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บทคัดย่ อ
ปริ ญญานิพนธ์น้ ีได้แนวคิดมาจากรถที่วงิ่ ตามท้องถนน ทําการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ

NGV จึง

ทําให้เกิดความคิดที่จะศึกษาระบบการทํางานและอุปกรณ์ของก๊าซ NGV ที่นาํ มาใช้ในการประหยัด
นํ้ามันเชื้อเพลิง
โครงงานเป็ นการนําเสนอวิธีการออกแบบติดตั้งระบบก๊าซ

NGV ที่ใช้ในเครื่ องยนต์น้ าํ มัน

เบนซิ นขนาด 2700 CC ซึ่ งโครงงานนี้ศึกษาหลักการทํางานของ หม้อต้ม เชื้อเพลิง ก๊าซ หัวฉีด วงจร
ก๊าซและการปรับแต่งเครื่ องยนต์ อีกทั้งยังสามารถทดสอบอัตราการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยการติด
เครื่ องยนต์และเร่ งความเร็ วเครื่ องยนต์ในรอบต่างๆ

ด้วยเชื้อเพลิงทั้งสองชนิดและหาค่าแตกต่าง

ระหว่างก๊าซ NGV กับนํ้ามันเบนซิ น ขั้นตอนการทํางานของระบบจะเริ่ มจาก ก๊าซที่อยูใ่ นถังไหล
ผ่านวาล์วแล้วเข้าสู่ หม้อต้ม จากนั้นหม้อต้มจะทําหน้าที่อุ่น ก๊าซให้เป็ นไอแล้วส่ งไปยังกรองก๊าซเพื่อ
กรองสิ่ งสกปรกอย่างละเอียด จากนั้น ก๊าซจะถูกส่ งไปยังหัวฉี ด เพื่อควบคุม การฉี ดก๊าซเข้าสู่ หอ้ งเผา
ไหม้เพื่อจุดระเบิดภายในกระบอกสู บ
คําสํ าคัญ : หม้อต้ม / ถังก๊าซ / หัวฉี ด / เครื่ องยนต์
This project got the idea from the cars that installed NGV gas. We got the idea about working
system of NGV gas and know how to save the fuel.
This project present as about the installation of NGV gas system for using with the engine of
Benzene oil in quantity2700 CC. In this project we need to learn about the principles of working
system. Vaporizer NGV fuel injection system and to design and modify the car engine to reduce
the engine with the fuel by testing the speed of driving. In thisinstallation we need to test Benzene
oil and NGV gas by the working condition of both the cars. The working process starts with the
gas. Which is in the bucket which passes to vaporizer. After that vaporizer will warm the gas
which becomes steam and sends it to the gas filter which cleans the dirtiness from the
machine,after that the gas will be send to injection so control the gas cylinder.
Keyword: Vaporizer / Gas Tank / Injection / Engine

สารบัญ
หน้ า
จดหมายนําส่ งรายงาน

ก

กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่ อ

ข
ค

บทที่ 1 บทนํา
1.1ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ

1

1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้บริ การหลักขององค์กร

1

1.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

2

1.4 ชื่อและตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา

2

1.5 ระยะเวลาที่ปฎิบตั ิงาน

2

1.6 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย

3

บทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา

4

2.2 วัตถุประสงค์ในการทําโครงงาน

4

2.3 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน

4

2.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5

2.5 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5

2.6 ขั้นตอนการดําเนินการ

5

2.7 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้

6

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
2.8 รายละเอียดของโครงงาน

7

2.9 อัตราส่ วนอากาศกับเชื้อเพลิง

12

2.10 ระบบฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ D-Jetronicหรื อ EFI แบบ D

14

2.11 ส่ วนประกอบของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
บทที่ 3อุปกรณ์ ก๊าซ NGV
3.1 ถังก๊าซ NGV
3.2 อุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ (Pressure regulator)
3.3 ลิ้นหัวถังที่เปิ ด – ปิ ด ด้วยมือ (Manual cylinder valve)
3.4 ลิ้นเปิ ด – ปิ ดอัตโนมัติ (Automatic valve)
3.5 อุปกรณ์แสดงค่าความดันก๊าซ (Pressure indicator)
3.6 ท่อนําก๊าซ (Fuel line) ประเภทท่อนําก๊าซแบบคงตัว (Rigid fuel line)
3.7 อุปกรณ์รับเติมก๊าซ (Filling unit or receptacle)
3.8 อุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ (Gas / air mixer)
3.9 ข้อต่อ (Fitting)

15
16
17
18
19
19
20
20
21
21

3.10 ตัวกรองก๊าซ (Filter)

22

3.11 ท่อนําก๊าซ (Fuel line)

22

3.12 Nozzle

23

3.13 อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic control unit)

23

บทที4่ การติดตั้งระบบก๊ าซ NGV
4.1 แผนผังการติดตั้งระบบก๊าซ NGV

27

4.2 การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV

28

สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
4.3 การลงโปรแกรม ECU GAS

32

4.4 การลงโปรแกรม PTO

33

4.5 อุปกรณ์ก๊าซ NGV ที่ตอ้ งมีการถอดเปลี่ยนตามระยะ

35

4.6 ข้อแนะนําการใช้งานรถที่ใช้ก๊าซ NGV

35

บทที่ 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ป

36

5.2 ข้อเสนอแนะ

36

เอกสารอ้ างอิง

37

ภาคผนวก

38

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่2.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน

6

ตารางที่ 2.2 ข้อเปรี ยบเทียบการใช้ก๊าซ NGV กับแก๊ส LPG และนํ้ามันเชื้อเพลิง

10

ตารางที่ 2.3 แสดงข้อมูลอัตราส่ วนอากาศกับเชื้อเพลิงในสภาพการใช้งานต่างๆของเครื่ องยนต์ 13
ตารางที่ 2.4 อัตราส่ วนผสมที่มีผลต่อการเผาไหม้

13

ตารางที่ 3.1 วิธีตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซก่อนติดตั้ง

26

ตารางที่ 4.1 การซ่อมบํารุ งรักษารถที่ใช้ก๊าซ NGV

34

สารบัญรู ปภาพ
หน้ า
รู ปที่ 1.1 แสดงโครงสร้างของบริ ษทั SGP

1

รู ปที่ 1.2 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร

2

รู ปที่ 1.3 แสดงตําแหน่งและลักษณะงาน

3

รู ปที่ 2.1แสดงการไหลของนํ้ามันเชื้อเพลิง
รู ปที่ 3.1ถังก๊าซ NGV
รู ปที่ 3.2 อุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ
รู ปที่ 3.3 ลิ้นหัวถังที่เปิ ด – ปิ ด ด้วยมือ
รู ปที่ 3.4 ลิ้นเปิ ด – ปิ ดอัตโนมัติ (Automatic valve)
รู ปที่ 3.5 อุปกรณ์แสดงค่าความดันก๊าซ (Pressure indicator)
รู ปที่ 3.6 ท่อนําก๊าซ (Fuel line) ประเภทท่อนําก๊าซแบบคงตัว (Rigid fuel line)
รู ปที่ 3.7 อุปกรณ์รับเติมก๊าซ (Filling unit or receptacle)
รู ปที่ 3.8 อุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ (Gas/air mixer)
รู ปที่ 3.9 ข้อต่อ (Fitting)

15
16
17
18
19
19
20
20
21
21

รู ปที่ 3.10 ตัวกรองก๊าซ (Filter)

22

รู ปที่ 3.11 ท่อนําก๊าซ (Fuel line)

22

รู ปที่ 3.12 Nozzle

23

รู ปที่ 3.13 กล่อง (ECU)

23

รู ปที่ 3.14 PTO (Timing advance)

24

รู ปที่ 3.15 สวิตช์ก๊าซ (CNG Switch)

24

รู ปที่ 3.16 อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน (Map sensor)

25

สารบัญรู ปภาพ (ต่ อ)
หน้ า
รู ปที่ 3.17สายไฟ (Wiring)

25

รู ปที่ 4.1 แผนผังการติดตั้งระบบก๊าซ NGV

27

รู ปที่ 4.2 การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGVที่ต่าํ แหน่งใต้ทอ้ งรถ

28

รู ปที่ 4.3 การตรวจสอบการติดตั้งที่ต่าํ แหน่งในห้องเครื่ องยนต์

29

รู ปที่ 4.4 การตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ nitrogen ทางด้านแรงดันสู ง

30

รู ปที่ 4.5 การตรวจสอบรอยรั่วก๊าซ NGV ทางด้านก๊าซแรงดันตํ่า

30

รู ปที่ 4.6 การตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ NGV

31

รู ปที่ 4.7 ตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ NGV

31

รู ปที่ 4.8 การลงโปรแกรม ECU GAS

32

รู ปที่ 4.9 การลงโปรแกรม PTO

33

รู ปที่ 4.10 ไส้กรองแรงดันตํ่า

35

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
-บริ ษทั สามมิตร กรี นพาวเวอร์ จํากัด 703 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ
กรุ งเทพมหานคร 10160
1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
-โครงสร้างของบริ ษทั SGP
SGP

จางชุน (China)

TPL

REM

OEM

Logistic

Install

Install

CNG (รถปตท.)

