พลังงานน้าํ มัน...ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ

น้ํามันปโตรเลียมดิบ หรือน้ํามันดิบ (Crude Oil) มีองคประกอบสวนใหญเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน และยังมีโลหะ
หนัก กํามะถัน ไนโตรเจน และออกซิเจนปะปนอยู ทําใหมีสีหลากหลายทั้งเหลือ เขียว น้ําตาล ดํา และมีความหนืดตั้งแต
เหลวเปนน้ํา จนหนืดเปนยางมะตอย การนําน้ํามันดิบใชใหเกิดประโยชน จึงตองนําไปผานกระบวนการแยกสารประกอบ
ตางๆ ออกมาที่เรียกวา การกลัน่ (Refining)
กระบวนการกลัน่ น้าํ มัน
การกลั่นน้ํามัน คือ การแยกน้ํามันดิบออกเปนสวนตางๆ ที่มีชวงจุดเดือดใกลเคียงกัน เชน กาซหุงตม น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เชื้อเพลิงเครื่องบิน น้ํามันกาด เปนตน กระบวนการกลั่นอาจแตกตางออกไป ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน คุณสมบัติ
ของน้ํามันดิบที่นํามากลั่น ชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑที่ตองการ เทคโนโลยีของกระบวนการที่ใช กระบวนการกลั่น
โดยทั่วไปจะประกอบดวยกรรมวิธีสําคัญ ดังนี้
ประเทศไทยผลิตน้ํามันดิบไดเองภายในประเทศเพียงรอยละ 15 จึงนําเขาจากตางประเทศถึงรอยละ 85 จากแหลงตางๆ
อาทิ
• ตะวันออกกลาง เชน ประเทศซาอุดิอาระเบีย โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
• ตะวันออกไกล เชน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศมาเลเซีย สําหรับแหลงน้ํามันดิบในประเทศไทย ประกอบดวย
• บนบก เชน แหลงอําเภอฝาง จ.เชียงใหม แหลงสิริกิติ์ จ.กําแพงเพชร แหลงกําแพงแสน จ.นครปฐม และ แหลงอูทอง จ.
สุพรรณบุรี
• ในทะเลอาวไทย เชน แหลงนางนวล เบญจมาศ จัสมิน ฯลฯ

ผลิตภัณฑเชือ้ เพลิงทีไ่ ดจากการกลัน่ น้าํ มัน
1.สวนที่เบาที่สุดอยูในรูปของกาซ ในอุณหภูมิและบรรยากาศธรรมดา ไดแก กาซหุงตม
2.สวนที่หนักขึ้น สามารถกลั่นตัวเปนของเหลวในอุณหภูมิและบรรยากาศธรรมดา เรียกวา “สวนกลั่น” (Distillate) ไดแก
น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้าํ มันดีเซล และน้ํามันเตา
3.สวนที่หนักที่สุดไมระเหยเปนไอในหอกลั่น เรียกวา กากกันหอกลั่น (Residue) ซึ่งเมื่อนําไปผานกระบวนการแปรรูปอื่นๆ
อีก ก็จะได ยางมะตอย น้ํามันดิน และไข เปนตน
การแยก (Separation)
เปนการแยกสวนทางกายภาพ ซึ่งมักใชวิธีกลั่นลําดับสวน (Fractional Distillation) โดยนําน้ํามันดิบที่แยกน้ําและเกลือแร
ออกแลว ผานเตาเผาความรอน 340-385 องศาเซลเซียส น้ํามันดิบสวนหนึ่งจะเดือดเปนไอไหลเขาไปในหอกลั่น
บรรยากาศ แลวไอจะเย็นลงกลายเปนของเหลวอยูในถาดหลายสิบชั้นในหอกลั่นซึ่งอยูชั้นใดจะขึน้ กับชวงจุดเดือดของ
น้ํามันสวนนั้นเรียงลงมาจากยอด ของเหลวในถาดเหลานีจ้ ะไกลออกมาตามทอทําใหไดผลิตภัณฑ “กลั่นตรง”
