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Title 

**ประเทศไทยใชน้ ้ ามนัดีเซลโดยซ้ือจากต่างประเทศปีละกวา่สามแสนลา้นบาท** 



 

ที่มา : สถิติการขนส่งไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 (กลุ่มสถติิการขนสง่) กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 





ราคาน ้ามนัเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2555 



การใช้เช้ือเพลิงดีเซล 



วัตถุประสงค์ 

1  ต้องการลดการใช้น ้ามันดีเซลจากการน าเข้าให้ต ่ากว่า 50% (ของสามแสนล้าน
บาท) เพือ่ประหยดัเงนิตราของประเทศกว่า หน่ึงแสนห้าหมื่นล้านบาท 
2  ต้องการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร , อุตสาหกรรมการขนส่ง ซ่ึงจะเพิ่มค่า
เช้ือเพลงิถึง 50% ของต้นทุนทั้งหมด  ให้เหลอืเพยีงคร่ึงหน่ึง 
3  ให้ใช้ก๊าซ LPG สอดคล้องที่รัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายให้ภาคขนส่ง ใช้ LPG ,
โดยควบคุมราคาตามประกาศของนายกรัฐมนตรี ณ วนัที ่9 มกราคม 2554 
4  คนไทยต้องเป็นผู้ค้นคดิทั้งอุปกรณ์ และเทคโนโลยคีนแรกของโลกให้ได้ 
5  การใช้ก๊าซ LPG ผสมกับน า้มันดีเซลจะต้องลด CARBON FOOT PRINT ลง
กว่าเดมิ , และจะต้องไม่เพิม่ความร้อนให้กบัเคร่ืองยนต์ 
6  ถ้าใช้ก๊าซ LPG ร่วมจะขบัหมดถงัแล้ว , ต้องสามารถใช้รถยนต์น า้มันดเีซลได้ปกติ 

 



ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

1.  ใช้การทดลองโดยอาศัยก๊าซ CNG ก่อน  จนส าเร็จโดยใช้ GAS  MIXER ช่วยท า
ให้ก๊าซ CNG เฉ่ือยลง 
2.  ต้องปรับปรุง “ECU” (ELECTRONIC CONTROL   UNIT) ใหม่ทั้งหมดให้
สามารถเป็นชนิด AUTOMATIC คดิเองได้, ปรับตวัเองได้จนส าเร็จ 
3.  ต่อมาเปลี่ยน GAS MIXER โดยสามารถท าให้ก๊าซ LPG เฉ่ือยลง และ
เคร่ืองยนต์ดีเซลไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งส้ิน โดยไม่ให้เกิดเคร่ืองยนต์มีอาการ 
“เขก”  (KNOCK )ได้เลย ทั้งนี้ต้องมี “ECU.”  ที่พัฒนาเองนี้เป็นหัวใจที่ส าคัญ
ทีสุ่ดของงานวจิัยนี ้
 



ผลการวจิยัการใช้ดเีซลร่วมแอลพจี ี(DGT) 

  ประหยัดกว่า 50% ของค่าเช้ือเพลิงดีเซลเดิม โดยใช้ดีเซล
ลดลงกว่า 66% เหลือ 33% และใช้ก๊าซ LPG ผสมเจือจางให้
เฉ่ือยลงใช้ปริมาณของก๊าซ LPG เพยีง 33% จากการใช้ปกติ 
 ได้ก าลงัม้า ( HORSE POWER) เพิม่ขึน้ 
ได้ก าลงับิด (TORQUE) เพิม่ขึน้ 
 



ผลการวิจัยการใช้ดีเซลร่วมแอลพีจี (DGT) 





ผลการวิจัยการใช้ดีเซลร่วมแอลพีจี (DGT) 

ไม่ต้องดดัแปลงเคร่ืองยนต์ดเีซลเดมิทั้งส้ิน 
สามารถเปลี่ยนนิสัย ผู้ขับรถยนต์ให้สามารถขับโดยประหยัดน ้ามันเองโดยใช้
สูตรใน ECU เป็นตัวบงัคบั 
ปลอดภยัจากอุบตัเิหตุ เพราะมีหน่วยป้องกนัการผดิปกตขิองระบบเคร่ืองยนต์ 
สามารถปรับระดับ ECU. เองได้ ( AUTO TUNE) โดยรู้จักการปรับสภาพ
จราจร (ในเมือง , นอกเมือง) สภาพบรรทุก (หนัก , เบา) สภาพถนน (ทางเลยีบ , 
ลาดชัน) 

