บทที่ 3
กาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงทีใ่ หพลังงานสะอาดอีกรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจ
เพราะมี
คุณสมบัติหลายประการที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ไมมีสี ไมมีกลิ่นและสามารถเผาไหม
ไดอยางสมบูรณ ปจจุบันไดมีการนํากาซธรรมชาติมาใชประโยชนกนั อยางกวางขวาง ทั้งในระดับ
ครัวเรือนเพื่อการประกอบอาหาร ในธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสินคาตางๆ รวมถึงเปน
เชื้อเพลิงสําหรับยานยนตเพือ่ การเดินทางหรือการขนสงเปนตน การคนพบและนํากาซธรรมชาติ
มาใชประโยชนเกิดขึน้ บนโลกนี้มานานนับศตวรรษ และทุกวันนี้กย็ งั มีการสํารวจ คนหา แหลง
กาซธรรมชาติแหลงใหมๆ กันอยางตอเนือ่ ง เพราะปริมาณความตองการใชนับวันก็จะเพิ่มขึ้นตาม
การเพิ่มจํานวนของประชากรโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามกาซธรรมชาติ
เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีโอกาสหมดไปจากโลกนี้ได ดังนั้นทั้งในแงของปริมาณการผลิตและ
การนํามาใชประโยชนจึงจําเปนตองคิดพิจารณาใหรอบคอบดวย

3.1 กําเนิดกาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติ (natural gas) คือปโตรเลียมชนิดหนึ่งทีม่ ีสถานะเปนกาซ ซึ่งเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวที่อาศัยอยูใ นโลกนี้มานานนับลานๆ ป
โดยซากพืชซากสัตวเหลานี้จะแปรสภาพเปนกาซธรรมชาติและน้ํามัน
เนื่องจากความรอนและ
ความกดดันของผิวโลกที่สะสมอยูในชั้นดิน เชนเดียวกับน้ํามันปโตรเลียม และถานหิน ซึ่งไดกลาว
ในรายละเอียดแลวในบทที่ผานมา กาซธรรมชาติเปนสารไฮโดรคารบอนชนิดหนึ่ง มีสูตรทางเคมี
เปน CnH2n+2 เมื่อ n เปนเลขจํานวนเต็ม มีคาตั้งแต 1 ขึ้นไป โดยทัว่ ไปกาซธรรมชาติ จะประกอบดวย
กาซมีเทน (methane, CH4) ประมาณรอยละ 70 ขึ้นไป ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของแหลงกาซ
ธรรมชาติแตละแหลงเปนสําคัญ เมื่อนํามาทําการเผาไหมจะเปนเชื้อเพลิงสะอาดและสงผลกระทบ
ตอสภาพ แวดลอมนอยที่สุด เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทน้ํามันหรือถานหิน
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3.2 สวนประกอบของกาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติที่ถูกเจาะขึ้นมาจากแหลงธรรมชาติหรือหลุมผลิตปโตรเลียม จะประกอบ
ดวยกาซธรรมชาติและสิ่งเจือปนตางๆ ซึ่งจะมีทั้งที่เปนสารไฮโดรคารบอนและไมเปนสารไฮโดร
คารบอนผสมกันอยู โดยแตละแหลงที่พบกาซธรรมชาติจะมีสัดสวนขององคประกอบดังกลาวใน
ปริมาณที่แตกตางกัน
3.2.1 สวนประกอบของกาซธรรมชาติที่เปนสารไฮโดรคารบอน
กาซพวกนี้จะประกอบดวย 2 สวนคือสวนที่มีสถานะเปนกาซ (gas phase) ซึ่งมี
ปริมาณมากกวาสวนที่มีสถานะเปนไอ (vapour phase) สวนที่มีสถานะเปนกาซไดแก มีเทน อีเทน
(ethane) โพรเพน (propane) บิวเทน (butane) ไอโซบิวเทน (isobutane) เปนตน โดยสวนใหญจะมี
กาซมีเทนเปนองคประกอบหลักประมาณรอยละ 70-90 แลวแตแหลงที่พบ สวนที่อยูในสถานะไอ
ไดแก นอรแมลเพนเทน (n-pentane) ไอโซเพนเทน (i-pentane) นอรแมลเฮกเซน (n-hexane)
นอรแมลเฮปเทน ( n-heptane ) และ นอรแมลออกเทน (n-octane) เปนตน
3.2.2 สวนประกอบของกาซธรรมชาติที่ไมเปนสารไฮโดรคารบอน
กาซเหลานี้ถือเปนสิ่งเจือปนที่มีผสมอยูในกาซธรรมชาติเสมอ แตในปริมาณที่
ไมมากนัก เชน กาซไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด ฮีเลียม และไอน้ํา เปนตน

3.3 คุณสมบัติของกาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติที่ถูกเจาะขึ้นมาจากหลุมผลิตในแตละแหลง จะมีสัดสวนหรือองคประกอบ
ของสารไฮโดรคารบอนและสิ่งเจือปนตางๆ ที่แตกตางกัน แตอยางไรก็ตามกาซธรรมชาติเหลานัน้
จะมีคุณสมบัตทิ ั่วไปที่เหมือนกันคือ
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3.3.1 มีคุณสมบัติเปนสารไฮโดรคารบอน เนื่องจากเกิดจากการถับถมของซากสิ่งมีชีวิต
นับลานป
3.3.2 โดยปกติจะไมมีสี ไมมีกลิ่น แตเพื่อเปนการเตือนภัยใหรูในกรณีทกี่ าซเกิดการ
รั่วไหล จึงมีการเติมกลิ่นเขาไป
3.3.3 เบากวาอากาศ มีคาความถวงจําเพาะประมาณ 0.5-0.8 ทําใหสามารถลอยขึ้นไปสูที่
สูงไดเมื่อเกิดการรั่วไหล ไมเกิดการสะสมบนพื้นราบ
3.3.4 มีสถานะเปนกาซที่อุณหภูมแิ ละความดันบรรยากาศ
และสามารถทําใหเปน
ของเหลวไดโดยการลดอุณหภูมแิ ละความดัน
3.3.5 มีความสามารถในการติดไฟ ชวงการติดไฟที่รอยละ 5-15 ของปริมาตรในอากาศ
3.3.6 มีคุณสมบัติในการเผาไหมที่สมบูรณ ไมมีเขมา จึงถือวาเปนเชื้อเพลิงที่สะอาด
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะไดมาโดยกระบวนการทดลองใน
หองปฏิบัติการนั่นคือ คาความรอน (calorific value) โดยทั่วไปการกําหนดคาความรอนของ
ในหนวยความรอนบริติช
เชื้อเพลิงจะเปนการเปรียบเทียบคาความรอนกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ
(British thermal unit, Btu) ตอลูกบาศกฟตุ
คาความรอนเปนคุณสมบัติของเชื้อเพลิงทุกชนิดที่
บงบอกถึงประสิทธิภาพในการใหความรอนของเชื้อเพลิงชนิดนั้นๆ
ซึ่งเชื้อเพลิงแตละชนิดจะ
มีคาความรอนไมเทากันและเชื้อเพลิงชนิดเดียวกันแตมาจากแหลงตางกันอาจมีคาความรอนตางกัน
คาความรอนของเชื้อเพลิงแตละชนิดจะขึ้นอยูกับสวนประกอบของเชื้อเพลิงนั้นวามีปริมาณของธาตุ
คารบอนผสมอยูมากนอยเพียงใด เชน น้ํามันดิบมีจํานวนคารบอนในโมเลกุลมากกวากาซธรรมชาติ
ดังนั้นน้ํามันดิบจึงมีคาความรอนมากกวากาซธรรมชาติ ซึ่งกาซธรรมชาติ 1 ลูกบาศกฟุตจะมีคา
ความรอนเทากับคาความรอนที่ไดจากน้ํามันดิบประมาณ 30 ลูกบาศกเซนติเมตร เปนตน
นอกจากนี้โดยเฉพาะกาซธรรมชาติที่มีสิ่งเจือปนที่ไมติดไฟ เชน คารบอนไดออกไซด จะมีสวนทํา
ใหคาความรอนตอหนวยต่ําลง กาซธรรมชาติที่มีสารเหลานี้เจือปนอยูในปริมาณสูงจึงมีคุณคาและ
ราคาต่ํากวาปกติ

