
 
 
 

ความรู้เกี่ยวกับไดเมทิลอีเทอร์ (Dimethyl Ether) 
 
 
1. ไดเมทิลอีเทอร์ (ดีเอ็มอี) คืออะไร 
 

ไดเมทิลอีเทอร์ (Dimethyl Ether: DME) หรือที่เรียกชื่อย่อว่า ดีเอ็มอี มีสูตรทางเคมี คือ C2H6O
เป็นสารออกซิเจนเนตประเภทอีเทอร์  ซึ่งมีสถานะเป็นก๊าซที่ไม่มีสีที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ  ทั้งนี้ 
คุณสมบัติของดีเอ็มอีจะคล้ายคลึงกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) กล่าวคือมี จุดเดือด ณ ความดันบรรยากาศ ที่ 
-25oC จึงสามารถ ท าให้อยู่ในรูปของของเหลวได้ง่าย  

 
2. เทคโนโลยีการผลิต แหล่งผลิต และราคาดีเอ็มอี 

 

2.1  เทคโนโลยีการผลิต  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดีเอ็มอี ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หรือชีวมวล โดย
กระบวนการผลิตสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ 

 

1) การผลิตแบบทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการดีไฮเดรชั่นของเมทานอล  การผลิตวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กัน
โดยทั่วไป โดยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจน (ก๊าซสังเคราะห)์ ที่ได้จากกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่น
ของถ่านหินหรือชีวมวล หรือจากกระบวนการรีฟอร์มมิ่งของก๊าซธรรมชาติ จะถูกน ามาท าปฏิกิริยากันเพ่ือผลิต
เมทานอล จากนั้นเมทานอลจะเกิดปฏิกิริยาควบแน่นเกิดเป็น ดีเอ็มอี และน้ า  

 

 
 
 

รูปที่ 1  กระบวนการผลิตไดเมทิลอีเทอร์แบบทางอ้อม (Indirect DME Synthesis) หรือ กระบวนการ      
ดีไฮเดรชั่นของเมทานอล (Methanol Dehydration) 

 
2) กระบวนการผลิตดีเอ็มอีแบบทางตรง   การผลิตดีเอ็มอีวิธีนี้เป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นใหม่ ซึ่งมี

ข้อดีกว่าวิธีการทางอ้อม คือ  ไม่จ าเป็นต้องมีขั้นตอนของการสังเคราะห์เมทานอล ท าให้สามารถลดต้นทุน   
การผลิตลงได้  โดยในกระบวนการผลิตนี้ ก๊าซสังเคราะห์สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดเป็นดีเอ็มอีได้โดยตรง  

 

 
 

 
รูปท่ี 2  กระบวนการผลิตไดเมทิลอีเทอร์แบบทางอ้อม (Indirect DME Synthesis) หรือ กระบวนการ      

ดีไฮเดรชัน่ของเมทานอล (Methanol Dehydration)  
 

2.2  แหล่งผลิตดีเอ็มอี  ปัจจุบันประเทศที่เป็นผู้ผลิตดีเอ็มอีรายใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และบราซิล 
นอกจากนี้ อีกหลายประเทศก็ก าลังอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานผลิตดีเอ็มอี อาทิ อียิปต์ อินโดนีเซีย อินเดีย 
และอิหร่าน   

 
 
 

ก๊าซสังเคราะห ์
(CO + H2) 

ก๊าซธรรมชาติ  
ถ่านหิน หรือ ชีวมวล 
 

เมทานอล 
(CH3OH) 

DME + น้ า 
(CH3OCH3 + H2O ) 

ก๊าซสงัเคราะห์ 

(CO + H2) 

ก๊าซธรรมชาติ  
ถ่านหิน หรือ ชีวมวล 

DME + คาร์บอนไดออกไซด์ 

(CH3OCH3 + CO2) 
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2.3  ราคาดีเอ็มอี  การก าหนดราคาของดีเอ็มอีที่ผลิตจากเมทานอลจะขึ้นกับราคาของเมทานอลและก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซ LPG) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เนื่องจากค่าความร้อนของดีเอ็มอีจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 62 
ของค่าความร้อนของก๊าซ LPG ดังนั้น ราคาขายดีเอ็มอี จึงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75-90 ของราคาก๊าซ LPG 
 
3. การใช้งานไดเมทิลอีเทอร์เป็นเชื้อเพลิง 

 

การใช้งานดีเอ็มอีเพ่ือเป็นเชื้อเพลิง แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
 

3.1 ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อน ซึ่งเป็นรูปแบบของการใช้งานส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศจีน  
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ดีเอ็มอีมีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ที่คล้ายคลึงกับก๊าซ LPG ดังนั้น จึงสามารถ
น ามาผสมกับก๊าซ LPG เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับหุงต้มในครัวเรือนได้ โดยอัตราส่วนผสมของดีเอ็มอีที่
สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีการปรับแต่ง เตาเผา และอุปกรณ์โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้ในการบรรจุ ขนส่ง หรือ  
เก็บรักษาคือประมาณร้อยละ 20 โดยปริมาตร   

 

3.2 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง  
 

ปัจจุบันได้มีการริเริ่มน าดีเอ็มอีมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง โดยการใช้งานสามารถใช้งาน
ได้กับ  

 

