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สารานุกรม

เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

	 จากกำาเนิดของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	(ปตท.)	เมื่อป‚	พ.ศ.	2521	ซึ่งต่อมาได้แปรรูป
จากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนในป‚	 พ.ศ.	 2544	 จวบจนวันนี้	 นับเป็นเวลากว่า	 30	 ป‚ที่	 ปตท.	
บริษัทพลังงานแห่งชาติ	 ได้ทำาหน้าที่แทนรัฐและประชาชนในการบริหารพลังงาน	 ด้วยความมุ่งมั่น
ต่อภารกิจหน้าที่ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศ	 ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม	
ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	ให้พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
	 การดำาเนินธุรกิจของ	ปตท.	ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และขยายสู่ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ครบวงจร	จากกระบวนการต้นน้ำาสู่ปลายน้ำา	ครอบคลุมตั้งแต่การสำารวจไปจนถึงการผลิต	เพื่อพัฒนา
วัตถุดิบปิโตรเลียมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพพร้อมต่อการใช้งาน	ส่งผ่านถึงมือผู้บริโภคและ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม	 นอกจากนี้	 ปตท.	 ยังเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกต่างๆ	ทั้ง	แก๊สโซÎอล	ไบโอดีเซล	และ	ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์	เพื่อ
ช่วยแก้ไขปัญหาพลังงานขาดแคลน	ลดภาระของประเทศในการนำาเข้าน้ำามัน	และร่วมรณรงค์สร้าง
จิตสำานึกแก่สาธารณะในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าอีกด้วย		
	 ปตท.	 จึงได้จัดทำาสารานุกรม	 “เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน”	 ขึ้นเพื่อแบ่งปันองค์
ความรู้ที่	ปตท.	ได้สั่งสมมา	ให้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน	
และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและเรียนรู้สำาหรับประชาชน
และเยาวชน	ในการทำาความรู้จักกับโลกของปิโตรเลียมที่ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็น	และอำานวย
ความสะดวกต่อชีวิตประจำาวันของทุกคน	
	 ปตท.	เช่ือม่ันว่าการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง	จะทำาให้เกิด	“พลังร่วม”
จากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศและสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเข้มแข็ง	
และเป็น	“พลังที่ยั่งยืน	เพื่อไทย”	ตลอดไป
	

ประเสริฐ	บุญสัมพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สาร
ประธานเ¨ŒาËนŒา·ÕèบริËารและกรรมการ¼ÙŒ¨ัดการãËญ‹
บริÉั· ปµ·. ¨íากัด (มËาªน)
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ขอขอบคุณผู้เอื้อเฟื้อภาพ

	 •	บริษัท	ปตท.	สำารวจและผลิตปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	

	 •	สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

	 •	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต	ิกระทรวงพลังงาน	

	 •	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

	 •	สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่

	 •	สมาคมติดตั้งแก๊สไทย	

	 •	สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำาแพงแสน	

	 •	หจก.	พลังไทยกาญจนบุรีและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสบู่ดำาพลังไทยกาญจนบุร	ี

	 •	บริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	

	 •	บริษัท	เนชั่น	โพส	จำากัด

กิตติกรรมประกาศ
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เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

วิธีใช้สารานุกรม

การสำารวจและการผลิตปิโตรเลียม  

การกลั่นนำามันและการแยกก๊าซธรรมชาติ

ระบบลอจิสติกส์ปิโตรเลียม

การตลาดและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ดัชนีภาษาอังกฤษ

ดัชนีภาษาไทย

้

12
14
62
112
158
202
266
294
304

สารบัญ
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เพือ่ใหผู้ศ้กึษาไดร้บัประโยชนจ์ากสารานกุรมเปดิโลกปโิตรเลยีมและ
พลังงานทดแทนอย่างเต็มที่	 คณะผู้จัดทำาขอแนะนำาลักษณะเด่นๆ	
ของสารานุกรมฉบับนี้	ดังนี้