(Straightrun)
การเปลี่ยนโครงสราง (Conversion)
เปนการใชกรรมวิธีทางเคมี เนื่องจากผลิตภัณฑ “กลั่นตรง” อาจมีคุณภาพไมดีพอ จึงตองเปลี่ยนโครงสรางของน้ํามัน ซึง่
ทําไดโดยทําใหโมเลกุลของสวนหนักแตกตัวเปนน้ํามันเบาดวยความรอน ใชตัวเรงปฏิกิริยาหรือใชกาซไฮโดรเจนชวย หรือ
รวมโมเลกุล หรือจัดรูปโมเลกุลใหมใชในการเพิ่มคาออกเทนซึ่งเปนคาที่บอกคุณภาพในการตานทานการน็อกสําหรับ
น้ํามันเบนซิน
การปรับคุณภาพ (Treating)
การปรับปรุงคุณภาพที่สําคัญ ไดแก การขจัดกํามะถันออกจากน้ํามัน โดยใชกา ซไฮโดรเจนทําปฏิกิริยากับสารกํามะถันใน
น้ํามัน และใชสารเรงปฏิกิริยาเขาชวยเปลี่ยนกาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งนอกจากคุณภาพจะดีขึ้นแลว ยังชวยใหน้ํามันมีสี
และกลิ่นที่ดีขึ้นดวย
การผสม (Blending)
คือการนําผลิตภัณฑทผี่ านกระบวนการตางๆ แลว มาปรุงแตงหรือเติมสารที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลิตภัณฑสําเร็จรูปตาม
มาตรฐานที่กําหนด เชน ผสมน้าํ มันเบนซินเพิ่มคาออกเทน หรือผสมน้ํามันเตาที่ขนเหนียวกับน้ํามันเตาที่เบากวา เพื่อใหได
ความหนืดตามตองการ เปนตน

พลังงานทดแทน
นอกจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแลว เราสามารถใชพลังงานจากแหลงอื่นๆ อาทิ ไม ฟน แกลบ กากออย ชีวมวล น้ํา
แสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ลม และเอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล ฯลฯ เราเรียกพลังงานประเภทนี้วา พลังงาน
ทดแทน (Alternative Energy)
น้ํามันแกสโซฮอล
แกสโซฮอล (Gasohol) เปนน้ํามันที่ไดจากการนํา เอทานอล มาผสมกับ น้ํามันเบนซิน โดยทั่วไปเอทานอลที่ใชผสมตองมี
ความบริสุทธิ์ไมนอยกวารอยละ 99.5 ซึ่งสามารถใชทดแทนน้ํามันเบนซินพิเศษไรสารตะกั่ว ออกเทน 95 ไดทันที โดยไม
ตองรอใหน้ํามันหมดถัง และผูใ ชไมตองปรับแตงเครื่องยนตนิยมใชกันอยางแพรหลายในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา
และบราซิล

น้ํามันดีโซฮอล
ดีโซฮอล (Diesohol) เปนน้ํามันที่ไดจากการนํา เอทานอล มาผสมกับ น้ํามันดีเซลและสารเติมแตงประเภทอีมัลซิไฟเออร
(Emulsifier) สารซึ่งมีคุณสมบัติทําใหแอลกอฮอลกับน้ํามันผสมเขากัน
สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงใหกับรถยนต
เครื่องยนตดีเซลได
เอทานอล คืออะไร
เอทานอลเปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่ง (C 2 H 5 OH) ที่ไดจากการนําพืชผลทางการเกษตรใชเปนวัตถุดิบและนําไปผาน
กระบวนการยอยสลายและหมัก เปลี่ยนจากแปงและน้ําตาลเปนแอลกอฮอล เอทานอลนี้มีคุณสมบัติที่สามารถใชเปน
เชื้อเพลิงเชนเดียวกับน้ํามันเบนซินและดีเซล โดยสามารถนําไปใชทดแทนน้ํามันไดโดยตรง หรือ นําไปผสมในน้ํามัน และ
