
น ้ามันดิบ และ การกลั่น 

น ้ามนัดิบท่ีขดุข้ึนมาจากแหล่งต่างๆ นั้นมกัจะมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป น ้ามนัดิบท่ีสูบจากบาง
แหล่งอาจเหลวมีสีน ้าตาลแดง และมีส่วนประกอบท่ีกลัน่แลว้ไดเ้ช้ือเพลิงเบา เช่น น ้ามนัเบนซิน น ้ามนัก๊าด 
และโซล่าเป็นส่วนใหญ่ บางแหล่งจะไดน้ ้ามนัดิบซ่ึงด าและขน้มาก มีส่วนประกอบของเช้ือเพลิงเบาเพียง
เล็กนอ้ย ความถ่วงจ าเพาะของน ้ามนัดิบอาจมีค่าไดต้ั้งแต่ 0.80 ไปจนเกือบ 1.0 และมีค่าอตัราส่วนระหวา่ง
คาร์บอนต่อไฮโดรเจนอยูร่ะหวา่ง 6 ถึง 8 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีอยูใ่นน ้ามนัดิบนั้นมีขนาดโมเลกุลตั้งแต่เล็กสุดคือ มีเทน 
(Methane) ซ่ึงมีอะตอมของคาร์บอนเพียง 1 ตวั ไปจนถึงขนาดโมเลกุลท่ีใหญ่มีอะตอมของคาร์บอนถึง 80 
ตวั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ตามลกัษณะโครงสร้างของโมเลกุลงคือ 

1. พวก Normal Paraffins หรือท่ีเรียกกนัทางศพัทเ์คมีวา่ N - Alkanes สารไฮโดรคาร์บอนประเภทน้ี
มีโครงสร้างเป็นอะตอมของคาร์บอนเรียงต่อกนัเป็นเส้นยาว แต่ละตวัของคาร์บอนก็มีอะตอมไฮโดรเจนจบั
อยูจ่นอ่ิมตวั ขนาดโมเลกุลของสารประเภทน้ีในน ามนัดิบมีตั้งแต่ตวัท่ีประกอบดว้ย 1 อะตอมของคาร์บอน
ไปจนถึงราว 42 อะตอม มีสูตรทางเคมีดงัน้ี Cn H 2n-2   โดย n เป็นจ านวนอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล 

2. พวก  ISO Paraffins หรือท่ีเรียกกนัทางศพัทเ์คมีวา่ ISO - Alkanes มีลกัษณะโครงสร้างเป็น
อะตอมของคาร์บอนเรียงต่อกนัแยกสาขาออกดา้นขา้งดว้ย แต่ละตวัของคาร์บอนก็มีอะตอมของไฮโดรเจน
จบัอยูจ่นอ่ิมตวั ดงันั้น จึงมีสูตรทางเคมีเหมือนกบัพวก Normal Paraffins คือ Cn H 2n-2 พวก Paraffins ทั้งสอง
ประเภทน้ีมีอยูม่ากในน ้ามนัเช้ือเพลิงใส ( Distillates) 

3. พวก Naphthenes หรือท่ีเรียกกนัทางศพัทเ์คมีวา่ Cyclo - Alkanes ลกัษณะโครงสร้าง
ประกอบดว้ยอะตอมของคาร์บอนต่อเรียงตวักนัเป็นวงอาจจะเป็นวงละ 5 ตวั 6 ตวั หรือ 7 ตวัก็มีดงัตวัอยา่ง
ขา้งล่าง มีสูตรทางเคมีเป็น Cn H 2n-2 2Rn โดยท่ี nเป็นจ านวนอะตอมของคาร์บอน และ Rn เป็นจ านวนของวง
คาร์บอนท่ีมีอยูใ่นโมเลกุล 

4. พวก Aromatics หรือท่ีเรียกกนัทางศพัทเ์คมีวา่ Arenes เป็นสารไฮโดรคาร์บอนท่ีมีโครงสร้าง
ประกอบดว้ย Benzenes Ring 

5. พวก Mixed Naphtheno - Aromatics เป็นไฮโดรคาร์บอนประเภทท่ีมีทั้ง Naphthenic Ring และ 
Aromatic Rings อยูใ่นโมเลกุลเดียวกนั 



