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กา๊ซจากพมา่
18%

LNG
7%

อา่วไทย
50%

การจดัหากา๊ซธรรมชาติ การใชก้า๊ซธรรมชาติ

ปรมิาณกา๊ซทีจ่ดัหาท ัง้หมด 4,764 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั ปรมิาณการใชก้า๊ซฯท ัง้หมด 4,764 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุ/วนั

(ณ 31 ธ.ค. 58)

ผลติไฟฟ้า

60%
อุตสาหกรรม

14%

โรงแยกกา๊ซ

20%

NGV

6%

2558

โรงแยกกา๊ซ
20%

NGV 
6%

ผลติไฟฟ้า
60%อตุสาหกรรม

14%

การจดัหา และการใชก้า๊ซธรรมชาตขิองประเทศไทย
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JDA
12%

กา๊ซบนบก
13%



กา๊ซโซลนีธรรมชาติ (NGL)  
น าไปผสมเป็นน ้ามนัเบนซนิ

กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดใ์ชใ้นอตุสาหกรรม

โรงแยกกา๊ซฯ

หนว่ยที ่1-6

กา๊ซธรรมชาติ
จากอา่วไทย

เป็นเชือ้เพลงิผลติกระแสไฟฟ้า

เป็นเชือ้เพลงิในอตุสาหกรรม

วัตถดุบิส าหรับอตุสาหกรรมปิโตรเคมี

กา๊ซปิโตรเลยีมเหลวใชเ้ป็นเชือ้เพลงิใน
ครวัเรอืนและยานพาหนะ (LPG)*

CO2

C5
+

กา๊ซธรรมชาติ
น าเขา้จากพมา่

C2 , C3

C1

C3+C4

5

LNG น าเขา้จากตา่งประเทศ

ทีม่าของกา๊ซ : ของเหลวเหมอืนกนั แต ่LPG ไมใ่ช ่LNG

* LPG (Liquefied Petroleum Gas) หรอื กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว จากระบวนการแยกกา๊ซ และ กลัน่น ้ามนั
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*   ขดีจ ากัดการตดิไฟ (Flammability Limit) เป็นขอบเขตการเผาไหมท้ีต่อ้งมสีดัสว่นของไอเชือ้เพลงิในอากาศทีจ่ะลกุไหมไ้ดเ้มือ่มปีระกาย
ไฟ หรอืมคีวามรอ้นสงูถงึอณุหภมูติดิไฟ

ขอ้เปรยีบเทยีบ น า้มนัดเีซล LPG NGV LNG

สถานะ เป็นของเหลว
เป็นกา๊ซและจะเก็บ

ในรปูของเหลว 
เป็นกา๊ซ เป็นของเหลว

ลกัษณะถงัทีจ่ดัเก็บ ถงับรรจขุองเหลว ถงัความดนัต า่ ถงัความดนัสงู
ถงัฉนวน 2 ช ัน้
อณุหภมูติ า่
ความดนัต า่

น า้หนกั หนกักวา่อากาศ

หนกักวา่อากาศจงึ

เกดิการสะสมซึง่เป็น

อนัตราย

เบากวา่อากาศ
ไมม่กีารสะสม

เมือ่เกดิการร ัว่ไหล

ของเหลว
ทีค่วามดนั
บรรยากาศ 

อณุหภมู ิ- 160 oC

ขดีจ ากดัการตดิไฟ *
(Flammability Limit              
%โดยปรมิาตร)

0.6 – 7.5% 2 - 9.5% 5 - 15% 5 - 15%

อณุหภมูติดิไฟ 
(Ignition Temperature)

250 oC 481 oC 650 oC 650 oC

คา่ความรอ้น 36,722 Btu/Liter 26,595 Btu /Liter 35,947 Btu / Kg 51,000 Btu / Kg

ความแตกตา่งของผลติภณัฑ ์LNG  NGV และ LPG
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LNG กบั NGV : ตา่งกนั และเหมอืนกนั อยา่งไร
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LNG กบั NGV : สถานะตา่งกนั  แตใ่ชง้านเหมอืนกนั

LNG  อยูใ่นสถานะ “ของเหลว (LNG)”

ถังชนดิ Cryogenics ( 2 ชัน้) ทีส่ามารถเก็บรักษา

ความเย็นของกา๊ซเหลวทีอ่ณุหภมู ิ-162 °c ได ้

NGV อยูใ่นสถานะ “กา๊ซ ”
ถังโลหะทีท่นแรงดันไดม้ากกวา่ 300 บาร์
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อปุกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น
(Vaporiser)

