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ปิโตรเลียม  (Petroleum) 

ปิโตรเลียมเกิดจากการทับถมและการสลายตัวของสารอินทรียจ์ากพืชและสัตวที์?ตายทับถม  คลุกเคล้ารวมกับกรวด  

ทราย  และโคลนตมใตพ้ืDนดินและจมลงเรื?อย ๆ ภายใตค้วามร้อนและความดนัสูงเป็นเวลานานนบัลา้นปี  อุณหภูมิและความ

กดดันสูงภายใต้ผิวโลกทาํให้สารอินทรียเ์กิดการเปลี?ยนแปลงไปเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที?มีมวลโมเลกุลใหญ่ ซึ? งจะ

สลายต่อไปเป็นปิโตรเลียม ซึ? งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามสถานะ  คือ  นํ>ามันดิบ (Oil) ซึ? งเป็นของเหลว  และก๊าซธรรมชาติ 

(Natural Gasses)  ซึ? งเป็นก๊าซ  ปิโตรเลียมส่วนใหญ่จะเกิดในระดับความลึกที?มีสภาพอุณหภูมิเหมาะสม  ซึ? งแหล่งกักเก็บ

ปิโตรเลียม บริเวณนีD เป็นชัDนหินละเอียด(หินดินดาน) 

  

แหล่งที,พบปิโตรเลียม 

  ปิโตรเลียมเป็นสิ?งที?เกิดขึDนจากการทบัถมของซากพืชซากสัตวแ์ละดินตะกอนต่างๆ แต่เราจะสามารถพบปิโตรเลียมได้

บางพืDนที?เท่านัDน  เนื?องจากการเกิดปิโตรเลียมจะตอ้งอาศยัสภาพภูมิศาสตร์ที?เหมาะสมในการเกิดปิโตรเลียมเป็นปัจจยัร่วมดว้ย  

โดยแหล่งปิโตรเลียมที?สําคญัของโลก  ไดแ้ก่  บริเวณแถบตะวนัออกกลางของทวีปเอเชีย  โดยประเทศซาอุดิอาระเบียเป็น

ประเทศที?มีปิโตรเลียมอยู่มากที?สุด  รองลงมาคือ  คูเวต  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  อิรัก  และอิหร่าน  สําหรับประเทศไทยก็มีแหล่ง

ปิโตรเลียมอยู่ดว้ยเช่นกนั  เช่น  แหล่งนํDามนัสิริกิติU   จงัหวดักาํแพงเพชร  แหล่งวิเชียรบุรี  จงัหวดัเพชรบูรณ์  แหล่งก๊าซธรรมชาติ

ภูฮ่อม  จงัหวดัอุดรธานี  และแหล่งก๊าซธรรมชาติบริเวณอ่าวไทย  เป็นตน้   

 

การสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียม 

ปัจจุบนัความตอ้งการใชน้ํDามันดิบมีปริมาณเพิ?มมากขึDน จึงตอ้งมีการสํารวจหาแหล่งที?มีปิโตรเลียมที?มีอยู่บนพืDนดินลง

สู่ในทะเล และจากทะเลนํDาตืDนสู่ทะเลนํDาลึก การสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียมมีขัDนตอนดงันีD  

1. ทางธรณีวิทยา ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที? และรายงานทางธรณีวิทยา เป็นพืDนฐานในการ

สํารวจพืDนที?ผิวโดยการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างหินจากผิวดิน ซึ?งเป็นขอ้มูลช่วยในการคาดคะเนว่ามีโอกาสพบโครงสร้างและ

ชนิดของหินที?เอืDออาํนวยต่อการกกัเก็บปิโตรเลียมมากน้อยเพียงใด 

2. การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์  หลงัจากที?ได้ข้อมูลจากการสํารวจทางอากาศ และทางธรณีวิทยาว่าบริเวณดังกล่าวมี

ความเป็นไปได้ที?จะพบปิโตรเลียม ก็จะทาํการสํารวจอย่างละเอียดโดยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ ซึ? งการสํารวจทางธรณีฟิสิกส์เป็น

