
 

บทที่ 1 
บทนํา 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

จากสถานการณราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องมาต้ังแตตนป 2549 ไดสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และสภาวะการครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะมูลคา
การนําเขาน้ํามันท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ ราคาน้ํามันดิบท่ีเพิ่มข้ึนยังสงผลใหราคาขายปลีกน้ํามัน
สําเร็จรูป และราคาสินคาและบริการในประเทศ ตองปรับตัวเพิ่มข้ึนตามตนทุนการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงสงผลกระทบตอภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งผูบริโภคโดยท่ัวไป ในชวงท่ีผานมา มีการ
คาดการณกันวาระดับราคาน้ํามันในชวงป 2550-2551 จะยังคงมีแนวโนมปรับตัวไปในทิศทางท่ี
เพิ่มข้ึน โดยอาจทรงตัวอยูในระดับสูงในบางชวง เนื่องจากความตองการบริโภคน้ํามันของ
ประชากรโลก ท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ในขณะท่ีอุปทานกลับมีอยู
อยางจํากัด ซํ้ายังมีภาวะตึงตัวมากยิ่งข้ึนจากสถานการณความตึงเครียดทางการเมืองในกลุมประเทศ
ผูผลิตสําคัญ (วิษณุ บุญมารัตน, 2549: ออนไลน) นอกจากนี้ ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังข้ึนอยูกับ
ปจจัยอ่ืนอีก เชน สภาพภูมิอากาศ ความเส่ียงทางดานการเมือง ปจจัยทางเทคนิค อัตราแลกเปล่ียน 
ภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยดานจิตวิทยาของผูซ้ือผูขายในตลาดนํ้ามัน เปนตน 

ดังนั้น พลังงานทดแทนจึงเปนประเด็นหนึ่งท่ีมีคนสนใจมากในชวงภาวะราคาน้ํามันแพง
เชนนี้ โดยแทจริงแลว พลังงานทดแทนไมใชเร่ืองใหมท่ีกลาวถึงกัน แตจากกระแสความต่ืนตัวท่ี
เพิ่มข้ึน ทําใหเกิดการมุงหาพลังงานเพ่ือมาทดแทนน้ํามันปโตรเลียม โดยใหความสนใจไปที่กาซ
ธรรมชาติสําหรับรถยนต (Natural Gas for Vehicles: NGV) เนื่องจากสามารถทดแทนน้ํามันได
ท้ังหมด และเปนเช้ือเพลิงท่ีสะอาดไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

กาซธรรมชาติสําหรับรถยนต หรือ Natural Gas for Vehicles (NGV) คือกาชธรรมชาติท่ีใช
เปนเช้ือเพลิงสําหรับยานยนต หรือเรียกยอๆ วา NGV มีสวนประกอบหลักคือกาชมีเทน มีคุณสมบัติ
เบากวาอากาศ สวนใหญจะใชงานในสภาพท่ีถูกอัดจนมีความดัน 3,000 ปอนดตอตารางนิ้ว จึงตอง
เก็บไวในถัง (Tank) ท่ีมีความแข็งแรงทนทานสูงเปนพิเศษ ในบางประเทศถูกเรียกวา CNG ซ่ึงยอมา
จาก Compressed Natural Gas จนกลายมาเปนช่ือเรียก ซีเอ็นจี หรือNGVในภาษาชาวบานท่ีส่ือสาร
กันท่ัวไปวา “แกสธรรมชาติอัด” โดย NGV เปนเช้ือเพลิงสะอาด มีสถานะเปนกาซท่ีมีน้ําหนักเบา
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กวาอากาศ เม่ือเกิดการร่ัวไหลจะลอยข้ึนสูทองฟา อีกท้ังยังมีอุณหภูมิจุดติดไฟประมาณ 650 องศา 
ซ่ึงสูงกวาเช้ือเพลิงชนิดอ่ืน ทําใหเห็นไดวา NGV เปนเช้ือเพลิงท่ีปลอดภัยสูงมาก หากเทียบกับ
เช้ือเพลิงอ่ืน และมีการเผาไหมสมบูรณไมเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

