเพาะ 0.5-0.8 เทาของอากาศ)  
• ติดไฟได โดยมีชวงของการติดไฟที่ 5-15% ของปริมาตรในอากาศ และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟได

เองคือ 537-540 องศาเซลเซียส  

คุณประโยชนของกาซธรรมชาติ 

• เปนเชื้อเพลิงปโตรเลียมที่นํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง มีการเผาไหมสมบูรณ  
• ลดการสรางกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนสาเหตุของภาวะโลกรอน  
• มีความปลอดภัยสูงในการใชงาน เนื่องจากเบากวาอากาศ จึงลอยขึ้นเมื่อเกิดการรั่ว  
• มีราคาถูกกวาเชื้อเพลิงปโตรเลียมอื่นๆ เชน น้ํามัน น้ํามันเตา และกาซปโตรเลียมเหลว  
• สามารถสรางมูลคาเพ่ิม ชวยขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
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• กาซ ธรรมชาติสวนใหญที่ใชในประเทศไทยผลิตไดเองจากแหลงในประเทศ จึงชวยลดการนําเขา
พลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ และประหยัดเงินตราตางประเทศไดมาก  

การใชกาซธรรมชาติสําหรับรถยนต (NGV ) 

Natural Gas for Vehicles ( NGV ) คือ กาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต โดยกาซ 
NGVนี้มีมีสวนประกอบหลักคือ กาซมีแทนที่มีคุณสมบัติเบากวาอากาศ สวนใหญจะมีการใช อยูในสภาพเปน
กาซที่ถูกอัดจนมีความดันสูง (ประมาณ 3,000 ปอนด ตอ ตารางนิ้ว) เก็บไวในถังที่มีความแข็งแรง ทนทานสูง
เปนพิเศษ เชน เหล็กกลา บางครั้งเรียกกาซนี้วา CNG ( Compressed Natural gas ) หรือ กาซธรรมชาติอัด 
การใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต มีขอดีคือ เกิดการเผาไหมสมบูรณ ใหมลพิษต่ําโดยเฉพาะ
ปริมาณฝุนละออง ( Particulate ) และควันดํา 

รูปแบบการใช NGV กับรถยนต 

• รถยนตใชกาซ NGV เปนเชื้อเพลิงอยางเดียว ( Dedicated NGV ) สวนใหญผลิตจากโรงงาน
โดยตรง ใชเครื่องยนตที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นสําหรับใชกาซธรรมชาติโดยเฉพาะ  

• รถยนตใชกาซ NGV ระบบเชื้อเพลิงทวิ ( Bi-Fuel System ) ซึ่งระบบท่ีสามารถเลือกใชน้ํามัน
เบนซินหรือใช NGV เปนเชื้อเพลิงไดโดยเพียงแตปรับสวิตชเลือกใชเชื้อเพลิงเทานั้น  

• รถยนตใชกาซ NGV ระบบเชื้อเพลิงผสม ( Dual-fuel system ) ซึ่งเปนระบบใชน้ํามันดีเซล ผสม
กาซ NGV โดยใชรวมกัน  

1. ระบบความปลอดภัย ความปลอดภัยของระบบเชื้อเพลิงกาซ ( NGV SAFETY ADVICE )  
ระบบ BRC / NGV ไดถูกออกแบบตามมาตรฐานที่ใหความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยุโรป ECE R110 ทําใหรถของทานมีความปลอดภัยสูงสุดและทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ กาซธรรมชาติ เปนกาซประเภท ( NON - TOXIC) และไมเปนอันตรายตอการสูด
หายใจเขาไปในปริมาณความเขมขนต่ําและกาซ ธรรมชาติมีน้ําหนักเบากวาอากาศ ดังนั้นเมื่อมีการ
รั่วตามจุดขอตอตาง ๆ กาซธรรมชาติจะลอยขึ้นสูอากาศไมสะสมในรถยนต  