การศึกษาถึงโครงสร้าง สมบติั และลกัษณะทางธรณีวิทยาของหินที?อยู่ใตดิ้นโดยบ การวัดคลื*นการสั*นสะเทือน ซึ?งใชเ้ครื?องมือ

วดัความเร็วของคลื?นไหวสะเทือน ซึ?งมีวิธีการวดัโดยส่งคลื?นไหวสะเทือนลงไปใตผ้วิโลก เมื?อคลื?นกระทบกบัโครงสร้างของหิน

จะสะท้อนกลบัเข้าเครื?องรับคลื?นเสียง โครงสร้างของหินใต้ดินที?แตกต่างกัน จะให้คลื?นสะท้อนที?แตกต่างกัน ทาํให้สามารถ

วิเคราะห์และแปรผลเป็นขอ้มูลเกี?ยวกบัโครงสร้างของหินบริเวณที?สํารวจได ้



3. การเจาะสํารวจ เป็นขัDนตอนสุดท้ายเพื?อให้ได้ข้อมูลว่าบริเวณที?ทาํการสํารวจนัDนมีปิโตรเลียมจริงหรือไม่ การเจาะ

สํารวจมีทัDงบนบกและในทะเล เครื?องมือเจาะมกัจะเป็นแบบหัวหมุน โดยปกติหลุมสํารวจอาจเปลี?ยนเป็นหลุมผลิตได ้การเจาะ

หลุมผลิตต้องมีการใส่ท่อเหล็กเพื?อให้ปิโตรเลียมไหลขึDนมาตามท่อ ปิโตรเลียมที?ได้จะถูกส่งไปยงัโรงกลั?นเพื?อแยกเป็น

ผลิตภณัฑ์ชนิดต่าง ๆ แลว้นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

การกลั,นนํ>ามันปิโตรเลียม 

นํ>ามันดิบ หรือนํ>ามันปิโตรเลียม ส่วนมากมีสีดําหรือสีนํ>าตาล ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 85 – 90 กระบวนการกลั,น

นํ>ามัน เป็นการแปรสภาพนํDามันดิบให้เป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปชนิดต่าง ๆ  ตามความต้องการเพื?อความสะดวกและเหมาะสมต่อ

การใช้ประโยชน์ กระบวนการกลั?นนํD ามันของแต่ละโรงกลั?นอาจแตกต่างกันบ้างขึDนอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ เช่น 

สมบัติของนํD ามันดิบที?นํามากลั?น ชนิดและคุณภาพของผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปที?ต้องการ แต่โดยทั?วไปแล้วกระบวนการกลั,นแยก

นํ>ามันดิบโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ เช่น จุดเดือด  

การกลั?นลาํดับส่วนของนํD ามันดิบคือ การนํานํD ามันดิบมากลั?นในหอกลั?นบรรยากาศ นํD ามันดิบจะถูกแยกตัวออกเป็น

นํDามนัสําเร็จรูปต่าง ๆ ที?มีช่วงจุดเดือดต่างกนั แต่ตอ้งเขา้ใจก่อนว่าการกลั?นลาํดับส่วนนํDามนัดิบนัDนไม่ต้องการแยกสารออกเป็น

สารบริสุทธิU  เพียงเพื?อจะกลั?นแยกสารออกจากกันเป็นหมู่ ๆ  โดยใช้ช่วงอุณหภูมิเป็นเกณฑ์เพื?อให้ได้สารที?เหมาะสมกับการใช้

งาน 

ในการกลั?นลาํดบัส่วน นํDามนัดิบจะถูกส่งผ่านเขา้ไปในท่อเหล็กซึ?งเรียงเป็นแถวอยู่ในเตาเผาและมีความร้อน 350 – 400 

องศาเซลเซียส หลงัจากนัDนนํDามนัดิบซึ?งร้อนรวมทัDงไอร้อนจะไหลผ่านไปในหอกลั?นบรรยากาศไอร้อนที?ลอยขึDนไปบนหอกลั?น