3.4 ประเภทของกาซธรรมชาติ
ดังที่กลาวมาแลววา กาซธรรมชาติที่ถูกเจาะขึ้นมาในแตละแหลงนัน้ อาจมีสัดสวนของ
องคประกอบของสารไฮโดรคารบอนและสิ่งเจือปนตางๆ ที่แตกตางกัน โดยทัว่ ไปจึงแบงประเภท
ของกาซธรรมชาติออกเปน 2 ประเภทคือ
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3.4.1 กาซธรรมชาติแหง
กาซธรรมชาติแหง (dry natural gas) หรืออาจเรียกสั้นๆ วา กาซแหง (dry gas)
โดยทั่วไปที่พบในแหลงผลิตกาซธรรมชาติจะเปนกาซประเภทนี้
องคประกอบสวนใหญจะมี
กาซมีเทน สวนที่เหลือจะเปน กาซอีเทน โพรเพน บิวเทน และสิ่งเจือปนอื่นๆ ในปริมาณเล็กนอย
3.4.2 กาซธรรมชาติชื้น
กาซธรรมชาติชื้น (wet natural gas) หรือเรียกสั้นๆ วา กาซชื้น (wet gas) เปนกาซ
ประเภทที่ไมคอยพบ กาซประเภทนี้จะมีสดั สวนของกาซมีเทนต่ํา แตจะมีสัดสวนของสารไฮโดร
คารบอนที่มีจํานวนอะตอมของคารบอนตั้งแตโพรเพนหรือบิวเทนขึ้นไป เปนองคประกอบอยูสงู
นอกจากนี้ยังมีสารไฮโดรคารบอนเหลวหรือที่เรียกวา กาซโซลีนธรรมชาติเปนองคประกอบดวย
กาซเหลานี้มีสถานะเปนกาซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศเชนเดียวกับกาซแหง แตสามารถทํา
ใหเปนของเหลวไดโดยการลดอุณหภูมิและความดัน

3.5 การแยกกาซธรรมชาติ
เมื่อกาซธรรมชาติถูกเจาะและนําขึ้นมาจากหลุมผลิตปโตรเลียม กาซธรรมชาติในขณะ
นั้นจะประกอบดวยกาซที่เปนสารไฮโดรคารบอนซึ่งมีทั้งที่อยูในสถานะกาซและไอ และกาซที่ไม
เปนสารไฮโดรคารบอนดังที่ไดกลาวมาแลว ในกระบวนการแยกกาซธรรมชาติจะตองมีขั้นตอน
การแยกสิ่งเจือปนออกกอนเปนลําดับแรกและตามดวยการแยกประเภทของสารไฮโดรคารบอนเพือ่
การนําเอาไปใชประโยชนตอ ไป
3.5.1 การแยกสิ่งเจือปนในกาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติที่นําขึ้นมาจะมีกาซบางชนิดเชน คารบอนไดออกไซดและไฮโดร
เจนซัลไฟดจะมีผลตอการสึกกรอนของระบบทอและเครือ่ งมือตางๆ ดังนั้นกอนที่จะมีการนํากาซ
ธรรมชาติไปแยกเพื่อใชประโยชน จะตองมีการแยกหรือกําจัดกาซเหลานี้เสียกอน กรรมวีธีในการ
แยกกาซเหลานี้มีหลายวิธีซึ่งแลวแตองคประกอบของกาซธรรมชาตินั้นๆ แตโดยทั่วไปแลวจะมี
กระบวนการหลักๆ ดังตอไปนี้
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3.5.1.1 กระบวนการแยกกาซที่มีคุณสมบัติเปนกรด โดยเทคนิคการทําใหกาซกรด
บริสุทธิ์
(acid gas purification techniques) ในกระบวนการนี้จะเปนการแยกกาซคารบอนได
ออกไซด (CO2) และ ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ออก เนื่องจากกาซเหลานี้มีสวนประกอบที่มีผลตอ
การสึกกรอนของอุปกรณทเี่ ปนโลหะ หรือเมื่อมีการเผาไหมจะกอใหเกิดกาซพิษที่เปนอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิตได นอกจากนี้โดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซดยังเปนตัวทําใหคาความรอนของกาซ
ธรรมชาติลดลงดวย
ในกระบวนการแยกกาซเหลานี้จะใชสารละลายที่มีคุณสมบัติเปนเบส เขาไปดูดซับเอา
กาซเหลานั้นออก ซึ่งสารละลายที่ใชกันโดยทั่วไปคือ โพแทสเซียมคารบอเนต (K2CO3) และเรียก
กระบวนการนี้วา กระบวนการเบนฟลด (benfield process) สามารถเขียนเปนสมการทางเคมีไดดังนี้
K2CO3 + CO2 + H2O
K2CO3 + H2S

2KHCO3
KHS + KHCO3

(3.1)
(3.2)

นอกจากนี้การแยกสิ่งเจือปน ในบางแหลงอาจใชสารละลายที่แตกตางกันออกไป เชน
การใชสารละลายมอโนเอทาโนลามิน (mono ethanolamine) กระบวนการนี้เรียกวา กระบวนการ
เบนฟลดไฮเพียว (benfield hipure process) สามารถเขียนสมการทางเคมีไดดังนี้
(R2NH2)2CO3
2R2NH + CO2 + H2O
(R2NH2)2CO3 + CO2 + H2O
2R2NH2HCO3
2R2NH + H2S
(R2NH2)2S
(R2NH2)2S + H2S
2R2NH2HS

(3.3)
(3.4)
(3.5)
(3.6)