การใชกาซธรรมชาติสําหรับยานยนตในประเทศไทย เร่ิมตนจากการนํากาซปโตรเลียม
เหลว ( LPG ) มาใชในยานยนตต้ังแต ป พ.ศ. 2513 และแพรหลายมากข้ึนในป พ.ศ. 2523 เนื่องจาก
ราคา LPG มีราคาถูกกวาน้ํามันเช้ือเพลิง สวนใหญจะใชในรถรับจาง (รถแท็กซ่ี)และรถสามลอ
เคร่ือง โดยมีการดัดแปลงเคร่ืองยนตท่ีนําเขามาจากญ่ีปุน ในปจจุบันมีรถแทกซ่ี ใช LPG เปน
เช้ือเพลิงมากข้ึนถึงรอยละ 70 - 80 ของจํานวนแทกซ่ีท่ีมีอยูขณะน้ี หรือประมาณ 58,000 คัน จนเม่ือ
การใช NGV ไดรับความนิยมมากข้ึนในโลก  ดังนั้นในป พ.ศ. 2527 ประเทศไทยจึงเร่ิมมีการ
ทดลองใชกาซ NGV กับ รถโดยสารองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และรถสามลอเคร่ือง 
ซ่ึงผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตเปนท่ีนาพอใจ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน, 2550: ออนไลน) จึงทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนอยาง
ตอเนื่อง โดยกระทรวงพลังงานเปนผูรับผิดชอบหลักในการพัฒนาและสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทน รวมกับผูท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมพลังงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน มีการรณรงค
ประหยัดพลังงาน และการสงเสริมพลังงานทดแทนในประเทศใหมากยิ่งข้ึน  

ในสวนการสงเสริมพลังงานทดแทน กาซธรรมชาติในรถยนต(NGV) ไดมีการรณรงคให
ใชกาซธรรมชาติในรถยนต (NGV) ในภาคขนสงมวลชน และรถบรรทุกขนาดใหญอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนการสงเสริมแท็กซ่ีใหติดต้ัง NGV ใหมากท่ีสุด เพื่อลดการใชกาซ LPGในรถยนต สาเหตุ
เนื่องจากการที่รัฐบาลอุดหนุนราคา LPG มาโดยตลอดเพ่ือไมใหกระทบกับภาคครัวเรือนท่ีใชกาซ
หุงตม LPG ในขณะท่ีรัฐปลอยเสรีราคาน้ํามันเบนซิน มีผลใหระดับราคาของเช้ือเพลิงท้ังสองราคา
แตกตางกันมาก ผูใชรถยนตโดยเฉพาะแท็กซ่ีไดปรับเปล่ียนเคร่ืองยนตไปใช LPG  เปนผลใหการ
ใช LPG ในรถยนตสูงข้ึนโดยตลอด จากรูปท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนการใช LPG พบวา
จากป 2546 มีการใชกาซ LPG ในประเทศรอยละ 77 สวนท่ีเหลือเพื่อการสงออกรอยละ 23 และมี
การใช กาซ LPG ในรถยนตเพียงรอยละ 8.2 แตในป 2550 มีการใชใชกาซ LPG ภายในประเทศสูง
ถึงรอยละ 93 เพื่อการสงออกลดลงเหลือเพียงรอยละ 7 และมีการใชกาซ LPG ในรถยนตเพิ่มข้ึนเปน
รอยละ 15.6 จะเห็นวาในชวง 3 ปท่ีผานมาอัตราเพิ่มเฉล่ียสูงถึงปละ 36.3 ซ่ึงหากสถานการณยัง
เปนอยูในลักษณะนี้ คาดวาในป 2551-2552 ประเทศไทยอาจจําเปนตองนําเขา LPG มาใชใน
ประเทศ (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2550: ออนไลน) 
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รูปท่ี 1.1 แสดงการเปรียบเทียบสัดสวนการใชกาซ LPG  

 

ท่ีมา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2550) 

