
การพัฒนาน า้มันเชือ้เพลิง และพลังงานทางเลอืกที่ใช้กับเคร่ืองยนต์ 

 

ปัจจบุนัความต้องการใช้พลงังานเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง การใช้น า้มนัเชือ้เพลิงยงัคงเป็นปัจจยัหลกั ไม่ว่าจะ

เป็นการใช้กับยานพาหนะส่วนตวั ด้านขนส่งมวลชน หรือขนส่งอุตสาหกรรม ประกอบกับสถานการณ์ราคาน า้มนัดิบที่

สงูขึน้ และปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเกิดภาวะโลกร้อน ประเทศต่างๆ จึงมีความตื่นตวัในเร่ืองของการพฒันา

น า้มนัเชือ้เพลงิ และพฒันาพลงังานทางเลอืกตา่งๆ ท่ีจะมาใช้แทนน า้มนัเชือ้เพลิง โดยมุ่งเน้นไปที่การประหยดั ลดมลพิษ 

โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมทัง้การปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเคร่ืองยนต์ให้มี

ประสทิธิภาพสงู ควบคูไ่ปด้วย โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น ผู้ผลิตน า้มนั สารเติม

แตง่ ผู้ผลติเคร่ืองยนต์ เป็นต้นในระยะแรกการพฒันาน า้มนัเชือ้เพลงิที่ใช้กบัเคร่ืองยนต์ จะให้สอดคล้องกบัมาตรฐานด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งไปที่การปรับปรุงคณุภาพของน า้มนัเชือ้เพลิงเป็นหลกั เช่น การลดสารตะกัว่ในน า้มนัเบนซิน การลด

สารก ามะถนัในน า้มนัดีเซล เพื่อให้ได้เชือ้เพลงิที่สะอาด และปลอดภยัตอ่สิง่แวดล้อม แต่ต่อมาได้มีการพฒันาเชือ้เพลิงใน

รูปแบบอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้ ทดแทนน า้มนัเชือ้เพลิง ได้แก่ การหาแหลง่ทดแทนน า้มนัดิบ เช่น Biofuel การน าก๊าซ

ธรรมชาติ หรือถ่านหินมาผลิตเป็นน า้มันเชือ้เพลิง มีการส่งเสริมให้ใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึน้ และในอนาคตพลงังาน

ไฮโดรเจน ก็จะถกูพฒันาให้มีบทบาทมากขึน้เช่นกนั  

BIOFUEL เป็นพลงังานที่ได้จากพืช สามารถผลิตได้เอง และน ามาทดแทนน า้มันเชือ้เพลิงที่ได้จาก

น า้มนัดิบได้ ในหลายประเทศได้มีการพฒันาและสง่เสริม ให้ใช้พืชผลทางการเกษตรมาผลิตเป็นเชือ้เพลิง เช่น การผลิตเอ

ทานอล จากอ้อย หรือมนัส าปะหลงั ซึ่งมีการใช้มามากกว่า 30 ปี ประเทศบราซิลเป็นประเทศแรกๆ ที่มีการใช้เอทานอล 

และมีการใช้อยา่งกว้างขวาง ประเทศที่พฒันาแล้วอยา่งสหรัฐอเมริกา ก็ยงัหนัมาใช้และพฒันาการผลิต Biofuel  มากขึน้ 

ส าหรับประเทศในเขตเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย ประเทศไทย ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลยี ฟิลปิปินส์ ก็เร่ิมมีความสนใจในการ

ใช้ Biofuel กนัมากขึน้ การผสมเอทานอลกบัน า้มนัเบนซิน เรียกวา่ แก๊สโซฮอล์ (Gasohol) ในประเทศไทยผสมเอทานอล

ในปริมาณ 10 % เรียกว่า E 10 เมื่อการใช้เอทานอลเพิ่มขึน้ จึงได้พฒันาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลให้ได้ประสิทธิภาพ 