ก�รนำ�เสนอเนื้อห�
สารานุกรม	เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน	ประกอบด้วย
เนื้อหารวม	6	หมวด	ได้แก่
	 •	 การสำารวจและการผลิตปิโตรเลียม
	 •	 การกลั่นน้ำามันและการแยกก๊าซธรรมชาติ
	 •	 ระบบลอจิสติกส์ปิโตรเลียม
	 •	 การตลาดและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
	 •	พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
	 •	สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ผูศ้กึษาสามารถสงัเกตการแยกเนือ้หาหมวดตา่งๆ	ขา้งตน้ไดจ้ากแถบ	
สรีมิหนา้กระดาษซึง่แสดงแตกตา่งกนัไป	โดยกอ่นเขา้สูส่ว่นคำาศพัท์
ของแต่ละหมวด	 จะเป็นหน้าเปิดซึ่งจะให้ภาพรวมเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินการของแต่ละหมวด	 จากนั้นจะเป็นหน้า
แสดงลำาดับเหตุการณ์สำาคัญ	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาทราบถึงภูมิหลัง
และความเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญๆ	นับแต่อดีตจนปัจจุบัน	

ก�รค้นห�คำ�ศัพท์
คำาศัพท์ของแต่ละหมวดจัดเรียงตามลำาดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ		
คือ	a,	b,	c,	d	…..		และจบลงภายในหมวดนั้นๆ	การค้นหาคำา
ศัพท์จึงสามารถไล่ดูตามตัวอักษรของหมวดต่างๆ	ได้โดยตรง

ผู้ศึกษายังสามารถเปิดหาคำาศัพท์ที่ต้องการจากดัชนีภาษาอังกฤษ
และดัชนีภาษาไทยที่อยู่ท้ายเล่ม	 ดัชนีจะระบุเลขหน้าที่คำาศัพท์นั้น	
ปรากฏอยู่โดยไม่แบ่งตามหมวดเนื้อหา	 เมื่อผู้ศึกษาทราบเลขหน้า
แล้ว	จึงค่อยเปิดดูความหมายของคำาศัพท์ที่ค้นหา	

ก�รอ้�งอิง	
โดยทั่วไปแล้วคำาหรือความที่ปรากฏอยู่ ในคำาอธิบายอาจมี	
คำาศัพท์ภาษาอังกฤษกำากับอยู่ในวงเล็บทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษารู้จักคำา

วิธีใช้สารานุกรม
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สารานุกรม

เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

prospect โครงสร้างที่เชื่อว่าจะกักเก็บปิโตรเลียม
คำ�เฉพ�ะที่ใช้เรียกโครงสร�้งที่เชื่อว่�จะกักเก็บปิโตรเลียม 
(ดู petroleum) ประเมินจ�กก�รสำ�รวจวัดคลื่นไหวสะเทือนซึ่ง
เป็นก�รสำ�รวจขั้นสุดท้�ยก่อนทำ�ก�รเจ�ะพิสูจน์ มีค่�ใช้จ่�ยสูง
(ดู lead และ play ประกอบ)

•	 เพือ่ใหผู้ศ้กึษาทราบวา่นอกเหนอืจากหมวดนีแ้ลว้	ยงัมคีำาศพัท์
เดียวกันนี้ในหมวดอื่นที่อ้างถึง	ซึ่งอาจมีความหมายแตกต่างไปบ้าง
ตามแต่ที่ใช้กันในวงการนั้นๆ	ในกรณีนี้จะกำากับไว้ว่า	(ดู	xxxxxx,	
หมวด………	ประกอบ)	ตัวอย่าง