เมื?อไดร้ับความเยน็จะกลั?นตวัเป็นของเหลวบนถาดที?เรียงกนัเป็นชัDน ๆ หลายสิบชัDนในหอกลั?น ไอร้อนจะกลั?นตวัเป็นของเหลว

ในถาดชัDนใดก็ขึDนอยู่กับช่วงจุดเดือดของนํD ามันส่วนนัDน ชั>นสูงสุดของหอกลั,นซึ,งมีอุณหภูมิตํ,าสุดจะเป็นก๊าซ รองลงมาซึ? ง

อุณหภูมิสูงขึDนจะเป็นส่วนประกอบของนํDามนัเบนซิน นํDามนัก๊าด และนํDามนัดีเซล ตามลาํดบั ส่วนนํDามนัที?กน้หอกลั?น ถา้นาํไป

ผ่านกรรมวิธีอื?น ๆ ก็จะแยกเป็นนํD ามันหล่อลื?นพืDนฐาน และส่วนที,เหลือก็จะเป็นนํ>ามันเตาและยางมะตอย ส่วนต่าง ๆ ของ

นํDามนัดิบที?แยกออกไดนี้D  เรียกว่า ผลิตภัณฑ์โดยตรง   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที* 1 แสดงผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ที?ไดจ้ากการกลั?นนํDามนัดิบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที, 3 แสดงกระบวนการกลั.นนํ0ามนั
ปิโตรเลียม 
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สารประกอบไฮโดรคาร์บอนส่วนต่าง ๆ 

ที,ได้จากการกลั,นนํ>ามันดิบ 

 

จุดเดือด(0C) 

จํานวน

อะตอม

คาร์บอนใน

โมเลกุล 

 

การนําไปใช้ประโยชน์ 

ปิโตรเลียม น้อยกว่า 30 

 

1 – 4 

 

- ทาํเชืDอเพลิง  และก๊าซหุงตม้ 

- สารเคมี 

- เป็นสารตัDงตน้ของการทาํวสัดุสังเคราะห์ 

แนฟทาเบา  0 – 65 5 – 6 - นํDามนัเบนซิน 

แนฟทาหนกั,ก๊าซโซลนีหรือนํDามนัเบน

ซีน 

65 – 170 

 

6 – 10 

 

- นํDามนัเบนซิน  สารเคมี 

 

นํDามนัก๊าด (ของเหลว)   170 – 250 10 – 14 - เป็นเชืDอเพลิงในตะเกียง 

- เป็นเชืDอเพลิงในเครื?องบินไอพ่น 

นํDามนัดีเซล (ของเหลว) 250 – 340 14 – 19 - ใชเ้ป็นเชืDอเพลิงสําหรับเครื?องยนต์ดีเซล

และเรือยนต์ 

นํDามนัหล่อลื?น (เหลวขน้) 

ไข (กึ?งเหลวง กึ?งแข็ง จนถึงแข็ง) 

  340 – 500 

 340 – 500 

 

 19 – 35 

19 – 35 

 

- นํDามนัหล่อลื?น 

- ทาํเทียนไข จาระบี 

- ทาํเครื?องสําอาง 

- เป็นส่วนผสมในนํDายาขดัมนั 

- เป็นวตัถุดิบในการผลิตผงซักฟอก 

นํDามนัเตา (เหลวหนืด) สูงกว่า 500 มากกว่า 35 - เป็นเชืDอเพลิงสําหรับเครื?องจกัรของเรือ 

บิทูเมนหรือยางมะตอย (กึ?งเหลว 

กึ?งแข็ง จนถึงแข็ง) 

สูงกว่า 500 มากกว่า 35 - ทาํวสัดุกนัรั?วซึม 

- ทาํยางมะตอย 

                                          

ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) 

 ก๊าซธรรมชาติ คือ เชืDอเพลิงประเภทฟอสซิลอย่างหนึ?ง ซึ?งพบไดใ้นแอ่งใตพ้ืDนดิน หรืออาจพบร่วมกบันํDามนัดิบ ใน

สถานะปกติมีสภาพเป็นก๊าซหรือไอที?อุณหภูมิและความดนับรรยากาศ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซอเีทน ก๊าซโพรเพน                          