เนื่องจากเอทานอลมีสวนผสมของออกซิเจน จึงมีคณ
ุ สมบัติที่ใชเปนสารเติมออกซิเจน และเพิ่มคาออกเทนในน้ํามัน
เชื้อเพลิงไดอีกดวย และสวนที่เหลือจากการเผาไหมจะมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น กลาวไดวาเอทานอลเปนเชื้อเพลิง
สะอาดชนิดหนึ่ง
น้ํามันไบโอดีเซล
ไบโอดีเซล (Biodiesel) เปนเชื้อเพลิงที่ไดจากน้าํ มันพืช น้ํามันสัตว โดยผานกระบวนการทาง
เคมีที่เรียกวา การเปลี่ยนใหเปนเอสเตอร (Transsterification) สารเอสเตอรเปนสารประกอบ
ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหวางกรดและแอลกอฮอล โดยในการผลิตจะผสมน้ํามันพืชหรือ
น้ํามันสัตวกับเอทานอลหรือเมทานอล ทั้งนี้กระบวนการผลิตมีหลายวิธี อาทิ การใชกรด ดาง
หรือเอนไซม เปนตัวเรงปฏิกิริยาเกิดเปนสารเอสเตอร ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล
ใชเปนเชื้อเพลิงในเครื่องยนตดีเซลไดโดยไมตองปรับแตงเครื่องยนต
วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลของแตละประเทศจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
และปริมาณพืชน้ํามันที่ปลูกในแตละพื้นที่ ไดแก ยุโรปนิยมใชเมล็ดเรพ (ซึ่งใชเปนวัตถุดิบเพื่อ
การหลอลื่น และสบู) และเม็ดดอกทานตะวัน สหรัฐอเมริกานิยมผลิตน้ํามันพืชจากถั่วเหลือง
ขาวโพด ฝาย ทานตะวัน ฯลฯ การผลิตและจัดจําหนายไบโอดีเซลนั้น เปนที่ยอมรับจาก
อุตสาหกรรมผูผลิตรถยนตและผูคาน้ํามัน และไดรับความสนใจมากขึ้นโดยลําดับ

น้ํามันดีเซลปาลมบริสุทธิ์
ประเทศไทยไดมีการวิจัยและพัฒนาน้ํามันไบโอดีเซล เพื่อแสวงหาเชื้อเพลิงที่สะอาด สามารถทดแทนเชื้อเพลิงปโตรเลียม
โดยวัตถุดิบที่ไดรับความสนใจ ไดแก น้ํามันปาลมและน้าํ มันมะพราว เนื่องจากมีความเปนไปไดในดานปริมาณและดาน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนานําน้ํามันพืชตางๆ มาผสมโดยตรงกับน้ํามันดีเซล อาทิ นําปาลมบริสุทธิ์มาผสมกับ
น้ํามันดีเซล หรือ ที่เรียกวา น้ํามันดีเซลปาลมบริสุทธิ์ (Refined palm diesel)

ปตท. ไดสนองพระราชดําริฯ ดวยการรวมกับโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาทําการวิจัยพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํามันดีเซลปาลมบริสุทธิ์ จนสามารถใชกับรถยนตดีเซลของโครงการสวนพระองคฯ
รวมทั้งเปดจําหนายน้ํามันดีเซลปาลมบริสุทธิ์ใหกับประชาชน โดยผสมน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ไมเกินรอยละ
10 โดยปริมาตร ทั้งนี้ในป พ.ศ.2544 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงจดสิทธิบัตรการใชน้ํามันปาลม
กลั่นบริสุทธิ์เปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตดีเซล กับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