ยงัมีสารไฮโดรคาร์บอนประเภท Olefins ซ่ึงมีสูตร Cn H2n มีโครงสร้างเป็นอะตอมคาร์บอนท่ีมี
ไฮโดรเจนเกาะอยูใ่นจ านวนท่ียงัไม่อ่ิมตวั มีกลุ่ม Double Bond - C = C - อยูใ่นโมเลกุล มกัจะไม่พบใน
น ้ามนัดิบ แต่วา่จะพบอยูใ่นน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากขบวนการแยกสลายดว้ยสารเร่ง หรือดว้ยความร้อน ( 
Caltalytic or Thermal Cracking) 

เน่ืองจากไฮโดรคาร์บอนในน ้ามนัดิบมีตั้งแต่ขนาดเล็กมาก มีจุดเดือดต ่า สามารถระเหยไดง่้าย ไป
จนถึงขนาดใหญ่สุด มีจุดเดือดสูง ตอ้งใหค้วามร้อนสูงมากจึงจะสามารถระเหยได ้โดยอาศยัความแตกต่าง
ระหวา่งจุดเดือดของไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นน ้ามนัดิบน่ีเอง เราจึงสามารถแยกน ้ามนัดิบออกมาเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ต่างๆไดโ้ดยการกลัน่ 

ในการกลัน่เบ้ืองตน้นั้น น ้ามนัดิบจะถูกแยกออกมาเป็นผลิตภณัฑต่์างๆ ในหอกลัน่ท่ีความดนั
บรรยากาศ (Atmospheric Distillation) โดยใชไ้อน ้าร้อนจดัเป็นตวัใหค้วามร้อน ผลิตภณัฑท่ี์ไดอ้อกมา
บางอยา่งก็น ามาใชป้ระโยชน์ไดเ้ลย เช่น แก๊สหุงตม้ น ้ามนัก๊าด และน ามนัดีเซลบางอยา่งตอ้งน าไปผา่น
ขบวนการเพิ่มคุณภาพเสียก่อนจึงจะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้  

น ้ามนัดิบถูกอุ่นให้ร้อนโดยไดรั้บความร้อนจากผลิตภณัฑ์ท่ียงัร้อนๆ ซ่ึงออกมาจากหอกลัน่ จากนั้น
ก็ถูกผา่นเขา้ไปในเตาเผาเพื่อท าใหร้้อนถึงอุณหภูมิท่ีตอ้งการ (ไม่เกิน 360๐C เพื่อป้องกนัการแตกตวัของ
น ้ามนัและการเกิดเขม่าในท่อ) แลว้จึงฉีดเขา้ไปในหอกลัน่ ไฮโดรคาร์บอนส่วนท่ีเบาก็จะระเหยข้ึนไป และ
ส่วนท่ีหนกัก็จะตกลงมากน้หอ ไอน ้าร้อนจดัหลงัจากรับความร้อนในเตาเผาก็จะฉีดเขา้มาในบริเวณกน้หอ 
ใหค้วามร้อนแก่น ้ามนัอุณหภูมิ ณ แต่ละส่วนของหอสามารถควบคุมโดยหอแยกเล็ก 4 ตวั (Strippers) ซ่ึงมี
ไอน ้าร้อนฉีดใหค้วามร้อนเช่นกนั อุณหภูมิ ณ ยอดหอกลัน่จะอยูร่าว 105 ๐C จากยอดหออุณหภูมิจะสูงข้ึน
เร่ือย ๆ จนกระทัง่ถึงกน้หอกลัน่ซ่ึงมีอุณหภูมิราว 380 - 400 ๐C  ผลิตภณัฑท่ี์เบาท่ีสุดไดจ้ากยอดหอท าใหเ้ยน็
แลว้ผา่นเขา้หมอ้แยก (Gas Separator) ก็จะไดแ้ก๊ส ซ่ึงเม่ือน ามาแยกอีกทีก็ไดแ้ก๊สหุงตม้ ส่วนแก๊สท่ีเบามาก
ไดแ้ก่มีเทน (CH4) และอีเทน (C2H6) ไม่คุม้ท่ีจะอดัเป็นของเหลวขาย ก็น าไปเผาใหค้วามร้อนในเตาอุ่นน ้ามนั 
และท่ีเหลือก็เผาทิ้งไป แก๊สหุงตม้ประกอบดว้ย Propane (C3H8) และ Butane (C4H10) เป็นส่วนใหญ่ มี 
Ethane (C2H6) และ Pentane (C5H10) อยูใ่นจ านวนเล็กนอ้ย 