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  คือ สารที?มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบเท่านัDน โครงสร้างของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบ่งออกเป็นโซ่เปิดและแบบวง 

 

สมบัติทางกายภาพของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

5 
  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัว คือ พันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนที่

 เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด มีสูตรเป็น CnH2n+2 



    1. สถานะ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที?มีมวลโมเลกุลตํ?า ๆ หรือมีจาํนวนคาร์บอนน้อย ๆ มีสถานะเป็นกา๊ซ จาํนวน

คาร์บอนมากขึDนจะมีสถานะเป็นของเหลวและของแข็งตามลาํดบั 

เช่น CH4 เป็นก๊าซ C5H12 เป็นของเหลว C20H22 เป็นของแข็ง 

    2. การละลายนํ>า สารประกอบไฮโดรคาร์บอนส่วนใหญ่ไม่ละลายนํDา ละลายไดใ้นตวัทาํละลายอินทรีย ์ เช่น เฮกเซน 

เพนเทน เป็นตน้ 

    3. ความหนาแน่น มีความหนาแน่นน้อยกว่านํDาหรือน้อยกวา่ 1 กรมัต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

 4. จุดเดือดและจุดหลอมเหลว จะแปรผนัตามมวลโมเลกุลหรือแปรผนัตามจาํนวนคาร์บอนในกรณีที?มีมวลโมเลกุล

เท่ากนั สารที?มีกิ?งกา้นมากกว่าจะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ?ากว่าสารที?ไม่มีกิ?งกา้น เช่น  

                             CH3 

CH3CHCH3 มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวตํ?ากว่า CH3CH2CH2CH3 

(C4H10)         (C4H10) 

    5. การเผาไหม้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แบ่งเป็นการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 

   - การเผาไหม้อย่างสมบูรณ์  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเมื?อเผาไหมจ้ะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

และนํDา (H2O) โดยมีสมการดงันีD  

   CxHy + O2  CO2 + H2O 

  - การเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ จะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เขม่า ปริมาณเขม่าพิจารณาจากจาํนวน

คาร์บอนเท่ากนั จาํนวนไฮโดรเจนน้อย เขม่าจะมาก จาํนวนไฮโดรเจนมาก เขม่าจะน้อย เช่น ปริมาณเขม่าของ C6H10> 

C6H12>C6H14 หรือพิจารณาจากจาํนวนไฮโดรเจนเท่ากนั จาํนวนคาร์บอนมาก เขม่าจะมาก จาํนวนคาร์บอนน้อยเขม่าจะน้อย เช่น 

ปริมาณเขม่าของ C5H10 > C4H10 

 

 

 

     

6. เนื?องจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเผาไหมใ้ห้ความร้อนออกมามาก จึงใชส้ารเหล่านีD เป็นเชืDอเพลิง 

    7. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที?มีโมเลกุลเล็ก ๆ จะเผาไหมก้บั O2 ไดดี้กว่าโมเลกุลใหญ่ 

    8. ปัจจยัที?มีผลต่อการเผาไหมข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

     - ปริมาณก๊าซออกซิเจน ถา้มีก๊าซออกซิเจนมากจะเกิดการเผาไหมส้มบูรณ์ ติดไฟให้เปลวไฟสว่าง แต่ไม่มี

ควนัและเขม่า ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กบันํDาและความร้อน แต่ถา้มีก๊าซออกซิเจนน้อยจะเกิดการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ ติดไฟ

ให้เปลวไฟสว่าง แต่มีควนัและเขม่าให้ผงถ่าน กา๊ซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กบันํDา และความร้อน 

   - อตัราส่วนโดยอะตอมระหว่าง C กบั H ถา้ตํ?าไม่มีควนัเขม่า และถา้มีค่าสูงจะมีควนัเขม่ามาก                  

 9. จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนตํ?า เมื?อเทียบกบัสารอื?น ๆ ที?มีมวลโมเลกุลใกลเ้คียง

กนั สารประกอบไฮโดรคาร์บอนดว้ยกนั จุดเดือด และจุดหลอมเหลวเปลี?ยนตามมวลโมเลกุลหรือจาํนวนคาร์บอนอะตอมที?