CNG (รถยนต์)

แม่ฟ้าหลวง+ศรี พลัง
พลังงานโซล่าเซลล์

CNG (Toyota)

รู ปที่ 1.1 แสดงโครงสร้างของบริ ษทั SGP
SMM 1 =

หล่อแม่พิมพ์

SMM 2 =

ปั๊ มพาท, หล่อพาท

SMA =

ผลิตแหนบตรากระทิงแดง

SR

หลังคาเหล็กรถยนต์

=

SMM 5 =

ติดตั้งดั้มตั้งแต่ 165-175 แรงม้า, ทําการผลิตและส่ งขายดั้ม

SMT

=

รถหางพ่วง, หางลาก RCK รุ่ งเจริ ญ

JIS

=

ทําการผลิต JIX พาททั้งหมด, ทําตัวทดสอบของชิ้นงานที่ผลิต
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1.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
-กรรมการและบอร์ ด บริ หาร บริ ษทั สามมิตรกรี นพาวเวอร์ จํากัด
คณะกรรมการบริ หาร

กรรมการผู้จดั การใหญ่

ผู้อํานวยการสายการผลิต

ฝ่ าย QA

ฝ่ าย PC

ฝ่ าย ผลิต

ฝ่ าย QC
รองกรรมการสายบริ หาร

ฝ่ ายขายในประเทศ

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายขายต่างประเทศ

รู ปที่ 1.2 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
1.4ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1.คุณอาวุธ อินพ่วงผูจ้ กั การแผนกประกอบและติดตั้ง
2.คุณอนุพงษ์ แก้วจันหล้าหัวหน้าส่ วนแผนกประกอบและติดตั้ง
3.คุณดํารงค์ ชัญญีช่างเทคนิค
1.5 ระยะเวลาทีป่ ฎิบัติงาน
-เริ่ มปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556 ถึงวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556

ฝ่ ายจัดซื ้อ
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1.6 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย โดยให้ นําเสนองานทีไ่ ด้ รับมอบหมายอืน่ ๆ
ทีน่ อกเหนือจากโครงงาน เพือ่ แสดงให้ เห็นว่านักศึกษาได้ ปฎิบัติงานใดบ้ างให้ กบั สถานประกอบการ
โดยอธิบายแบบสรุ ป

หน้าที่รับผิดชอบหลัก
รู ปที่ 1.3 ตําแหน่งและลักษณะงาน

บทที่ 2 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
เนื่องจากปั จจุบนั ราคาของนํ้ามันขยับตัวสู งขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นนํ้ามันเบนซิ น

91 หรื อ 95

ดังนั้นเราต้องหาพลังงานมาทดแทนในการขับเคลื่อน ของรถยนต์จึงมีการนําแหล่งพลังงาน ใน
หลายๆอย่างเข้ามาใช้ในรถยนต์ อาทิเช่น แก๊สโซฮอล์ เครื่ องยนต์ไฮบริ ด พลังงานแสงอาทิตย์ หรื อ
แม้แต่ LPG แต่ทางเลือกหนึ่งนั้นก๊าซ NGV ก็คือพลังงานหนึ่งที่นาํ มาใช้กบั รถยนต์ซ่ ึ งมีมานานแล้ว
โครงงานที่จดั ทําขึ้นนี้ก็เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบการทํางานของเครื่ องยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
ก๊าซ แบบหัวฉี ดให้เข้าใจการทํางานรู ้ตาํ แหน่งที่ต้งั ของอุปกรณ์วา่ แต่ละชิ้นส่ วน ทํางานอย่างไร และ
โครงงานนี้ก็ยงั จัดทําขึ้นเพื่อให้ผทู ้ ี่ชม ได้ทราบว่าการติดตั้งและการทํางานเป็ นอย่างไร ผมเชื่อว่ายัง
มีคนส่ วนน้อย ที่ยงั ไม่ทราบว่าเครื่ องยนต์ที่ทาํ การติดตั้งระบบ ก๊าซมาช่วยในการใช้งานนั้นทํางาน
อย่างไร ก็หวังว่าโครงงานนี้จะทําให้ผทู ้ ี่ไม่ทราบรายละเอียดของเครื่ องยนต์ติดตั้ง ก๊าซ ได้เข้าใจการ
ทํางานของระบบ
2.2 วัตถุประสงค์ ในการทําโครงงาน
2.2.1 เพื่อศึกษาระบบอุปกรณ์การติดตั้งของเครื่ องยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ NGV
2.2.2 เรี ยนรู ้วธิ ี การปรับแต่งเครื่ องยนต์ ที่ติดตั้งก๊าซ NGV
2.2.3 เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ และเป็ นประโยชน์ให้กบั ผูม้ ีความประสงค์ที่จะนําไปศึกษาต่อ
2.3 ขอบเขตความสามารถของโครงงาน
2.3.1 สร้างระบบเชื้อเพลิงก๊าซ NGV ด้วยหัวฉีด
2.3.2 ติดตั้งเครื่ องยนต์ TOYOTA 2700 CC
2.3.3 สามารถแก้ไขปั ญหา ระบบเชื้อเพลิงก๊าซ NGV ได้
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2.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
2.4.1 ได้เรี ยนรู ้วธิ ี การปรับแต่งเครื่ องยนต์ที่ติดตั้ง ก๊าซ และยังสามารถนําความรู ้น้ ีไปใช้
ประกอบอาชีพได้
2.4.2 เป็ นการนําพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็ นการลดปริ มาณการใช้
นํ้ามันในปั จจุบนั
2.4.3 สามารถปรับแต่ง (Tune Up) เครื่ องที่ทาํ การติดตั้งก๊าซ NGV ได้
2.5 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิด เริ่ มจากการทํางานของเครื่ องยนต์ที่ใช้

ก๊าซ NGV ก็เหมือนๆกับการสันดาปภายใน

ด้วยนํ้ามันเชื้อเพลิงทัว่ ๆไปเพียงแต่เปลี่ยนจากการฉี ดจ่ายเชื้อเพลิงในรู ปแบบนํ้ามันกลายเป็ น ก๊าซ
ในรู ปแบบของไอ ให้รวมตัวคลุกเคล้ากับอากาศ ก่อนเข้าสู่ หอ้ งเผาไหม้แล้วใช้การสันดาปภายใน
กระบอกสู บทําให้เกิดการจุดระเบิดภายในกระบอกสู บผลักดันให้เครื่ องยนต์ทาํ งานได้ โดยระบบนี้
เริ่ มต้นตรงก๊าซในถังเก็บซึ่งมีสถานะเป็ นของเหลวก่อนจะถูกปล่อยออกมาด้วยแรงดันภายในไหล
ผ่านไปตามท่อทางเดินเข้ายังหม้อต้มเพื่ออุ่นให้กลายเป็ นไอ จากนั้นจึงผ่านเข้าไปยังห้องเผาไหม้
2.6 ขั้นตอนการดําเนินการ
2.6.1 เสนอหัวข้อโครงงาน
2.6.2 ศึกษาหาข้อมูลทางทฤษฎี
2.6.3 รวบรวมข้อมูลและการออกแบบเพื่อเสนอโครงงานวิศวกรรม 1
2.6.4 จัดซื้ ออุปกรณ์
2.6.5 สร้างโครงงาน
2.6.6 ทําการทดสอบตามขอบเขต
2.6.7 สรุ ปและประเมินผล
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ตารางที่2.1แสดงระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.เสนอหัวข้อโครงงาน
2.ศึกษาหาข้อมูลทางทฤษฎี
3.รวบรวมข้อมูลและการ
ออกแบบเพื่อเสนอ
โครงงานวิศวกรรม1
4.จัดซื้ ออุปกรณ์
5.สร้างโครงาน
6.ทําการทดสอบตาม
ขอบเขต
7.สรุ ปและประเมินผล

มี.ค. 56

เม.ย. 56

พ.ค. 56

2.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์


System
• Manufacturer: Toshiba
• Model: Toshiba Windows7 PC
• Processor: Intel(R) Core(TM)i3 CPU M350 @ 2.27GH z 2.27GH z
• Installed memory (RAM): 2.00GB (1.86GB) usable
• System type: 32-bit operating System

2.เครื่ อง printer
3.กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล

มิ.ย. 56
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ซอฟต์ แวร์
1.โปรแกรม Microsoft Word 2007
2. Microsoft Visual Studio 2007
2.8 รายละเอียดของโครงงาน
2.8.1 ก๊าซธรรมชาติยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ หรื อภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Natural Gas
Vehicles หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า NGV หมายถึงยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอดั ( Compressed Natural
Gas:CNG) เป็ นเชื้อเพลิง ซึ่ งก็เหมือนกับก๊าซธรรมชาติ ที่นาํ มาใช้ในบ้านอยูอ่ าศัยในหลายๆ
ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เพื่อการประกอบอาหาร การทําความร้อน และการทํานํ้าร้อน เป็ นต้น
ในปั จจุบนั การเลือกใช้เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยในยานยนต์ เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ กําลังได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในหลายๆประเทศ อันเนื่องมาจากปั ญหาคุณภาพอากาศ
และปั ญหาก๊าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ้นทัว่ โลก และด้วยคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ของก๊าซธรรมชาติที่ใช้ใน
ยานยนต์พบว่ามีมลพิษ น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบควบคุม
มลพิษสําหรับยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรม ชาตินบั ว่ายังล้าหลังยานยนต์ที่ใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง เนื่องจาก
ยานยนต์ที่ใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่ องยนต์และการปรับปรุ งสู ตรของ
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมมานานกว่าแต่ดว้ ยข้อได้เปรี ยบทางด้า น
สภาพแวดล้อม ก๊าซธรรมชาติจึงเป็ นทางเลือกเชื้อเพลิงหนึ่งสําหรับยานยนต์ที่จะมี การใช้แพร่ หลาย
มากขึ้น
2.8.2 คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ธาตุถ่านคาร์ บอน ( C) กับธาตุ ไฮโดรเจน ( H) จับตัวกันเป็ นโมเลกุล โดยเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ จากการทับถมของซากสิ่ งมีชีวติ ตามชั้นหิ น ดิน และในทะเลหลายร้อยล้านปี มาแล้ว
เช่นเดียวกับนํ้ามัน และเนื่องจากความร้อนและความกดดันของผิวโลกจึงแปรสภาพเป็ นก๊าซ
คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติไม่มีสี ไม่มีกลิ่น (ยกเว้นกลิ่นที่เติมเพื่อให้รู้เมื่อเกิดการรั่วไหล)
และไม่มีพิษ ในสถานะปกติมีสภาพเป็ นก๊าซหรื อไอที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยมีค่า
ความถ่วงจําเพาะตํ่ากว่าอากาศจึงเบากว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วไหลจะฟุ้ งกระจายไปตามบรรยากาศ
อย่างรวดเร็ ว จึงไม่มีการสะสมลุกไหม้บนพื้นราบ
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2.8.3คุณสมบัติพิเศษของก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ (NGV)
2.8.3.1ความสะอาด เนื่องจาก NGV มีสัดส่ วนของคาร์ บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิด
อื่น และมีคุณสมบัติเป็ นก๊าซทําให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น และปริ มาณไอเสี ย
ที่ปล่อยออกจากเครื่ องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติมีปริ มาณตํ่ากว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น NGV จึงนับเป็ น
เชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดควันดําหรื อสารพิษที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชน จึง
สามารถลดปั ญหามลพิษทางอากาศซึ่ งนับวันจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น จากการศึกษาพบว่า
เครื่ องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจะมีระดับการปล่อยสารพิษที่ต่าํ สามารถลดก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
ได้ถึงร้อยละ 50-80 ลดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้ร้อยละ 60-90 , ลดก๊าซไฮโดรคาร์ บอนได้ร้อยละ
60-80 และไม่ก่อให้เกิดฝุ่ นละอองหรื อเขม่าจากท่อไอเสี ย (ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์และก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์เป็ นก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรื อนกระจก หรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า