o กรณี ที่สงสัย หรือพบวามีการรั่วไหลของกาซธรรมชาติ ควรจอดรถในที่โลง , ดับ
เครื่องยนตและปดวาลวมือที่ถังบรรจุกาซธรรมชาติ จากนั้นปรับไปใชเชื้อเพลิงแกสโซลีน 
และนํารถยนตของทานไป ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญที่ไดมาตรฐาน  

o เมื่อเติมกาซธรรมชาติใหเปด ฝาครอบพลาสติกที่ครอบหัวเติมกาซ จะมีสวิตชที่การทํางาน
ตัดระบบของเครื่องยนตโดยอัตโนมัติ เครื่องยนตจะสตารทไมติด  

2. การซอมบํารุงการปรับเปลี่ยน (CONVERSION MAINTENANCE)  
อุปกรณเสริมเพ่ือใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติในรถของทาน ตองการการซอมบํารุงเพียงเล็กนอย
เทานั้นคําแนะนํานี้จะชวยใหรถของทานทํา งานดวยสมรรถนะที่ดีที่สุด  

การตรวจสอบระยะ 1,000 กิโลเมตร 
เมื่อเครื่องยนตติดตั้งระบบ NGV และใชงานแลวประมาณ 1,000 กิโลเมตร กรุณานํารถเขาศูนยเพ่ือ

ทําการ ปรับตั้ง (JUNE UP) และเพ่ือตรวจสอบการทํางานอีกครั้งทั้งระบบ โปรดติดตอกับผูเชี่ยวชาญ หรือ
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ศูนยบริการเพื่อทําการตรวจสอบรถของทาน ( ดูรายการตรวจสอบที่ 1000 กิโลเมตร ในหัวขอตารางการซอม
บํารุง ) 
 
การตรวจสอบประจําป 

การตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ นั้นควรมีการตรวจสอบทุกป ( ดูรายการตรวจสอบ
ประจําป ในหัวขอตารางการซอมบํารุง ) 
 
ถังบรรจุเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ  

ชิ้นสวนอุปกรณ ระยะเวลา 
- รักษาระบบการจุดระเบิด (IGNITION SYSTEM) ใหอยูในสภาพทีส่มบูรณ (ดูตารางการซอมบํารุงจาก คูมือการใช

รถของทาน) 
- เปล่ียนน้ํามันเครื่อง  ตาม ระยะเวลาทีบ่ริษัทผูผลิตแนะนํา  
- เปล่ียนกรองอากาศ  ทุก20,000-30,000 กิโลเมตรหรอืตามความจําเปน  
- ทําความสะอาดกรองอากาศ  ทุก ๆ อาทิตย  
- เปล่ียนกรองกาซ NGV  ทุก 40,000 กิโลเมตร หรือทุก 1 ป  
- เปล่ียนหัวเทยีน  ทุกๆ30,000 กิโลเมตร  
- ตรวจสอบขอตอและอุปกรณ NGV (ยกเวนสวนอุปกรณ
ไฟฟา)  

ดวย น้ําสบูทุก ๆ เดือน  

- ทําการใชระบบเชื้อเพลิง  อยาง นอย 10 กิโลเมตร/วัน  
- ตรวจสอบตั้งคาการทํางานในระบบเชื้อเพลิงNGV  เมื่อ มีการซอมแซมเครื่องยนตใหม  
- การตรวจสอบถงับรรจุเช้ือเพลงกาซธรรมชาติ NGV  ตองทําการตรวจและรับรอง ทุกๆ 5 ป 
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กาซปโตเลียมเหลว กับ กาซหุงตม ( LPG ) 
กาซหุงตม มีชื่อเปนทางการวากาซปโตรเลียมเหลว ( liquefied petroleum gas : 