เกิดขึDน 

    10. แรงยึดเหนี?ยวระหวา่งโมเลกุล สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด จะประกอบดว้ยธาตุ C และ H พนัธะที?เกิด

 หากร่างกายรับแก็สคาร์บอนมอนอกไซด์จำนวนมาก 

จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนและอาจเสียชีวิตได้ 



จาก C กบั C จะเป็นพนัธะเดี?ยว พนัธะคู่ หรือพนัธะสาม 

    11. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะมีสถานะเป็นอย่างไรนัDนขึDนอยู่กบัมวลโมเลกุล หรือจาํนวนคาร์บอนอะตอมเป็น

เกณฑ์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนใดมีมวลโมเลกุลน้อย (จาํนวนคาร์บอนอะตอมน้อย ( จะมีสถานะเป็นกา๊ซ ส่วนประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนที?มีมวลโมเลกุลมาก (จาํนวนคาร์บอนอะตอมมาก ( มีสถานะเป็นของแข็ง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีสถานะ

ต่าง ๆ สรุปไดด้งันีD  

   - ก๊าซ ไดแ้ก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที?มี C1 - C4 เช่น CH4 , C2H6 

   - ของเหลว ไดแ้ก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน C5 - C17 เช่น C6H14 , C8H18 

   - ของแข็ง ไดแ้ก่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน C8 ขึDนไป เช่น C20H42  

   - สารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่ละลายนํDา แต่ละลายไดดี้ในตวัทาํลายที?ไม่มีขัDว เช่น เบนซีน คาร์บอนเตตระ

คลอไรด์ คลอโรฟรอม และไฮโดรคาร์บอนอื?น  

เชื>อเพลิงและพลังงานในชีวิตประจําวัน 

  1. ก๊าซมีเทน จดัเป็นพลงังานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ?งแวดลอ้ม สําหรับประเทศไทยก๊าซมีเทนส่วน

ใหญ่ไดม้าจากก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 

ประโยชน์  เป็นเชืDอเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า  ใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท  รถยนต์โดยสารปรับอากาศบางสาย 

  2. ก๊าซหุงต้ม หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( liquefied petroleum gas : LPG ) เป็นผลิตภณัฑ์ที?ไดจ้ากการแยกนํDามนัดิบ

ในโรงกลั?นนํDามนั หรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ LPG ประกอบดว้ยส่วนผสมของโพรเพนและบิวเทน ใน

อตัราส่วนเท่าใดก็ได ้

  3. ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas for Vehicles) เป็นก๊าซที?นาํมาใชเ้ป็นเชืDอเพลิง โดยมีส่วนประกอบหลกัคือก๊าซมีเทน 

ส่วนใหญ่จะใชง้านในสภาพที?ถูกอดัจนมีความดนัสูง จึงตอ้งเก็บไวใ้นถงัที?มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ 

  คุณสมบัติ  เป็นพลงังานสะอาด เป็นมิตรกบัสิ?งแวดลอ้ม  เป็นก๊าซไม่มีกลิ?น ไม่มีสี  นํDาหนกัเบากวา่อากาศ ติดไฟยาก  

มีราคาถูก 

  4. นํ>ามันเบนซิน  ใชเ้ป็นเชืDอเพลิงที?รู้จกัและใชก้นัมากในชีวิตประจาํวนั  องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็น             เฮปเทน

คุณสมบัติ การนําไปใช้ประโยชน์ 

•   ไม่มีกลิ?น ไม่มีสี 

•   เป็นเชืDอเพลิงที?มีประสิทธิภาพสูง 

•   มีการเผาไหมส้มบูรณ ์ ลดการสร้างก๊าซเรือน

กระจก 

•   มีราคาถูก 

•   เชืDอเพลิงในการหุงตม้ในครัวเรือน  

•   เชืDอเพลิงในอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมแกว้

และเซรามิค 

•   การใชง้านในอุตสหกรรมยานยนต์ 
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และไอโซออกเทน  ซึ?งเหมาะกบัพาหนะที?ใชเ้ครื?องยนต์ก๊าซโซลีน  ปัจจุบนันํDามนัเบนซินที?ใชก้บัรถยนต์ มี 2 ชนิด คือ เลขออก