3.5.1.2 กระบวนการแยกไอน้ํา (dehydration) เนื่องจากกาซธรรมชาติที่ไดจาก
หลุมผลิตมีไอน้ําปนอยู ซึ่งอาจรวมตัวกับสิ่งเจือปนตางๆ และตกผลึกเปนของแข็งอาจทําใหเกิด
การอุดตันขึ้นในระบบการสงกาซในบริเวณตางๆได ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการแยกไอน้ําออกจาก
กาซธรรมชาติและตองควบคุมใหอยูใ นปริมาณที่ต่ํากวาปริมาณวิกฤต คือปริมาณที่ไมเกิน 1-2 สวน
ในลาน ในการแยกไอน้ํานัน้ อาจทําไดหลายวิธีเชน การใชแรงอัดหรือความดันที่เหมาะสมจะทําให
ไอน้ําจะเกิดการควบแนนเปนของเหลวและแยกตัวออกมา การทําใหเย็นจัดจนเปนเกล็ดน้ําแข็ง
การใชสารดูดความชื้นเชน สารแคลเซียมคลอไรด เปนตน
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3.5.2 การแยกสารไฮโดรคารบอนในกาซธรรมชาติ
เมื่อกาซธรรมชาติผานกระบวนการกําจัดสิง่ เจือปนตางๆ ออกไปแลว จะถูกสง
เขาไปในสวนของการแยกประเภทของสารไฮโดรคารบอนของกาซธรรมชาติ ซึ่งเรียกวาเทอรโบ
เอกซเพนเดอร (turbo expander) โดยอาศัยหลักการเดียวกับการกลั่นลําดับสวนคือทําการลด
อุณหภูมิของกาซจนกระทั่งกาซกลายเปนของเหลว
และอาศัยหลักการที่วาสารไฮโดรคารบอน
แตละชนิดมีจดุ เดือดทีแ่ ตกตางกัน เชน สารไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลนอย จะมีจุดเดือดต่ํากวา
สารไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลมากกวา ดังนัน้ หลังจากที่ทําใหกา ซเปนของเหลวแลวจะมีการ
ใหความรอนแกกาซเหลวเพือ่ ทําใหกาซเหลวนั้นระเหยกลายเปนกาซอีกครั้งหนึ่ง
โดยเมื่อให
ความรอนเพิ่มเขาไปเรื่อยๆ
สารไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลนอยจะถึงจุดเดือดกอนและจะ
กลายเปนกาซแยกตัวออกจากกาซเหลวนั้นได ซึ่งการแยกตัวจะเกิดขึ้นตามลําดับของจุดเดือดของ
สารไฮโดรคารบอนตามที่ไดกลาวมาแลว
กระบวนการแยกตัวของสารไฮโดรคารบอนที่เกิดขึน้ ในสวนของเทอรโบเอกซเพนเดอร
นี้ กาซธรรมชาติที่ผานกระบวนการกําจัดสิง่ เจือปนแลว เมื่อเขามาจะถูกทําใหความดันลดลงจาก 42
บาร เหลือเพียง 16 บาร และอุณหภูมิลดลงจาก 250 องศาเคลวิน เหลือเพียง 170 องศาเคลวิน
(บริษัทการปโตรเลียมแหงประเทศไทย. 2546. ออน-ไลน) ซึ่งที่ความดันและอุณหภูมินี้ กาซที่
เปนสารไฮโดรคารบอนตั้งแตอีเทนขึ้นไปจะเปลี่ยนสภาพเปนของเหลว
สวนมีเทนยังคงอยูใ น
สภาพเปนกาซอยูและถูกสงไปยังหอกลั่นมีเทน (de-methanizer) ซึ่งกาซมีเทนจะมีการแยกตัว
ออกไปทางดานบนของหอกลั่น สวนกาซเหลวจะถูกดึงออกทางดานลางของหอกลั่น ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.1 กาซเหลวนี้จะถูกนําไปเขาสูสวนที่เรียกวาอีเทนรีคอเวอรรี (ethane recovery) ซึ่งใน
สวนนี้จะมีหอกลั่นอีเทน (de-ethanizer) และหอกลั่นโพรเพน (de-propanizer) เพื่อทําการแยกอีเทน
และโพรเพนออกตามลําดับตอไป
ที่หอกลั่นอีเทนจะมีการควบคุมความดันที่ 28 บารและอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
ซึ่งกาซอีเทนจะอยูในสภาพกาซและแยกตัวออกทางดานบนของหอกลัน่ ในขณะที่กา ซเหลวที่เหลือ
คือตั้งแตโพรเพนขึ้นไปจะถูกดึงลงมาสวนลางของหอกลั่น เพื่อเขาสูหอกลั่นโพรเพนตอไป ในหอ
กลั่นโพรเพนจะมีสภาวะที่ควบคุมหอกลั่นนี้ที่ความดัน 16 บารและอุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส
กาซโพรเพนจะอยูในสภาวะเปนกาซและถูกแยกออกทางดานบนของหอกลั่น
สวนกาซซึ่งเปน
สวนผสมของโพรเพนกับบิวเทน จะถูกแยกออกมาจากสวนกลางของหอ และจะมีผลิตภัณฑที่ออก
จากหอทางดานลางของหอกลั่นนี้คือ กาซโซลีนธรรมชาติ (natural gasoline, NGL)
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ภาพที่ 3.1 แสดงกระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
ที่มา (กรมธุรกิจพลังงาน. 2547. ออน-ไลน)

3.6 ผลิตภัณฑจากการแยกกาซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติเมื่อนํามาผานกระบวนการแยกประเภท ตามคุณสมบัติจุดเดือดของสาร
ไฮโดรคารบอนประเภทตางๆ แลว ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในสวนตางๆ ของหอกลั่นมีดงั ตอไปนี้
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3.6.1 กาซมีเทน
กาซมีเทนซึ่งเปนกาซที่ไดจากหอกลั่นมีเทน จะถูกขนสงนําไปใชเปนเชื้อเพลิง
สําหรับผลิตกระแสไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม และนําไปอัดใสถังดวยความดันสูง เรียกวากาซ
ธรรมชาติอัด (compressed natural gas, CNG) สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในรถยนต หรือที่มักจะ
เรียกกันวา กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต (natural gas for vehicles, NGV) ดังแสดงในภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 แสดงตัวอยางการใชกาซมีเทนเปนเชื้อเพลิงในรถยนต
ที่มา (กรมธุรกิจพลังงาน. 2547. ออน-ไลน)
3.6.2 กาซอีเทน
กาซอีเทน (C2H6) เปนกาซที่ไดจากหอกลั่นอีเทน สวนใหญใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน ใชผลิตเปนเม็ดพลาสติก เสนใยพลาสติกชนิดตาง ๆ เพื่อนําไปใชใน
การแปรรูปเปนวัสดุ อุปกรณ อยางอื่นตอไป
3.6.3 กาซโพรเพนและกาซบิวเทน
กาซโพรเพน (C3H8) และกาซบิวเทน (C4H10) สําหรับกาซโพรเพนสามารถใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนไดเชนเดียวกับกาซอีเทน และหากนําเอากาซโพรเพนกับ
กาซบิวเทนมาผสมกันและอัดใสถังจะกลายเปนกาซปโตรเลียมเหลว สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิง
ในครัวเรือน ดังแสดงในภาพที่ 3.3 นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชประโยชนกับงานอื่นๆ ไดเชน
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ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต ใชสําหรับการเชื่อมโลหะ และรวมถึงการนําไปใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภทได

ภาพที่ 3.3 แสดงกาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซหุงตม
ที่มา (Nicor Inc. 2005. On-line)
3.6.4 ไฮโดรคารบอนเหลว
ไฮโดรคารบอนเหลว (heavier hydrocarbon) เปนสารไฮโดรคารบอนที่มีสถานะ
เปนของเหลวที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ไดจากการแยกสารไฮโดรคารบอนซึ่งมีสถานะ
เปนกาซตั้งแตอยูบนแทนผลิต หรือเรียกวา คอนเดนเสท (condensate) สามารถนําไปกลั่นเปนน้ํามัน
สําเร็จรูปได
3.6.5 กาซโซลีนธรรมชาติ
กาซโซลีนธรรมชาติ
เปนสารไฮโดรคารบอนเหลวซึ่งหลุดไปกับสารไฮโดร
คารบอนที่มีสถานะเปนกาซ แตเมื่อผานเขาไปสูกระบวนการแยกกาซจะถูกแยกกลับออกมาในหอ
กลั่นโพรเพน กาซโซลีนธรรมชาติมักถูกสงไปยังโรงกลั่นน้ํามันเพื่อใชเปนสวนผสมของผลิตภัณฑ
น้ํามันสําเร็จรูปเชนเดียวกับคอนเดนเสท นอกจากนีย้ งั สามารถใชเปนตัวทําละลายในอุตสาหกรรม
บางประเภทได ตัวอยางกาซโซลีนธรรมชาติที่ถูกบรรจุลงในถังเพื่อนําไปใชประโยชนดังแสดงใน
ภาพที่ 3.4

70

ภาพที่ 3.4 แสดงตัวอยางกาซโซลีนธรรมชาติ
ที่มา (National Energy Technology Laboratory. 2005. On-line)
3.6.6 กาซคารบอนไดออกไซด
กาซคารบอนไดออกไซด เปนสิ่งเจือปนในกาซธรรมชาติซึ่งจะถูกแยกออกตั้งแต
ตอนเริ่มตนของกระบวนการแยกกาซ
การนําไปใชจะถูกทําใหอยูใ นสภาพของแข็งที่เรียกวา
น้ําแข็งแหง (dry ice) ดังแสดงในภาพที่ 3.5 ซึ่งสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร
อุตสาหกรรมน้ําอัดลมและเบียร เปนวัตถุดิบสําคัญในการทําฝนเทียม และใชสรางเปนมานควันใน
การแสดงคอนเสิรต หรือการถายทําภาพยนตร