นอกจากนี้ สาเหตุท่ีภาครัฐมุงสงเสริมการใช NGV มากกวาพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เชน กาซ
โซฮอล ประมวลไดจาก 3 ประเด็นหลัก ประเด็นแรก คือตองการลดผลกระทบจากราคาน้ํามันแพง
ในภาคการขนสง ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับราคาสินคา เนื่องจากระบบขนสงของไทยยังอาศัยรถยนต
เปนสวนใหญ จึงตองหาเช้ือเพลิงท่ีสามารถทดแทนนํ้ามันดีเซลท่ีเปนเช้ือเพลิงหลักของภาคการ
ขนสง ในขณะท่ีกาซโซฮอลนั้น ใชทดแทนไดเฉพาะรถยนตท่ีใชน้ํามันเบนซินเทานั้น ประเด็น
ตอมาคือ กาซโซฮอลทดแทนการใชน้ํามันไดไมมาก เนื่องจากมีการใชสารผสม คือเอทานอลเพียง 
10% ท่ีเหลืออีก 90% ยังคงตองใชน้ํามัน แตสําหรับ NGV สามารถทดแทนนํ้ามันไดท้ัง 100% และ
สามารถใชไดท้ังรถยนตท่ีใชน้ํามันดีเซลและเบนซิน ประการสําคัญ NGV เปนกาซท่ีไดจากแหลง
ผลิตในประเทศท้ังหมด ลดภาระการนําเขาไดอยางมาก สําหรับ NGV นอกจากไทยจะมีแหลงผลิต
เอง โดยเฉพาะในอาวไทยท่ีมีเพียงพอจะใชไปไดถึง 30 ปและราคาของ NGV ก็นาจูงใจมาก เพราะ
อยูในระดับเพียง 8.50 บาทตอกิโลกรัม ถูกกวาราคาน้ํามันเบนซินในปจจุบันถึง 70% และถูกกวา
กาซหุงตม หรือ LPG ถึง 30% (เอ็นจีวีพลังงานทางเลือก กาวยางเดิมๆ ท่ีไมไปถึงไหน, 2549: 
ออนไลน) 

ดังนั้น ภาครัฐจึงสนับสนุนใหเกิดการใช NGV แพรหลายมากข้ึน ท้ังในรถยนตขนสง รถ
โดยสาร และรถยนตสวนบุคคล เพื่อประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงและลดมลภาวะตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
เผาไหมน้ํามันเช้ือเพลิงไมสมบูรณ โดยไดรวมกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทย(ปตท.) จัดทํา
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โครงการสนับสนุนตางๆ ข้ึนมากมาย อาทิ โครงการสงเสริมใหรถแท็กซ่ีท่ีใช LPG เปล่ียนมาใช 
NGV โดยมีเปาหมายจํานวน  50,000 คัน ภายในป 2552 และมีมาตรการสนับสนุนนโยบายดังกลาว 
ดังนี้ 1) การปรับราคา LPG ใหสูงข้ึน 2) สถานีบริการ LPG ของแท็กซ่ี เปล่ียนเปน NGV ฟรี 3) รถ
แท็กซ่ี NGV ติดต้ังฟรี จํานวน 50,000 คัน 4) รถแท็กซ่ีจดทะเบียนใหมตองใช NGV จากมาตรการท่ี
กลาวมาทําใหประมาณการวาในป 2551 ปริมาณความตองการใช NGV จะอยูในระดับ 69 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ซ่ึงสามารถทดแทนน้ํามันดีเซลได 424 ลานลิตร แสดงดังรูปท่ี 1.2 ท้ังนี้ในป 2551 
กําหนดเปาหมายจํานวนรถท่ีติดต้ัง NGV สะสมทั้งส้ิน 99,000 คัน แบงเปนรถเครื่องยนตเบนซิน 
74,700 คัน และรถเคร่ืองยนตดีเซล 24,300 คัน  

รูปท่ี 1.2 แสดงประมาณการใช NGV ในประเทศไทย 

      หนวย : ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 

 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2550) 