เทน 91, เลขออกเทน 95 

   เลขออกเทน (Octane  Number) ตวัเลขแสดงคุณภาพของนํDามนัเบนซิน 

กําหนดให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของ 

• สารประกอบ   ไอโซออกเทน   บริสุทธิU มีเลขออกเทนเป็น    100 

• สารประกอบ   นอร์มอลเฮปเทน   บริสุทธิU มีเลขออกเทนเป็น    0 

 

  การปรับปรุงคุณภาพนํ>ามันเบนซิน  นํDามนัเบซินที?เหมาะกบัรถยนต์ปัจจุบนัจะมีเลขออกเทน 91 และ 95 แต่นํDามนั

เบนซินที?กลั?นไดมี้เลขออกเทน 75 ดงนัDนจึงตอ้งเติมสารเตตระเมทิลเลด หรือ เตตระเอทิลเลด เพื?อเพิ?มเลขออกเทน แต่สาร

ดังกล่าวที,เติมลงในนํ>ามัน เมื,อเกิดการเผาไหม้จะให้ไอของสารตะกั,วออกมาด้วย จึงมีการรณรงค์ให้เลิกใช้ และเปลี*ยนมาใช้สาร

อื*นแทน เช่น เมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์( MTBE) และเรียกนํIามันนีIว่า  นํ>ามันไร้สารตะกั,ว 

 

   

 นํ>ามันดีเซล เชืDอเพลิงสําหรับเครื?องยนต์ดีเซล ที?นิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ นํDามนัดีเซลหมุนเร็ว ส่วนใหญ่ใชใ้น

เครื?องยนต์ของรถบรรทุก รถโดยสาร เรือบางประเภท เครื?องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฯลฯ 

  เลขซีเทน  ตวัเลขที?บ่งชีDสมบติัการเผาไหมข้องนํDามนัดีเซลในเครื?องยนต์ ถา้มีเลขซีเทนสูง แสดงว่านํDามนั

ดีเซลมีคุณภาพดี เกิดไอเสียน้อย 

คุณภาพของนํ>ามันดีเซล 

  - การเผาไหมเ้หมือนซีเทนบริสุทธิU  กาํหนดให้มีเลขซีเทนเป็น 100  

  - การเผาไหมเ้หมือนเหมือน แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน มีเลขซีเทนเป็น 0  
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น้ำมันเบนซิน 91 คือ มีไอโซออกเทน 91 ส่วน เฮปเทน 9 ส่วน 

น้ำมันเบนซิน 95 คือ มีไอโซออกเทน 95 ส่วน เฮปเทน 5 ส่วน 



 

พลังงานทดแทน (Alternative  energy) 

พลงังานจากแหล่งอื?น ๆ ที?สามารถใชแ้ทนแหล่งเชืDอเพลิงฟอสซิล 

การนําพลังงานทดแทนมาใช้ต้องคํานึงถึง........ 

  1. เป็นพลงังานสะอาด ไม่ทาํลายสิ?งแวดลอ้มหรือมีผลต่อสิ?งแวดลอ้มน้อยมาก 

  2. เป็นพลงังานที?ย ั?งยืนหรือสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้

  1. แก๊สโซฮอล์ นํDามนัเบนซินที?มีเอทานอลผสมอยู่ ซึ?งเอทานอลเป็นเชืDอเพลิงที?สามารถผลิตจากพืชที?ปลูกใน

ประเทศไทย  เช่น  ออ้ย  มนัสําปะหลงั  ขา้วฟ่าง  ขา้ว  ขา้วโพด  เป็นตน้  โดยเป็นเอทานอลผสมกบันํDามนัเบนซินที?มีเลขออก

