
พลงังานน า้มัน...ขับเคลือ่นเศรษฐกจิ 

น า้มนัปิโตรเลยีมดิบ หรือน า้มนัดบิ (Crude Oil) มีองค์ประกอบสว่นใหญ่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และ

ยงัมีโลหะหนกั ก ามะถนั ไนโตรเจน และออกซิเจนปะปนอยู ่ท าให้มีสหีลากหลายทัง้เหลอื เขียว น า้ตาล ด า และมีความ

หนืดตัง้แตเ่หลวเป็นน า้ จนหนืดเป็นยางมะตอย การน าน า้มนัดิบใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงต้องน าไปผา่นกระบวนการแยก

สารประกอบตา่งๆ ออกมาที่เรียกวา่ การกลัน่ (Refining) 

 

กระบวนการกลัน่น า้มนั 

              การกลัน่น า้มนั คือ การแยกน า้มนัดิบออกเป็นสว่นตา่งๆ ที่มีช่วงจดุเดือดใกล้เคียงกนั เช่น ก๊าซหงุต้ม น า้มนั

เบนซิน น า้มนัเชือ้เพลงิเคร่ืองบิน น า้มนัก๊าด เป็นต้น กระบวนการกลัน่อาจแตกตา่งออกไป ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ 

เช่น คณุสมบตัขิองน า้มนัดิบท่ีน ามากลัน่ ชนิดและคณุภาพของผลติภณัฑ์ที่ต้องการ เทคโนโลยีของกระบวนการท่ีใช้  

กระบวนการกลัน่โดยทัว่ไปจะประกอบด้วยกรรมวิธีส าคญั ดงันี ้ 

 

ประเทศไทยผลติน า้มนัดิบได้เองภายในประเทศเพยีงร้อยละ 15 จึงน าเข้าจากตา่งประเทศถงึร้อยละ 85 จากแหลง่ตา่งๆ 

อาทิ 

             • ตะวนัออกกลาง เช่น ประเทศซาอดุิอาระเบีย โอมาน สหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ 

             • ตะวนัออกไกล เช่น ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศมาเลเซยี ส าหรับแหลง่น า้มนัดบิในประเทศไทย 

ประกอบด้วย 

             • บนบก เช่น แหลง่อ าเภอฝาง จ.เชียงใหม ่แหลง่สริิกิติ์ จ.ก าแพงเพชร แหลง่ก าแพงแสน จ.นครปฐม และ แหลง่อู่

ทอง จ.สพุรรณบรีุ 

             • ในทะเลอา่วไทย เช่น แหลง่นางนวล เบญจมาศ จสัมิน ฯลฯ 

 

ผลติภณัฑ์เชือ้เพลงิที่ได้จากการกลัน่น า้มนั 

             1.สว่นท่ีเบาที่สดุอยูใ่นรูปของก๊าซ ในอณุหภมูิและบรรยากาศธรรมดา ได้แก่ ก๊าซหงุต้ม 

             2.สว่นท่ีหนกัขึน้ สามารถกลัน่ตวัเป็นของเหลวในอณุหภมูิและบรรยากาศธรรมดา เรียกวา่ “สว่นกลัน่”  

(Distillate) ได้แก่ น า้มนัเบนซิน น า้มนัก๊าด น า้มนัดีเซล และน า้มนัเตา 



             3.สว่นท่ีหนกัที่สดุไมร่ะเหยเป็นไอในหอกลัน่ เรียกวา่ กากกนัหอกลัน่ (Residue) ซึง่เมื่อน าไปผา่นกระบวนการ

แปรรูปอื่นๆ อีก ก็จะได้ ยางมะตอย น า้มนัดิน และไข เป็นต้น 

 

การแยก (Separation) 

             เป็นการแยกสว่นทางกายภาพ ซึง่มกัใช้วิธีกลัน่ล าดบัสว่น (Fractional Distillation) โดยน าน า้มนัดิบที่แยกน า้

และเกลอืแร่ออกแล้ว ผา่นเตาเผาความร้อน 340-385 องศาเซลเซียส น า้มนัดิบสว่นหนึง่จะเดือดเป็นไอไหลเข้าไปในหอ

กลัน่บรรยากาศ แล้วไอจะเย็นลงกลายเป็นของเหลวอยูใ่นถาดหลายสบิชัน้ในหอกลัน่ซึง่อยูช่ัน้ใดจะขึน้กบัช่วงจดุเดอืดของ

น า้มนัสว่นนัน้เรียงลงมาจากยอด ของเหลวในถาดเหลา่นีจ้ะไกลออกมาตามทอ่ท าให้ได้ผลติภณัฑ์ “กลัน่ตรง” 