ภาพที่ 3.5 แสดงตัวอยางน้ําแข็งแหง
ที่มา (Elert. 2005. On-line)
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3.7 กาซปโตรเลียมเหลว
กาซปโตรเลียมเหลวหรือกาซไฮโดรคารบอนเหลว หรือที่นิยมเรียกโดยทัว่ ไปวากาซ
หุงตม เปนกาซที่ไดมาจาก 2 กระบวนการคือ ไดจากกระบวนการการกลั่นน้ํามันดิบและไดจาก
กระบวนการแยกกาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลวจะมีสภาพเปนกาซที่อุณหภูมแิ ละความดัน
ปกติ ดังนัน้ ในการทําใหกาซชนิดนี้อยูใ นสภาวะที่เปนของเหลวไดตลอดเวลาจะตองอาศัยแรงอัด
หรือใหอยูภายใตความดันสูง ปจจุบันนีก้ าซชนิดนี้ไดรับความนิยมนํามาใชกนั มากซึ่งนอกจากใช
สําหรับการหุงตมแลว ก็ยังสามารถใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนต ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรมทดแทนเชื้อเพลิงจําพวกฟน ถานหินและน้าํ มันได
3.7.1 คุณสมบัติทางเคมีของกาซปโตรเลียมเหลว
กาซปโตรเลียมเหลวเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ระหวางไฮโดรคารบอนที่มี
จํานวนอะตอมของคารบอน 3 อะตอมกับ 4 อะตอม ใน 1 โมเลกุล แตเนื่องจากกาซปโตรเลียมเหลว
สามารถไดมาจาก 2 กระบวนการ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ทําใหลกั ษณะโครงสรางทางเคมีของ
ไฮโดรคารบอนทั้ง 2 มีความแตกตางกัน
3.7.1.1 กาซปโตรเลียมเหลวที่ไดมาจากกระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
จะมี
สัดสวนของ C3 มากกวา C4 ซึ่งสัดสวนของ C3 และ C4 จะขึ้นอยูกับแหลงของกาซธรรมชาติ
ไฮโดรคารบอนเหลานี้มักจะผสมกันอยูในรูปของไฮโครคารบอนอิ่มตัว (saturated hydrocarbon)
ไดแก โพรเพน นอรแมลบิวเทน ไอโซบิวเทน ซึ่งมีลักษณะโครงสรางโมเลกุลดังแสดงในภาพที่ 3.6

H H H
H C C C H
H H H
โพรเพน

H H H H
H C C C C H
H H H H
นอรแมลบิวเทน

H CH3
H C C CH3
H H
ไอโซบิวเทน

ภาพที่ 3.6 แสดงโครงสรางโมเลกุลของสารไฮโดรคารบอนอิ่มตัว
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3.7.1.2 กาซปโตรเลียมเหลวที่ไดจากกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบ จะมีสัดสวนของ
C4 มากกวาและอาจมีการผสมกันระหวาง C3 และ C4 ในรูปของไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว
(unsaturated hydrocarbon) ไดแก โพรพิลีน (propylene) นอรแมลบิวทิลีน (n-butylene) 2-บิวทิลีน
ไอโซบิวทิลีน (iso-butylene) ซึ่งมีลัษณะโครงสรางโมเลกุลดังแสดงในภาพที่ 3.7
H
H3C C CH2
โพรพิลีน
H H
H3C C C CH3
H
2-บิวทิลีน (2-butylene)

H H
H2C C C CH3
H
นอรแมลบิวทิลีน (1-butene)
H

CH3
C C

H

CH3
ไอโซบิวทิลีน

ภาพที่ 3.7 แสดงโครงสรางโมเลกุลของสารไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว
3.7.2 คุณสมบัติทางกายภาพของกาซปโตรเลียมเหลว
โดยทั่วไปกาซปโตรเลียมเหลวที่ใชกันอยูจ ะมีอยูทั้ง 2 สถานะคือ ของเหลวและ
กาซ ดังนั้นเพือ่ ความเขาใจทีช่ ัดเจน จึงควรทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพของกาซปโตรเลียมเหลว
ทั้งสองสถานะ ดังตอไปนี้
3.7.2.1 กาซปโตรเลียมเหลวเมื่ออยูในสถานะเปนกาซ คุณสมบัติตางๆ ของกาซ
ปโตรเลียมเหลวเมื่ออยูในสถานะเปนกาซที่ควรทราบไดแก
(1) คุณสมบัติดานความหนาแนน ปริมาตรและความถวงจําเพาะ การบอก
คุณสมบัติดานความหนาแนนของกาซปโตรเลียม มักจะบอกในรูปของคาความถวงจําเพาะ ซึ่งคา
ความถวงจําเพาะของกาซปโตรเลียมเหลวในขณะทีเ่ ปนกาซ หมายถึงอัตราสวนของความหนาแนน
ระหวางกาซกับอากาศที่อุณหภูมแิ ละความดันเดียวกัน หรือสามารถกลาวไดวาคาความถวงจําเพาะ
เปนตัวเลขที่บอกวา กาซปโตรเลียมเหลวในขณะทีเ่ ปนกาซจะหนักเปนกี่เทาของอากาศ โดยอากาศ
มีความหนาแนนเทากับ 1 เชน ที่อุณหภูมิ 15.50 องศาเซลเซียส ณ ความดันบรรยากาศ โพรเพนจะมี
คาความถวงจําเพาะเมื่อเปนกาซเทากับ 1.5 ในขณะที่บวิ เทนมีคาความถวงจําเพาะเมื่อเปนกาซ
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เทากับ 2.0 ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน ดังนั้นกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะที่เปนกาซจะหนัก
กวาอากาศ เมือ่ เกิดการรัว่ ไหลขึ้นกาซจะไปรวมตัวอยูในที่ต่ํา และถาบริเวณที่ต่ํานัน้ เปนรางระบาย
น้ําหรือคูคลอง กาซอาจจะไหลตามน้ําไปทําใหเกิดอุบตั ิเหตุไฟไหม ณ จุดซึ่งหางไกลจากบริเวณที่
กาซรั่วได
(2) ความหนืด (viscosity) กาซปโตรเลียมเหลวในสถานะของกาซจะมี
ความหนืดสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมสิ ูงขึ้น
(3) ความสามารถในการอัดตัว (compressibility) โดยทั่วไปสําหรับกาซ
อุดมคติ (ideal gas) ความสัมพันธของอุณหภูมิ ความดันและปริมาตร สามารถอธิบายไดโดยสมการ
PV = nRT

(3.7)

เมื่อ P คือ ความดันของกาซ มีหนวยเปน นิวตัน/ตารางเมตร (N/m2)
V คือ ปริมาตรของกาซ มีหนวยเปน ลูกบาศกเมตร (m3)
n คือ จํานวนโมลของกาซ
R คือ คานิจของกาซ = 8.134 จูล/โมล.เคลวิน (J/mol-K)
และ T คือ อุณหภูมิ มีหนวยเปน องศาเคลวิน (K)
ในกรณีของกาซปโตรเลียมเหลวซึ่งไมเปนกาซในอุดมคติ จะมีลักษณะแตกตางไปจาก
กาซอุดมคตินี้เล็กนอยกลาวคือ จะมีการเพิม่ คาความสามารถในการอัดตัวของกาซ (compressibility
factor, Z) เขาไปในสมการ ซึ่งจะไดเปน
PV = ZnRT

(3.8)