explosive limit, flammability limit, flammability range  
ขีดจำากัดการระเบิด, ขีดจำากัดของการเกิดเปลวไฟ
ขีดจำ�กัดหรือช่วงกว้�งของส่วนผสมระหว่�งไอระเหยหรือก�๊ซ
เชื้อเพลิงกับอ�ก�ศที่ส�ม�รถเกิดก�รระเบิดหรือเกิดเป็นเปลวไฟ
ต่อเนื่องได้ เมื่อมีประก�ยไฟ อยู่ระหว่�งค่�ขีดจำ�กัดขั้นสูง (up-
per flammability limit, UFL) และค่�ขีดจำ�กัดขั้นต่ำ� (lower 
flammability limit, LFL) ก�รติดไฟหรือก�รระเบิดจะไม่เกิดขึ้น
เมื่อคว�มเข้มข้นของก�๊ซเชื้อเพลิงนั้นมีค่�ม�กกว�่หรือน้อยกว่�
ช่วงส่วนผสม ขีดจำ�กัดขั้นสูงและขีดจำ�กัดขั้นต่ำ�ของ
เชื้อเพลิงแต่ละชนิดจะแตกต่�งกัน ใช้ในก�รออกแบบหัวเผ�
ก๊�ซ (gas burner) และแสดงถึงแนวโน้มของโอก�สที่จะเกิด
ก�รระเบิดหรือก�รลุกไหม้เมื่อมีก๊�ซรั่วไหล (ดู explosive limit, 
หมวดระบบลอจิสติกส์ ประกอบ)

ศัพท์ภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วยและเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นต่อไป	ตัวอย่าง

line survey การรังวัดแนวสำารวจ
ก�รรังวัดแนวสำ�รวจต�มแนวที่กำ�หนดไว้ในแผนที่โดยใช้
กล้องสำ�รวจ (theodolite) และเครื่องวัดระยะท�ง (electrical 
distance meter) เพื่อห�ตำ�แหน่งและค�่ระดับของหมุดแสดง
ตำ�แหน่งกับหม�ยเลขของสถ�นีรับคลื่นจีโอโฟน (geophone 
station) และจุดกำ�เนิดคลื่น (shotpoint)

อย่างไรก็ดีการมีวงเล็บคำาศัพท์ภาษาอังกฤษกำากับยังเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการอ้างอิง	ดังนี้	
•	 เพื่อให้ผู้ศึกษาทราบว่าสามารถค้นหาความหมายเพิ่มเติมได้
จากคำาศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ในหมวดเนื้อหาเดียวกัน	 ในกรณีนี้
จะกำากับไว้ว่า	(ด	ูxxxxxx)	ตัวอย่าง

petroleum system ระบบการเกิดแหล่งปิโตรเลียม
ระบบก�รเกิดแหล่งปิโตรเลียมที่ประกอบด้วยปัจจัยสำ�คัญ 
8 ประก�รคือ 1. หินต้นกำ�เนิดที่มีส�รอินทรีย์อยู่ม�ก (ดู 
source rock) 2. สภ�วะเหม�ะสมที่จะเปลี่ยนส�รอินทรีย์ 
ให้กล�ยสภ�พเป็นปิโตรเลียม (ดู maturity) 3. มีช่องท�งให้ 
ปิโตรเลียมที่เกิดแล้วย�้ยที่ได้ (ดู migration) 4. แหล่งกัก  
เก็บ (ดู reservoir) 5. หินเนื้อแน่นปิดทับหินกักเก็บ (ดู seal) 
6. ลักษณะโครงสร�้งกักกั้นไม่ให้ปิโตรเลียมนั้นไหลไปที่อื่น 
(ดู trap) 7. ช่วงเวล�ที่เหม�ะสม (timing) และ 8. ก�รเก็บ
รักษ�อยู่ในโครงสร้�งนั้นได้ไม่มีรอยแตกให้รั่วไหลขึ้นสู่ผิวดิน 
(preservation)

•	 เพื่อให้ผู้ศึกษาทราบว่ามีคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องและควรศึกษาเพิ่ม
เตมิ	ทัง้นีอ้าจไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัคำาหรอืความทีอ่ยูข่า้งหนา้วงเลบ็	
ในกรณีนี้จะกำากับไว้ว่า	(ดู	xxxxxx	ประกอบ)	ตัวอย่าง