(Straightrun) 

 

การเปลีย่นโครงสร้าง (Conversion) 

             เป็นการใช้กรรมวิธีทางเคมี เนื่องจากผลติภณัฑ์ “กลัน่ตรง” อาจมีคณุภาพไมด่ีพอ จึงต้องเปลีย่นโครงสร้างของ

น า้มนั ซึง่ท าได้โดยท าให้โมเลกลุของสว่นหนกัแตกตวัเป็นน า้มนัเบาด้วยความร้อน ใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาหรือใช้ก๊าซไฮโดรเจน

ช่วย หรือรวมโมเลกลุ หรือจดัรูปโมเลกลุใหมใ่ช้ในการเพิ่มคา่ออกเทนซึง่เป็นคา่ที่บอกคณุภาพในการต้านทานการน็อก

ส าหรับน า้มนัเบนซิน 

 

การปรับคณุภาพ (Treating) 

             การปรับปรุงคณุภาพท่ีส าคญั ได้แก่ การขจดัก ามะถนัออกจากน า้มนั โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนท าปฏิกิริยากบัสาร

ก ามะถนัในน า้มนั และใช้สารเร่งปฏิกิริยาเข้าชว่ยเปลีย่นก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ซึง่นอกจากคณุภาพจะดีขึน้แล้ว ยงัชว่ยให้

น า้มนัมีสแีละกลิน่ท่ีดีขึน้ด้วย 

 

การผสม (Blending) 

             คือการน าผลติภณัฑ์ที่ผา่นกระบวนการตา่งๆ แล้ว มาปรุงแตง่หรือเติมสารท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์

ส าเร็จรูปตามมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น ผสมน า้มนัเบนซินเพิ่มคา่ออกเทน หรือผสมน า้มนัเตาที่ข้นเหนียวกบัน า้มนัเตาทีเ่บา

กวา่ เพื่อให้ได้ความหนืดตามต้องการ เป็นต้น 

 

 



 

 

 

พลงังานทดแทน 

             นอกจากเชือ้เพลงิฟอสซลิแล้ว เราสามารถใช้พลงังานจากแหลง่อื่นๆ อาทิ ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น า้ 

แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล์ ฯลฯ เราเรียกพลงังานประเภทนีว้า่ พลงังาน

ทดแทน (Alternative Energy) 

 

น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 

             แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) เป็นน า้มนัท่ีได้จากการน า เอทานอล มาผสมกบั น า้มนัเบนซิน โดยทัว่ไปเอทานอลทีใ่ช้

ผสมต้องมีความบริสทุธ์ิไมน้่อยกวา่ร้อยละ 99.5 ซึง่สามารถใช้ทดแทนน า้มนัเบนซินพิเศษไร้สารตะกัว่ ออกเทน 95 ได้

ทนัที โดยไมต้่องรอให้น า้มนัหมดถงั และผู้ใช้ไมต้่องปรับแตง่เคร่ืองยนต์นิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น 

สหรัฐอเมริกาและบราซิล 

 

น า้มนัดีโซฮอล์ 

             ดีโซฮอล์ (Diesohol) เป็นน า้มนัท่ีได้จากการน า เอทานอล มาผสมกบั น า้มนัดเีซลและสารเตมิแตง่ประเภทอีมลัซิ

ไฟเออร์ (Emulsifier) สารซึง่มีคณุสมบตัิท าให้แอลกอฮอล์กบัน า้มนัผสมเข้ากนั สามารถน าไปใช้เป็นเชือ้เพลงิให้กบั

รถยนต์เคร่ืองยนต์ดีเซลได้ 

 

เอทานอล คืออะไร 

             เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึง่ (C2H5OH) ที่ได้จากการน าพืชผลทางการเกษตรใช้เป็นวตัถดุิบและน าไป

ผา่นกระบวนการยอ่ยสลายและหมกั เปลีย่นจากแป้งและน า้ตาลเป็นแอลกอฮอล์ เอทานอลนีม้ีคณุสมบตัิที่สามารถใช้เป็น

เชือ้เพลงิเช่นเดียวกบัน า้มนัเบนซนิและดีเซล โดยสามารถน าไปใช้ทดแทนน า้มนัได้โดยตรง หรือ น าไปผสมในน า้มนั และ

เนื่องจากเอทานอลมีสว่นผสมของออกซเิจน จงึมีคณุสมบตัิที่ใช้เป็นสารเติมออกซิเจน และเพิ่มคา่ออกเทนในน า้มนั