ดังนั้นโดยทั่วไปสําหรับกาซที่ไมเปนกาซอุดมคติ ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ณ ความ
ดันบรรยากาศ คา Z จะมีคา นอยกวา 1 เชน โพรเพน นอรแมลบิวเทน และไอโซบิวเทน มีคา Z
เทากับ 0.984 0.969 และ 0.971 ตามลําดับ
(4) ชวงการลุกไหม (flammability limits in air) การลุกไหมของกาซ
ปโตรเลียมเหลวจะเกิดขึ้นได เมื่อสัดสวนการผสมของกาซกับอากาศอยูในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่ง
จะมีเพียงชวงเดียวที่จุดไฟแลวลุกไหมได ชวงการลุกไหมไดจะขึน้ กับอัตราสวนของปริมาตรของ
กาซตออากาศ โดยกาซนี้จะสามารถลุกไหมหรือติดไฟไดก็ตอเมื่อมีกาซผสมอยูในอากาศอยูในชวง
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รอยละ 2-9 ของปริมาตรของอากาศ หากมากกวารอยละ 9 หรือนอยกวารอยละ 2 จะไมสามารถเกิด
การลุกไหม
(5) อุณหภูมกิ ารจุดติดไฟ (ignition temperature) เมือ่ ใหความรอนแก
กาซเรื่อยๆ จนทําใหอุณหภูมขิ องกาซเพิ่มขึ้นจนถึงจุดๆหนึ่ง กาซก็จะเริม่ ลุกไหมไดเองโดยไมตองมี
ประกายไฟ ซึ่งอุณหภูมิต่ําสุดที่เริ่มเกิดการลุกไหมตามธรรมชาตินี้เรียกวาอุณหภูมิการจุดติดไฟ เชน
อุณหภูมิการจุดติดไฟของโพรเพนในชวง 460-580 องศาเซลเซียส และ บิวเทนอยูใ นชวง 410-550
องศาเซลเซียส ดังนั้นกาซปโตรเลียมเหลวจึงติดไฟไดยากกวา เมือ่ เทียบกับน้าํ มันเบนซินซึ่งมี
อุณหภูมิการจุดติดไฟที่ 280-430 องศาเซลเซียส และน้ํามันดีเซลที่ 250-340 องศาเซลเซียส
(6) อุณหภูมิของเปลวไฟ (flame temperature) อุณหภูมิของเปลวไฟ
ที่ไดจากการเผาไหมของกาซปโตรเลียมเหลวสูงมากพอที่จะหลอมโลหะตางๆได โดยโพรเพนมี
อุณหภูมิของเปลวไฟในอากาศ 1,930 องศาเซลเซียส และบิวเทน 1,900 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึง
เหมาะสําหรับงานอุตสาหกรรมหลอมโลหะ เชน หลอมเหล็ก ทองเหลือง อะลูมิเนียม และแกว เปน
ตน นอกจากนีย้ ังสามารถนําไปใชในการอบเครื่องเคลือบดินเผา อบสี ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(7) คาออกเทน กาซปโตรเลียมเหลวมีตวั เลขคาออกเทนสูงประมาณ
95-110 ซึ่งสูงกวาตัวเลขคาออกเทนของน้ํามันเบนซิน จึงเหมาะสําหรับการใชเปนเชื้อเพลิงของ
รถยนตมาก
(8) อัตราสวนปริมาตรของเหลวตอกาซ (liquid/vapor volume ratio)
กาซปโตรเลียมเหลวเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะไปเปนกาซ จะมีการเปลีย่ นแปลงปริมาตรไปอยางมาก
เชนที่อุณหภูมิ 15.5 องศาเซลเซียส โพรเพนเหลว 1 หนวยปริมาตร เมือ่ กลายเปนกาซจะมีปริมาตร
เปน 274 หนวย สวนบิวเทนเหลว 1 หนวยปริมาตร เมื่อกลายเปนกาซจะมีปริมาตรเปน 233 หนวย
ดังนั้นกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะที่เปนของเหลว
ถารั่วออกมาจะมีอนั ตรายมากกวาที่อยูใน
สถานะเปนกาซ เพราะปริมาณที่ร่วั ออกมาเปนของเหลว เมื่อกลายเปนกาซจะเพิ่มปริมาตรมากขึ้น
ปริมาณกาซมาก อันตรายและความรุนแรงก็ยอมมีมากขึน้
(9) ปริมาณอากาศที่ใชในการเผาไหม (air requirement) การเผาไหม
ของกาซปโตรเลียมเหลวตองการอากาศเขาไปมีสวนชวยใหเกิดการเผาไหม ซึ่งในอากาศจะมีกาซ
ออกซิเจนที่เปนกาซที่ชวยใหเกิดการเผาไหม การเผาไหมนี้สามารถเขียนเปนสมการเคมีไดดังนี้
กรณีของโพรเพน C3H8 + 5O2
กรณีของบิวเทน C4H10 + 6.5O2