5-13 MAC22new   13 22/2/2553   14:39



¡ÒÃÊÓÃÇ¨
áÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔµ»�âµÃàÅÕÂÁ01

äÁ‹¾º»�âµÃàÅÕÂÁ

¾º»�âµÃàÅÕÂÁ

ÊÓÃÇ¨¸Ã³Õ¿�ÊÔ¡Ê�

à¨ÒÐÊÓÃÇ¨

¡Óà¹Ô´»�âµÃàÅÕÂÁ

ÊÓÃÇ¨¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒÀÒ¤Ê¹ÒÁ

¤×¹¾×é¹·Õèá»Å§ÊÓÃÇ¨

¼ÅÔµ»�âµÃàÅÕÂÁã¹·ÐàÅ

¼ÅÔµ»�âµÃàÅÕÂÁº¹º¡

¤Í¹à´¹àÊ·

¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

¹éÓÁÑ¹´Ôº

à¨ÒÐÊÓÃÇ¨ËÒ¢Íºà¢µ
»ÃÐàÁÔ¹»ÃÔÁÒ³ÊÓÃÍ§

¾Ñ²¹Òà¾×èÍ
¼ÅÔµ»�âµÃàÅÕÂÁ 

Conductor

Surface

Intermediate

Production

Liner
(in some wells)

High Pressure
Reservoir

Lost Circulation

Fresh Water

lake or sea with abundant nutrients

plankton 

dead plankton sink 

stagnant sea-bed

organic rich mud

plants are buried
and decayin stagnant muds 

compaction and chemical
alternation 

deep burial to generate coal and gas oil and gas

flooded forests 

¡Óà¹Ô´»�âµÃàÅÕÂÁ

dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink 

stagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bed

organic rich mudorganic rich mudorganic rich mud
oil and gasoil and gas

14-15 MAC22news   14 22/2/2553   14:40



¡ÒÃÊÓÃÇ¨
áÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔµ»�âµÃàÅÕÂÁ01

äÁ‹¾º»�âµÃàÅÕÂÁ

¾º»�âµÃàÅÕÂÁ

ÊÓÃÇ¨¸Ã³Õ¿�ÊÔ¡Ê�

à¨ÒÐÊÓÃÇ¨

¡Óà¹Ô´»�âµÃàÅÕÂÁ

ÊÓÃÇ¨¸Ã³ÕÇÔ·ÂÒÀÒ¤Ê¹ÒÁ

¤×¹¾×é¹·Õèá»Å§ÊÓÃÇ¨

¼ÅÔµ»�âµÃàÅÕÂÁã¹·ÐàÅ

¼ÅÔµ»�âµÃàÅÕÂÁº¹º¡

¤Í¹à´¹àÊ·

¡�Ò«¸ÃÃÁªÒµÔ

¹éÓÁÑ¹´Ôº

à¨ÒÐÊÓÃÇ¨ËÒ¢Íºà¢µ
»ÃÐàÁÔ¹»ÃÔÁÒ³ÊÓÃÍ§

¾Ñ²¹Òà¾×èÍ
¼ÅÔµ»�âµÃàÅÕÂÁ 

Conductor

Surface

Intermediate

Production

Liner
(in some wells)

High Pressure
Reservoir

Lost Circulation

Fresh Water

lake or sea with abundant nutrients

plankton 

dead plankton sink 

stagnant sea-bed

organic rich mud

plants are buried
and decayin stagnant muds 

compaction and chemical
alternation 

deep burial to generate coal and gas oil and gas

flooded forests 

14-15 MAC22news   15 22/2/2553   14:40



16-17 MAC22news   16 22/2/2553   14:40



16-17 MAC22news   17 22/2/2553   14:40



กา
รส

ำาร
วจ

แล
ะก
าร
ผล

ิตป
ิโต
รเล

ียม

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน18
สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน18