เครือ่งยนต์

อปุกรณ์กา๊ซ

อปุกรณ์กา๊ซ

ถงับรรจ ุNGV

ถงับรรจ ุ LNG

มอก.2311  หรอื ISO 11439
หรอื ECER 110

มอก.2325  หรอื  ISO 15500  
หรอื  ECER 110 

ASMA Section VIII Divi. 1 (U Stamp) 



NGV
ความรูเ้ก ีย่วกบั 
การใชง้าน NGV
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สถานจีา่ยกา๊ซ

สถานบรกิารฯ แนวทอ่

สถานบีรกิารฯลกู/ 
นอกแนวทอ่

รถขนสง่กา๊ซ

ผูใ้ชร้ถ NGVผูใ้หบ้รกิารกา๊ซ NGV 

กรมธุรกจิพลงังาน กรมธุรกจิพลงังานกรมการขนสง่ทางบก กรมการขนสง่ทางบก

มาตรฐาน/ความปลอดภยัสถาน ี มาตรฐานรถขนสง่+ถงัขนสง่ มาตรฐาน/ความปลอดภยัสถาน ี มาตรฐานการตดิต ัง้/
ตรวจสภาพรถ/

หนว่ยงานภาครฐัในการก ากบัดแูลธุรกจิ NGV

สายโซธุ่รกจิ NGV ของประเทศไทย
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กรมธุรกจิพลงังาน



การดแูลบ ารงุรกัษารถใชก้า๊ซฯ
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ตรวจเช็คถงัและ
อปุกรณ์กา๊ซกบั

ผูต้รวจและทดสอบฯ 
ปีละ 1 คร ัง้

Campaign 
ปตท. รณรงคค์วามปลอดภยัใช ้NGV 

เร ิม่ พ.ค. 59 

ปตท. รณรงคค์วาม
ปลอดภัยใช ้NGV ปี 58  



1. ขณะเตมิกา๊ซ ตอ้งดบัเครือ่งทกุคร ัง้

2. หา้มใชโ้ทรศพัทม์อืถอืขณะเตมิกา๊ซ

3. ปฏบิตัติามป้ายค าแนะน าและขอ้หา้มในสถานบีรกิารอยา่งเครง่ครดั

4. ระวงัไมใ่หม้ปีระกายไฟเกดิขึน้ขณะเตมิกา๊ซ

5. เพือ่ความปลอดภยั  ตอ้งลงจากรถ ในขณะเตมิกา๊ซ

ขอ้ปฏบิตัใินสถานบีรกิาร NGV 
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LNGความรูเ้ก ีย่วกบั 
การใช ้LNG
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คณุสมบตัเิดน่ของ LNG

1. LNG ไรก้ลิน่ ไรส้ารพษิ ปราศจากสารกัดกรอ่น และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

2. หากเกดิการร่ัวไหล  LNG จะระเหยไปในอากาศอยา่ง รวดเร็วและไมเ่หลอืสารตกคา้งใดๆ ไว ้

นอกจากนี ้LNG ไมไ่ดถ้กูบรรจใุนถังทีใ่ชค้วามดนัสงู

3. การตดิไฟเกดิขึน้ไดเ้ฉพาะกรณี LNG อยูใ่นสถานะกา๊ซ รวมทัง้อยูใ่นสภาพแวดลอ้มปิด       

โดยมปีรมิาณกา๊ซในอากาศระหวา่ง 5-15% แลว้มปีระกายไฟเกดิขึน้

4. LNG สามารถขนสง่และบรรจไุสถั่งไดป้รมิาณมากกวา่ CNG  ไมต่อ้งเตมิกา๊ซบอ่ย 

LNG หรอื กา๊ซธรรมชาตเิหลว คอื กา๊ซธรรมชาตทิีผ่า่นกระบวนการ  

คดัแยกและท าใหเ้ป็นของเหลว โดยท าใหอ้ณุหภมูลิดลงเหลอืประมาณ -160 °C 

ถกูน ามาใชง้านตัง้แตปี่ 1964 จนถงึปัจจบุนั

15

LNG :  Liquefied Natural Gas (กา๊ซธรรมชาตเิหลว)
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ยานยนต ์ อตุสาหกรรม

รปูแบบการใช ้LNG ท ัว่โลก

เรอื (Marine)
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ระบบทอ่กา๊ซ
ธรรมชาติ



รถขนสง่ LNG 

สถานเีตมิ  LNG

Source: Gas Serve

สายโซธุ่รกจิ LNG ในประเทศไทย
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LNG  ผลติในประเทศ 

LNG  น าเขา้



.