 



ผลการวิจัยการใช้ดีเซลร่วมแอลพีจี (DGT) 

 ความร้อนของเคร่ืองยนต์ไม่เพิม่ 
 ควันที่ออกมาจากการใช้ก๊าซ LPG. ร่วม , สามารถลดจ านวน CARBON 
ได้เกนิคร่ึงจากจ านวนเดิม 
 ระบบจะกลับไปใช้น ้ามันดีเซลอย่างเดียวทันที เมื่อก๊าซ LPG หมดถัง
ขณะขับ , และสามารถขับต่อไปเลย 
 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประหยดัเงนิให้ประเทศกว่า 150,000,000,000.00 บาท/ปี  
 รถยนต์บรรทุกมกี าลงัทั้งแรงม้าและแรงบิดดขีึน้กว่า 50% 
 ลงทุนเฉพาะอุปกรณ์เสริม (ไม่เปลี่ยนอุปกรณ์เดิม) น้อยกว่าการดัดแปลง
เคร่ืองยนต์เดมิ 
 ECU. ใหม่ฉลาดกว่า ECU. เดมิ และประหยดักว่าเดมิ 
 คนไทยเป็นคนแรกที่ท าได้ส าเร็จในเทคโนโลย ีเคร่ืองยนต์ดเีซลผสมก๊าซ LPG  
       (DGT = diesel gas technology) 
 ด าเนินตามนโยบายรัฐบาลเป็นหลกั 
 ท าให้ต้นทุนการผลติ , การเกษตร, การขนส่ง ลดลงกว่า 25% 
 ลด CARBON FOOT PRINT กว่า 60% 



เปรียบเทียบขอ้เด่นระบบเชือ้เพลงิร่วมดีเซล+ LPG 

DDF  DGT 
1. จ่ายแก๊สแปลผันตามรอบของเครื่องยนต์  1. จ่ายแก๊สตามความเหมาะสมของการจ่ายน ้ามันของ

เครื่องยนต์ (รับค่าสัญญาณจาก TPS) 

2. Setการจ่ายแก๊สได้ 24 ครั ง(ช่อง) ทุกๆ 50-100 รอบ จึง
มีเชื อเพลิงเพิ่มขึ นเรื่อยๆ ท้าให้มีอัตราเร่งดี  

2. จ่ายแก๊สอย่างต่อเนื่องท้าให้เครื่องยนต์ไม่สะดุดและเพิ่ม
การจ่ายแก๊สขึ นเรื่อยๆตามความต้องการของเครื่องยนต์ 

3. น้าไปใช้ได้กับเครื่องยนต์หลายแบบ/หลายประเภท  3. ใช้ได้กับเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท โดยไม่มีการ
ดัดแปลงเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ 

4. สามารถลดการจ่ายแก๊สที่รอบใดๆ ก็ได้ เมื่อปรากฏ
อาการน๊อคของเครื่องยนต์  

4. ระบบไม่ก่อให้เกิดการน๊อคของเครื่องยนต์ในทุกย่านของ
ความเร็วรอบ 



เปรียบเทียบขอ้เด่นระบบเชือ้เพลงิร่วมดีเซล+ LPG 

DDF  DGT 
5. ก้าหนดความเร็วสูงสุด(รอบเครื่อง) โดยสั่งตัดการจ่าย
แก๊สเพื่อป้องกันพนักงานขับรถเร็วเกินก้าหนด  

5. สามารถจ่ายแก๊สได้ในทุกย่านของความเร็วรอบและทุก
ย่านของความเร็วรถ 

6. มีSensorอุณหภูมิเพื่อสั่งตัดการจ่ายแก๊ส เพื่อป้องกัน
ความร้อนสูง  

6.ระบบมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ท้าให้อุณหภูมิของระบบ
หล่อเย็นเครื่องลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ไม่เกิดความร้อน
เกิน 

7. การจูนด้วยคอมฯ เป็นการป้องกันการปรับแก๊สเองของ
คนขับรถ ช่วยลดปัญหาการเซอร์วิสลง  