เชือ้เพลงิได้อีกด้วย และสว่นท่ีเหลอืจากการเผาไหม้จะมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมากขึน้ กลา่วได้วา่เอทานอลเป็นเชือ้เพลงิ

สะอาดชนิดหนึง่ 

 



น า้มนัไบโอดีเซล 

             ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชือ้เพลงิที่ได้จากน า้มนัพืช น า้มนัสตัว์ โดยผา่นกระบวนการทางเคมีที่เรียกวา่ การ

เปลีย่นให้เป็นเอสเตอร์ (Transsterification) สารเอสเตอร์เป็นสารประกอบท่ีเกิดขึน้จากปฏิกิริยาระหวา่งกรดและ

แอลกอฮอล์ โดยในการผลติจะผสมน า้มนัพืชหรือน า้มนัสตัว์กบัเอทานอลหรือเมทานอล ทัง้นีก้ระบวนการผลติมีหลายวธีิ 

อาทิ การใช้กรด ดา่ง หรือเอนไซม์ เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเกิดเป็นสารเอสเตอร์ ท่ีมีคณุสมบตัิใกล้เคยีงกบัน า้มนัดเีซล ใช้เป็น

เชือ้เพลงิในเคร่ืองยนต์ดเีซลได้โดยไมต้่องปรับแตง่เคร่ืองยนต์ 

 

             วตัถดุิบในการผลติไบโอดีเซลของแตล่ะประเทศจะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมและปริมาณพชืน า้มนั

ที่ปลกูในแตล่ะพืน้ท่ี ได้แก่ ยโุรปนิยมใช้เมลด็เรพ (ซึง่ใช้เป็นวตัถดุบิเพื่อการหลอ่ลืน่ และสบู)่ และเม็ดดอกทานตะวนั 

สหรัฐอเมริกานิยมผลติน า้มนัพืชจากถัว่เหลอืง ข้าวโพด ฝ้าย ทานตะวนั ฯลฯ การผลติและจดัจ าหนา่ยไบโอดีเซลนัน้ เป็นท่ี

ยอมรับจากอตุสาหกรรมผู้ผลติรถยนต์และผู้ ค้าน า้มนั และได้รับความสนใจมากขึน้โดยล าดบั 

 

น า้มนัดเีซลปาล์มบริสทุธ์ิ 

             ประเทศไทยได้มีการวิจยัและพฒันาน า้มนัไบโอดีเซล เพือ่แสวงหาเชือ้เพลงิที่สะอาด สามารถทดแทนเชือ้เพลงิ

ปิโตรเลยีม โดยวตัถดุิบที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ น า้มนัปาล์มและน า้มนัมะพร้าว เนื่องจากมคีวามเป็นไปได้ในด้าน

ปริมาณและด้านเศรษฐกิจ นอกจากนีย้งัได้มกีารพฒันาน าน า้มนัพืชตา่งๆ มาผสมโดยตรงกบัน า้มนัดีเซล อาทิ น าปาล์ม

บริสทุธ์ิมาผสมกบัน า้มนัดีเซล หรือ ท่ีเรียกวา่ น า้มนัดีเซลปาล์มบริสทุธ์ิ (Refined palm diesel)  

 

             ปตท. ได้สนองพระราชด าริฯ ด้วยการร่วมกบัโครงการสว่นพระองค์สวนจิตรลดาท าการวจิยัพฒันาและปรับปรุง

คณุภาพน า้มนัดีเซลปาล์มบริสทุธ์ิ จนสามารถใช้กบัรถยนต์ดเีซลของโครงการสว่นพระองค์ฯ รวมทัง้เปิดจ าหนา่ยน า้มนั

ดีเซลปาล์มบริสทุธ์ิให้กบัประชาชน โดยผสมน า้มนัปาล์มบริสทุธ์ิไมเ่กินร้อยละ 10 โดยปริมาตร ทัง้นีใ้นปี  พ.ศ.2544 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ทรงจดสทิธิบตัรการใช้น า้มนัปาล์มกลัน่บริสทุธ์ิเป็นเชือ้เพลงิส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซล กบั

กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

 

ระบบการขนสง่ปิโตรเลยีม 

             น า้มนัและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปมีมากมายหลายชนิดและแตล่ะชนิดมีคณุสมบตัแิตกตา่ง

กนั ท าให้ต้องแยกภาชนะในการขนสง่ เพื่อมิให้ผลติภณัฑ์แตล่ะชนิดปะปนกนั เหตผุลประการหนึง่ก็เนื่องมาจากคณุสมบตัิ



น า้มนัและก๊าซ ซึง่บางชนิดระเหยเร็วและไวไฟ ดงันัน้ภาชนะและพาหนะ รวมทัง้วิธีการท่ีใช้ในการขนสง่ต้องได้รับการ