abandon การสละอย่างถาวร
การทิ้งหลุมเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียม (ดู petroleum) หรือพบปิโตรเลียม
เพียงเล็กน้อยไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ และอุดหลุมด้วยซีเมนต์ วิธี
การดงักลา่วเรยีกวา่อดุและสละอยา่งถาวร (plug and abandon, P&A) 
สว่นหลมุนัน้เรยีกวา่หลมุน้ำามนัทีส่ละอยา่งถาวร (abandoned oil well) 
หรือหลุมก๊าซที่สละอย่างถาวร (abandoned gas well)

acidizing การใช้กรด
วธิใีชก้รดกระตุน้การผลติ (stimulation) โดยอดักรดเกลอื (hydrochloric 
acid) ลงในหลมุเจาะ เพือ่ละลายหนิปนู เปน็การขยายชอ่งวา่งในเนือ้หนิ
ทำาให้น้ำามันหรือก๊าซไหลได้สะดวกขึ้น 

air drilling การเจาะแบบอัดอากาศ
การเจาะแบบหมุน (rotary drill) ที่ใช้การอัดอากาศแทนการใช้น้ำาโคลน 
(ดู drilling fl uid) มีอัตราการเจาะเร็วกว่า และเศษหินที่เกิดขึ้นจะเป็น
ฝุ่นละเอียด ข้อจำากัดของการเจาะแบบอัดอากาศคือจะต้องไม่มีความ
ดันสูงและไม่มีน้ำาอยู่มากในชั้นหินที่ทำาการเจาะ มิฉะนั้นน้ำากับผงฝุ่นที่
เกิดขึ้นจะผสมกันเป็นโคลนอุดตันอยู่ในหลุมเจาะ ทำาให้ก้านเจาะติดขัด

air gun กระบอกโลหะอัดอากาศ
เครื่องกำาเนิดเสียงที่ใช้หลักการอัดอากาศ ใช้สำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
ในทะเล โดยอดัอากาศจนมคีวามดนัประมาณ 2,000 ปอนดต์อ่ตารางนิว้ 
จากนั้นจึงปล่อยอากาศออกทำาให้เกิดเสียงดัง คลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดิน
ทางผา่นน้ำาทะเลไปกระทบกบัรอยตอ่ของชัน้หนิชนดิตา่งๆ หรอืโครงสรา้ง
ทางธรณวีทิยาทีอ่ยูใ่ตน้้ำา แลว้สะทอ้นกลบัมายงัเครือ่งรบัคลืน่เสยีงทีเ่รอื
สำารวจลากไป ระยะเวลาการเดินทางไปกลับของคลื่นเสียงจากจุดต่างๆ 
ที่อยู่ลึกลงไปจากผิวน้ำาทำาให้ทราบลักษณะของชั้นหินหรือโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาใต้น้ำาได้

การสละหลุมเจาะ (well plug and abandon) ในทะเลที่อยู่ใต้ระดับน้ำาทะเล

ปานกลาง (mean sea level, MSL) และใต้พื้นทะเล (sea bed) โดยใช้วัสดุ

เนื้อแน่นอุด (bridge plug) ในหลุมเจาะระดับต่างๆ เพื่อกั้นไม่ให้ของเหลว

ในหลุมเจาะแต่ละระดับความลึกไหลมาปนกัน เช่น น้ำาโคลน (mud) น้ำาทะเล 

(sea water) แล้วใช้ซีเมนต์ (cement, CMT) อุดซ้ำาหลายระดับ

เรือลากสายเคเบิลที่มีกระบอกโลหะอัดอากาศและเครื่องรับคลื่นเสียง

สะท้อนจากชั้นหินใต้น้ำา สายเคเบิลที่ใช้มี 6 เส้น จัดเรียงเป็นแถวลำาดับ 

(array) แต่ละเส้นยาวประมาณ 3,000 เมตร

01
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alluvial fan เนินตะกอน (น้ําพา) รูปพัด
เนินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณที่มีการ
เปลี่ยนระดับของทางน้ำาจากหุบเขาชันลงสู่ที่ราบ ทำาให้ความเร็ว
ของกระแสน้ำาลดลงจนไม่สามารถนำาพาตะกอนบางส่วนต่อไปได้ 
และตกสะสมในลักษณะที่แยกกระจายออกไปรอบข้างเป็นรูปพัด