3CO2 + 4H2O (3.9)
4CO2 + 5H2O (3.10)
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จากสมการจะเห็นวา ในกรณีของโพรเพนนั้นจะตองใชออกซิเจนในการเผาไหมอยาง
สมบูรณจะเปน 5 เทา สวนในกรณีของบิวเทนจะเปน 6.5 เทา ดังนั้นจากสภาพปกติทั่วไปซึ่งมี
ปริมาณออกซิเจนในอากาศประมาณรอยละ 21 นั่นคือในการเผาไหมโพรเพน 1 ลูกบาศกเมตรอยาง
สมบูรณ จะตองใชอากาศ 23.8 ลูกบาศกเมตร สวนการเผาไหมบิวเทน 1 ลูกบาศกเมตร จะตองใช
อากาศ 30.9 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับน้ํามันเบนซินแลว กาซปโตรเลียมเหลวตองการปริมาณ
อากาศในการเผาไหมมากกวาเล็กนอย
(10) คาความรอนของการเผาไหม (heat of combustion) คาความรอน
ของการเผาไหมของกาซปโตรเลียมเหลว หมายถึงคาปริมาณความรอนที่เกิดขึน้ จาก การนําเอา
กาซปโตรเลียมเหลวหนึ่งหนวยน้ําหนัก หรือหนึ่งหนวยปริมาตร มาเผาไหมที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียสและความดันบรรยากาศ
คาความรอนของการเผาไหมเปนคาที่บงบอกถึงคุณสมบัติ
ของเชื้อเพลิง และใชในการคํานวณหาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเครื่องจักร
(11) สี กลิ่น และการละลาย กาซปโตรเลียมเหลวบริสุทธิ์จะไมมีสี
และไมมีกลิ่น ดังนั้นผูผลิตจึงตองเติมสารประกอบที่มีกลิ่นเหม็นลงไปดวย เพื่อใหผูใชรูตัวเมื่อเกิด
การรั่ว หรือในกรณีที่ผูใชลมื ปดวาลวถังกาซ สารประกอบที่เติมลงไปเปนสารพวกเมอรแคบแทน
(mercaptan) นอกจากนี้กาซปโตรเลียมเหลวยังมีคณ
ุ สมบัติเปนตัวทําละลาย (solvent) ซึ่งสามารถ
ละลายหรือทําใหอุปกรณตาง ๆ ที่ทํามาจากยางธรรมชาติเสียคุณสมบัติได ดังนั้นอุปกรณที่นํามาใช
กับถังที่บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว ควรใชวัสดุที่ไมไดทํามาจากยางธรรมชาติ เชน ยางสังเคราะห
เปนตน
3.7.2.2 กาซปโตรเลียมเหลวเมื่ออยูในสถานะเปนของเหลว คุณสมบัติของกาซ
ปโตรเลียมเหลวเมื่ออยูในสถานะของเหลวที่ควรทราบไดแก
(1) จุดเดือดและสภาวะวิกฤต เนื่องจากกาซปโตรเลียมเหลวมีจุดเดือด
ต่ํามากเชน โพรเพน มีจุดเดือด เทากับ -42 องศาเซลเซียส นอรแมลบิวเทนเทากับ -0.5 องศา
เซลเซียส ไอโซบิวเทน เทากับ -11.7 องศาเซสเซียส ดังนัน้ กาซปโตรเลียมเหลวจึงมีสถานะเปนกาซ
ที่อุณหภูมิปกติและความดันบรรยากาศ แตถาตองการทําใหอยูใ นสภาพของเหลวจะตองทําการอัด
ดวยความดันสูงหรือทําการแชเย็นเอาไว
คาความดันที่ทําใหกาซปโตรเลียมเหลวเปนของเหลว
เรียกวาคาความดันไอ (vapor pressure) เชน ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซสเซียส ความดันไอของโพรเพน
เทากับ 7.3 บรรยากาศ และทีอ่ ุณหภูมิสูงขึ้น คาความดันไอก็จะสูงขึ้นดวย
สภาวะวิกฤตของกาซ หมายถึงสภาวะทีอ่ ุณหภูมิและความดันของกาซที่สามารถทําให
กาซนั้นเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวได เชน การทําใหกาซโพรเพนเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวไดที่
อุณหภูมิ 96.67 องศาเซลเซียส ความดันที่ใชอัดเทากับ 41.94 บรรยากาศ ถาอุณหภูมิสูงกวานี้
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โพรเพนจะไมเปนของเหลว แมวาจะอัดดวยความดันมากกวา 41.94 บรรยากาศก็ตาม ที่อุณหภูมิ
96.67 องศาเซลเซียส และความดัน 41.94 บรรยากาศ เรียกวาสภาวะวิกฤตของกาซโพรเพน
(2) ความหนาแนน ปริมาตรจําเพาะและความถวงจําเพาะ
ความหนาแนนหมายถึง
อัตราสวนของน้ําหนักตอหนึ่งหนวย
ปริมาตรเชน ที่อุณหภูมิ 15.5 องศาเซสเซียสความหนาแนนของโพรเพนมีคาเทากับ 507 กิโลกรัม
ตอลูกบาศกเมตร
ปริมาตรจําเพาะหมายถึง อัตราสวนของปริมาตรตอหนึ่งหนวยน้ําหนักซึ่งก็คือสวนกลับ
ของความหนาแนนนั่นเอง เชน โพรเพนมีปริมาตรจําเพาะเทากับ 2 ลูกบาศกเมตรตอตัน ปริมาตร
จําเพาะสามารถนําไปใชในการคํานวณหาขนาดของแหลงเก็บเชน จากปริมาตรจําเพาะของโพรเพน
ที่กลาวมานั้น ถาตองการเก็บโพรเพนไวใช 10 วัน โดยในแตละวันมีความตองการใช 0.5 ตัน
จะตองใชถังทีม่ ีขนาดความจุอยางนอยที่สุด 10 ลูกบาศกเมตร
คาความถวงจําเพาะหมายถึง อัตราสวนของความหนาแนนระหวางกาซปโตรเลียมเหลว
ที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งกับน้ําที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เชน คาความถวงจําเพาะของโพรเพน
เหลวที่อณ
ุ หภูมิ 15 องศาเซลเซียส มีคาเทากับ 0.5077 นอรแมลบิวเทน เทากับ 0.5844 และไอโซ
บิวเทนเทากับ 0.5631 ที่อุณหภูมิเดียวกัน
ดังนั้นกาซปโตรเลียมเหลวในสถานะที่เปนของเหลวจะเบากวาน้ํา ซึ่งถาเกิดมีการรัว่ ขึ้น
ในขณะที่อณ
ุ หภูมิโดยรอบในขณะนัน้ ต่ํามาก และบังเอิญกาซปโตรเลียมเหลวเกิดไหลลงไปในราง
ระบายน้ํา หรือคูคลอง กาซปโตรเลียมเหลวก็จะลอยไปกับน้ํา อาจทําใหเกิดอัคคีภัยในทองที่
หางไกลจากบริเวณทีก่ าซปโตรเลียมเหลวรัว่ ออกไปได
นอกจากนี้อุณหภูมยิ ังมีผลตอคาความ
หนาแนน คือ เมื่ออุณหภูมิเพิม่ ขึ้น ความหนาแนนของสารเมื่ออยูในสถานะของเหลวจะลดลง
(3) ความหนืดหมายถึง ความสามารถในการตานทานการไหลของ
ของไหล (ของเหลวหรือกาซ) กาซปโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลว จะมีความหนืดนอยมากซึง่
นอยกวาน้ํา ทําใหเกิดการรั่วซึมไดงา ยกวาของเหลวชนิดอืน่
อยางไรก็ตามอุณหภูมิจะมีผลตอ
ความหนืดของของไหล ของไหลที่มีสถานะเปนของเหลวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น คาความหนืดจะลดลง
แตในกรณีของกาซเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นคาความหนืดก็สูงขึ้นดวย
(4) ความดันไอ
กาซปโตรเลียมเหลวเมื่อถูกบรรจุอยูในภาชนะปด
ภายใตความดันจะมีสถานะเปนของเหลวแตจะระเหยเปนไอเต็มชองวางที่อยูเหนือระดับสวนที่เปน
ของเหลว จนกระทั่งถึงจุดอิม่ ตัว (saturation point) จึงจะหยุดระเหย คาความดันของกาซปโตรเลียม
เหลวที่จดุ อิ่มตัวนี้เรียกวา คาความดันไออิ่มตัว ซึ่งจะเปนตัวบงบอกถึงคุณสมบัติในการระเหย
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(volatility) ของสาร นั่นคือถาสารใดมีความดันไออิ่มตัวสูงแสดงวาสารนั้นสามารถระเหยไดเร็ว
และคาความดันไอจะขึน้ กับอุณหภูมิโดยตรงคือ ถาอุณหภูมิสูงคาความดันไออิ่มตัวก็สูงขึ้นดวย
(5) คาความรอนแฝงในการระเหย หมายถึงปริมาณความรอนที่ตองใช
ในการระเหยตอหนวยน้ําหนักของสารเพือ่ เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนกาซ
หรือปริมาณ
ความรอนที่ตอ งถูกดึงออกตอหนวยน้ําหนักของสารเพื่อใหกาซเกิดการกลั่นตัวเปนของเหลว กาซ
ปโตรเลียมเหลวมีคาความรอนแฝงนอยกวาน้ํา ดังนัน้ เมื่อกาซถูกปลอยออกจากภาชนะที่บรรจุจะ
เกิดการระเหยขึ้น ซึ่งจะมีการดึงเอาความรอนจากบริเวณใกลเคียงมาชวยในการระเหย ทําใหพื้นที่
บริเวณนั้นเกิดความเย็นจัด ดังนั้นหากเกิดกรณีกาซเหลวรั่วมาถูกสวนหนึ่งสวนใดของรางกายจะทํา
ใหสวนนั้นของรางกายไดรับความเย็นจัดจนถึงกับไหมได
(6) คาความรอนจําเพาะ หมายถึงปริมาณความรอนที่ทําใหวัตถุหนึ่ง
หนวยน้ําหนักมีอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งองศา มีหนวยเปนกิโลแคลอรี่/กิโลกรัม/องศาเซลเซียส หรือ
หนวยความรอนบริติช/ปอนด/องศาฟาเรนไฮต เชน โพรเพนเมื่ออยูใ นสถานะของเหลว ที่ความดัน
คงที่ 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส คาความรอนจําเพาะของโพรเพน เทากับ 0.6023
สวนนอรแมลบิวเทน เทากับ 0.5748 และไอโซบิวเทน เทากับ 0.5824
(7) สัมประสิทธิ์การขยายตัว กาซปโตรเลียมเหลวมีสัมประสิทธิ์การ
ขยายตัวที่ 15 องศาเซลเซียส ประมาณ 0.300 ตอองศาเซลเซียสสําหรับโพรเพน และ 0.002 ตอองศา
เซลเซียสสําหรับบิวเทน เมื่ออุณหภูมิยิ่งสูงขึ้นการขยายตัวยิ่งมาก คาสัมประสิทธิ์การขยายตัวนี้
จําเปนอยางยิ่งในการคํานวณปริมาตรสูงสุดที่สามารถบรรจุกาซลงภาชนะหรือถังเก็บไดในสภาพที่
อุณหภูมิตางๆกัน ดังนั้นการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวลงในภาชนะจะตองเหลือที่วางเหนือกาซ
เหลวไวซึ่งในสวนของชองวางนี้จะมีไอกาซอยู ทั้งนี้เพื่อปองกันอุบัตเิ หตุที่อาจเกิดจากแรงดันทีเ่ กิด
จากการขยายตัวของของเหลวในกรณีทกี่ าซไดรับความรอนผิดปกติไป
3.7.3 ขอควรระวังเกี่ยวกับกาซปโตรเลียมเหลว
การนํากาซปโตรเลียมเหลวมาใชเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน ในอุตสาหกรรมตางๆ
หรือในยานพาหนะ ควรตองระวังและใสใจกับอันตรายที่อาจเกิดขึน้ จากกาซปโตรเลียมเหลว ทั้งใน
เรื่องของการเก็บรักษา วิธีการใชอยางปลอดภัย ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหลหรือในกรณีที่เกิด
อัคคีภัย ซึ่งบริษัทการปโตรเลียมแหงประเทศไทย ไดใหคําแนะนําไว (ปตท. 2546. ออน-ไลน)
ดังนี้
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3.7.3.1 การเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลว ควรมีขอปฏิบัติคือ
(1) ควรวางถังกาซไวนอกชายคาบาน เพื่อปองกันอันตรายเมื่อเกิดระเบิด
หรือปองกันไมใหไฟลุกไหมบานเรือนได
(2) จัดวางถังกาซใหเปนระเบียบไมกดี ขวางทางเขาออก
(3) ควรปดฝาครอบลิ้นของถังไวเสมอ ไมวาถังนั้นจะมีกา ซหรือไมก็ตาม
(4) บริเวณที่เก็บถังกาซควรใชวัสดุทนไฟ
(5) ไมควรเก็บถังกาซไวในหองใตดนิ เพราะวากาซหนักกวาอากาศเมือ่
อยูในสถานะกาซอาจจะเปนอันตรายไดเมือ่ กาซรั่ว
(6) อุปกรณไฟฟาที่ใชบริเวณเก็บถังกาซ ควรเปนอุปกรณที่ไมทําใหเกิด
ประกายไฟได
(7) ควรมีอุปกรณเครื่องมือดังเพลิงใกลถงั กาซและหยิบใชไดสะดวก
(8) ไมควรสูบบุหรี่ใกลบริเวณเก็บถังกาซ
(9) ถังกาซควรจะตั้งหางจากเตากาซพอสมควร ทั้งนี้เพือ่ ปองกันมิใหกาซ
ในถังขยายตัวมากกวาปกติ เมื่อไดรับความรอนจากเตา ซึง่ หากมีรอยรัว่ จะกอใหเกิดอันตราย
3.7.3.2 วิธีใชกาซปโตรเลียมเหลวอยางปลอดภัย ควรปฏิบัติดังนี้
(1) ในกรณีทใี่ ชไมขีดไฟ ควรจุดไมขดี รอไวที่หนาเตากอนเปดกาซ
เพราะถาเปดกาซทิ้งชวงใหนานเกินไป กาซจะออกมามากและจะลุกขึน้ สูงซึ่งไฟอาจจะลวกได
(2) เมื่อเสร็จจากการประกอบอาหาร จะตองปดกาซทั้งที่เตาและหัวถัง
กาซทุกครั้ง
(3) หมั่นตรวจสภาพทอกาซวาชํารุดหรือไมและควรเปลี่ยนใหมทกุ ๆ 3 ป
(4) ควรใชทอที่ใชเฉพาะกับกาซเทานั้น ทอสงที่ทําดวยพลาสติกหรือ
ไนลอน หากใชมานานอาจกรอบแตกหรือรั่ว ทําใหเกิดอันตรายได
(5) หากสงสัยวามีกาซรั่ว ควรตรวจหารอยรั่วตามบริเวณทอและรอยตอ
โดยใชฟองสบู
(6) หากไดกลิ่นกาซระหวางที่ปรุงอาหาร จะตองหยุดปรุงอาหารโดย
ทันทีและดับไฟที่หัวเตาแลวหารอยรั่วใหเรียบรอยเสียกอน
(7) ควรวางถังกาซในลักษณะตั้งยืน อยาใหอยูใ นแนวนอนหรือเอน
(8) หลีกเลี่ยงการเก็บพวกยาฆาแมลง หรือสเปรยกระปองทั้งหลาย ไมวา
ชนิดใดๆ ไวในบริเวณใกลเคียงกับเปลวไฟ
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(9) ควรวางเตาใหอยูห างจากถังกาซ เพื่อหลีกเลี่ยงความรอนจากเตามา
ทําลายถังกาซ
(10) ในกรณีที่ใชกาซกับเครื่องทําน้ํารอน ควรมีชองระบายอากาศ เพือ่
ระบายกาซคารบอนไดออกไซด และกาซคารบอนมอนอกไซด ที่เกิดจากการเผาไหมออกไป
3.7.3.3 ขอควรปฏิบัติในกรณีที่มีกาซรั่วหรือเกิดเหตุอัคคีภัยจากการใชกาซ
(1) ประกาศแจงใหคนที่อยูในบริเวณนั้น ออกไปที่อื่นทันที
(2) รีบติดตอขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของหนวยราชการ เชน
สถานีดับเพลิง สถานีตํารวจทองที่ เปนตน
(3) ถามีความจําเปนตองเขาไปปดลิ้นหรือวาลวของถังที่รั่ว จะตองเขา
ทางดานเหนือลม
(4) หาวิธีหยุดการรั่วของกาซโดยเร็วที่สุด
(5) การควบคุมเพลิง อาจทําไดโดยควบคุมมิใหเพลิงลุกลาม หรือใชวธิ ี
ตัดตนเพลิง ซึง่ จุดที่สําคัญของตนเพลิงก็คอื ที่ตัวถังกาซ

