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:: NGV พล ังงานทางเลื อ กของภาคขนส่ง ::

.: รายละเอีย ด

การสัมมนาทางวิชาการเรือง NGV พลังงานทางเลือกของภาคขนส่ง จัดโดย บริษท
ั ปตท . จํากัด ( มหาชน) ณ ห้องแกรนด์ ฮอล์ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันพฤหัสบดีที 9 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.00-16.00 น.
กําหนดการ
13.00 - 13.30

ลงทะเบียน

13.30 - 13.45

กล่าวเปิ ดงานสัมมนา โดย รมต. พลังงาน

13.45 - 14.15

แนวทางการสนับสนุนการขยาย NGV ของกรมธุรกิจพลังงาน
โดย อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
แนวทางการสนับสนุนภาคขนส่งใช้ NGV ของกรมการขนส่งทางบก
โดย คุณธานี สืบฤกษ์ สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย

14.15 - 14.45

.: สาระสํา ค ัญ

14.45 - 15.00

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 15.30

แผนการตลาดและการขยายสถานีบริการ NGV ของ ปตท.
โดย คุณมานพ รัตนศุภานุสรณ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายตลาดก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์

15.30 - 16.15

ประสบการณ์ จริงของผูป
้ ระกอบการขนส่งทีใช้ NGV และตอบข้อซักถาม
สรุป - ปิ ดการสัมมนา