เทน  91 ในอตัราส่วน  1 : 9 สามารถใชแ้ทนนํDามนัเบนซินที?มีเลขออกเทน  95 ได ้บางครัD งอาจเรียกว่า นํ>ามันแก๊สโซฮอล์  E10 หรือ  

นํ>ามันแก๊สโซฮอล์  E20   ซึ?งตวัเลข 10 หรือ 20 ที?อยู่ขา้งหลงัหมายถึง  ปริมาณเป็นร้อยละของเอทานอลที?ผสม  เช่น  E10 

หมายถึง  ก๊าซโซฮอลที์?มีเอทานอลผสมอยู่ร้อยละ 10  

  2. ไบโอดีเซล เชืDอเพลิงที?ไดจ้ากนํDามนัพืชและสัตวที์?ผ่านกระบวนการทางเคมี เกิดเป็นสารที?เรียกวา่ เมทิลเอส

เทอร์ หรือ เอทิลเอสเทอร์ ซึ?งมีสมบติัใกลเ้คียงกบันํDามนัดีเซลที?กลั?นจากปิโตรเลียม สามารถใชเ้ป็นเชืDอเพลิงในเครื?องยนต์ดีเซล

ไดดี้ โดยไม่ตอ้งทาํการดดัแปลงเครื?องยนต์ 

  3. ก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซที?เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรียโ์ดยจุลินทรียห์ลายชนิด ในสภาวะออกซิเจนตํ?าของ

แบคทีเรียชนิดต่างๆ  องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน  ซึ?งไดจ้ากการหมกัมูลสัตว ์ และ CO2  

  ก๊าซชีวภาพมีคุณสมบติัเผาไหมไ้ดดี้  ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อย  โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งนาํมาใชเ้พื?อเป็น

การประหยดัตน้ทุนค่าเชืDอเพลิง  และยงัเป็นการช่วยกาํจดัของเสียที?เกิดขึDนในโรงงาน   

การนําไปใช้ประโชน์     ทางตรง : เชืDอเพลิงในการหุงตม้ และให้แสงสว่าง 

          ทางอ้อม : การกาํจดัสิ?งปฏิกูล การเกษตร (ปุ๋ย) 

  4. พลังงานนํ>า  เป็นพลงังานทดแทนที?ไดจ้ากการนาํพลงังานที?เกิดจากการไหลของกระแสนํDามาปั?นเครื?องกาํเนิดไฟฟ้า

เพื?อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า  ซึ?งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานนํDานีDจะตอ้งอาศยักระแสนํDาไหลผ่านเป็นปริมาณมาก  จึงตอ้งมี

การสร้างเขื?อนหรืออ่างเก็นนํDาขวางลาํนํDาต่างๆ ที?ไหลผ่านตลอดทัDงปี  ข้อด ี ของการใชพ้ลงังานนํDา  คือ  สามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าไดต่้อเนื?อง  เป็นพลงังานหมุนเวียนใชแ้ลว้ไม่หมดไป  แต่มีข้อเสีย  คือ  การสร้างเขื?อนจะตอ้งมีการทาํลายพืDนที?ป่า

ไม ้ และที?อยู่อาศยัของคนจาํนวนมาก 

  5. พลังงานลม  เป็นการใชพ้ลงังานที?เกิดจากการเคลื?อนที?ของอากาศ  ในประเทศไทยมีสถานีผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

ลมอยู่ที?เดียว คือ  ที?สถานีพลงังานทดแทนแหลมพรหมเทพ  จงัหวดัภูเก็ต 

  6. พลังงานแสงอาทิตย์  เป็นการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นการผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยใชเ้ซลลสุ์ริยะ (Solar cell) เป็น

ตวัเปลี?ยนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นกระแสไฟฟ้า  ในปัจจุบนัไดมี้อุปกรณ์ที?ใชป้ระโยชน์จากพลงังานแสงอาทิตยอ์อกมาอย่าง

มากมาย  เช่น  เครื?องคิดเลข  เครื?องกรองนํDา  เครื?องทาํความร้อน  เครื?องอบผลผลิตทางการเกษตร  เป็นตน้ 
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