LPG ) หรือเรียกยอๆ วา แอลพีจี เปนผลิตภัณฑทีไ่ดจากการแยกน้ํามันดิบในโรงกลั่นนํ้ามัน
หรือการแยกกาซ ธรรมชาติ ในโรงแยกกาซธรรมชาต ิ กาซปโตรเลียมเหลวประกอบดวย
สวนผสมของไฮโดรคารบอน 2 ชนิด คือ โพรเพนและบวิเทน ในอัตราสวนเทาใดก็ได หรือ
อาจจะเปนโพรเพนบริสุทธิ ์ 100% หรือบิวเทนบริสทุธิ์ 100% ก็ได สําหรับในประเทศไทยกาซ
หุงตมสวนใหญไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติโดยใชอัตรา สวนผสมของโพรเพน และบิวเทน
ประมาณ 70:30 ซ่ึงจะใหคาความรอนทีสู่ง ทําใหผูใชประหยัดเวลาและคาเชื้อเพลิง  

กาซ ปโตรเลียมเหลวสามารถใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม ในครัวเรือน ในโรงงานอุตสาหกรรม และใน
ยานพาหนะได เชนเดียวกับกาซธรรมชาติที่สามารถใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และในยานพาหนะ แตในประเทศไทยยังไมมีการนํากาซธรรมชาติมาใชงานในครัวเรือนโดยตรง 
ดวยคุณสมบัติในการเปนเชื้อเพลิงติดไฟของกาซธรรมชาติและกาซหุงตม เพ่ือความปลอดภัย ผูใชตองใสใจ
ในการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการใชงานอยางเครงครัด  

คุณสมบัติท่ัวไปของ LPG 

• เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ประกอบดวยกาซโพรเทนและนิวเทน เปนหลัก  
• ไมมีกล่ิน ไมมีสี ปราศจากพิษ ( แตโดยทั่วไปจะเติมสารเคมีเพ่ือความปลอดภัย )  
• หนักกวาอากาศ  
• ติดไฟไดในชวงของการติดไฟที่ 2–15% ของปริมาณในอากาศและอุณหภูมิที่ติดไฟไดเองคือ 400 c  ํ  

คุณประโยชนของกาซ LPG 

• เปนเชื้อเพลิงที่นํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงมีการเผาไหมสมบูรณ  
• ลดการสรางกาซเรือนกระจก ซึ่งเปนสาเหตุของภาวะไอกรีน  
• มีราคาถูก 9.5 ( 05/08/48 )  
• กาซอยูในสภาพแรงดันต่ํา 180 psi  
• อัตราการสิ้นเปลืองกาซเทียบเทากับการใชน้ํามันเบนซิน  
• อุปกรณมีราคาถูกกวาอุปกรณกาซ NGV  

ตารางการดูแลและบํารุงรักษาที่ควรทําเปนประจํา(REGULAR MAINTENANCE)   
ขอเปรียบเทียบ ระยะเวลา กาซหุงตม 
ความปลอดภัย มีความปลอดภัยสูงเน่ืองจาก เบากวาอากาศ

เม่ือเกิดการรั่วไหล จะลอย ข้ึนสูอากาศทันที  
เน่ืองจากหนักกวาอากาศ เม่ือเกิดการรั่วไหลจะ
กระจายอยูตามพื้นราบ 

ความพรอมในการนํามาใชงาน  สถานะเปนกาซนําไปใชไดเลย  สถานะเปนของเหลว ตองทําใหเปนกาซ กอน
นําไปใชงาน  

ประสิทธิภาพการเผาไหม  เผาไหมไดสมบูรณ  เผาไหมไดสมบูรณ  

คุณลักษณะของเชือ้เพลิง  
ไมมีสี ไมมีกลิ่นเผาไหม ปราศจากเขมาและ
กํามะถัน  

ไมมีสี ไมมีกลิ่น แตโดยทั่วไป จะเติมสารเคมี
เพื่อความปลอดภยั 



สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 

ขอเปรียบเทียบ ระยะเวลา กาซหุงตม 
จํานวนสถานีบริการ  36 แหง ( กค 48)  กวา 200 แหงทั่วประเทศ 