Green

House Effect )
2.8.3.2 ความปลอดภัยก๊าซ NGV นับว่าเป็ นเชื้อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์ที่มีความ
ปลอดภัยมากที่สุด เพราะก๊าซ NGV เบากว่าอากาศ ในขณะที่ก๊าซหุ งต้มและนํ้ามันเบนซิ นหรื อดีเซล
หนักกว่าอากาศ ดังนั้น เมื่อเกิดรั่วไหล ก๊าซ

NGV จะไม่สะสมอยูบ่ นพื้นดินจนเกิดการลุกไหม้

เหมือนเชื้อเพลิงอื่นๆนอกจากนี้อุณหภูมิที่ก๊าซ NGV จะลุกติดไฟในอากาศเองได้ (เมื่อมีความ
เข้มข้นของเชื้อเพลิงพอ) สู งถึง 650 องศาเซลเซี ยส ในขณะที่ก๊าซหุ งต้มจะติดไฟได้เองที่ 481 องศา
เซลเซี ยส นํ้ามันเบนซิ นที่ 275 องศาเซลเซี ยส และนํ้ามันดีเซลที่ 250 องศาเซลเซี ยส ส่ วนความ
เข้มข้นขั้นตํ่าสุ ดที่จะลุกติดไฟได้เองของก๊าซ NGV จะต้องมีปริ มาณสะสมถึง 5% ในขณะที่ก๊าซหุง
ต้มจะอยูท่ ี่ 2.0% จากคุณสมบัติขา้ งต้นก๊าซ NGV จึงมีโอกาสเกิดการลุกไหม้ได้ยากกว่าเชื้อเพลิง
อื่นๆ นอกจากนี้ หากมีการรั่วไหลจะเกิดเสี ยงดังเนื่องจากมีความดันสู งจึงเป็ นสัญญาณเตือนภัยได้
อย่างดี
2.8.4ความสัมพันธ์ระหว่างอัตตราส่ วนผสมกับอุณหภูมิและความดันไอก๊าซ NGV ที่บรรจุ
อยูใ่ นถังจะมีโมเลกุลของโพรเพนและบิวเทนเคลื่อนตัวอยู่ และจะไปชนกับผนังและถังความแรง
ของการชนจะเป็ นกี่กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเซนติเมตร นั้นคือค่าความดันไอของก๊าซ ซึ่ งสามารถถือได้
ว่าเป็ นความดันของก๊าซNGV ในถัง
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เมื่ออุณภูมิสุงความดันก็สูงด้วยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการเคลื่อนไหวของโมเลกุลจะกระฉับกระเฉงขึ้น
โมเลกุลจะชนกับฝาผนังของภาชนะแรงขึ้น ผลก็คือความดันสู งขึ้น อนึ่งในทางกลับกัน ถ้าอุณหภูมิ
ลดตํ่าลงการเคลื่อนไหวจะช้าลงเรื่ อยๆเมื่อทําให้อุณหภูมิต่าํ มากขึ้นการเคลื่อนไหวจะช้าลงไปอีก
2.8.4.1 ส่ วนประกอบของโพรเพนมากความดันจะสู งขึ้นเนื่องจากโมเลกุลของโพ
รเพนเคลื่อนไหวกระฉับกระเฉงกว่าโมเลกุลของบิวเทน ดังนั้นในกรณี ที่อุณหภูมิเท่ากัน ก๊าซ NGV
ที่มีส่วนประกอบของโพรมากกว่าจะมีความดันสู งกว่า
2.8.4.2 ปริ มาณมากน้อยของของเหลวไม่มีความสัมพันธ์กบั ความดัน ไม่วา่ จะมี
ก๊าซอยูเ่ ต็มถัง หรื อเหลืออยูน่ อ้ ยก็ตามถ้าอุณหภูมิและองค์ประกอบไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว ความดันก็
ไม่เปลี่ยน ดังนั้นสิ่ งที่จะทําให้ความดันภายในถังเปลี่ยนไปจะมีแต่อุณหภูมิและอัตราส่ วนผสมของ
โพรเพนและบิวเทนเท่านั้นเนื่องจากโดยทัว่ ไปอุณหภูมิจะเป็ นอุณภูมิของบรรยากาศ ฉะนั้นสิ่ งที่จะ
เปลี่ยนแปลงได้คือ อัตราส่ วนผสมเท่านั้น
2.8.5 ความแตกต่างระหว่างก๊าซธรรมชาติNGV และก๊าซปิ โตเลียมเหลว LPG
2.8.5.1 ก๊าซธรรมชาติ NGVเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์ บอนซึ่ งมีองค์ประกอบ
ของก๊าซมีเทน (Methane) ส่ วนใหญ่จึงเป็ นก๊าซที่มีน้ าํ หนักเบากว่าอากาศ การขนส่ งไปยังผูใ้ ช้จะขน
ส่ งผ่านทางท่อในรู ปก๊าซภายใต้ความดันสู ง จึงไม่เหมาะสําหรับการขนส่ งไกลๆ หรื ออาจบรรจุใส่
ถังในรู ปก๊าซธรรมชาติอดั โดยใช้ความดันสู ง หรื อที่เรี ยกว่า CNG แต่ปัจจุบนั มีการส่ งก๊าซธรรมชาติ
ในรู ปของเหลวโดยทําก๊าซให้เย็นลงถึง -160 องศาเซลเซียส จะได้ของเหลวที่เรี ยกว่า Liquefied
Natural Gas หรื อ LNG ซึ่ งสามารถขนส่ งทางเรื อไปที่ไกลๆได้ และเมื่อถึงปลายทางก่อนนํามาใช้ก็
จะทําให้ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลับกลายเป็ นก๊าซธรรมชาติที่มีค่าออกเทนสู งถึง 120 RON จึง
สามารถนํามาใช้ป็นเชื่อเพลิงในรยนต์ได้
2.8.5.2 แก๊สปิ โตรเลียมเหลว LPGกว่าอากาศโดยตัวแก๊ส LPG เองไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
เช่นเดียวกับแก๊สธรรมชาติ แต่เนื่องจากเป็ นแก๊สที่หนักกว่าอากาศจึงมีการสะสม และลุกไหม้ได้ง่าย
เพื่อบรรจุเป็ นขอเหลวใส่ ถงั ที่ทนความดันเพื่อให้ขนถ่ายง่าย นอกจากนั้นยังนิยมใช้แทนนํ้ามัน
เบนซิ นในรถยนต์เนื่องจากราคาถูกกว่า และมีค่าออกเทนสู งถึง 85-111.4 RON
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ตารางที่ 2.2 ข้อเปรี ยบเทียบการใช้แก๊ส NGV กับแก๊ส LPG และนํ้ามันเชื้อเพลิง
ข้ อเปรียบเทียบ

NGV

LPG

นํา้ มันเบนซิล

สถานะของเชื่อเพลิง

ก๊าซ

แก๊สและของเหลว

ของเหลว

ความหนาแน่น

เบากว่าอากาศจึงไม่มี หนักกว่าอากาศจึงเกิด
การสะสมเมื่อเกิดการ การสะสมซึ่ งเป็ น
รั่วไหล
อันตราย

