บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
จากวิกฤตการณพลังงานที่ราคาน้ํามันในประเทศและโลกมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นอยาง
ตอ เนื ่อ งทํ า ใหผู บ ริโ ภคมีค วามเดือ ดรอ นจากคา ใชจ า ยดา นเชื ้อ เพลิง สูง ขึ ้น เปน เงาตามตัว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการคมนาคมขนสง ซึ่งภาครัฐไดมีการรณรงคใหมีการใชพลังงานทดแทน
ประเภทตางๆ มากขึ้น
ในการบรรเทาความเดื อดรอ นดัง กล าว จากการศึก ษาขอมู ลวารสารทางวิ ช าการ
รายงานวิจัย ขอมูลทางเว็บไซต ทําใหทราบวาทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดภาระใหผูใชรถยนตได คือ
การใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เปนเชื้อเพลิงแทนการใชน้ํามันเบนซิน ซึ่งกาซ
ปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) มีคุณสมบัติที่ดีก็คือเปนผลผลิตที่ไดจากน้ํามันหรือที่เรียกวากาซหุงตม
โดยทั่วไปมีสัดสวนอยูราว 2-3% ในน้ํามันดิบที่สูบขึ้นมา ฉะนั้นการผลิตน้ํามันมาใช ทําใหมีกาซ
แอลพีจี (LPG) ใชดวย สวนเรื่องราคาจะลอยตัวจนแพงกวาน้ํามันคงเปนไปไดยาก เพราะมีตนทุน
ต่ํากวาน้ํามันและในดานสิ่งแวดลอมนั้นกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)ไมมีสารตะกั่วเหมือนน้ํามัน
แกสโซลีนหรือเบนซิน ดังนั้นไอเสียจึงไมมีสารตะกั่วที่จะทําใหเกิดมลภาวะหรืออากาศเปนพิษ
นอกจากนั้นกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)ยังเผาไหมไดสมบูรณกวา ทําใหไอเสียมีกาซคารบอน
มอนนอกไซดแ ละคารบ อนไดออกไซดน อ ยกวา เครื ่อ งยนตเ บนซิน มาก รวมถึง ยัง ทํ า ให
น้ํามันเครื่องของเครื่องยนตสะอาดกวาและใชงานไดนานกวาดวย (สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2549: ออนไลน) อยางไรก็ตาม จนถึงปจจุบันมีผูใชรถยนตนํารถยนต
ไปเปลี่ยนเปนระบบใชกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) จํานวนนอยมาก ซึ่งอาจจะเปนเพราะยังไม
ทราบหรือไมเขาใจวาการใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) จะมีขอดี – ขอเสียอยางไร และมี
ความคุมคาที่จะเปลี่ยนไปใชหรือไม
ปญหาราคาน้ํามั น ทํา ใหแ นวคิ ด ในเรื่องของพลัง งานทางเลื อ กโดยเฉพาะการนํา
กาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)มาใชรว มกับ น้ํา มัน เชื้อ เพลิง ปกติไ ดรับ ความสนใจ โดยขอ มูล
ประมาณการใชกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)ในรถยนต ในป พ.ศ. 2549 มีป ริม าณการใช
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย เปน 45.20 ลา นกิโลกรัมตอเดือน จาก 18.58 และ 30.16 ลานกิโลกรัมตอเดือนในป
พ.ศ. 2547 และ ป พ.ศ. 2548 ตามลําดับ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน,
2549: ออนไลน) เนื่องจากกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)มีราคาถูกกวาน้ํามันทั่วไป โดย ณ วันที่ 1
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มิถุนายน พ.ศ. 2550 กาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)มีราคา 10.50 บาทตอลิตร (สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2550: ออนไลน) และเมื่อทําการเปรีย บเทีย บมวลสารจากไอเสีย
ของเครื่องยนตร ะหวา งรถยนตที่ ใ ชกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)กั บ รถยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน
พบวารถยนตที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)มีปริมาณการปลอยกาซที่มีพิษตอระบบหายใจ
ของมนุ ษ ย แ ละก าซที่ กอใหเกิดมลภาวะในอากาศนอยกวารถยนตที่ใชน้ํามันเบนซิน ดังนั้นจึงสรุป
ไดวากาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เปนพลังงานเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกวาน้ํามันเชื้อเพลิงทั่วไป เปน