3.8 กาซธรรมชาติกับประเทศไทย
กาซธรรมชาติเปนแหลงพลังงานที่ถูกใชเปนเชื้อเพลิงมานานนับรอยป โดยเฉพาะใน
แถบยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการวางระบบทอสงกาซธรรมชาติไปตามบานเรือน
ในลักษณะ
เดียวกับการวางทอประปา เพื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการทําความรอนและการหุงตม ในขณะที่ประเทศ
ไทยในสมัยนัน้ การใชกาซธรรมชาติมีนอยมากหรือเกือบไมมีเลย เนือ่ งจากไมเปนที่แพรหลายนัก
และตองอาศัยการนําเขามาจากตางประเทศจึงทําใหมีตน ทุนสูง อยางไรก็ตามในปจจุบันหลังจากที่มี
การสํารวจและคนพบแหลงกาซธรรมชาติในประเทศไทยขึ้น ทําใหมกี ารใชกาซธรรมชาติกันอยาง
แพรหลายมากขึ้น ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ การใชเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือนซึง่ มีใชกันเกือบ
ทุกครัวเรือน กาซธรรมชาติสวนใหญจะถูกใชเปนแหลงเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา และ
ในอุตสาหกรรมตางๆ
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3.8.1 การผลิตและปริมาณสํารองกาซธรรมชาติในประเทศไทย
การสํารวจแหลงกาซธรรมชาติในประเทศไทยเริ่มตนเมือ่ ประมาณป พ.ศ. 2516
โดยบริษัท ยูโนแคลไทยแลนด จํากัด ซึ่งไดรับสัมปทานใหทําการสํารวจแหลงกาซธรรมชาติ
ในบริเวณทะเลอาวไทย หรือที่เรียกวา แหลงเอราวัณ และไดเริ่มทําการผลิตเมื่อป พ.ศ. 2524
นับเปนแหลงผลิตกาซธรรมชาติแหงแรกของประเทศไทย อยางไรก็ตามในปจจุบันมีแหลงผลิต
กาซธรรมชาติหลายแหลงเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญจะอยูใ นทะเลอาวไทย เชน แหลง
เบญจมาศ แหลงทานตะวัน แหลงบงกช แหลงปลาทอง แหลงไพลิน เปนตน ทําเลที่ตั้งของ
แหลงผลิตและเครือขายระบบทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงตางๆ ดังแสดงไวในภาพที่ 3.8 สวน
แหลงผลิตกาซธรรมชาติที่อยูบนบกคือ แหลงน้ําพอง ซึ่งอยูในเขตอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
และแหลงผลิตน้ํามันสิริกิติ์ ในอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร โดยที่แหลงน้ํามันสิริกิติ์นี้นนั้
กาซธรรมชาติที่ไดมาเปนแบบที่อยูในแหลงกําเนิดเดียวกับน้ํามันดิบ นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังมี
การนําเขากาซธรรมชาติจากประเทศพมาอีก 2 แหลงคือ แหลงยาดานาและแหลงเยตากุน ปริมาณ
การผลิตและซื้อขาย และปริมาณสํารองกาซธรรมชาติ แสดงไวในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 แสดงปริมาณการผลิตและซื้อขาย และปริมาณสํารองกาซธรรมชาติของประเทศไทย
ชื่อแหลง
เอราวัณ
ยูโนแคล 2 และ 3
บงกช
น้ําพอง
ทานตะวัน / เบญจมาศ
ไพลิน
ยาดานา
เยตากุน
เจดีเอ (ยังไมเริ่มผลิต)

ปริมาณการผลิต-ซื้อขาย
(ลานลูกบาศกฟุตตอวัน)

ปริมาณสํารอง
(ลานลูกบาศกฟุต)

230
510
550
60 - 90
125
165 - 330
525
200 - 400
390

0.82
4.87
7.91
0.37
0.81
3.99
6.38
3.17
6.27

ที่มา (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. 2546ข. ออน-ไลน)