หนักกว่าอากาศ

ขีดจํากัดการติดไฟ

5-15 %

2.0-9.5 %

1.4-7.6 %

อุณหภูมิติดไฟ

650oC

481oC

275oC

2.8.6 ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเบนซิ น
ในปั จจุบนั นํ้ามันเบนซิ นที่ใช้สาํ หรับเครื่ องยนต์ทว่ั ไป มี 2 ชนิด คือ นํ้ามันเบนซินออกเทน
91 และนํ้ามันเบนซิ นออกเทน 95 โดยที่น้ าํ มันเบนซินออกเทน 91 ใช้สาํ หรับเครื่ องยนต์ที่มีอตั รา
การอัดตํ่า ส่ วนนํ้ามันเบนซิ นออกเทน 95 เหมาะกับเครื่ องยนต์ที่มีอตั ราส่ วนการอัดสู ง
2.8.6.1 ค่าออกเทนคือค่าอัตราออกเทนมีหน่วยเป็ นออกเทนนัมเบอร์หรื อ ON เป็ น
ตัวเลขที่แสดงถึงความสามารถในการต้านทานการน็อกในเครื่ องยนต์เมื่อมีการเผาไหม้เกิดขึ้น เช่น
นํ้ามันที่มีค่า ON 95 คุณสมบัติน้ ีจะหาได้โดยเปรี ยบเทียบจากนํ้ามันเชื่อเพลิงมาตรฐานที่มี
ส่ วนประกอบของสารไฮโดรคาร์ บอนบริ สุทธ์ 2 ชนิด คือ ไฮโซออกเทนและนอร์มลั เฮปเทน
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2.8.6.2 ช่วงจุดเดือดของนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเบนซิ นที่ใช้สาํ หรับเครื่ องยนต์ทว่ั ไป
มีช่วงจุดเดือดระหว่าง 38-214 องศาเซลเซียส ( 100-420 องศาฟาเรนไฮต์) นํ้ามันเบนซินสําหรับ
เครื่ องบินใบพัด มีช่วงจุดเดือดระหว่าง 38-170 องศาเซลเซียส (100-338 องศาฟาเรนไฮต์)
2.8.6.3 ความถ่วงจําเพาะ นํ้ามันเบนซิ นชนิดพิเศษหรื อเบนซิ นซูเปอร์ จะมีค่าความ
ถ่วงจําเพาะสู งกว่านํ้ามันเบนซิ นธรรมดา เพราะนํ้ามันเบนซิ นชนิดพิเศษต้องมีการเพิ่มสารคุณภาพ
เช่นเติมสารตะกัว่ เพื่อเพิ่มค่าออกเทนให้สูงขึ้นโดยทัว่ ไปที่อุณภูมิหอ้ งค่าความถ่วงจําเพาะของนํ้ามัน
เบนซิ นชนิดธรรมดามีค่าประมาณ 0.702 และนํ้ามันเบนซิ นชนิดพิเศษมีค่าความถ่วงจําเพาะ
ประมาณ 0.743 หรื อค่าคิดเทียบเป็ นค่าความหนาแน่นก็จะมีค่าอยูใ่ นช่วง 0.70-0.75 กิโกรัม/ลิตร
2.8.6.4 การระเหย คือความสามารถในการระเหยตัวได้ของนํ้ามันเบนซิ นใน
สภาวะที่กาํ หนด จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้น้ าํ มันที่มีค่าการระเหยเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ถ้าใช้น้ าํ มันที่มีค่าการระเหยสู งเกินไปจะมีโอกาศเกิดเวเพอร์ล็อก (vapourlock) ได้ง่ายในระบบ
เชื้อเพลิงของเครื่ องยนต์แต่ถา้ ใช้ในนํ้ามันที่มีการระเหยตํ่าเกินไปก็อาจเป็ นผลเสี ยคือจะทําให้เกิด
นํ้ามันเครื่ องใส (crankcase dilution) เป็ นต้น
2.8.6.5 สี โดยปกติเนื้อนํ้ามันเบนซิ นเองจะไม่มีสี แต่ผปู ้ ระกอบการใส่ สีลงไป
เพื่อให้สามารถแยกแยะชนิดของนํ้ามันได้ง่าย และป้ องกันการปลอมปน โดยนํ้ามันเบนซิ นออกเทน
91 มีสีแดงและนํ้ามันเบนซิ นออกเทน 95 มีสีเหลือง
2.8.6.6 อัตราการระเหย เป็ นคุณสมบัติที่บ่งบอกว่านํ้ามันมีองค์ประกอบส่ วนหนัก
หรื อเบาอย่างไรจะถูกเผาไหม้ได้ในลักษณะใด ต่อเนื่องแค่ไหน เช่น ถ้ามีส่วนเบาน้อยจะจุดสตาร์
ยากถ้านํ้ามันค่อยๆ ระเหยอย่างสมํ่าเสมอ เมื่อค่อยๆ เพิ่มอุณภูมิให้สุงขึ้นการเผาไหม้ก็จะต่อเนื่องดี
เครื่ องยนต์ก็จะเดินได้ราบเรี ยบ อัตราการระเหยของนํ้ามันจึงมีผลต่อการสตาร์ ทของเครื่ องยนต์การ
เร่ งเครื่ องยนต์ และการประหยัดนํ้ามันเชื่อเพลิง
2.8.6.7 สารเพิม่ คุณภาพในนํ้ามันเบนซิ น การเติมสารเพิม่ คุณภาพลงในนํ้ามัน
เบนซิ นก็เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน สารเหล่านี้ได้แก่
- สารทําความสะอาด ช่วยชะล้างสิ่ งสกปรกที่ตกค้างในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง และ
ช่วยรักษาคาร์ บูเรเตอร์ ให้สะอาดอยูเ่ สมอ
- สารต้านการรวมตัวกับอากาศ ช่วยป้ องกันไม่ให้น้ าํ มันเบนซิ นรวมตัวกั บ
ออกซิ เจนในอากาศ เพื่อป้ องกันการเกิดยางเหนียว ซึ่งอันตรายต่อระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
- สารป้ องกันสนิม และการกักกร่ อน ช่วยป้ องกันไม่ให้สนิมอุดตันไส้กรองนํ้ามัน
เชื้อเพลิงคาร์ บูเรเตอร์
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2.9 อัตราส่ วนอากาศกับเชื้อเพลิง
โดยทัว่ ๆไปเครื่ องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ เชื้อเพลิงที่เข้าไปผสมกับอากาศ มันจะอยูใ่ น
รู ปแบบของไอหรื อของเหลวจะทําให้ประจุอากาศลดทั้งสิ้ น เพราะเชื้อเพลิงจะเข้าไปแทนที่อากาศ
แต่ในเครื่ องยนต์ดีเซลอากาศจะเข้าไปในกระบอกสู บก่อนประจุอากาศจึงไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง
อัตราส่ วนผสมอากาศกับเชื้อเพลิงที่เดินเครื่ องได้มีขอบเขตกว้างขวางมาก แต่จะมีอยูอ่ ตั ราส่ วนหนึ่ง
ที่ให้ความดันสู งสุ ด (ที่ความเร็ วหนึ่ง) และที่อีกอัตราส่ วนหนึ่งจะให้การประหยัดที่สุด (กินเชื้อเพลิง
น้อยที่สุด) ลองพิจารณาความดันเฉลี่ยที่จะได้จากเครื่ องยนต์ที่เดินด้วยความเร็ วคงที่ และลิ้นเร่ งเปิ ด
เต็มที่เครื่ องยนต์จะดูดอากาศให้เครื่ องด้วยปริ มาณจํากัดและคงที่ ถ้าเพิม่ เชื้อเพลิงขึ้นเรื่ อยๆ ความ
ดันเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เช่นกัน จนกระทั้งจุดหนึ่งถ้าเพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปแต่ความดันเฉลี่ยกับลดลง
จะเห็นได้วา่ อากาศเท่านั้นเป็ นตัวกําหนดกําลังของเครื่ องยนต์หรื อจํากัด imepอากาศในห้องเผาไหม้
ถึงแม้จะมีมาก แต่ถา้ ใช้ไม่หมดก็จะไม่ได้กาํ ลังมากเท่าที่ควร กําลังของเครื่ องยนต์จะขึ้นกับความ
สามรถของเครื่ องยนต์ที่จะใช้อากาศเก่าที่มีอยูไ่ ด้มาก-น้อยเท่าใดด้วยความดันยังผลเฉลี่ยสู งสุ ดทาง
เบรก ( max bmep) ก็พิจารณาได้เช่นเดียวกัน แต่มีความดันยังผลเฉลี่ยทางความฝื ด ( fmep) เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยในเครื่ องยนต์จริ ง การผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงจะเข้ามาเป็ นเนื้อเดียว จะมี
เชื้อเพลิงที่เป็ นของเหลวหรื อละอองลอยอยูใ่ นอากาศ ไอเสี ยตกค้างที่อยูบ่ ริ เวณหัวสู บจะไม่ทาํ ให้ไอ
ดีเจือจางลง มีการสู ญเสี ยความร้อน การเผาไหม้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ปริ มาตรคงที่ดงั วงจรทางทฤษฎีการ
กระจายของเชื้อเพลิงไม่เท่ากันทุกสู บ ข้อบกพร่ องต่างๆ เหล่านี้ถึงแม้จะใช้เชื้อเพลิงที่หนากว่าก็จะ
ไม่ได้ความดันสู งสุ ดเฉลี่ยเท่ากับเครื่ องยนต์ทางทฤษฎี ต่อไปลองพิจารณาการกินเชื้อเพลิงน้อยที่สุด
หรื อการประหยัดที่สุดของเครื่ องยนต์ดูบางที่ความเร็ วคงที่และลิ้นเร่ งเปิ ดกว้างเต็มที่ เครื่ องยนต์จะ
ดูดอากาศเข้ามาจํานวนหนึ่งคงที่ ถ้าค่อยๆลดการไหลของเชื้อเพลิงการเผาไหม้ก็จะค่อยๆสมบูรณ์
ขึ้น (การเผาสมบูรณ์ในทางปฎิบตั ิจะมีออกซิ เจนเหลือในไอเสี ยประมาณ ร้อยละ 2-3 สําหรับเครื่ อง
ยนจุดระเบิดด้วยหัวเทียน) ความสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ (

sfc) ก็ค่อยๆลดลงตามส่ วนด้วย

กระบวนการเผาไหม้ที่อตั ราส่ วนผสมบางนี้จะดําเนินไปอย่างช้าๆ และเกิดเข้าในจังหวะขยายตัว
มาก เปลวไฟก็มกั จะดับก่อนที่เชื้อเพลิงจะไหม้หมด (อัตราส่ วนผสมประมาณ

18.20) สรุ ปได้วา่

ความสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงทางอินติเกตตํ่าสุ ด ( min isfc) ที่แต่ละความเร็ วจะมีข้ ึนได้ก็ต่อเมื่อเชื้อเพลิง
ทุกหยดใช้เป็ นประโยชน์ได้ท้ งั หมด สําหรับความสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะทาง เบรกตํ่าสุ ด ( min
bsfc) ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่มีความฝื ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความดันเฉลี่ย
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ทางเบรก ความสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะทางเบรกและอัตราส่ วนอากาศเชื้อเพลิงสําหรับเครื่ อง
SI ที่ความเร็ วหนึ่ง ใความดันทางผลเฉลี่ยทาง เบรกสู งสุ ด ( max bmep) เกิดขึ้นทางซี กที่มีส่ว นผสม
หนา (ตามกราฟได้บอกค่าประมาณๆของออกเทนไว้ดว้ ย) ในขนาดที่มีความสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง
จําเพาะทางเบรก ( bsfc) เกิดขึ้นทางซี กที่มีส่วนผสมที่ถูกต้องทางเคมี จงสังเกตด้วยความสิ้ นเปลือง
เชื้อเพลิงจําเพาะทางเบรกเพิ่มขึ้นในขณะที่ภาระงานลดลง (เพราะความฝื ดมีค่าคงที่) โดยจุดตํ่าสุ ด
เลื่อนไปทางกินเชื้อเพลิงมากขึ้น (เพราะไอเสี ยตกค้างมีมากขึ้นทําให้ประจุที่เข้ามาให้เจือจาง)
เชื้อเพลิงที่เข้ากระบอกสู บอาจจะเป็ นฟิ ล์มบางๆจับอยูบ่ นท่อไอดีเป็ นละอองเล็กๆลอยอยูใ่ นอากาศ
และบางส่ วนก็เป็ นไอผสมที่ไม่เข้ากันดีเช่นนี้จึงต้องใช้เชื้อเพลิงมกขึ้นทั้งนี้เพื่อความแน่นอนในการ
เผาไหม้ที่จะใช้อากาศได้หมด เพื่อให้ได้ความดันเฉลี่ยสู งสุ ดสําหรับความสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง
จําเพาะตํ่าสุ ดก็ตอ้ งการเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเช่นกัน เพราะเชื่อเพลิงบางส่ วนต้องสู ญเสี ยไป ถ้าอุ่นท่อไอ
เสี ยให้ร้อนขึ้น (เพื่อเพิ่มกลายเป็ นไอของเชื้อเพลิง) และใช้ท่อไอดีเล็กๆ (เพื่อให้ได้ความเร็ วสู งๆ
และช่วยการผสม) มวลของอากาศจะเข้ากระบอกสู บได้นอ้ ยลง ฉะนั้นความดันเฉลี่ยทางเบรกสู งสุ ด
จะลดลง (จุดสู งสุ ดจะเปลี่ยนไปทางเส้นส่ วนผสมที่ถูกต้องทา งเคมี) อย่างไรก็ตามความสิ้ นเปลือง
เชื้อเพลิงจําเพาะตํ่าสุ ดจะลดลง (จุดตํ่าสุ ดจะเลื่อนไปทางส่ วนผสมที่บางกว่า)
ดังนั้น อัตราส่ วนของอากาศกับเชื้อเพลิงที่เครื่ องยนต์ตอ้ งการจึงขึ้นอยูก่ บั ผูอ้ อกแบบว่าจะเลือกเอา
ทางด้านกําลังหรื อทางด้านประหยัดเป็ นสําคัญ
ตารางที่ 2.3 ข้อมูลอัตราส่ วนอากาศกับเชื่อเพลิงในสภาพการใช้งานต่างๆของเครื่ องยนต์
สภาพการทํางานของเครื่ องยนต์
การสตาร์ ทเครื่ องยนต์เมื่อเครื่ องยนต์เย็น (ใช้โช้ค)
การสตาร์ ทเครื่ องยนต์เมื่อเครื่ องยนต์ร้อน
ความเร็ วเดินเบา
ความเร็ วตํ่า
ความเร็ วปานกลาง
ความเร็ วสู ง,ภาระหนัก