ให้ได้ผลผลติมาก แตใ่ช้เวลาน้อยลง ตอ่หนึง่กระบวนการ ซึง่การพฒันาเทคโนโลยีการผลติจะเน้นไปในเร่ืองของการพฒันา

เอนไซม์ที่ใช้ในการผลติเอทานอล รวมถึงการพฒันาสารเติมแตง่ที่ใช้ในน า้มนัแก๊สโซฮอล์ด้วย 

การใช้ NGV ในระยะแรกการใช้ LPG (Liquid Petroleum Gas) นา่จะเป็นทางเลอืกที่ดี เนื่องจากในด้าน

อปุกรณ์และการลงทนุยงัมีต้นทนุที่ถกูกว่า แต่ปัจจุบนัได้มีการสง่เสริมให้ใช้ CNG (Compressed Natural Gas) หรือ 

NGV (Natural Gas for Vehicle) ได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ และภาคเอกชนมากขึน้ ส าหรับข้อจ ากดั ในเร่ืองของ

อปุกรณ์ที่ใช้ร่วมกบัเคร่ืองยนต์ หรือถงับรรจุก๊าซ แนวโน้มจะมีการพฒันาเทคโนโลยีของถงัเก็บให้เล็กลง ขนาดเบา และ

ปลอดภยั  



GTL (Gas to Liquid) เป็นเทคโนโลยีการเปลี่ยนโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสภาวะของก๊าซ ให้เป็น

ของเหลว หรือน า้มนัเชือ้เพลงิ (Synthetic Fuel) ถ้าแหลง่ก๊าซที่ใช้ ได้จากก๊าซธรรมชาติโดยตรง เรียกว่า GTL จากแหลง่

ชีวมวล เรียกว่า BTL (Biomass to Liquid) หรือจาก ถ่านหิน เรียกว่า CTL (Coal to Liquid) ซึ่งจะน าถ่านหินซึ่งเป็น

ของแข็ง มาผ่านกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นก๊าซ เรียกว่า Coal Gasification Process โดยให้เกิดปฏิกิริยากบั

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO, น า้ H2O และ Methanol  

CTL และ CTO ( Coal to Liquid และ Coal to Olefin ) ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิงที่ต้นทนุต ่า แต่มีจุดด้อยใน

ด้านมลพิษ ตวัอยา่งในประเทศจีน ซึง่เป็นมีแหลง่ถ่านหินมาก แต่ ขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ และน า้มันเชือ้เพลิง ประกอบ

กับในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา แนวโน้ม GDPของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วการบริโภคพลังงานสูงขึน้ ถ่านหินจึงยังมี

ความส าคญั แต่การน ามาใช้โดยตรง ก่อให้เกิดปัญหาสภาวะการเกิดฝนกรดจากก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์และอนภุาคฝุ่ น

ละอองในอากาศสงู ประเทศจีนมีความสนใจในการน าเทคโนโลยี CTL มาใช้ เพื่อแปลงถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง และก๊าซ ซึ่ง

สามารถน าไปเป็นวัตถุดิบใช้ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ด้วยเนื่องจากก๊าซที่ได้จากถ่านหิน ประกอบด้วย 

Ethylene , Propene , Butene และ C5 plus แตปั่ญหาที่พบ จะเป็นเร่ืองของการลงทนุ  

Hydrogen ส าหรับการพฒันาไฮโดรเจน การน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ คงยงัอยูใ่นระยะยาว เนื่องจากยงัต้อง

มีการพฒันาเทคโนโลยีของเคร่ืองยนต์ และอปุกรณ์ประกอบตา่งๆ ท่ียงัมีต้นทนุสงูอยู ่รวมทัง้การยอมรับจากผู้บริโภค  

 

 

 

 

 

ที่มา จากการประชมุวิชาการ The 12 th Annual Fuels & Lubes Asia Conference ณ เขตการบริหาร

พิเศษ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วนัท่ี 1-3 มีนาคม 2549 
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