ระบบการขนสงปโตรเลียม
น้ํามันและกาซธรรมชาติ โดยเฉพาะผลิตภัณฑสาํ เร็จรูปมีมากมายหลายชนิดและแตละชนิดมีคณ
ุ สมบัติ
แตกตางกัน ทําใหตองแยกภาชนะในการขนสง เพื่อมิใหผลิตภัณฑแตละชนิดปะปนกัน เหตุผลประการ
หนึ่งก็เนื่องมาจากคุณสมบัติน้ํามันและกาซ ซึ่งบางชนิดระเหยเร็วและไวไฟ ดังนั้นภาชนะและพาหนะ
รวมทั้งวิธีการที่ใชในการขนสงตองไดรับการออกแบบ และมีมาตรการเปนพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนสง
ลําเลียง ทั้งนี้สามารถแบงระบบการขนสงปโตรเลียมออกเปนประเภทใหญๆ ได 4 ประเภท ดังนี้
การขนสงปโตรเลียมทางเรือบรรทุก (Tanker & Barge)
เปนวิธีการที่ขนสงลําเลียงน้ํามันและกาซธรรมชาติไดครั้งละปริมาณมากๆ ใชสําหรับการขนสงลําเลียงที่มีระยะทางไกลๆ
ลักษณะโดยทั่วไปของเรือบรรทุกน้ํามันเปนเรือแบบระวางปด ภายในระวางเรือจะแบงเปนชองๆ ทั้งแบบแนวยาวและแนว
ขวางเพื่อเพิ่มการทรงตัวและความปลอดภัย เชน ถาเกิดอุบัติเหตุเรือรั่ว ณ จุดใดจุดหนึ่ง ก็จะไมทําใหเรือทั้งลําตองจมลง
นอกจากนั้นชองที่ถูกแบงไวนจี้ ะเปนประโยชนในการบรรทุกผลิตภัณฑไดมากชนิดโดยไมปะปนกัน สําหรับเรือบรรทุกกาซ
ธรรมชาติตองออกแบบถังบรรจุกาซเปนพิเศษแตกตางกันออกไป
การขนสงปโตรเลียมทางรถไฟ (Rail Car)
การใชรถไฟขนสงสามารถลําเลียงน้ํามันและกาซธรรมชาติไดครั้งละปริมาณมากๆ ในระยะทางไกลเชนกัน ถังสําหรับ
บรรจุน้ํามันในปจจุบันเปนถังเหล็กทรงกระบอกรูปกลมหรือรูปไข วางนอนบนแครรถไฟ ภายในถังแบงเปนชองๆ ตามแนว
ขวางเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของถังและลดการกระแทกอันเกิดจากการกระฉอกของน้ํามันในระหวางการขนสงลําเลียง
การขนสงปโตรเลียมโดยรถบรรทุก (Tank Truck)
เปนวิธีการขนสงลําเลียงผลิตภัณฑสําเร็จรูปไปสูผูใช ลักษณะทั่วไปของถังบรรจุน้ํามันและกาซธรรมชาติจะคลายคลึงกับ
การขนสงลําเลียงทางรถไฟ กลาวคือจะเปนถังทรงกระบอกรูปไขสําหรับรถบรรทุกน้ํามันภายในถังจะแบงเปนชองๆ ตาม
แนวขวาง ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มความแข็งแรงของถังและลดแรงกระแทกของน้ํามันในถังแลว ยังจะชวยใหสามารถชน
สงลําเลียงน้ํามันไดมากชนิดบนรถคันเดียวโดยไมปะปนกัน
การขนสงปโตรเลียมทางทอ (Pipeline)
การขนสงปโตรเลียมผานทางทอซึ่งปกติจะเปนทอเหล็กนับวาเปนวิธีการขนสงที่สะดวก สามารถสงปโตรเลียมไดอยาง
ตอเนื่องและปลอดภัยที่สุด ในสมัยกอนการขนสงผานทางทอ ตองอาศัยแรงดันของน้ํามันและกาสซธรรมชาติจากหลุม
ผลิตภัณฑใตพื้นดิน รวมทั้งความแตกตางของระดับเปนแรงขับเคลื่อนภายในทอทําใหการขนสงทําไดในระยะไมไกลนัก แต
ปจจุบันไดมีการพัฒนาใชเครื่องสูบเพิ่มแรงดันขับภายในทอ เพื่อใหการขนสงลําเลียงน้ํามันหรือกาซธรรมชาติผานทอไดใน
ระยะทางไกลๆ และรวดเร็วขึ้น