อัตราส่ วนผสม
2-3:1
7-8:1
8-10:1
10-12:1
15-17:1
12-13:1
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ตารางที่ 2.4 อัตราส่ วนผสมที่มีผลต่อการเผาไหม้
อัตราส่ วนผสม
12-13:1
15:1
16-17:1

ผลการเผาไหม้
ให้กาํ ลังงานสู งสุ ด
การเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุด
ประหยัดเชื้อเพลิงที่สุด

อัตราส่ วนผสมดังกล่าวและอัตราการไหล จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติดว้ ยลิ้นเร่ ง ( Throttle
valve) ของคาร์ บูเรเตอร์ และแรงดูด ( Negative pressure) ในระบบประจุอากาศหรื อไอดี( Intake
system) ดังนั้นส่ วนผสมที่จ่ายให้แก่เครื่ องยนต์จึงเป็ นอัตราส่ วนผสมที่ดีที่สุดหรื อเหมาะสมที่สุด
(Optimum mixture ratio)
2.10 ระบบฉีดนํา้ มันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ D-Jetronicหรือ EFI แบบ D
ระบบ EFI แบบ D-Jetronicเป็ นแบบฉี ดที่มีการควบคุมระยะเวลาในการฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิง
ของหัวฉี ด โดยวิธีการวัดแรงดันของอากาศในท่อร่ วมไอดี ด้วยตัวตรวจจับสู ญญากาศแล้วเปลี่ยน
เป็ นสัญญาณไฟฟ้ าป้ อนเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อกําหนดระยะเวลาในการฉีดของหัวฉีด ที่เหมาะสมกับ
ปริ มาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสู บ
หลักการทํางานของเครื่ องยนต์มีความเร็ วรอบตํ่าลิ้นเร่ งจะเปิ ดให้อากาศไหลผ่านเข้า
กระบอกสู บน้อย ความดันของอากาศในท่อร่ วมไอดีจะตํ่า (เป็ นสุ ญญากาศมาก) ตัวตรวจจับ
สู ญญากาศ ( vacuum sensor) จะส่ งสัญญาณไฟฟ้ าที่สัมพันธ์กบั แรงดันอากาศในท่อร่ วมไอดี
ขณะนั้น ป้ อนเข้าคอมพิวเตอร์ ให้กาํ หนดระยะเวลาในการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงน้อย และในทาง
ตรงกันข้าม หากลิ้นเร่ งเปิ ดอากาศไหลเข้ากระบอกสู บมาก (ขณะเร่ งเครื่ องยนต์) ความดันของ
อากาศในท่อร่ วมไอดีจะสู งขึ้น (เป็ นสู ญญากาศน้อย) ตัวตรวจจับสัญญาณจะส่ งสัญญาณไฟฟ้ า
ป้ อนเข้าคอมพิวเตอร์ ให้กาํ หนดระยะเวลาในการฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น
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2.11 ส่ วนประกอบของระบบนํา้ มันเชื้อเพลิง
ส่ วนประกอบของนํ้ามันเชื้อเพลิงประกอบด้วย ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ( Fuel Tank) ปั้ มนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (Fuel Pump) กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Filter) ท่อจากนํ้ามันเชื้อเพลิง (Delivery Pipe) ตัว
ควบคุมความดัน ( Pressure Regulator) ตัวป้ องกันการกระเพื่อมของนํ้ามัน ( Pulsation Damper)
หัวฉีด (Injector) และหัวฉี ดสตาร์ ทเย็น (Cold Start Injector) เป็ นต้น
นํ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกดูดจากถังนํ้ามันเชื้อเพลิงไปยังปั้ มนํ้ามันเชื้อเพลิง แล้วส่ งผ่านกรอง
นํ้ามันเชื้อเพลิงไปยังหัวฉี ดและหัวฉี ดสตาร์ ทเย็นตัวควบคุมความดัน จะทําหน้าที่ควบคุมความดัน
ของนํ้ามันเชื้อเพลิงให้อยูใ่ นค่าที่กาํ หนด นํ้ามันเชื้อเพลิงส่ วนที่เกิ นจะไหลกลับคืนไปยังถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงผ่านทางท่อไหลกลับตัวป้ องกันการกระเพื่อมของนํ้ามันเชื้อเพลิง ทําหน้าที่อาการเกิดการ
กระเพื่อม เนื่องจากการฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิงหัวฉีดจะทําการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในท่อร่ วมไอดี
ตามสัญญาณการฉี ด ซึ่ งคอมพิวเตอร์ จะคํานวณระยะเวลาในการฉี ดออกมาหัวฉี ดสตาร์ ทเย็น จะช่วย
ในการสตาร์ ทเครื่ องยนต์ง่ายขึ้น โดยการฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องบรรจุไอดี เมื่อเครื่ องยนต์
มีอุณหภูมิต่าํ เท่านั้น
ถังนํ ้ามันเชื ้อเพลิง

ปั ม้ นํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ตัวควบคุมความดัน

หัวฉีด

หัวฉีดสตาร์ ตเย็น

ความดันสู ง
ความดันตํ่า
รู ปที่ 2.1 การไหลของนํ้ามันเชื้อเพลิง

กรองนํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ท่อจ่าย
ตัวป้องกันการกระเพื่อม

บทที่ 3
อุปกรณ์ ก๊าซ NGV
3.1 ถังก๊ าซ NGV
3.1.1 หน้าที่การทํางาน: เป็ นภาชนะสําหรับบรรจุก๊าซ เนื่องจากก๊าซมีความดันไอสู ง
ภาชนะที่จะนํามาใช้บรรจุจึงต้องทนกับความดันได้

รู ปที่ 3.1 ถังก๊าซ NGV
3.1.2 ชนิดของถัง: มี 4 ชนิด
3.1.2.1 ถังที่ทาํ จากเหล็กรี ดอัดขึ้นรู ปด้วยความร้อนมีน้ าํ หนักมากแต่ราคาถูก
3.1.2.2 ถังที่ทาํ จากเหล็กหรื ออลูมินมั และไฟเบอร์ เสริ มแรงดันสู งด้วยไฟเบอร์ พนั
รอบมีน้ าํ หนักเบาลงกว่าถังเหล็ก
3.1.2.3 ถังที่ทาํ จากเหล็กหรื ออลูมินมั และไฟเบอร์เสริ มแรงดันสู งด้ว ยไฟเบอร์พนั
มิดมีน้ าํ หนักตํ่าลงอีกระดับหนึ่ง
3.1.2.4 ถังที่ทาํ จากไฟเบอร์ รับแรงอย่างเดียวมีน้ าํ หนักเบาที่สุดแต่ราคาสู ง
3.1.3 มาตราฐานที่ได้รับ: ISO 11439
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3.2 อุปกรณ์ ปรับความดันก๊ าซ (Pressure regulator)
3.2.1 หน้าที่การทํางาน: ลดความดันของก๊าซจาก 200 Bar ให้มีความดันประมาณ 2-3 Bar

รู ปที่ 3.2 อุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ
3.2.2 ชนิดของ Regulator
3.2.2.1 แบบแปรผันค่าแรงดันได้ (Variable Pressure) จะใช้แรงดูดภายในท่อไอดี
เป็ นตัวดึงกลไกของหม้อต้มเพื่อให้เพิ่มแรงดันตอนเร่ งความเร็ ว และลดแรงดันลง
เมื่อค่า Vacuum กลับลงมาปกติเมื่อวิง่ ด้วยความเร็ วคงที่ ระบบหม้อต้มแบบนี้
จะต้องเพิ่ม Map Sensor ให้กบั ระบบ
3.2.2.2 หม้อต้มแบบแรงดันคงที่ ( Constant Pressure) ระบบหม้อต้มแบบนี้ ตัว
หม้อต้มจะจ่ายแรงดันคงที่ และจะลดแรงดันลงเมื่อมีการฉี ดแก๊สเข้าไปสันดาป
ระบบที่ใช้หม้อต้มลักษณะนี้บางระบบไม่ตอ้ งใช้ Map Sensor แต่จะปรับค่าจาก
ช่วงเวลาการฉี ดเชื้อเพลิงของเครื่ องยนต์ (Time Sequential) และประมวลผล
ออกมาต่อรอบของเครื่ องยนต์
3.2.2.3 มาตราฐานที่ได้รับ: ECE R110
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3.3 ลิน้ หัวถังทีเ่ ปิ ด – ปิ ด ด้ วยมือ (Manual cylinder valve)
3.3.1 หน้าที่การทํางาน: เป็ นอุปกรณ์ที่จะสามารถระบายก๊าซออกจากถังในกรณี ที่ถงั รับ
ความดันสู งเกินกําหนด

