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การใช้ NGV นับว่ามีข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงต่อระยะทางท่ีประหยัดกว่าการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจํานวนสถานีบริการ 
NGV ในปัจจุบันที่ยังมีน้อย จัดเป็นอุปสรรคสําคัญส่งผลให้การหันมาใช้ NGV ไม่น่าดึงดูดใจเท่าที่ควร อีก
ทั้งนวัตกรรมทางยานยนต์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทําให้มีคําถามว่าผู้ใช้รถควรจะเปลี่ยนมาใช้ NGV ดี
หรือไม่ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ีควรปรับตัวอย่างไร 

การใช้ NGV ทั่วโลกนับว่าได้รับความนิยมมากขึ้น โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจัดเป็นผู้นําในตลาดน้ีซ่ึงมีปริมาณ
รถที่ใช้ NGV สูงเกินกว่า 50% ของจํานวนรถที่ใช้ NGV ทั้งหมดท่ัวโลก อีกท้ังการขยายตัวของปริมาณรถที่ใช NGV

1
 

ในชวงป 2002-2011 ของภูมิภาคน้ีก็ขยายตัวสูงสุดเฉล่ียอยูท่ีเกือบ 40% ตอป ในขณะท่ีท่ัวโลกมีการขยายตัวเฉล่ียท่ีประมาณ 20% ตอ
ป สําหรับประเทศไทยของเราก็ติด Top 10 เชนกัน คือมีจํานวนรถที่ใช NGV คิดเปน 2% ของท้ังโลกและมีการใช NGV ในป 2011 
เพ่ิมขึ้นถึง 27% จากปกอนหนา คิดเปน 8% ของพลังงานท่ีใชในภาคขนสงท้ังหมดของไทย (รูปท่ี 1) 

แล้วปัจจัยใดผลักดันให้ NGV เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของพลังงานเชื้อเพลิงท่ีน่าสนใจสําหรับผู้ขับขี่ยานยนต์ 
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอย่าง LPG 

ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นต่อระยะทางการวิ่งของรถที่ใช้ NGV ต่ํากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น แมอัตราส้ินเปลือง
เชื้อเพลิงของ NGV จะสูงกวาของ LPG โดย NGV 1 กิโลกรัมทําใหรถสามารถวิ่งไดประมาณ 15 กิโลเมตร ในขณะท่ี LPG 
ปริมาณเทากันทําใหรถวิ่งไดถึงเกือบ 21 กิโลเมตรแตดวย ณ ราคาปจจุบัน ของ NGV  และ LPG

2
 ท่ี 10.50 และ 21.38 บาทตอ

กิโลกรัม ตามลําดับ สงผลใหคาใชจายเชื้อเพลิงท่ีเกิดขึ้นตอการวิ่ง 1 กิโลเมตรของรถที่ใช NGV อยูท่ีราว 0.7 บาท ในขณะท่ีของ 
LPG อยูท่ีประมาณ 1 บาท หรืออาจกลาวไดวาการใช NGV ประหยัดกวา LPG 34% และประหยัดกวาการใชเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน

3
 

เชน แกสโซฮอลและเบนซิน ราว 80-85% 

NGV จัดเป็นเชื้อเพลิงที่ปลอดภัย เนื่องจากเบากวาอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะกระจายตัวขึ้นสูชั้นบรรยากาศดานบน
อยางรวดเร็ว ไมเกิดการสะสมตัวตามพ้ืนลางเหมือน LPG อีกท้ังขีดจํากัดการติดไฟและอุณหภูมิติดไฟดวยตัวเองของ NGV ก็สูง
กวาเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน (รูปท่ี 2) 

ขณะเดียวกัน การใช้ NGV จะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ NGV ที่เป็น

                                                 
1 NGV (Natural Gas for Vehicle) คือ กาซธรรมชาติที่ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต เกิดจากการนํากาซธรรมชาติ (สวนใหญเปนกาซมีเทน) มาอัดจนมี
ความดันสูง แลวนําไปเก็บไวในถัง ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเปนพิเศษ ซ่ึงสากลเรียกวา Compressed Natural Gas (CNG) หรือ กาซธรรมชาติอัด   
2 LPG ภาคขนสง 
3 ความส้ินเปลืองเชื้อเพลิงตอระยะทาง ของเบนซิน 95 เทากับ 4.64 บาท/กม. แกสโซฮอล 95 เทากับ 3.67 บาท/กม. และแกสโซฮอล 91 เทากับ 3.39 บาท/กม. 
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NGV ดีหรือด้อยอย่างไร...น่าดึงดูดแค่ไหนสาํหรับผู้ใช้รถ? 
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เชื้อเพลิงสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปนท่ีทราบกันดีวา ไอเสียของรถยนตท่ีใชน้ํามันเบนซินและดีเซล มีปริมาณ