.................................................................................................................................................................................
การสัมมนาทางวิชาการเรือง " NGV พลังงานทางเลือกของภาคขนส่ง" มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
ก๊าซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Natural Gas Vehicles หรือเรียกย่อ ๆ ว่า NGV หมายถึงยานยนต์ทใช้
ี กา๊ ซธรรมชาติอดั
(Compressed Natural Gas : CNG) เป็ นเชือเพลิง ซึงก็เหมือนกับก๊าซธรรมชาติทนํ
ี ามาใช้ในบ้านอยูอ
่ าศัยในหลาย ๆ ประเทศ ในปัจจุบน
ั การเลือกใช้เชือเพลิง
ทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยในยานยนต์ เช่น ก๊าซธรรมชาติ กําลังได้รบั การสนับสนุนมากขึนในหลาย ๆ ประเทศ อันเนืองมาจากปัญหาคุณภาพอากาศ และปัญหา
ก๊าซเรือนกระจกทีเกิดขึนทัวโลก และด้วยคุณสมบัตท
ิ างฟิ สิกส์ของก๊าซธรรมชาติทใช้
ี ในยานยนต์พบว่ามีมลพิษน้อยทีสุด เมือเทียบกับเชือเพลิงอืน ๆ อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาระบบควบคุมมลพิษสําหรับยานยนต์ทใช้
ี กา๊ ซธรรมชาติ นับว่ายังล้าหลังยานยนต์ทใช้
ี นํามันเชือเพลิง เนืองจาก ยานยนต์ทใช้
ี นํามันเชือเพลิง ได้มก
ี ารพัฒนา
เทคโนโลยีของเครืองยนต์ และการปรับปรุงสูตรของ นํามันเชือเพลิง เพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมมานานกว่า แต่ดว้ ยข้อได้เปรียบทางด้าน สภาพแวดล้อม
ก๊าซธรรมชาติจงึ เป็ นทางเลือกเชือเพลิงหนึงสําหรับยานยนต์ทจะมี
ี
การใช้แพร่หลายมากขึน
ปัจจุบน
ั การส่งเสริมให้เกิดการใช้ NGV มีความคืบหน้าพอสมควร เนืองจากรัฐมีความ ชัดเจนต่อการส่งเสริมการใช้กา๊ ซธรรมชาติสาํ หรับรถยนต์ (NGV) มาเป็ นลําดับ
โดยมีการช่วยเหลือแก่ภาคต่าง ๆ ดังนี รถแท๊กซี ตังแต่วน
ั ที 8 พ. ค. ทีผ่านมา จนถึงเดือน เม. ย. 2550 กระทรวง พลังงาน และปตท. จัดให้รถแท็กซีทียังใช้กา๊ ซ LPG
เปลียนมาใช้ NGV ได้ฟรีถงึ 30,000 คัน การเร่งรัดติดตัง NGV ในรถ ขสมก. จํานวน 2,000 คัน และขยายสถานีบริการ NGV ในอูร่ ถ ขสมก. 15 แห่ง
ส่งเสริมกลุม
่ รถบรรทุกให้ได้ใช้ NGV มากขึน การนําร่องติดตัง NGV ในรถ บขส. และในเรือเฟอรี จังหวัดตราด โครงการนําร่องเปลียนเครืองยนต์ดเี ซลเป็ น NGV
มีบริษท
ั เข้าร่วม 105 บริษท
ั จํานวนรวม 15,821 คัน โครงการทุนหมุนเวียนสําหรับยานยนต์ การปล่อยสินเชือให้กบั ผูป
้ ระกอบการยานยนต์เพือ ดัดแปลงรถยนต์เป็ น
NGV วงเงิน 7,000 ล้านบาท
นอกจากนี ปตท. ให้สว่ นลด 10,000 บาทต่อคัน แก่ประชาชนทีสนใจติดตัง NGV จํานวน 5,000 คัน โดยมีรถทีเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณกว่า 3,000 คัน
และยังคงมีโครงการช่วยเหลืออย่างต่อเนือง รวมทัง ปตท. ร่วมกับบริษท
ั ทิพยประกันภัย จํากัด ให้ความคุม
้ ครองสําหรับรถยนต์เบนซินนัง 4 ล้อ ส่วนบุคคล
ทีได้รบั ความเสียหายจากการติดตัง NGV วงเงินคุม
้ ครองไม่เกิน 6 หมืนบาท เวลา 1 ปี รวมทัง เพือให้อป
ุ กรณ์ NGV มีราคาตําลง การประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 2 พฤษภาคม 2549 มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราภาษี นําเข้าเครืองยนต์ NGV สําเร็จรูปจากต่างประเทศ ทีเดิมจัดเก็บในอัตราไม่เกิน 10 % ให้เหลือ 0%
ทังเครืองยนต์เก่าและเครืองยนต์ใหม่ ซึงเครืองยนต์เก่าจะได้รบั การยกเว้นภาษี เป็ นเวลา 2 ปี และกรณี เครืองยนต์ใหม่จะยกเว้นภาษี ให้ตลอดไป ขณะนีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา หากแล้วเสร็จก็จะมีการประกาศใช้ตอ
่ ไป
ทังนี แนวทางการสนับสนุนการขยาย NGV ของกรมธุรกิจพลังงาน นันก็ได้จดั ทํา โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเสริมความรูค
้ วามเข้าใจในการใช้ NGV
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ ารเสริมสร้างผูช
้ าํ นาญการติดตังอุปกรณ์ NGV สําหรับรถยนต์ เป็ นต้น
ส่วนแนวทางการสนับสนุนภาคขนส่งใช้ NGV ของกรมการขนส่งทางบกนัน ในส่วนทีเกียวข้องกับ NGV มีอยู่ 2 ส่วน คือ
การส่ง เสริม ให้ผู้ป ระกอบการขนส่ง ใช้ NGV

กําหนดลดอัตราภาษี ประจําปี ให้กบั รถยนต์ทใช้
ี กา๊ ซธรรมชาติ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบตั งิ าน
การกํากับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัย เช่น
กําหนดมาตรฐานถัง และเครืองอุปกรณ์
กําหนดมาตรฐานการติดตัง
กําหนดคุณสมบัตข
ิ องผูท
้ าํ งาน
โดยในส่วนของอุปกรณ์ ทนํ
ี ามาใช้บรรจุ NGV นันเป็ นหน้าทีของผูซ
้ ือทีจะต้องขอดูเอกสาร/ หนังสือรับรองจากร้านค้าในเรืองต่าง ๆ เช่น มาตรฐานถัง
มาตรฐานอุปกรณ์ มาตรฐานการติดตัง เป็ นต้น ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่างใดอย่างหนึง ได้แก่
มาตรฐานถัง
UNECE (R110) 2. ISO 11439
ANSI/CSA NGV2-2000
มาตรฐานอุปกรณ์
UNECE (R110)
ISO 15500
มาตรฐานการติดตัง

UNECE (R110)
ISO 15501-1, ISO 15501-2
ANSI/CSA NGV2-2000
แผนงานพ ัฒนาส่ง เสริม การใช้ก า
๊ ซ NGV ในอนาคต

กระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้บริษท
ั ปตท. จํากัด ( มหาชน) เร่งแผนส่งเสริมการใช้กา๊ ซธรรมชาติสาํ หรับยานยนต์ หรือ NGV ให้มากยิงขึน ซึงคาดว่า
ในปี พ. ศ. 2551 จะเพิมเป็ น 1.8 แสนคัน โดยแนวทางการส่งเสริมให้ใช้กา๊ ซ NGV จะมุง่ ไปทีรถซึงมีปริมาณการใช้นํามันเชือเพลิงปริมาณมากหรือทีใช้งานหนัก
อาทิ รถแท็กซีในกรุงเทพฯ รถขนส่งมวลชน รถโดยสาร รถตู้ ซึงรถเหล่านีจะต้องเสียเงินเติมนํามันเชือเพลิงเป็ นเงินต่อเดือนสูงมาก หากนํามาเปลียนเป็ นก๊าซ NGV
ก็สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยลงเกือบครึงต่อครึง ในขณะเดียวกัน ปตท. เตรียมเปิ ดขยายสถานีบริการเพิมขึนอีกกว่า 20 แห่ง โดยภายในปลายปี พ. ศ.2548 นี
จะเพิมเป็ น 60 แห่ง และภายในปี พ. ศ. 2551 จะเพิมเป็ น 180 แห่ง เพือรองรับแนวโน้มอัตราจํานวนผูใ้ ช้รถติดตังอุปกรณ์ NGV ในประเทศทีเพิมสูงขึนต่อเนือง
นอกจากนี แม้วา่ นํามันจะปรับราคาสูงขึนในระดับใดก็ตาม เพือเป็ นการสร้างความมันใจให้กบั ผูใ้ ช้รถยนต์ตด
ิ ตังอุปกรณ์ NGV รัฐบาลจึงวางแผนกําหนดเพดานราคาก๊าซ
NGV ไว้ไม่เกิน 10.34 บาท/ กิโลกรัม โดยมีนโยบายกําหนดเพดานราคาก๊าซ NGV ดังนี
ปัจจุบน
ั – ปี 2549 กําหนดราคาร้อยละ 50 ของราคาขายปลีกนํามันดีเซล
ปี 2550 ปรับเป็ นร้อยละ 55 ของราคาขายปลีกนํามันเบนซิน 91
ปี 2551 ปรับเป็ นร้อยละ 60 ของราคาขายปลีกนํามันเบนซิน 91
ปี 2552 ปรับเป็ นร้อยละ 65 ของราคาขายปลีกนํามันเบนซิน 91
ทังนี ปัจจุบน
ั ปตท. ยังคงลดราคาก๊าซ NGV โดยจําหน่ ายอยูท
่ กิ
ี โลกรัมละ 8.50 บาท
การวางแผนงานพัฒนาส่งเสริมการใช้กา๊ ซ NGV จึงเป็ นความร่วมมือในการวางแผนระยะยาวต่อเนืองเป็ นระบบ เพือให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใช้กา๊ ซ NGV
ในประเทศทีเพิมมากขึน โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูใ้ ช้รถยนต์ตด
ิ ตังอุปกรณ์ NGV เป็ นหลัก
การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน

1. ได้รบั ความรูแ
้ ละความเข้าใจในข้อมูลทางวิชาการในสาขา เป็ นการเพิมพูนและปรับ ทัศนคติทางด้านวิชาการให้สมบูรณ์ กว้างขวางมากยิงขึน นับได้วา่ เป็ นประโยชน์
โดยตรงแก่เจ้าหน้าที ทีเข้าร่วมการสัมมนา
2. ได้รบั เอกสารทางวิชาการในรูปแบบเอกสารทีเป็ นประโยชน์ตอ
่ การศึกษาค้นคว้าในเรืองทีรับผิดชอบ เพือนํามา จําแนก วิเคราะห์ และเผยแพร่ในกระบวนนิตบ
ิ ญ
ั ญัติ
ต่อไป นับได้วา่ เป็ นประโยชน์โดยตรงแก่สาํ นักงานเลขาธิการสภาผูแ
้ ทนราษฎรในด้านการบริการวิชาการเพือสมาชิกสภาผูแ
้ ทนราษฎรและผูท
้ เกี
ี ยวข้อง
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