รู ปที่ 3.3 ลิ้นหัวถังที่เปิ ด – ปิ ด ด้วยมือ
3.3.2 ชนิดของ valve
3.3.2.1 หัววาล์วแบบมือหมุน
3.3.2.2 หัววาล์วแบบโซลินอยด์เปิ ดปิ ด
3.3.3มาตราฐานที่ได้รับ: ISO 15500
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3.4 ลิน้ เปิ ด – ปิ ดอัตโนมัติ (Automatic valve)
3.4.1 หน้าที่การทํางาน: เป็ นวาล์วอีเลคทรอนิกส์ ทําหน้าที่เปิ ดก๊าซให้เข้าระบบเมื่อเดิน
เครื่ องยนต์ในโหมดก๊าซและปิ ดก๊าซเมื่อเดินเครื่ องยนต์ในโหมดนํ้ามันโซลินอยด์วาล์วจะปิ ดกั้น
ก๊าซไม่ให้ลิ้นเข้าหม้อต้มในขณะเติมก๊าซอยู่

รู ปที่ 3.4 ลิ้นเปิ ด – ปิ ดอัตโนมัติ (Automatic valve)
3.4.2 มาตราฐานที่ได้รับ: ISO 15500
3.5 อุปกรณ์ แสดงค่ าความดันก๊ าซ (Pressure indicator)
2.5.1 หน้าที่การทํางาน: วัดความดันก๊าซแล้วแปลงเป็ นกระแสไฟฟ้ าในมาตรวัดปุ่ มไฟตาม
ปริ มาณของก๊าซ เกจวัดความดันนี้จะดูได้เมื่อสตาร์ ทรถยนต์แล้วเปลี่ยนไปใช้โหมดก๊าซ

รู ปที่ 3.5 .อุปกรณ์แสดงค่าความดันก๊าซ (Pressure indicator)
3.5.2 มาตราฐานที่ได้รับ:

ISO 15500
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3.6 ท่ อนําก๊ าซ (Fuel line) ประเภทท่ อนําก๊ าซแบบคงตัว (Rigid fuel line)
3.6.1 หน้าที่การทํางาน: ท่อเชื้อเพลิงที่ทาํ การเชื่อมต่อระหว่างถังบรรจุกบั หม้อลดความดัน
(Pressure Reducer)เพื่อส่ งก๊าซจากถังก๊าซไปยังอุปกรณ์ในห้องเครื่ องยนต์ ท่อก๊าซนี้ตอ้ งทนแรงดัน

รู ปที่ 3.6 ท่อนําก๊าซ (Fuel line) ประเภทท่อนําก๊าซแบบคงตัว (Rigid fuel line)
3.6.2
มาตราฐานที่ได้รับ: ISO 15500
3.7 อุปกรณ์ รับเติมก๊ าซ (Filling unit or receptacle)
3.7.1
หน้าที่การทํางาน: รับ NGV เข้าถังบรรจุ หัวเติมก๊าซนี้จะมีเช็ควาล์วป็ นส่ วนประกอบ
เพื่อให้ก๊าซไหลทางเดียว ไม่สามารถไหลออกไป

รู ปที่ 3.7 อุปกรณ์รับเติมก๊าซ (Filling unit or receptacle)
3.7.2 มาตราฐานที่ได้รับ: ECE R110
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3.8 อุปกรณ์ ผสมก๊ าซกับอากาศ (Gas/air mixer)
3.8.1 หน้าที่การทํางาน: เป็ นอุปกรณ์ที่จ่ายก๊าซเข้าไปยังท่อร่ วมไอดีโดยกล่อง ECU เป็ นตัว
ควบคุมการฉี ดเชื้อเพลิงก๊าซ

รู ปที่ 3.8 อุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ (Gas/air mixer)
3.8.2 มาตราฐานที่ได้รับ: ECE R110
3.9 ข้ อต่ อ ( Fitting)
3.9.1 หน้าที่การทํางาน: เป็ นตัวที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทางด้านHi-pressure

รู ปที่ 3.9 ข้อต่อ (Fitting)
3.9.2 มาตราฐานที่ได้รับ: ECE R110
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3.10 ตัวกรองก๊ าซ (Filter)
3.10.1 หน้าที่การทํางาน: กรองสิ่ งสกปรกที่ปะปนมากับก๊าซเพื่อป้ องกันการอุดตันของ
หัวฉี ด

รู ปที่ 3.10 ตัวกรองก๊าซ (Filter)
3.10.2 มาตราฐานที่ได้รับ: ECE R110
3.11 ท่ อนําก๊ าซ (Fuel line)
3.11.1 หน้าที่การทํางาน: เป็ นอุปกรณ์ให้ก๊าซ NGV ที่มีแรงดันตํ่าไหลผ่านไปยัง Filter และ
Injector

รู ปที่ 3.11 ท่อนําก๊าซ (Fuel line)
3.11.2 มาตราฐานที่ได้รับ: ECE R110
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3.12 Nozzle
หน้าที่การทํางาน: เป็ นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับท่อร่ วมไอดีเพื่อให้ก๊าซใหลผ่านเข้าไปในห้อง
เผาไหม้

รู ปที่ 3.12 Nozzle
3.13 อุปกรณ์ ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic control unit)
3.13.1 กล่อง ECU
3.13.1.1 หน้าที่การทํางาน: ควบคุมปริ มาณการสัง่ ฉี ดก๊าซของหัวฉี ดเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวะการทํางานของเครื่ องยนต์

รู ปที่ 3.13 กล่อง ECU
3.13.1.2 มาตราฐานที่ได้รับ: ECE R110
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3.13.2 PTO (Timing advance)
3.13.2.1 หน้าที่การทํางาน: ช่วยในการปรับองศาการจุดระเบิดของหัวเทียนให้เร็ ว
กว่าเดิมให้เหมาะสมกับชนิดของเชิ้อเพลิงที่ใช้

รู ปที่ 3.14 PTO (Timing advance)
3.13.2.2 มาตราฐานที่ได้รับ: ECE R110
3.13.3 สวิตช์ก๊าซ cng
หน้าที่การทํางาน: เปลี่ยนระบบการทํางานระหว่างนํ้ามันกับก๊าซ NGV และบอก
ระดับปริ มาณของก๊าซที่เหลืออยูใ่ นถังก๊าซพร้อมทั้งสามารถส่ งสัญญาณเมื่อเกิ ด ข้อบกพร่ องภายใน
ระบบ

รู ปที่ 3.15 สวิตช์ก๊าซ cng
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3.13.4 อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน (Map sensor)
หน้าที่การทํางาน: ตรวจวัดแรงดันก๊าซที่มีอยูใ่ นท่อร่ วมไอดีเพื่อส่ งสัญญาณ
กลับมา ยังกล่อง ECU

รู ปที่ 3.16 อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน (Map sensor)
3.13.5 สายไฟ (Wire)
หน้าที่การทํางาน: เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์

รู ปที่ 3.17 สายไฟ (Wire)
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ตารางที่ 3.1 วิธีตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซก่อนติดตั้ง
No.

Part name

วิธีการตรวจสอบ

1

ถังก๊าซ

ถังต้องไม่เป็ นสนิม,S/N ถังต้องสามารถมองเห็นได้ชดั เจน

2

ลิ้นหัวถังที่เปิ ด – ปิ ด ด้วยมือ

หมุนเปิ ด-ปิ ดได้สุด

3

อุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ

เกลียวทุกจุดต้องไม่ลม้ ,ต้องมีรอยแตกร้าว

4

ลิ้นเปิ ด – ปิ ดอัตโนมัติ

เกลียวต้องไม่ลม้ ปลัก๊ ต้องไม่แตก

5

อุปกรณ์แสดงค่าความดัน
ก๊าซ

หน้าปัดต้องไม่เป็ นรอยเข็มอยูท่ ี่ศูนย์เกลียวต้องไม่ลม้

6

ท่อนําก๊าซ ประเภทท่อนํา
ก๊าซแบบคงตัว

ท่อต้องไม่มีรอยขีดข่วนเป็ นรอยลึกบริ เวณที่เป็ นจุดเชื่อมต่อ

7

อุปกรณ์รับเติมก๊าซ

เกลียวต้องไม่ลม้ และต้องมียางโอริ ง

8

อุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ

ต้องมีจุกยางปิ ดรู ทุกจุดเพื่อกันฝุ่ นละอองสิ่ งสกปรก

9

ข้อต่อ

เกลียวต้องไม่ลม้

10

ตัวกรองก๊าซ

ต้องมีจุกยางปิ ดรู ทุกจุดเพื่อกันฝุ่ นละอองสิ่ งสกปรก

11

ท่อนําก๊าซ

ต้องมีจุกยางปิ ดรู ทุกจุดเพื่อกันฝุ่ นละอองสิ่ งสกปรก

12

Nozzle

เกลียวต้องไม่ลม้

13

อุปกรณ์ควบคุอิเล็กทรอนิกส์

ปลัก๊ ต้องไม่แตก,สภาพทัว่ ไป

14

PTO (Timing advance)

ปลัก๊ ต้องไม่แตก,สภาพทัว่ ไป

15

สวิตช์ก๊าซ

ปลัก๊ ต้องไม่แตก,สภาพทัว่ ไป,เช็คการทํางานของระบบไฟ

16

อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน

ปลัก๊ ต้องไม่แตก,สภาพทัว่ ไป

17

สายไฟ

ปลัก๊ ต้องไม่แตก,สภาพทัว่ ไป

บทที4่
การติดตั้งระบบก๊าซ NGV
4.1 แผนผังการติดตั้งระบบก๊ าซ NGV

รู ปที่ 4.1 แสดงแผนผังการติดตั้งระบบก๊าซ NGV
หลัการทํางานของระบบก๊ าซ NGV
 เมื่อทําการสตาร์ ทเครื่ องยนต์แล้วทําการกดสวิตช์เลือกชนิดเชื้ อเพลิงเป็ นระบบก๊าซต้องรอ
จนกว่าอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นมีอุณหภูมิถึง 60 องศาเซลเซียสและเร่ งรอบเครื่ องยนต์ที่
1,500 RPM
 เมื่อ Solenoild ถูกสั่งงานให้เปิ ดก๊าซ NGV ก็จะไหลผ่าน Solenoild มาเข้า Regulator จาก
ความดันที่ 200 บาร์ ก็จะถูกลดวามดันให้เหลือประมาณ 2-4 บาร์
 ก๊าซ NGV จะไหลมายังกรองแรงดันตํ่าเพื่อกรองสิ่ งสกปรกที่มากับก๊าซ
 ก๊าซ NGV จะไหลมายัง Injector รอการสัง่ ฉี ดก๊าซจากกล่อง ECU ของก๊าซ
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4.2 การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV
4.2.1 การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ที่ต่าํ แหน่งใต้ทอ้ งรถ