ฝุนละออง และกาซพิษตางๆท่ีเปนอันตรายตอรางกายและตอโลกของเราปะปนเปนปริมาณมาก การเปล่ียนมาใช NGV ซึ่งมี

คุณสมบัติเผาไหมสมบูรณกวาเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ทําใหมีปริมาณฝุนละอองและกาซพิษตางๆ ท่ีปลอยออกมาคอนขางต่ํา ชวยลด

ปญหามลภาวะทางอากาศที่มีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยผลทดสอบมลพิษในเครื่องยนตจาก TNO Road-Vehicles 

Research Institute (Holland)พบวา เมื่อใช NGV เปนเชื้อเพลิง จะสามารถลดปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) ไดถึง 60% และ

ลดปริมาณออกไซดของไนโตรเจน (NOX) ได 13% เมื่อเทียบกับการใชน้ํามันเบนซิน อีกท้ังคุณภาพไอเสียของรถที่ใช NGV เปน

เชื้อเพลิงก็ถือวาดีกวาการใช LPG เชนกัน 

แต่เมื่อพิจารณาด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถานีบริการ การเปลี่ยนมาใช้ NGV อาจยังไม่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้รถได้มากนัก ปจจุบันประเทศไทยมีสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณ 21,000 

แหง กระจายอยูท่ัวประเทศ ในขณะท่ีมีสถานีบริการ NGV เพียง 474 สถานี (รูปท่ี 3) อยางในเขตกรุงเทพมหานครเราจะสามารถ

พบสถานีบริการนํ้ามัน และสถานีบริการ LPG ไดเฉล่ียทุกๆ 2 ตารางกิโลเมตร และ 6 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ แตของ NGV 

จะใชระยะทางไกลถึงกวา 12 ตารางกิโลเมตร สงผลใหรถท่ีใช NGV ยังคงเผชิญความยากลําบากในการหาสถานีบริการ อีกท้ัง

ตามกฎกระทรวงพลังงานก็ระบุไมใหมีการเปดสถานีบริการ NGV ในเขตชุมชน เชน โรงพยาบาล, โรงเรียน, ศูนยการคาฯลฯ และสถานีฯ 

จะตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวไมนอยกวา 60 เมตรรวมท้ังตองมีพ้ืนท่ีจํานวนมากเพ่ือกอสรางอาคารคอมเพรสเซอรและใหรถ

ขนสงกาซ NGV สามารถเขา-ออกและกลับรถภายในสถานีฯ ได ประกอบกับตนทุนในการลงทุนสรางสถานีบริการ NGV สูงกวาสถานี

บริการ LPG ราว 1-2 เทา ก็ย่ิงทําใหการขยายการเปดสถานีฯ เผชิญอุปสรรคมากขึ้นจากขอจํากัดเหลานี้  

นอกจากนี้ คาติดต้ังอุปกรณ NGV สําหรับเคร่ืองยนตเบนซินและดีเซลสําหรับรถยนตท่ัวไป (Light Duty Vehicle) ท่ีนับวาคอนขาง

สูงอยูท่ี 38,000-65,000 บาท เมื่อเทียบกับคาติดต้ังอุปกรณ LPG ท่ีประมาณ 15,000-43,000 บาท ประกอบกับความจุของตัวถัง 

NGV ท่ีบรรจุเชื้อเพลิงไดนอยกวา LPG สงผลใหผูใช NGV ตองเขาสถานีฯ เพ่ือเติมเชื้อเพลิงถ่ีกวาท้ังๆ ท่ีมีสถานีฯ รองรับนอย

กวา ขณะเดียวกัน พบวาการเขาใชบริการในสถานีฯ แตละคร้ังจะตองรอคิวคอนขางนานถึงกวาคร่ึงชั่วโมง
4
 จึงไมนาแปลกใจท่ีการ

เปล่ียนมาใช NGV อาจไมนาดึงดูดสําหรับใครหลายๆ คน  

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของภาคขนส่งเชิงพาณิชย์ การปรับเปลี่ยนมาใช้ NGV ยังนับว่าคุ้มค่า เนื่องดวย

การเดินรถโดยสารมีเสนทางท่ีแนนอน หรือมีแผนการขนสงสินคาไปยังจุดตางๆ อยางชัดเจน ทําใหผูประกอบการดานขนสงเชิง

พาณิชยสามารถวางแผนหรือกําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะเขาใชบริการสถานีบริการ NGV ไดอยางชัดเจน จึงไมไดรับผลกระทบในการเขาถึง

สถานีบริการท่ีมีจํานวนคอนขางนอยในปจจุบัน อีกท้ัง ณ คาพลังงานท่ีเทากัน ระดับราคา NGV ท่ีคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับ

เชื้อเพลิงชนิดอ่ืนๆ ก็ย่ิงมีสวนจูงใจใหรถขนสงเชิงพาณิชยหันมาใช NGV  

นอกจากน้ี นวัตกรรมทางยานยนต์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสอนุรักษ์พลังงานโลก ทําให้รถ 
Hybrid และ Electric น่าจะก้าวเข้ามาเป็นรถแห่งอนาคตท่ีได้รับความนิยมมากกว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
อย่าง NGV สังเกตไดวาการออกแบบเทคโนโลยียานยนตในระยะหลังมุงเนนดานการประหยัดพลังงานโลกอยางมาก โดยจาก

                                                 
4 จากการสัมภาษณผูใชบริการและผูประกอบการสถานีบริการ NGV 
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การศึกษาของ International Energy Association (IEA) ไดขอสรุปวา ต้ังแตป 2020 ยอดขาย Electric vehicles และ Hybrid 

vehicles จะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว (รูปท่ี 4) ในขณะท่ีปริมาณการขาย Fossil fuel vehicles เชน รถท่ีใชดีเซล เบนซิน 

LPG และ NGV กลับเดินสวนทิศทาง โดยคาดการณวายอดขายรถดังกลาวจะทยอยปรับลดลงอยางชาๆ 
Implication  

 

ธุรกิจสถานีบริการ NGV ยังคงเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจลงทุนต่อไป โดยเฉพาะบริเวณ
ตามแนวท่อส่งก๊าซใหม่ ทางบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดมีแผนขยายเครือขายทอสงกาซ

ธรรมชาติเพ่ือพัฒนาการใชกาซธรรมชาติในทุกภูมิภาค อีกท้ังยังวางแผนเพิ่มจํานวนสถานีบริการ 

NGV ในพ้ืนท่ีดังกลาว จึงนาจะเปนโอกาสท่ีดีสําหรับนักลงทุนท่ีสนใจเปดสถานีฯ ซึ่งควรเริ่มจากการ

เปดสถานีฯ ในพ้ืนท่ีท่ีมีแนวทอพาดผาน ท่ีอาจเปน logistic hub ยอยๆ ในระยะตอไป แลวคอย

กระจายการลงทุนไปสูพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยคาดวาพ้ืนท่ีท่ีมีแนวทอพาดผานเปนจุดท่ีนาลงทุน เชน 

บริเวณตั้งแตระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ไปจนถึงนครนายก จากโครงการทอสงกาซธรรมชาติ

เสนท่ี 4 ระยอง-แกงคอย ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2014 พ้ืนท่ีเชื่อมตอต้ังแตอยุธยา ผาน

อางทอง ชัยนาท ถึงนครสวรรค ของโครงการทอสงกาซธรรมชาติบนบก นครสวรรค ท่ีมีแผนจะ

กอสรางภายในป 2014 และพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระหวางสระบุรีและนครราชสีมา ของโครงการทอสงกาซ

ธรรมชาติบนบก นครราชสีมา ท่ีคาดวาจะเริ่มกอสรางภายในไตรมาส 2 ของปนี้ และจะสรางเสร็จใน

ป 2015 

  ขณะเดียวกัน หากมีการเปิดสถานีบริการ NGV เพ่ิมขึ้น น่าจะมีส่วนเป็นแรงผลักดัน
หลักให้ผู้ใช้รถหันมาใช้ NGV มากข้ึนตามไปด้วย ทําใหคาดไดวา ในระยะส้ันการเปล่ียนมาใช 

NGV ก็ดูนาสนใจไมนอย อีกท้ังธุรกิจสถานีบริการ NGV นาจะมีอนาคตท่ีสดใส ท้ังจากจํานวนลูกคาท่ี

ขยายตัวมากขึ้น ประกอบกับความไดเปรียบจากจํานวนสถานีบริการฯ ในปจจุบันท่ียังมีคอนขางนอย ทําให