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2551 ซ่ึงประกอบดวย
หนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายฝายท้ัง รัฐบาล กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย ธนาคารแหง
ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกันหารือถึงปญหาราคา
น้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน พรอมท้ังออกมาตรการประหยัดพลังงานชุดใหม โดยจะเสนอใหท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันท่ี 27 พฤษภาคม 2551 ประกอบดวย มาตรการสนับสนุนใหรถยนตหันมา
ใช NGV มากข้ึน โดยยกเวนอากรนําเขารถยนต ถัง และอุปกรณ NGV จากเดิมส้ินสุดในป 2551 
เปนส้ินสุดป 2555 รวมถึงการลดภาษีนําเขาหัวรถยนตและแซสซีท่ีใชพลังงาน NGV จากรอยละ 30 
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เหลือรอยละ 0 ซ่ึงจะทําใหราคารถยนต รวมถึงอุปกรณในการติดต้ัง NGV มีราคาถูกกวาเดิม อันมี
สวนจะทําใหประชาชนมีความต่ืนตัว หันมาใชกาช NGV และตระหนักในคุณคาของพลังงาน การ
อนุรักษเพื่อใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

  อีกท้ังจากผลของประกาศลอยตัวราคาน้ํามันเบนซินต้ังแตปลายป 2547 และลอยตัวราคา
น้ํามันดีเซลในชวง กลางป 2548 ทําใหราคาขายปลีกน้ํามันปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับภาครัฐใหการ
สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนหันมาใชเช้ือเพลิงทางเลือกเพื่อทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิง ทําให
ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดการใชน้ํามันเช้ือเพลิงในรถยนต โดยสวนหนึ่งหันไปใชเช้ือเพลิง
ทางเลือกอ่ืนๆ เพื่อทดแทนน้ํามัน ไดแก LPG และ NGV สงผลใหการใช NGV ในรถยนตเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง จากรูปท่ี 1.3 จะเห็นวานับต้ังแตป 2551 เปนตนมามีจํานวนรถยนตที่ปรับเปล่ียน
เช้ือเพลิงเปนกาซ NGV มีปริมาณเพิ่มข้ึน ตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของราคาน้ํามันเช้ือเพลิงซ่ึงเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีจํานวนรถท่ีติดต้ัง NGV แลวจํานวน 127,735 คัน 
ประกอบดวยรถยนตเบนซิน 100,309 คัน และรถยนตดีเซล 23,182 คัน และมีจํานวนสถานีบริการ
NGV จํานวน 303 แหง (ตารางท่ี 1.1) และภายในส้ินป 2552 จะขยายสถานีบริการ NGV ใหมีมากข้ึน
ถึง 450 แหง ท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑล โดยจะครอบคลุมพื้นท่ีใน 34 จังหวัดท่ัวประเทศ  

รูปท่ี 1.3 แสดงความสัมพันธระหวางราคาน้าํมันขายปลีกกบัปริมาณรถยนตท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV 

 

ที่มา: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (2552) 
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ตารางท่ี 1.1 จาํนวนรถยนตติดต้ังกาซ NGV จํานวนสถานีบริการและปริมาณจําหนาย NGV ในป     
พ.ศ. 2551 

เดือน 
จํานวนรถ NGV (คัน) จํานวนสถานี 

(แหง) 
ปริมาณจําหนาย NGV 

(ตัน/เดือน) เบนซิน ดีเซล OEM รวม 

มกราคม 51,238 6,873 2,301 60,412 167 35,500 

กุมภาพันธ 55,257 7,602 2,410 65,269 175 37,700 

มีนาคม 57,679 8,853 2,593 69,125 183 44,600 

เมษายน 60,224 9,903 2,792 72,919 185 44,000 

พฤษภาคม 63,359 11,262 2,887 77,508 202 50,900 

มิถุนายน 67,833 13,247 3,081 84,161 214 56,600 

กรกฎาคม 74,849 16,233 3,250 94,332 225 68,000 

สิงหาคม 82,959 18,795 3,421 105,175 228 75,200 

กันยายน 88,166 20,655 3,833 112,654 240 77,500 

ตุลาคม 92,023 22,031 4,074 118,128 254 85,600 

พฤศจิกายน 95,655 22,821 3,955 122,431 272 85,000 

ธันวาคม 100,309 23,182 4,244 127,735 303 90,200 

หมายเหตุ: รถ OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ รถยนตที่ผลิตและติดต้ัง NGV โดยตรงจากโรงงาน 
ท่ีมา: บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (2551) 