มิตรกับสิ่ ง แวดล อ ม และสามารถผลิตไดเองในประเทศ จึงเปนการชวยชาติประหยัดเงินตราใน
การนํ า เขา น้ํ า มัน เชื ้อ เพลิง แมว า ก าซแอลพี จี (LPG)
จะมีปริ ม าณการใช ที่เ พิ่ ม มากขึ้ น แต
กาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ก็ยังมีขอเสียหลายขอ เชน มีความปลอดภัยนอยเนื่องจากกาซหนัก
กวาอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะกระจายอยูตามพื้นราบ เสียพื้นที่ใชสอยในการบรรทุกสัมภาระ
เพื่อติดตั้งถัง รัฐบาลไมมีมาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหกับผูใชกาซปโตรเลียมเหลว (แอล
พีจี) ในรถยนต มีแนวโนมวารัฐบาลจะปลอยราคากาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)ที่ใชในรถยนต
ลอยตัว ซึ่งจะทําใหราคาเพิ่มสูงขึ้น จํานวนสถานีบริการมีนอยไมเพียงพอตอความตองการ ขั้นตอน
ในการขออนุญาตติดตั้งมีหลายขั้นตอน เปนตน (พงษพันธุ เพชรชมภู, 2549: 14)
ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใช
ระบบก า ซป โ ตรเลี ย มเหลว (แอลพี จี ) ของผู ใ ช ร ถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คลในกรุ ง เทพมหานคร
ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียม
เหลว (แอลพีจี)ของผูใ ชรถยนตนั่งสวนบุ คคลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการธุรกิจสถานีบริการกาซแอลพีจี และผูประกอบการติดตั้งระบบกาซแอลพีจีในรถยนต
นอกจากนั้นยังเปนขอมูลสําหรับผูใชรถยนตทั่วไปใชประกอบการตัดสินใจใชกาซแอลพีจี ซึ่งเปน
ทางเลือกหนึ่งของการใชพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงในอนาคต อันจะนําไปสูการสงเสริมการ
ใชพลังงานทางเลือกใหมากขึ้นและเปนการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของ เชนธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต
ชิ้นสวนอุปกรณ สถานที่บริการซอมบํารุงและสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)ซึ่งจะเปน
ผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศตอไป
วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียมเหลว
(แอล พี จี) ของผูใชรถยนตน่งั สวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
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ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. ทําใหทราบทัศนคติตอการดัดแปรระบบเครื่องยนตไปใชระบบกาซปโตรเลียม
เหลว (แอล พี จี) ของผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร
2. สามารถนําขอมูลไปใช เปนแนวทาง เพื่อสนับสนุน และ สงเสริมใหผูบริโภคมี
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับการใชเชื้อเพลิงธรรมชาติประเภทกาซ LPG ทดแทนน้ํามัน
นิยามศัพท
ทัศนคติ หมายถึง ความรู ความเขาใจ ความคิดเห็น และการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ที่จะตอบสนองตอสิ่งตางๆ
กาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคารบอน ซึ่งมี
องคประกอบของกาซโพรเพน (Propane) เปนสวนใหญ จึงเปนกาซทีห่ นักกวาอากาศ โดยตัวแอลพี
จี (LPG) เองไมมีสี ไมมีกลิ่นเชนเดียวกับกาซธรรมชาติ แตเนื่องจากเปนกาซที่หนักกวาอากาศจึงมี
การสะสมและลุกไหมไดงายนอกจากนี้ ยังนิยมใชแทนน้าํ มันเบนซินในรถยนต เนื่องจากราคาถูก
กวา และมีคาออกเทนสูงถึง 105 RON
รถยนตนงั่ สวนบุคคล หมายถึง รถยนตทสี่ รางขึ้นเพื่อใชบรรทุกผูโดยสารทั้ง
ประเภทเกิน 7 คน และ ไมเกิน 7 คน
ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคล หมายถึง ผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลที่ใชและไมไดใช
กาซปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)