มีชองทางขยายสถานีบริการตอไปไดอีกมาก  

  แม้การใช้ NGV จะสามารถตอบสนองผู้ใช้รถได้ค่อนข้างดีในปัจจุบัน ในระยะยาว
ธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์จะต้องวางกลยุทธ์การผลิตที่ เหมาะสม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ขับขี่ในอนาคตได้อย่างสูงสุด 
ตัวอยางเชน บริษัท Energy Reform ซึ่งเปนบริษัทติดต้ังอุปกรณกาซในรถยนต ไดมีการคิดคน

นวัตกรรมใหมสําหรับรถในอนาคตที่เรียกวา “Energy 4.0” ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีระบบกาซ NGV 

และ LPG ติดต้ังในรถยนต Hybrid เปนครั้งแรกในโลก ทําใหสามารถใชพลังงานเชื้อเพลิงได 4 ชนิด

ในรถคันเดียว คือ น้ํามัน ไฟฟา LPG และ NGV โดยไมทําใหสมรรถนะของรถลดลง แตกลับทําให

ประหยัดพลังงานเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา 
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รูปท่ี 1: การใช NGV ไดรับความนิยมเพ่ิมขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค สวนประเทศไทยก็มีการใช NGV เปน
สัดสวนท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบกับการใชเชื้อเพลิงชนิดตางๆ ของภาคขนสง 

 

 
 

 

รูปท่ี 2: NGV จัดเปนเชื้อเพลิงท่ีปลอดภัย หากเกิดการรั่วไหลจะลอยขึ้นสูชั้นบรรยากาศอยางรวดเร็ว และการติดไฟคอนขางยากมาก 

 

ขอเปรียบเทียบ

 

NGV LPG นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล

สถานะ เปนกาซ เปนกาซ และเก็บในรูป
ของเหลว ที่ความดัน 7 บาร เปนของเหลว เปนของเหลว 

นํ้าหนัก เบากวาอากาศไมมีการสะสม 
เมื่อเกิดการร่ัวไหล 

หนักกวาอากาศจึงเกิดการ
สะสม ซ่ึงเปนอันตราย หนักกวาอากาศ หนักกวาอากาศ 

ขีดจํากัดการติดไฟ *
(Flammability limit, 

%โดยปริมาตร)
5 – 15 % 2.0 - 9.5 % 1.4 – 7.6 % 0.6 – 7.5 %

อุณหภูมิติดไฟ 
(Ignition Temperature) 650 °C 481 °C 275 °C 250 °C

ความสิ้นเปลืองตอระยะทาง ~0.7 บาท/กม. ~1 บาท/กม. ~4 บาท/กม. ~ 2.5 บาท/กม.

ราคาขายปลีก
 ณ 12 ก.พ. 2013 10.5 บาท/กก. 21.38 บาท/กก. 48.35 บาท/ลิตร 29.99 บาท/ลิตร

เปรียบเทียบคุณสมบัติดานตางๆ ของ NGV กับเชื้อเพลิงรถชนิดอ่ืนๆ

 
 

* ขีดจํากัดการติดไฟ เปนขอบเขตการเผาไหมท่ีตองมีสัดสวนของไอเชื้อเพลิงในอากาศท่ีจะลุกไหมไดเม่ือมีประกายไฟ หรือความรอนสูงถึงอุณหภูมิติดไฟ 

ท่ีมา: การวิเคราะหโดย SCB EIC จากขอมูลของ PTT และ EPPO 



 
 
 
 
 

 
This information enclosed herewith is intended for discussion purposes only.  Although the information provided herein is believed to be reliable, SCB 
makes no representation as to the accuracy or completeness of such information or otherwise provided by SCB.  Prior to acting on any information 
contained herein or proceeding with a transaction which may arise as a result of this material, the recipients must determine the risks and merits, 
including legal, tax, and accounting characterizations and consequences, without reliance on SCB. SCB does not provide tax, legal or accounting 
advice and do not warrant the advice provided by others.  

 
รูปท่ี 3: ปจจุบันประเทศไทยมีสถานีบริการ NGV เพียง 474 สถานี ในขณะท่ีจํานวนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงสูงถึงประมาณ 
21,000 แหง กระจายอยูท่ัวประเทศ สะทอนถึงความไมสะดวกในการเขาถึงสถานีบริการ NGV 
 

 
 

 
 
 

 
 
ท่ีมา: การวิเคราะหโดย SCBEIC จากขอมูลของกรมธุรกิจพลังงาน 
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รูปท่ี 4: รถ Hybrid และ Electric มีแนวโนมกาวเขามาเปนรถแหงอนาคต 
  
 Light Duty Vehicle Sales Forecast by fuel type (2000-2050) 

 
 
 

ท่ีมา: International Energy Association (IEA) 
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