รู ปที่ 4.2 การตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ NGV ที่ต่าํ แหน่งใต้ทอ้ งรถ
4.2.1.1 Bolt ชุดจับยึดถังก๊าซต้องขันยึดแน่นได้ตามค่าทอร์ คมาตรฐานทุกตัว (BOLT M6
=10 N.m) (BOLT M8 = 25 N.m) (BOLT M10 = 50 N.m) (BOLT M12 = 85 N.m)
4.2.1.2 ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่ วนใดของอุปกรณ์จบั ยึดถังก๊าซเสี ยดสี กบั เพลาขับโช๊คอัพ
4.2.1.3 ถังก๊าซต้องติดตั้งให้ห่างจากท่อไอเสี ยไม่นอ้ ยกว่า 10 cm
4.2.1.4 วาล์วหัวถังต้องติดตั้งในตําแหน่งที่สามารถหมุนเปิ ด-ปิ ดได้สะดวก
4.2.1.5 ติดตั้งขัดรัดท่อส่ งก๊าซต้องมียางหุ ม้ หรื อยางรอง
4.2.1.6 ระยะในการยึดเข็มขัดรัดท่อต้องมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 100 CM.
4.2.1.7 การดัดโค้งของท่อก๊าซความดันสู ง ต้องมีรัศมีความโค้งไม่นอ้ ยกว่า 21 mm.
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4.2.2 การตรวจสอบการติดตั้งที่ตาํ แหน่งในห้องเครื่ องยนต์

รู ปที่ 4.3 การตรวจสอบการติดตั้งที่ตาํ แหน่งในห้องเครื่ องยนต์
4.2.2.1 หัวเติมก๊าซต้องอยูใ่ นตําแหน่งที่เติมเข้าถึงได้สะดวกและต้องสามารถเปิ ด-ปิ ดได้
สะดวก
4.2.2.2 การติดตั้งท่อนํ้าเข้าและออกของ Regulator ต้องมี Clamp ยึดแน่นทุกจุดและต้องไม่
ส่ วนหนึ่งส่ วนใดเสี ยดสี กบั ชิ้นส่ วนต่างๆของรถ
4.2.2.3 การติดตั้งท่อก๊าซแรงดันตํ่าต้องมี Clamp ยึดแน่นทุกจุดและต้องไม่ส่วนหนึ่งส่ วน
ใดเสี ยดสี กบั ชิ้นส่ วนต่างๆของรถ
4.2.2.4 Boltที่ใช้ในการจับยึดชุด Injectorต้องขันยึดแน่นได้ตามค่าทอร์ คมาตรฐาน
4.2.2.5 Bolt, Nut ที่ใช้ในการจับยึดชุด Filter ต้องขันยึดแน่นได้ตามค่าทอร์ คมาตรฐาน
4.2.2.6 Bolt ที่ใช้ในการจับยึดชุด Regulator ต้องขันยึดแน่นได้ตามค่าทอร์ คมาตรฐาน
4.2.2.7 Bolt ที่ใช้ในการจับยึดชุด ECU ต้องขันยึดแน่นได้ตามค่าทอร์ คมาตรฐาน
4.2.2.8 Bolt ที่ใช้ในการจับยึดชุด Solenoild ต้องขันยึดแน่นได้ตามค่าทอร์ คมาตรฐาน
4.2.2.9 ตรวจสอบชุดสายไฟต้องมีเทปพันสายไฟให้เรี ยบร้อยและจะต้องหุ ม้ ท่อโปโลและ
ต้องไม่เสี ยดสี กบั ชิ้นส่ วนที่มีคม
4.2.2.10 ตรวจสอบชุด Conector สายไฟที่ติดตั้งกับอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ตอ้ งล็อคแน่นทุก
ตัว
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4.2.3 การตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ nitrogen ทางด้านแรงดันสู ง (ด้วยเครื่ องอัดก๊าซ nitrogen)

รู ปที่ 4.4 การตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ nitrogen ทางด้านแรงดันสู ง
4.2.3.1 ตรวจสอบรอยรั่วทุกจุดบริ เวณข้อต่อทางด้านแรงดันสู งทุกจุดด้วยนํ้ายา SNOOP
(ระยะเวลาในการตรวจสอบจุดละ 5 นาที)
4.2.4 การตรวจสอบรอยรั่วก๊าซ NGV ทางด้านก๊าซแรงดันตํ่า (ด้วย PACK GAS)

รู ปที่ 4.5 การตรวจสอบรอยรั่วก๊าซ NGV ทางด้านก๊าซแรงดันตํ่า
4.2.4.1 ตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ NGV ทุกจุดบริ เวณที่มี CLAMP รัดท่อแรงดันตํ่านํ้ายา
SNOOP (ระยะเวลาในการตรวจสอบจุดละ 5 นาที)
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4.2.5 การตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ NGV ทางด้านแรงดันตํ่าและด้านแรงดันสู ง (ด้วยการเติมก๊าซ
NGV เข้าไปในถัง)

รู ปที่ 4.6 แสดงการตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ NGV
4.2.5.1 ตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ NGV ทุกจุดบริ เวณข้อต่อทางด้านแรงดันสู งทุกจุดด้วย
นํ้ายา GAS DETECTOR (ระยะเวลาในการตรวจสอบจุดละ 5 นาที)

รู ปที่ 4.7 ตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ NGV
4.2.5.2 ตรวจสอบรอยรั่วของก๊าซ NGV ทุกจุดบริ เวณที่มี CLAMP รัดท่อแรงดันตํ่าด้วย
GAS DETECTOR (ระยะเวลาในการตรวจสอบจุดละ 5 นาที)
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4.3 การลงโปรแกรม ECU GAS

รู ปที่ 4.8 การลงโปรแกรม ECU GAS
การลงโปรแกรม ECU GAS
1. เสี ยบปลัก๊ ECU เข้าคอมพิวเตอร์
2. สตาร์ ทเครื่ องยนต์
3. เปิ ด Program Prins AFC Software V2
4. เลือก Diagnostic ดูค่าต่างของระบบให้ได้ไม่ต่าํ และสู งกว่าค่าที่กาํ หนดมากเกินไป
5. ดูวา่ ระบบมีปัญหาหรื อไม่ให้ดูที่ Critical fault Code ว่าถ้าเป็ นสี เขียวแสดงว่าระบบปกติ แต่ถา้ ขึ้น
สี แดงแสดงว่าระบบมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องคลิกเข้าไปดูที่ Critical fault Code ว่ามีปัญหา
อะไรแล้วทําการแก้ไข
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4.4 การลงโปรแกรม PTO

รู ปที่ 4.9 การลงโปรแกรม PTO
การลงโปรแกรม PTO
1. เสี ยบปลัก๊ PTO (ปลัก๊ สี เทา) เข้าคอมพิวเตอร์
2. เปิ ดสวิตช์กุญแจที่ตาํ แหน่ง ON
3. เปิ ดโปรแกรม PTO
4. เลือกที่ View และเลือก Program Up date Window
5. เลือก Program PTO VIGO เลือก OK เพื่อติดตั้ง Program ใหม่แล้วเลือก Read From File
6. เลือก Program PTO VIGO เลือก OK เพื่อติดตั้ง Program ใหม่แล้วเลือก Program Up date เลือก
OK
7. เลือก Advance Parameters แล้วเลือก Read From File
8. เลือก VIGO EURO 4 แล้วเลือก Write to Module
9. เลือก Engine Programeters แล้วคลิกเลือก Read From File
10.เลือก VIGO EURO4 แล้วเลือก Write to Module
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การลงโปรแกรม PTO (ต่ อ)
11. เลือก Miscellaneous แล้วเลือก Read From File
12. เลือก VIGO EURO4 แล้วเลือก Write to Module
13. เลือก View Advance แล้วเลือก Read From File
14. เลือก VIGO EURO4 แล้วเลือก Write to Module
15. ปิ ด Program PTO
ตารางที่ 4.1 การซ่อมบํารุ งรักษารถที่ใช้ก๊าซ NGV
ตารางการบํารุ งรักษารถที่ใช้ก๊าซ NGV
ระยะทาง (KM)
ลําดับ
รายการตรวจสอบ
ที่
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
1 ใส้กรองอากาศ
I
I
I
R
I
I
I
R
I
I
2 นํ้ามันเครื่ อง
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
3 ใส้กรองนํ้ามันเครื่ อง
R
R
R
R
R
4 หัวเทียน
I
I
I
I
I
I
I
R
I
I
5 ถังก๊าซ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
6 ลิ้นหัวถังที่เปิ ด – ปิ ด ด้วยมือ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
7 อุปกรณ์ปรับความดันก๊าซ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ลิ้นเปิ ด – ปิ ด
8
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
อัตโนมัติ
9 อุปกรณ์แสดงค่าความดันก๊าซ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
10 ท่อนําก๊าซ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
11 อุปกรณ์รับเติมก๊าซ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
12 อุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
13 ข้อต่อ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ตัวกรองก๊าซ(แรงดัน
14
R
ตํ่า)
R
ตัวกรองก๊าซ(แรงดัน
15
R
R
R
R
R
สูง)
16 ท่อนําก๊าซ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
17 Nozzle
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
18 อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิ กส์
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I = ตรวจเช็คสภาพทัว่ ไป,ตรวจสอบรอยรั่วซึมของก๊าซ,ตรวจสอบฟังก์ชน่ั การทํางาน,
R= เปลี่ยนชิ้นส่ วน
ตรวจสอบตําแหน่งการยึดแน่นของ Bolt-Nut
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4.5 อุปกรณ์ ก๊าซ NGV ทีต่ ้ องมีการถอดเปลีย่ นตามระยะ