 
ระบบความปลอดภัย ความปลอดภัยของระบบเชื้อเพลิงกาซ ( LPG SAFETY ADVICE ) 

ระบบ LPG ซึ่งผลิตโดย BRC ไดถูกออกแบบตามมาตรฐานที่ใหความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยุโรป ECE 67 ซึ่งทําใหรถของทานมีความปลอดภัยสูง และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ • กรณี
ที่สงสัย หรือพบวามีการรั่วไหลของแกส ควรปฏิบัติดังนี้  

1. ดับเคร่ืองยนต และเคล่ือนยายไปที่อากาศถายเท  
2. ปดวาลวทันทีเมื่อพบแกสรั่ว (มีกล่ินเหม็น) หรือ ไดยินเสียงรั่วซึม  
3. หยุดการกระทําที่อาจเกิดประกายไฟ ตรวจหาจุดรั่วซึมและแกไขจนกวามีการรั่วซึม  
4. หากทําการแกไขดวยตัวเองไมไดทําการสับสวิทชมาใชเบนซินและนํารถมาซอมที่ศูนยติดตั้ง  

การซอมบํารุงการปรับเปลี่ยน (CONVERSION MAINTENANCE) 
ระบบ LPG ซึ่งผลิตโดย BRC ไดถูกออกแบบตามมาตรฐานที่ใหความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยของยุโรป ECE 67 ซึ่งทําใหรถของทานมีความปลอดภัยสูง และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ • กรณี
ที่สงสยั หรือพบวามีการรั่วไหลของแกส ควรปฏิบัติดังนี้  

1. ดับเคร่ืองยนต และเคล่ือนยายไปที่อากาศถายเท  
2. ปดวาลวทันทีเมื่อพบแกสรั่ว (มีกล่ินเหม็น) หรือ ไดยินเสียงรั่วซึม  
3. หยุดการกระทําที่อาจเกิดประกายไฟ ตรวจหาจุดรั่วซึมและแกไขจนกวามีการรั่วซึม  
4. หากทําการแกไขดวยตัวเองไมไดทําการสับสวิทชมาใชเบนซินและนํารถมาซอมที่ศูนยติดตั้ง  

ตารางการดูแลและบํารุงรักษาที่ควรทําเปนประจํา  
ชิ้นสวนอุปกรณ ระยะเวลา 
- รักษาระบบการจุดระเบิด (IGNITION SYSTEM) ใหอยูในสภาพที่สมบูรณ (ดูตารางการซอมบํารุงจาก คูมือการ

ใชรถของทาน) 
- เปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง  ตาม ระยะเวลาที่บริษัทผูผลิตแนะนํา  
- เปลี่ยนกรองอากาศ  ทุก20,000-30,000 กิโลเมตรหรือตามความจําเปน  
- ทําความสะอาดกรองอากาศ  ทุก ๆ อาทิตย  
- เปลี่ยนกรองกาซ LPG  ทุก 40,000 กิโลเมตร หรือทุก 1 ป  
- เปลี่ยนหัวเทียน  ทุกๆ30,000 กิโลเมตร  
- ตรวจสอบขอตอและอุปกรณ LPG (ยกเวนสวนอุปกรณไฟฟา) ดวย นํ้าสบูทุก ๆ เดือน  
- ทําการใชระบบเชื้อเพลิง  อยาง นอย 10 กิโลเมตร/วัน  
- ตรวจสอบต้ังคาการทํางานในระบบเชื้อเพลิงLPG  เม่ือ มีการซอมแซมเคร่ืองยนตใหม  
-การตรวจสอบถังบรรจุเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ  อาย ุไมเกิน 10 ป ( ไมตองตรวจและทดสอบ ) อายุเกิน 10 ป ( 

ตองตรวจและทดสอบทุก 5 ป )  

 