1. LNG เมือ่เก็บไวใ้นถงับรรจุนาน มโีอกาสระบายผา่นวาลว์ระบายความดนั 
(Safety Valve)

2. คา่อปุกรณ์ LNG คอ่นขา้งสงู : เนือ่งจาก LNG มอีณุหภมูติ า่ (-160 C)

3. ถงับรรจุ LNG เป็นถงัสแตนเลส ฉนวน 2 ช ัน้ ระหวา่งฉนวนเป็นสญุญากาศมี
น า้หนกัมากกวา่ถงับรรจนุ า้มนัดเีซล

4. ขณะเตมิ LNG ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและมอีุปกรณ์ป้องกนั       เนือ่งจาก 
LNG สมัผสัผวิหนงั LNG จะดดูความรอ้นจากอวยัวะทีส่มัผสั จะท าใหเ้กดิแผล
ไหมเ้ย็น (Frostbite, Cold Burn)

ขอ้ควรรูใ้นการใช ้LNG 
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โครงการการใช ้LNG ในเรอืโดยสารสาธารณะคลองแสนแสบ
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1. ดา้นสิง่แวดลอ้ม

• ลดควนัด าทีเ่กดิจากการใชน้ ้ามนัดเีซลเป็นเชือ้เพลงิ

• กรณีเกดิการร่ัว ของเชือ้เพลงิ จะไมเ่กดิการปนเป้ือนใน
แมน่ า้

2. ดา้นความปลอดภยั

• มคีวามปลอดภยัสงู เมือ่เกดิการร่ัวไหลจะกลายเป็นกา๊ซที่
เบากวา่อากาศ และ โอกาสตดิไฟไดย้ากกวา่น ้ามนัดเีซล

3. ดา้นการลงทนุ

• ลดตน้ทนุคา่เชือ้เพลงิ

วตัถปุระสงคข์องโครงการฯ
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โรงงานผลติ LNG 
หนองตมู จ. สโุขทยั

ขนสง่ LNG
ทางรถยนต์

สถานรีบั-จา่ยกา๊ซ LNG
ที ่กรงุเทพฯ

 กระบวนการผลติและใช ้LNG ในเรอืดว่น คลองแสนแสบ   : 

โครงการน า LNG มาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในเรอืโดยสารคลองแสนแสบ

ปตท. ขาย  

ปรมิาณการใช ้LNG
1 ตนั/วนั

ลกูคา้ลงทนุสถานรีบั-จา่ย LNG + รถขนสง่ 
LNG + ถงับรรจ ุLNG บนเรอื 

เรอืใชเ้ชือ้เพลงิระบบ    
LNG รว่มกบัดเีซล (DDF)
30 ล า (ท ัง้หมด 72 ล า) 

1. 2. 3. 4.
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อปุกรณ์ลดความดนั
(Regulator)

เครือ่งผสมกา๊ซ
(Gas Mixer)

ถงับรรจ ุLNG
(LNG Cylinder)

อปุกรณ์แลกเปลีย่นความรอ้น
(Vaporiser) เครือ่งยนต์

ถังบรรจ ุLNG ขนาด 600 ลติรน ้า
บรเิวณทา้ยเรอื

เครือ่งยนตเ์รอื Cummin Engine :         
Big Cam 270 HP ระบบ DDF บรเิวณกลางเรอื

อปุกรณ์และระบบเชือ้เพลงิรว่ม : การใช ้LNG ของเรอืโดยสารคลองแสนแสบ

น ้ามนัดเีซล

วาลว์ระบายกา๊ซ
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สรปุ 

24

เชือ้เพลงิทกุชนดิ มคีณุลกัษณะทัง้ขอ้ด ีและขอ้เสยี  ทัง้นีต้อ้งใชง้านอยา่ง

เหมาะสม  เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั  

ดงันัน้มาตรการดา้นความปลอดภยัของระบบเชือ้เพลงิ   ควรมกีารควบคมุ

ผูอ้อกแบบ ผูต้ดิตัง้ และผูต้รวจสอบระบบใหป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนด มาตรฐานหรอืแนว

ทางการปฏบิตัอิยา่งเขม้งวดโดยหน่วยงานทีก่ ากบัดแูล รวมทัง้ผูใ้ชจ้ะตอ้งมกีารดแูล

บ ารงุรักษาเป็นประจ าอยา่งตอ่เนือ่ง



LNGNGV
LPG
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