81

ภาพที่ 3.8 แสดงแหลงผลิตกาซธรรมชาติในประเทศไทยและเครือขายระบบทอ
ที่มา (ปตท. 2546. ออน-ไลน)
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โดยทั่วไปในการบอกถึงปริมาณสํารองของปโตรเลียมทุกชนิด ทั้งน้ํามันดิบและกาซ
ธรรมชาตินั้น จะมีลักษณะเหมือนกันคือ จะแบงเปนปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (proved reserves)
และปริมาณสํารองที่ยังไมไดพิสูจน (unproved reserves) โดยปริมาณสํารองที่ยังไมไดพิสูจนจะถูก
แบงออกเปนอีกสองระดับคือ ปริมาณสํารองที่นาจะพบ (probable reserves) และปริมาณสํารอง ที่
อาจจะพบ (possible reserves) ซึ่งปริมาณสํารองแตละอยางมีความหมายดังตอไปนี้
3.8.1.1 ปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว หมายถึง ปริมาณสํารองที่ไดจากการประมาณ
การจากขอมูลการสํารวจจริงทางธรณีวิทยาและทางธรณีฟสิกส โดยมีขอมูลการทดสอบการไหล
ของปโตรเลียมในแหลงกักเก็บนั้นมาสนับสนุน และมีความเชื่อมั่นวาจะสามารถผลิตไดคุมคาทาง
เศรษฐกิจภายใตสภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนัน้ โดยทั่วไปมีความนาจะเปนเกินกวารอยละ 90
คาปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวนี้จะถูกนําไปใชในการวางแผนการผลิตตอไป
3.8.1.2 ปริมาณสํารองที่นาจะพบ หมายถึง ปริมาณสํารองที่ไดจากการประมาณ
การเชนเดียวกับปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว
แตมีความเชื่อมั่นและความเปนไปไดในการผลิต
นอยกวาปริมาณสํารองที่พิสูจนแลวภายใตสภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูใ นขณะนั้น โดยทั่วไปมีความ
นาจะเปนเกินกวารอยละ 50
3.8.1.3 ปริมาณสํารองที่อาจจะพบ หมายถึง ปริมาณสํารองที่ไดจากการประมาณ
การเชนเดียวกับปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว แตมีความเชื่อมั่นและความเปนไปไดในการผลิตใน
อนาคตนอยกวาปริมาณสํารองที่นาจะพบภายใตสภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น โดยทั่วไปมี
ความนาจะเปนเกินรอยละ 10
3.8.2 การใชกาซธรรมชาติในประเทศไทย
ในปจจุบนั ปริมาณความตองการใชกาซธรรมชาติของประเทศไทยเฉลี่ยมากกวา
2500 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งมีแหลงที่มาจากแหลงภายในประเทศรอยละ 75 และที่เหลืออีก
รอยละ 25 เปนการนําเขาจากแหลงยาดานาและแหลงเยตากุนของประเทศพมา กาซธรรมชาติ
สวนใหญจะใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต
ผูผลิตไฟฟาอิสระ
และผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประมาณรอยละ 77 ของปริมาณกาซธรรมชาติทั้งหมด ที่เหลือถูกใชเปน
วัตถุดิบในโรงแยกกาซธรรมชาติประมาณรอยละ 15 และใชในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ
รอยละ 8 รายละเอียดของการใชกาซธรรมชาติในประเทศ มีดังตอไปนี้
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3.8.2.1 การใชกาซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟา
ปจจุบันกาซธรรมชาติ
ถูกใชเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟาของประเทศไทย โดยเฉพาะการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยมีสัดสวนการใชประมาณรอยละ 69 ซึ่งมีทั้งการใชในโรงไฟฟาพลังงานความรอน
รวม (combined cycle power plant) และโรงไฟฟาพลังความรอนหรือโรงไฟฟาพลังไอน้ํา (steam
power plant) ทั่วประเทศ โดยมีหลักการคือการนํากาซธรรมชาติเขาไปจุดระเบิดใหเกิดแรงดัน
ซึ่งแรงดันนี้จะไปขับตัวกังหันใหเกิดการหมุนและสงผลไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟา (generator) ทําให
สามารถผลิตกระแสไฟฟาออกมา สวนความรอนที่ถูกปลอยออกมาจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 370 550 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถนําความรอนนี้ไปใชในกิจกรรมอื่นๆ ได เชน ใชกับเตาเผาหรือ
เครื่องอบแหง หรือนําไปตมน้ําและผลิตไอน้ําเพื่อทําความรอนหรือระบบความเย็น ระบบการผลิต
ไฟฟาแบบนี้เปนระบบที่มีความมั่นคงสูง และมีประสิทธิภาพสูง
3.8.2.2 การใชกาซธรรมชาติเพื่อเปนวัตถุดิบในโรงแยกกาซธรรมชาติ ขั้นตอน
วิธีการและผลิตภัณฑที่ไดจากโรงแยกกาซธรรมชาติ ซึ่งไดกลาวถึงรายละเอียดตางๆ ไวในหัวขอ
3.5 และ 3.6 ที่ผานมาแลว
3.8.2.3 การใชกาซธรรมชาติสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม สวนใหญจะใชเปน
เชื้อเพลิงโดยตรงหรือใชกับเครื่องจักรเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงชนิดอื่น เชน กาซหุงตม น้ํามันเตา ซึง่
ทําใหสามารถประหยัดตนทุนในสวนนี้ได โรงงานอุตสาหกรรมที่มักใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
ไดแก อุตสาหกรรมเซรามิค เหล็ก กระจก ชิ้นสวนคอมพิวเตอร ยางรถยนต เครื่องสุขภัณฑ
ทองแดง โลหะ เคมีภณ
ั ฑ หลอดภาพโทรทัศน เปนตน

3.9 บทสรุป
กาซธรรมชาติเปนปโตรเลียมชนิดหนึ่ง มีสวนประกอบทั้งที่เปนสารไฮโดรคารบอนและ
ไมเปนสารไฮโดรคารบอน โดยทั่วไปจะมีกาซมีเทนเปนองคประกอบหลัก กาซธรรมชาติจะมี
คุณสมบัติทางกายภาพคือไมมีสี ไมมีกลิ่น และเบากวาอากาศ ผูผลิตจึงตองเติมสารเพิ่มกลิ่นเขาไป
เพื่อผูใชจะไดทราบในกรณีเกิดการรั่วไหลขึ้นมา กาซธรรมชาติเมื่อถูกนําขึ้นมาจากหลุมผลิตจะตอง
นําไปผานกระบวนการแยกสิ่งเจือปนออกแลวจึงเขาสูกระบวนการแยกกาซอีกครั้งหนึ่ง โดยอาศัย
คุณสมบัติความแตกตางของจุดเดือดของสารไฮโดรคารบอนที่เปนสวนประกอบในกาซธรรมชาติ
สวนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการแยกกาซธรรมชาติมีมากมายหลายชนิด เชน กาซธรรมชาติ
สําหรับยานยนต กาซปโตรเลียมเหลวสําหรับเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน อยางไรก็
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ตามการใชกาซธรรมชาติควรตองมีความระมัดระวังในเรือ่ งของการเก็บรักษา การใชงานและความ
เขาใจในขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดการลุกไหมเพราะกาซธรรมชาติมีจุดเดือดต่ํา อาจทําใหเกิดอันตราย
รายแรงหรืออาจถึงกับเสียชีวิตได

3.10 คําถามทบทวน
1. จงอธิบายถึงการกําเนิดกาซธรรมชาติ
2. จงบอกถึงสวนประกอบของกาซธรรมชาติที่ไดจากแหลงผลิต
3. จงบอกถึงคุณสมบัติของกาซธรรมชาติมาพอสังเขป
4. จงบอกถึงประเภทของกาซธรรมชาติ
5. จงอธิบายถึงกระบวนการแยกสิ่งเจือปนในกาซธรรมชาติ
6. จงอธิบายถึงกระบวนการแยกสารประประกอบไฮโดรคารบอนในกาซธรรมชาติ
7. จงบอกถึงผลิตภัณฑทไี่ ดจากกระบวนการแยกกาซธรรมชาติ
8. จงบอกถึงคุณสมบัติทางกายภาพของกาซปโตรเลียมเหลวทั้งที่อยูใ นสถานะกาซและของเหลว
9. จงบอกถึงขอควรระวังในการเก็บรักษากาซปโตรเลียมเหลวมาพอสังเขป
10. จงบอกถึงวิธีการใชกาซปโตรเลียมเหลวอยางปลอดภัยมาพอสังเขป
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