แมวาประชาชนจะหันมาใชพลังงานทางเลือกกาซ NGV เพิ่มข้ึน แตจากขอมูลขางตนจะ
เห็นวาประเทศไทยมีจํานวนรถท่ีใชกาซ NGV มีสัดสวนคอนขางนอยเม่ือเทียบกับจํานวนรถจด
ทะเบียนสะสมในประเทศไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีมีจํานวนสูงถึง 26,417,353 คัน (ฝาย
สถิติ กลุมวิชาการและวางแผน สํานักจัดระบบการขนสงทางบก กรมการขนสงทางบก, 2552: 
ออนไลน) เม่ือเทียบเปนสัดสวนมีรถยนตติดต้ัง NGV รอยละ 0.48 ของรถจดทะเบียนสะสม และ
เม่ือเทียบกับรถยนตท่ีติดต้ังกาซ LPG มีจํานวนประมาณ 1,600,000 คัน เทียบเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 6.17 ของรถยนตท่ีจดทะเบียน และเม่ือเทียบระหวางรถยนตท่ีติดต้ังกาซ NGV และรถยนตท่ี
ติดต้ังกาซ LPG พบวาจํานวนรถยนตท่ีติดต้ังกาซ LPG มากกวาจํานวนรถยนตท่ีติดต้ังกาซ NGV สูง
ถึง 12.76 เทา สาเหตุเนื่องจากการใชกาซ NGV ตองมีการปรับแตงเคร่ืองยนต และคาใชจาย
คอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงกาช LPG ท่ีแมจะราคาเช้ือเพลิงสูงกวา NGV อยูบาง แตก็
ไมมากเทาน้ํามัน นอกจากนี้การติดต้ังเคร่ืองยนตท่ีใช LPG ท่ีราคาอยูท่ีระดับ 20,000-45,000 บาท
ตอคัน ขณะท่ีเคร่ืองยนตท่ีใช NGV มีราคาติดต้ังคันละ 45,000-65,000 บาท ขณะท่ีความ
สะดวกสบายในการใช LPG มีมากกวา NGV มาก เนื่องจากถังกาซ NGV ขนาด 70 ลิตร สามารถจุ
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กาซท่ีใชในการขับเคลื่อนรถยนตใหวิ่งไดในระยะทางประมาณ 150-200 กิโลเมตร ขณะท่ีถังกาซ 
LPG ขนาดมาตรฐาน 58 กิโลกรัม เติมกาซเต็มถังสามารถวิ่งไดระยะทางประมาณ 400-600 
กิโลเมตร จึงทําใหรถยนตท่ีใชกาซ NGV จะตองเขาปมเพื่อเติมกาซบอยคร้ังมากกวาการใชกาซ 
LPG ถึงกวาเทาตัว นอกจากนี้จํานวนสถานีเติมกาซ NGV ในปจจุบันท่ีมีเพียง 214 สถานีท่ัวประเทศ 
ซ่ึงนอยกวาสถานีเติมกาซ LPG ท่ีมีสูงถึง 449 สถานีท่ัวประเทศ ดวยจํานวนสถานีท่ีมีจํานวนนอย
กวา LPG ทําใหไมไดรับความสะดวกในการเติมกาซ จึงทําใหผูสนใจติดตั้งกาซ NGV ไมมากเม่ือ
เทียบกับ LPG  

สําหรับจังหวัดเชียงใหมมีรถยนตจดทะเบียนสะสมถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 จํานวน
ท้ังส้ิน 691,506 คัน เปนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน จํานวน 131,298 คัน(สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม, 2552) โดยผูใชรถยนตสวนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม ใหความสนใจนํารถยนต
สวนบุคคลมาติดต้ังระบบกาซเพิ่มมากข้ึน จากสถานการณราคาน้ํามันเบนซินท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยาง
ตอเนื่อง และจากสถิติการแจงจดทะเบียนรถยนตเปนระบบกาซสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มี
จํานวนท้ังส้ิน 15,996 คัน โดยเปนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน จํานวน 12,817 คัน แบงเปน
รถยนตติดต้ังระบบกาซ LPG 12,038 คัน และรถยนตติดต้ังระบบกาซ NGV 779 คัน (สํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม, 2552) โดยรถยนตท่ีติดต้ังระบบกาซ LPG มีจํานวนมากกวาจํานวนรถยนต
ที่ติดต้ังระบบกาซ NGV สูงถึง 18.66 เทา ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมของประเทศ 

เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของภาครัฐท่ีตองการใหผูใชรถยนตสวนบุคคลหันมาใชกาซ 
NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินและกาซ LPG  ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูใช
รถยนตสวนบุคคลในการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินในจังหวัดเชียงใหม วามี
พฤติกรรมการใชรถยนตระบบกาซ NGV อยางไร มีความเต็มใจท่ีจะจายในการดัดแปลงเคร่ืองยนต
เพื่อใชกาซ NGV ทดแทนน้ํามันเบนซินเปนจํานวนเงินสูงสุดเทาใด และปจจัยใดท่ีกําหนดมูลคา
ความเต็มใจท่ีจะจายของผูใชรถยนต โดยเลือกศึกษาเฉพาะกลุมผูใชรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 
คนท่ีติดต้ังระบบกาซ NGV ในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้จะใชเปนแนวทางในการ
วางแผนสําหรับผูประกอบการที่เกี่ยวของ เนื่องจาก หากบริษัทผูติดต้ังทราบถึงคาความเต็มใจท่ีจะ
จายของผูใชรถยนตโดยเฉล่ียจะชวยในการตัดสินใจในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมในการดัดแปลง
เคร่ืองยนตสําหรับผูใชรถยนต และผลการศึกษาสามารถนําไปสูขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ
ภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิเชน กระทรวงพลังงาน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
(ปตท.) ในการจัดการเร่ืองพลังงาน การกําหนดแนวทางการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตลาดรถท่ีใช
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง การควบคุมดูแลกลไกราคาของการติดต้ังดัดแปลงเคร่ืองยนต การ
ประกันราคาคาติดต้ังดัดแปลงเคร่ืองยนต และการใชมาตรการอุดหนุนการติดต้ัง เปนตน 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคลในการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามัน
เบนซินในจังหวัดเชียงใหม 

2)  เพื่อหามูลคาความเต็มใจท่ีจะจายและปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย
คาดัดแปลงเคร่ืองยนตเพื่อใชระบบกาซ NGV ของผูใชรถยนตสวนบุคคล ในจังหวัดเชียงใหม 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

ผลของการศึกษาสามารถใชเปนประโยชนสําหรับผูเกี่ยวของทราบถึง พฤติกรรมของผูใช
รถยนตสวนบุคคลในจังหวัดเชียงใหมในการใชกาซ NGV คาความเต็มใจท่ีจะจายและปจจัยท่ีเปน
ตัวกําหนดความเต็มใจท่ีจะจายในการใชกาซ NGV เพื่อทดแทนน้ํามันเบนซินของผูใชรถยนตสวน
บุคคล เพื่อเปนขอมูลใหกับผูใหบริการติดต้ังกาซรถยนต สามารถนําไปใชเปนประโยชนในการ
ดําเนินธุรกิจ และเพ่ือเปนขอมูลใหกับภาครัฐในการดําเนินนโยบายทางดานพลังงาน การกําหนด
แนวทางการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตลาดรถท่ีใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง การควบคุมดูแล
กลไกราคาของการติดต้ังดัดแปลงเคร่ืองยนต และการใชมาตรการอุดหนุนการติดต้ัง  

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชรถยนตสวนบุคคลในการใชกาซ NGV เพื่อทดแทน
น้ํามันเบนซินในจังหวัดเชียงใหมในคร้ังนี้ จะทําการศึกษาถึงพฤติกรรมและความเต็มใจท่ีจะจาย
ของผูใชหรือผูเปนเจาของรถยนตประเภทนั่งสวนบุคคล ไมเกิน 7 คน (Sedan) ท่ีใชกาซ NGV ใน
จังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมูลปฐมภูมิรวบรวมจากการสัมภาษณผูใชรถยนต
สวนบุคคลทั้ง 2 ระบบ คือ เคร่ืองยนตระบบคารบูเรเตอร หรือระบบดูดกาซ และเคร่ืองยนตระบบ
หัวฉีด ณ สถานีเช้ือเพลิงกาซ NGVใน จังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลต้ังแตชวงเดือนมกราคมถึงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 