ออกแบบ และมีมาตรการเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการขนสง่ล าเลยีง ทัง้นีส้ามารถแบง่ระบบการขนสง่

ปิโตรเลยีมออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท ดงันี ้

 

การขนสง่ปิโตรเลยีมทางเรือบรรทกุ (Tanker & Barge) 

             เป็นวิธีการท่ีขนสง่ล าเลยีงน า้มนัและก๊าซธรรมชาติได้ครัง้ละปริมาณมากๆ ใช้ส าหรับการขนสง่ล าเลยีงที่มีระยะ

ทางไกลๆ ลกัษณะโดยทัว่ไปของเรือบรรทกุน า้มนัเป็นเรือแบบระวางปิด ภายในระวางเรือจะแบง่เป็นช่องๆ ทัง้แบบแนว

ยาวและแนวขวางเพื่อเพิ่มการทรงตวัและความปลอดภยั เช่น ถ้าเกิดอบุตัิเหตเุรือร่ัว ณ จดุใดจดุหนึง่ ก็จะไมท่ าให้เรือทัง้

ล าต้องจมลง นอกจากนัน้ช่องทีถ่กูแบง่ไว้นีจ้ะเป็นประโยชน์ในการบรรทกุผลติภณัฑ์ได้มากชนดิโดยไมป่ะปนกนั ส าหรับ

เรือบรรทกุก๊าซธรรมชาตต้ิองออกแบบถงับรรจกุ๊าซเป็นพิเศษแตกตา่งกนัออกไป 

 

การขนสง่ปิโตรเลยีมทางรถไฟ (Rail Car) 

             การใช้รถไฟขนสง่สามารถล าเลยีงน า้มนัและก๊าซธรรมชาติได้ครัง้ละปริมาณมากๆ ในระยะทางไกลเช่นกนั ถงั

ส าหรับบรรจนุ า้มนัในปัจจบุนัเป็นถงัเหลก็ทรงกระบอกรูปกลมหรือรูปไข ่วางนอนบนแคร่รถไฟ ภายในถงัแบง่เป็นช่องๆ 

ตามแนวขวางเพื่อเพิม่ความแข็งแรงของถงัและลดการกระแทกอนัเกิดจากการกระฉอกของน า้มนัในระหวา่งการขนสง่

ล าเลยีง  

 

การขนสง่ปิโตรเลยีมโดยรถบรรทกุ (Tank Truck) 

             เป็นวิธีการขนสง่ล าเลยีงผลติภณัฑ์ส าเร็จรูปไปสูผู่้ ใช้ ลกัษณะทัว่ไปของถงับรรจนุ า้มนัและก๊าซธรรมชาติจะ

คล้ายคลงึกบัการขนสง่ล าเลยีงทางรถไฟ กลา่วคือจะเป็นถงัทรงกระบอกรูปไขส่ าหรับรถบรรทกุน า้มนัภายในถงัจะแบง่เป็น

ช่องๆ ตามแนวขวาง ซึง่นอกจากจะเป็นการเพิ่มความแขง็แรงของถงัและลดแรงกระแทกของน า้มนัในถงัแล้ว ยงัจะชว่ยให้

สามารถชนสง่ล าเลยีงน า้มนัได้มากชนดิบนรถคนัเดียวโดยไมป่ะปนกนั 

 

การขนสง่ปิโตรเลยีมทางทอ่ (Pipeline) 

             การขนสง่ปิโตรเลยีมผา่นทางทอ่ซึง่ปกตจิะเป็นทอ่เหลก็นบัวา่เป็นวิธีการขนสง่ที่สะดวก สามารถสง่ปิโตรเลยีมได้

อยา่งตอ่เนื่องและปลอดภยัที่สดุ ในสมยัก่อนการขนสง่ผา่นทางทอ่ ต้องอาศยัแรงดนัของน า้มนัและก๊าสซธรรมชาติจาก

หลมุผลติภณัฑ์ใต้พืน้ดิน รวมทัง้ความแตกตา่งของระดบัเป็นแรงขบัเคลือ่นภายในทอ่ท าให้การขนสง่ท าได้ในระยะไมไ่กล



นกั แตปั่จจบุนัได้มีการพฒันาใช้เคร่ืองสบูเพิ่มแรงดนัขบัภายในทอ่ เพื่อให้การขนสง่ล าเลยีงน า้มนัหรือก๊าซธรรมชาติผา่น

ทอ่ได้ในระยะทางไกลๆ และรวดเร็วขึน้ 

 