7.การปรับจูนด้วยคอมฯ มีโอกาสท้าให้ค่าที่ เซตไว้ใน
หน่วยความจ้าเปลี่ยนแปลง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าคลาดเคลื่อน
ในหน่วยความจ้า ECU ซึ่งท้าให้ระบบเกิดความผิดพลาดจึง
มีความจ้าเป็นที่ต้องใช้วิธีจูนแบบ manual 



เปรียบเทียบขอ้เด่นระบบเชือ้เพลงิร่วมดีเซล+ LPG 

DDF  DGT 
8. มีระบบป้องกันตัวเองจากการต่อสายผิด  8. ติดตั งง่ายและมีระบบป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ตามมาตรฐาน 

9. สามารถ Save การจูนอัพของรถแต่ละคันเป็นรูปของ 
file สามารถส่งทาง Internet  

9. การจูนอัพที่ออกแบบไว้ไม่มีความยุ่งยาก (สามารถปรับ
ตามสภาพการใช้งานของรถแต่ละคัน) 

10. สามารถอัพเกรด firmware ได้โดยผ่านทาง internet ได้
ไม่ต่้ากว่าแสนครั ง 

11. กล่อง ECU สามารถเลือกใช้ได้ทั ง LPG และ NGV 

12. มีโหมดเพิ่มอัตราการเร่งของเครื่องยนต์ได้ (sporty 
mode) 

13. มีโหมดเลือกเกียร ์auto และ manual 



รูปการติดตั้ง 



หัวฉีดความเร็วสูง 



กล่องควบคุมอัจฉริยะ(ECU)  

กล่องควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ 

ชุดสายไฟ 





ผลการทดสอบรถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์  
ทะเบียน ฮธ 4104,  2.5 คอมมอนเรล  

กรุงเทพ-นครศรธีรรมราช, นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ  
ระยะทาง 1997 km (รถหนักมากครับ 11 คน ของเพียบ)  



เริ่มเดินทาง 5.51 น.  
น ้ามันเต็มถัง, แก๊สเต็มถัง 



ระยะทาง 133.8 km  
เกจน ้ามันยังแสดงค่าเต็มครับ 



ระยะทาง 245.8 km  
เกจน ้ามันยังแสดงค่าเต็มครับ 



ระยะทาง 313.8 km  
เกจน ้ามันยังแสดงค่าเต็มครับ 



ระยะทาง 430.8 km  
เกจน ้ามันยังแสดงค่าลดลงมาหน่อย  

ได้เวลาเติมแก๊สแล้วครับ 



ระยะทาง 633.0 km  
เกจน ้ามันยังแสดงค่าลดลงมาอีกนิดครับ 



ระยะทาง 695.2 km  
เกจน ้ามันยังแสดงค่าลดลงเหลือ ¾ ของถัง  



ระยะทาง 819.4 km  
เกจน ้ามันยังแสดงค่าลดลงจาก ¾ ของถังนิดเดียวครับ  

ถึงที่พัก ก่อนเข้าขอเติมแก๊สอีกถังครับ 



ระยะทาง 1052.6 km  
เกจน ้ามันยังแสดง 1/2 ของถังพอดี  

เติมน ้ามันเต็มอีกรอบครับ 



ระยะทาง 1890.8 km ก่อนสิ นสุดการทดสอบที่ 1997 km  
เกจน ้ามันยังเหลือกว่า 1/2 ถัง  



สรุปผลการทดสอบ 

 กินแก๊ส (กิโลเมตร/ลิตร)                    11.86 
 ถ้าคิดท่ีราคาแก๊ส (บาท/ลิตร)              10.98 
 กินแก๊ส (บาท/กิโลเมตร)                     0.93 
 กินดีเซล (กิโลเมตร/ลิตร)             34.75 
 ถ้าคิดท่ีราคาดีเซล (บาท/ลิตร)            29.99 
 กินดีเซล (บาท/กิโลเมตร)             0.86 
           กินดีเซล+LPG (บาท/กิโลเมตร) (0.93+0.86)   1.79 
 กินดีเซล 100% (กิโลเมตร/ลิตร)            9.3 
 กินดีเซล 100% (บาท/กิโลเมตร)                        3.22 
 ประหยัด (บาท/กิโลเมตร)     1.43 
 % ประหยัด     44.41 

หมายเหตุ:- ทดสอบเม่ือเดือนสิงหาคม 2554 



 
 จบการน าเสนอ 