ผลิตภณัฑข์องเหลวจากหมอ้แยก (Gas Separator) ก็คือ Light Naphtha ซ่ึงก็คือน ้ามนัเบนซิน
ธรรมดานัน่เอง ผลิตภณัฑถ์ดัลงมาดึงออกมาจาก Stripper ตวับนคือ Heavy Naphtha ซ่ึงมกัจะมีค่าออ็คเทน
ยงัไม่สูงพอท่ีจะใชง้านได ้ตอ้งน าไปผา่นขบวนการเพิ่มอ็อคเทนอีกจึงจะไดน้ ้ามนัเบนซินออ็คเทนสูงมาใช ้
ส าหรับน ้ามนัเบนซินท่ีใชใ้นเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบินนั้นตอ้งการค่าอ็อคเทนสูงมากและยงัตอ้งเติมสารอ่ืน 
เช่น Anti-Icing , Anti-Static อีกดว้ย 



ผลิตภณัฑท่ี์หนกัถดัลงมาคือ น ้ามนัก๊าดซ่ึงน ามาจุดให้ความสวา่ง หากจะน าไปใชเ้ป็นน ้ ามนั
เคร่ืองบินเจท็ (Gas Turbine) ก็ตอ้งผา่นขบวนการเพิ่มคุณภาพและก าจดัพวก Aromatics ออกบา้งเพื่อลดควนั
ด า และเขม่า พร้อมกบัเติมสารอ่ืน เช่น Anti-Icing และ Anti-Static อีกดว้ย 

ผลิตภณัฑต่์อไปก็คือ น ้ามนัดีเซล ซ่ึงมกัจะมีค่าซีเทนสูงพอน ามาใชง้านกบัเคร่ืองยนตดี์เซลหมุนเร็ว
ทั้งหลาย 

น ้ามนัข้ีโล ้(Distillate Fuel) ซ่ึงดึงออกมาจาก Sripper ตวัล่างสุดมีค่าซีเทนต ่ากวา่น ามาใชใ้นเคร่ือง
ดีเซลหมุนชา้ 

ผลิตภณัฑซ่ึ์งดึงออกมาจากกน้หอกลัน่คือ Residual Fuel อาจน ามาใชเ้ป็นน ้ามนัเตาไดเ้ลย ใชเ้ผาให้
ความร้อนในเตาเผาทางอุตสาหกรรม ใชก้บัเคร่ืองดีเซลของเรือ และใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับหมอ้ไอน ้า หาก
น า Residual Fuel ไปกลัน่ต่อในหอกลัน่สูญญากาศ (Vacuum Distillation) ก็จะไดน้ ้ามนัดีเซล น ้ามนัหล่อล่ืน 
และยางมะตอย (Asphalt) ปริมาณของผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีไดม้าจากหอกลัน่เบ้ืองตน้ข้ึนอยูก่บัประเภทของ
น ้ามนัดิบท่ีใช ้

หากน าผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงมากลัน่ในหอ้งทดลองแลว้น าเอาค่าอุณหภูมิท่ีกลัน่ออกมา ณ จุดเร่ิมตน้ 
(Initial Boiling Point) และ ณ จุดท่ีกลัน่ออกมา 10 , 20 จนถึง 100 % (Final B.P.) มาพลอทจะไดก้ราฟแสดง
อุณหภูมิจากจุดเร่ิมกลัน่ตวัออกมาจนถึงอุณหภูมิท่ีกลัน่ออกมาสุดทา้ยเรียกวา่ Distillation Range 

นอกจากขบวนการกลัน่เบ้ืองตน้แลว้ ยงัมีขบวนการอีกมากมายท่ีถูกคิดคน้ข้ึน บางขบวนการก็ใช้
เพิ่มคุณภาพของผลิตภณัฑน์ ้ามนัต่างๆ บางขบวนการก็สามารถเปล่ียนรูปผลิตภณัฑช์นิดหน่ึงไปเป็นอีกชนิด
หน่ึงซ่ึงมีมูลค่าทางตลาดสูงกวา่ 

 

 

 