alluvial plain ที่ราบตะกอนน้ําพา
ที่ราบหรือค่อนข้างราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่น้ำา ในฤดูน้ำาหลากน้ำา
จะไหลล้นท่วมสองฝั่งแม่น้ำาและนำาตะกอนมาสะสม ถ้าเป็นที่ราบ
ขนาดเล็กเรียกว่าที่ราบลุ่มตะกอนน้ำาพา (alluvial fl at)

alluvial terrace ตะพักลุ่มน้ํา
ที่ราบเป็นขั้นๆ ข้างตลิ่ง เกิดจากทางน้ำาที่ตะกอนตกจมทับถมจน
กลายเป็นที่ราบลุ่มน้ำา ต่อมากระแสน้ำาไหลแรงและกัดเซาะที่ราบ
ลุ่มน้ำาให้ต่ำาลง จึงทำาให้ที่ราบลุ่มน้ำาส่วนที่เหลืออยู่สูงกว่าท้องน้ำา
ใหม่ ยิ่งนานเข้า ท้องน้ำาก็จะยิ่งกว้างออกไป วนเวียนกันไปเรื่อยๆ 
จนเกิดที่ราบเป็นขั้นๆ ข้างตลิ่งในบริเวณนั้น

alluvium ตะกอนน้ําพา
กรวด หิน ดิน ทราย และสิ่งอื่นๆ ที่น้ำาพาไปสะสม ณ บริเวณใด
บริเวณหนึ่ง หากสะสมอยู่ตามร่องน้ำาเรียกว่าสิ่งทับถมร่องน้ำา 
(channel-fi lled deposit) ตามที่ราบน้ำาท่วมถึงเรียกว่าสิ่งทับถม
ที่ราบน้ำาท่วมถึง (fl ood-plain deposit) ตามพื้นทะเลสาบเรียกว่า 
สิ่งทับถมในทะเลสาบ (lacustrine deposit)

การทำางานของกระบอกโลหะอัดอากาศที่ส่งคลื่นเสียงไปกระทบชั้นหินใต้น้ำา แล้วสะท้อนกลับ

มายังเครื่องรับหลายๆ เครื่องที่ผูกติดกันเป็นสาย (streamer) ยาวประมาณ 3,000 เมตร 

มีทุ่นลอย (tail buoy) ผูกติดไว้ที่ปลายสายให้เป็นที่สังเกตเพื่อป้องกันไม่ให้เรืออื่นๆ วิ่งตัดผ่าน

โครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบชั้นหินโค้งรูปประทุนเป็นที่กักเก็บปิโตรเลียม โดยมีชั้น

ก๊าซธรรมชาติ (gas) ซึ่งเบาที่สุดอยู่ข้างบน ตรงกลางเป็นชั้นน้ำามันดิบ (crude oil) 

ล่างสุดเป็นชั้นน้ำา (water) ซึ่งมีความถ่วงจำาเพาะสูงกว่าน้ำามันดิบ

anaerobic สภาพขาดหรือไร้อากาศ
สภาวะทีข่าดออกซเิจน เปน็สภาวะทีเ่อือ้อำานวยตอ่การเกดิปโิตรเลยีม 
(ดู petroleum) เพราะสารอินทรีย์ที่ตกทับถมรวมกับตะกอน
ใตแ้อง่น้ำาไมส่ลายเปน็กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(CO