1) เครื่องยนต์ดีเซล  เนื่องจากดีเอ็มอีมีค่าซีเทนสูง ดังนั้น จึงสามารถน าดีเอ็มอีมาผสมกับน้ ามัน
ดีเซลหมุนเร็วเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลได้ โดยต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กน้อย (ระบบ
ฉีดเชื้อเพลิง) ส าหรับอัตราส่วนผสมของดีเอ็มอีสูงสุดที่จะไม่ท าให้เชื้อเพลิงผสมที่ได้มีความหนืดต่ าจนเกินไปอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก 

 

2) เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์เบนซินสามารถน ามาดัดแปลงให้สามารถใช้ก๊าซ LPG ผสมกับ
ดีเอ็มอีเป็นเชื้อเพลิงได ้โดยอัตราส่วนผสมสูงสุดของดีเอ็มอีคือประมาณร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก  ทั้งนี้ ข้อจ ากัด
ในการใช้ดีเอ็มอีเป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์เบนซิน คือ การที่ดีเอ็มอีมีค่าออกเทนต่ า ดังนั้น หากผสมดีเอ็มอีใน
อัตราส่วนที่สูงเกนิไปก็จะท าให้เครื่องยนต์น็อคได ้ 

 

3) เครือ่งยนต์ที่ใช้ดีเอ็มอีเป็นเชื้อเพลิง  ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายรายได้มีการคิดค้นพัฒนา
รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้ดีเอ็มอีเป็นเชื้อเพลิง ตัวอย่างเช่น  นิสสัน ฮีโน่ อีซูซุ มิตซูบิชิ ในประเทศญี่ปุ่น และ 
วอลโว่ ในประเทศสวีเดน 
 
4. ประโยชน์ของใชไ้ดเมทิลอีเทอร์เป็นเชื้อเพลิง 

 
1) เพ่ิมแหล่งพลังงานทางเลือก และสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ 
2) ดีเอ็มอีที่ผลิตจากชีวมวลซึ่งสามารถหาได้จากภายในประเทศ จะช่วยลดการพ่ึงพาการน าเข้า

พลังงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซ LPG  
3) ดีเอ็มอีเป็นเชื้อเพลิงที่เผาไหม้สะอาด จึงช่วยมลพิษที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ 
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5. มาตรฐานคุณภาพของดีเอ็มอี  
 

จากการส ารวจพบว่ามีหน่วยงานที่ประกาศก าหนดมาตรฐานคุณภาพของดีเอ็มอีส าหรับใช้งาน
เป็นเชื้อเพลิง 2 แห่ง ได้แก่ International Energy Agency (IEA) และ Japan Industrial Standard (JIS) 
โดยรายละเอียดของแต่ละมาตรฐานได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติส าคัญที่มีการ
ก าหนดมาตรฐานไว้คือ ความบริสุทธิ์ของดีเอ็มอี ปริมาณเมทานอล และปริมาณน้ า นอกจากนี้ ยังมีการจ ากัด
ปริมาณของสิ่งปนเปื้อนอ่ืนๆ ที่มาจากการท าปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์ หรือการเกิดผลิตภัณฑ์ข้างเคียงในขั้นตอน
การผลิต ตัวอย่างเช่น แอลกอฮอล์ อีเทอร์ชนิดอ่ืนๆ กรดฟอร์มิก และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น  

 

ตารางที่ 1  ข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพของดีเอ็มอีส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง 
 

คุณสมบัต ิ อั ต ร า สู ง
ต่ า 

IEA1) JIS2) 

ปริมาณดีเอ็มอ ี(DME purity), ร้อยละโดยน้ าหนัก (%wt) ไม่ต่ ากว่า 99.6 99.0 
ปริมาณเมทานอล (Methanol content), ร้อยละโดยน้ าหนัก (%wt) ไม่สูงกว่า 0.05 1.0 
ปริมาณน้ า (Water content), ร้อยละโดยน้ าหนัก (%wt)  ไม่สูงกว่า 0.01 1.0 
ปริมาณเมทิลเอทิลเอทานอล (Methyl ethyl ethanol content), ร้อยละ
โดยน้ าหนัก (%wt)  

ไม่สูงกว่า 0.2 - 

ปริมาณแอลกอฮอล์ที่หนักกว่าเมทานอล (Higher fatty alcohol), ร้อยละ
โดยน้ าหนัก (%wt)  

ไม่สูงกว่า 0.05 - 

ปริมาณอีเทอร์ที่หนักกว่าดีเอ็มอี (Higher fatty ether), ร้อยละโดยน้ าหนัก 
(% wt)  

ไม่สูงกว่า 0.05 - 

ปริมาณคีโตน (Ketone Content), ร้อยละโดยน้ าหนัก (% wt) ไม่สูงกว่า 0.05 - 

ปริมาณสารเติมแต่ง (Lubricant, viscosity), ร้อยละโดยน้ าหนัก (% wt) ไม่สูงกว่า 0.2 - 
ปริมาณกรดฟอร์มิก (Formic acid content), ร้อยละโดยน้ าหนัก (% wt)  ไม่สูงกว่า - 0.01 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide content), ร้อยละโดย
น้ าหนัก (% wt)  

ไม่สูงกว่า - 0.1 

ปริมาณก ามะถัน (Sulphur content), ร้อยละโดยน้ าหนัก (%wt)  ไม่สูงกว่า - ตรวจไม่พบ 

ปริมาณสิ่งตกค้าง (Remaining residuals), มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg) ไม่สูงกว่า - -3) 

ความดันไอ (Vapor pressure) ณ อุณหภูมิ 40oC, เมกะปาสคาล (MPa) ไม่สูงกว่า - 1.05 
1)  International Energy Agency 
2)  Japan Industrial Standard 
3)  ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
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