รู ปที่ 4.10 ไส้กรองแรงดันตํ่า
• ควรมีการเปลี่ยนทุกครั้งเมื่อถึงรอบตามกําหนด ครั้งแรกอยูท่ ี่ 20,000 kmครั้งต่อไปทุกๆ
40,000 km เพื่อลดปั ญหาหัวฉีดอุดตัน และยืดอายุการใช้งานของหัวฉีด
4.6 ข้ อแนะนําการใช้ งานรถทีใ่ ช้ ก๊าซ NGV
 ควรเติมนํ้ามันในถังให้มีปริ มาณ ¼ ของถัง เพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อชิ้นส่ วนของระบบ
นํ้ามันเชื้อเพลิง
 ก่อนดับเครื่ องยนต์ทุกครั้งควรกดสวิตช์ให้เปลี่ยนเป็ นระบบนํ้ามันทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้
งานของเครื่ องยนต์
 ควรนํารถเข้าศูนย์บริ การตามระยะทางที่กาํ หนดเพื่อทําการตรวจสอบระบบก๊าซและเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่ครบกําหนดซึ่ งจะได้เป็ นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของอุปกรณ์ก๊าซ
 อุปกรณ์ก๊าซ NGVทุกชิ้น ห้ามทําการติดตั้งเพิ่มหรื อถอดออก (เว้นแต่บริ ษทั ผูต้ ิดตั้งจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการเอง)

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1สรุ ป
ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื้อเพลิง หรื อ NGV ได้มีการนํามาใช้ในหลายๆ ประเทศ
เกือบทัว่ ทุกภูมิภาคของโลก แต่อตั ราการเพิ่มยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับยานยนต์ที่ใช้น้ าํ มันเป็ น
เชื้อเพลิง ทั้งนี้ เนื่องจากยานยนต์ที่ใช้น้ าํ มันเป็ นเชื้อเพลิง ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมานานกว่า
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ าํ มัน ก๊าซธรรมชาติ จึงเป็ นทางเลือกเชื้อเพลิงหนึ่ง เพื่อทดแทน
การใช้น้ าํ มันเชื้อเพลิง ประกอบกับก๊าซธรรมชาติเป็ น เชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้ที่สะอาด จึงได้มีการ
นํามาใช้อย่างแพร่ หลายมากขึ้น เพื่อลดปั ญหาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
5.2 ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากก่อนการปรับปรุ งได้ใช้เวลาในการลงโปรแกรม 10 นาที หลังการปรับปรุ ง คือ เรา
ได้ทาํ การลงโปรแกรมที่กล่อง ECU ก่อนการติดตั้งทําให้เราลด Tack time ในการทํางานใน station
และเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กรมากขึ้น
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กฎกระทรวง
กําหนดส่ วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ทีใ่ ช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา
๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกําหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.
๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ.
๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว” (Liquefied Petroleum Gas (LPG)) หมายความว่า ก๊าซ
ไฮโดรคาร์ บอนเหลวซึ่งประกอบด้วย โปรเปน โปรพีนหรื อโปรปิ ลีน นอร์มลั บิวเทน ไอโซบิวเทน
ไอโซบิวทีลีน บิวทีนหรื อบิวทิลีน หรื ออีเทนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่างผสมกัน
“ส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ ” หมายความว่า ส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในรถที่
ใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิง
“ผูต้ ิดตั้ง” หมายความว่า ผูต้ ิดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์
“ผูต้ รวจและทดสอบ” หมายความว่า ผูต้ รวจและทดสอบส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์และ
การติดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์
ข้อ ๔ รถที่ใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิง ต้องมีส่วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ถังหรื อภาชนะบรรจุก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (cylinder or container)
(๒) ลิ้นบรรจุ (filling valve)
(๓) ลิ้นระบายความดัน (pressure relief valve)

40
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(๔) ลิ้นกันกลับ (check valve or non return valve)
(๕) ลิ้นเปิ ดปิ ด (shut-off valve)
(๖) อุปกรณ์วดั ระดับก๊าซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge)
(๗) อุปกรณ์ป้องกันการบรรจุเกิน (overfill protection device)
(๘) อุปกรณ์ระบายความดัน (pressure relief device)
(๙) อุปกรณ์ควบคุมการเปิ ดปิ ดลิ้นระยะไกลพร้อมด้วยลิ้นป้ องกันการไหลเกิน (remotely
controlled service valve with excess flow valve)
(๑๐) อุปกรณ์ทาํ ไอก๊าซและปรับความดันก๊าซ (vaporizer and pressure regulator)
(๑๑) อุปกรณ์ฉีดก๊าซ จ่ายก๊าซ หรื อผสมก๊าซ (injector or gas injection device or gas mixing
piece)
(๑๒) อุปกรณ์รับเติมก๊าซ (filling unit or receptacle)
(๑๓) ตัวกรองก๊าซ (filter)
(๑๔) ท่อนําก๊าซ (fuel line)
(๑๕) ข้อต่อ (fitting)
(๑๖) เรื อนกักก๊าซ (gas tight housing) สําหรับกรณี ที่มีการติดตั้งถังหรื อภาชนะบรรจุก๊าซใน
ห้องผูโ้ ดยสาร ห้องผูข้ บั รถ หรื อที่ซ่ ึ งอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
(๑๗) ท่อระบายก๊าซ (ventilation hose) สําหรับกรณี ที่มีการติดตั้งเรื อนกักก๊าซ หรื อข้อต่อ
สําหรับท่อนําก๊าซในห้องผูโ้ ดยสาร ห้องผูข้ บั รถ หรื อที่ซ่ ึ งอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
ส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่อธิ บดีประกาศกําหนด
ข้อ ๕ ในกรณี ที่มีการติดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้เพิ่มเติม นอกจากที่กาํ หนด
ตามข้อ ๔ ส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์น้ นั ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานที่อธิ บดีประกาศกําหนด
(๑) อุปกรณ์ตรวจวัดความดันหรื ออุณหภูมิ (pressure or temperature sensor/indicator)
(๒) อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic control unit)
(๓) อุปกรณ์ระบบการเลือกเชื้อเพลิง (fuel selection system)
(๔) ปั๊ มก๊าซ (fuel pump)
(๕) ข้อต่อบริ การ (service coupling)
(๖) อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการทํางานและความปลอดภัยอื่น ๆ
ข้อ ๖ การติดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิ บดีประกาศกําหนด และต้องติดตั้งโดยผูต้ ิดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิ บดีตาม
ข้อ ๑๐
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(ต่ อ)
ข้อ ๗ เมื่อผูต้ ิดตั้งได้ติดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ตามข้อ ๔ หรื อข้อ ๕ ครบถ้วนถูกต้อง
แล้ว ให้ผตู ้ ิดตั้งออกหนังสื อรับรองการติดตั้งตามแบบที่อธิ บดีประกาศกําหนดแก่รถที่ผา่ นการติดตั้ง
ข้อ ๘ การตรวจและทดสอบส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ รวมทั้งการ
ตรวจและทดสอบการติดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ตามข้อ ๖ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์วธิ ี การ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่อธิ บดีประกาศกําหนด และต้องกระทําโดยผูต้ รวจและทดสอบที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิ บดีตามข้อ ๑๐
ข้อ ๙ เมื่อผูต้ รวจและทดสอบได้ตรวจและทดสอบส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ รวมทั้งการ
ติดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์แล้วเห็นว่า ส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ รวมทั้งการติดตั้งถูกต้อง
และเป็ นไปตามมาตรฐาน ให้ผตู ้ รวจและทดสอบออกหนังสื อรับรองการตรวจและทดสอบตามแบบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนดแก่รถที่ผา่ นการตรวจและทดสอบ
ข้อ ๑๐ ผูต้ ิดตั้งและผูต้ รวจและทดสอบต้องได้รับความเห็นชอบเป็ นหนังสื อจากอธิ บดี
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบและการยกเลิกการให้ความเห็นชอบ
การเป็ นผูต้ ิดตั้งหรื อผูต้ รวจและทดสอบ ให้เป็ นไปตามที่อธิ บดีประกาศกําหนด
หนังสื อให้ความเห็นชอบการเป็ นผูต้ ิดตั้งหรื อผูต้ รวจและทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้มีอายุสาม
ปี นับแต่วนั ที่ออกหนังสื อ
ข้อ ๑๑ เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถต้องติดหรื อแสดงเครื่ องหมายแสดงการใช้ก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวที่รถที่ผา่ นการตรวจและทดสอบตามข้อ ๙
ลักษณะของเครื่ องหมายแสดงการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวและวิธีการติดหรื อแสดง
เครื่ องหมายแสดงการใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่อธิ บดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๒ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ผตู ้ ิดตั้งที่
ยังไม่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๑๐ ยังคงติดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั
หรื อแย้งกับกฎกระทรวงนี้ และมิให้นาํ ความในข้อ ๗ มาใช้บงั คับ
ข้อ ๑๓ ผูต้ รวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิ บดีก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ถือว่าเป็ นผูต้ รวจและทดสอบที่ได้รับความเห็นชอบตามกฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสามปี นับ
แต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบ
ข้อ ๑๔ รถที่ได้ติดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ตามข้อกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ ให้ถือว่าเป็ นรถที่ติดตั้งส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ถูกต้องตามกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้รถ
นั้นได้ต่อไป แต่ตอ้ งนํารถเข้าตรวจและทดสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
อธิ บดีประกาศกําหนด
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ข้อ ๑๕ บรรดาประกาศหรื อระเบียบที่กาํ หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับส่ วนควบและเครื่ อง
อุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิงให้คงใช้บงั คับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขดั หรื อ
แย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีประกาศหรื อระเบียบตามกฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กาํ หนดส่ วนควบและ
เครื่ องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิง ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานาน ทําให้
บทบัญญัติเกี่ยวกับส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิงที่
กําหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์ที่
ได้รับการพัฒนาขึ้น สมควรปรับปรุ งการกําหนดส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์มาตรฐานเกี่ยวกับส่ วน
ควบและเครื่ องอุปกรณ์ และการติดตั้งและการตรวจและทดสอบส่ วนควบและเครื่ องอุปกรณ์
ดังกล่าวเสี ยใหม่ รวมทั้งปรับปรุ งข้อกําหนดให้ผตู้ ิดตั้งและผูต้ รวจและทดสอบส่ วนควบและเครื่ อง
อุปกรณ์ดงั กล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่ งทางบกทุกสามปี เพื่อให้รถที่ใช้ก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิงได้รับการติดตั้งและการตรวจและทดสอบที่มีมาตรฐานมากยิง่ ขึ้น จึง
จําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