2
) และน้ำา (H

2
O) 

แต่ถูกจุลินทรีย์บางชนิดที่ไม่ต้องการออกซิเจนย่อยเป็นก๊าซมีเทน 
(CH

4
) กรดอะมีโน (amino acid) และน้ำาตาล เมื่อเวลาผ่านไป

นานนับร้อยล้านปี ชั้นตะกอนที่ประกอบด้วยสารที่ได้จากการย่อย
สารอินทรีย์จมลึกลงไปหลายร้อยเมตรหรือเป็นพันเมตร กรดอะมีโน
และน้ำาตาลจะแปรสภาพไปเป็นเคโรเจน (ดู kerogen) ซึ่งเป็นสาร
ต้นกำาเนิดน้ำามันหรือก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas)

anticline ชั้นหินโค้งรูปประทุน
โครงสร้างทางธรณีวิทยาแบบหนึ่งที่ชั้นหินมีลักษณะโค้งตัวเหมือน
รูปประทุน เป็นโครงสร้างที่อาจจะเป็นที่กักเก็บน้ำามันหรือก๊าซ
ธรรมชาติ (ดู natural gas) ขนาดใหญ่ได้ โดยเฉพาะบริเวณที่มี
ชัน้หนิเนือ้แนน่ปดิทบัชัน้หนิทีม่รีพูรนุ เกดิจากแรงบบีอดัของชัน้หนิ
ใต้ผิวโลก อาจมองเห็นได้จากภาพถ่ายทางดาวเทียม ภาพถ่ายทาง
อากาศ แต่บางทีก็ไม่ปรากฏให้เห็นบนพื้นดิน ต้องใช้วิธีสำารวจทาง
ธรณีฟิสิกส์
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 ํAPI (American Petroleum Institute) องศาเอพีไอ
หน่วยวัดความถ่วงจำาเพาะของน้ำามัน (ดู API Gravity หมวด
การกลั่นน้ำามัน) โดย ำAPI = (141.5 ถ.พ.) -131.5 (กำาหนด
ให้น้ำาบริสุทธิ์ของเหลวที่มีค่าความถ่วงจำาเพาะ (ถ.พ.) = 1 มี
ความถว่งจำาเพาะเทา่กบั 10 องศาเอพไีอ) เชน่ น้ำามนัดบิเพชรของ
แหล่งสิริกิติ์มีความถ่วงจำาเพาะ ประมาณ 40 องศาเอพีไอ (หรือ 
ถ.พ. = 0.82507) คอนเดนเสท (ดู condensate) ในอ่าวไทยมี
ความถว่งจำาเพาะประมาณ 56 องศาเอพไีอ (หรอื ถ.พ. = 0.75500)

arenaceous rock หินเนื้อทราย
หินตะกอนที่ประกอบด้วยเม็ดตะกอนขนาดทราย (0.0625-2 
มิลลิเมตร) มากกว่าร้อยละ 75 แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงองค์ประกอบ
ของเนื้อหินว่าเป็นอย่างไร

argillaceous rock หินเนื้อดิน
หินตะกอนที่ประกอบด้วยเม็ดตะกอนขนาดทรายแป้งละเอียด 
(0.001-0.002 มิลลิเมตร) มากกว่าร้อยละ 75 หรือหมายถึงหินที่
มีดินเป็นส่วนประกอบสำาคัญของเนื้อหิน

artificial lift การใช้แรงดันเสริมการผลิต
การช่วยให้ผลิตน้ำามันได้มากกว่าปล่อยให้น้ำามันไหลขึ้นมาเองจาก
หลุมผลิต ใช้กับแหล่งกักเก็บที่มีแรงดันต่ำาไม่สามารถดันน้ำามันขึ้น
มาถึงปากหลุมได้ โดยการอัดก๊าซลงไปในหลุมเพื่อช่วยให้น้ำามัน
ไหล (gas lift) หรือใช้ป๊ัมสูบน้ำามันข้ึนมา (pumping) แหล่งน้ำามัน
ในประเทศไทยท่ีใช้แรงดันเสริมการผลิต ได้แก่ แหล่งอู่ทองท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี แหล่งวิเชียรบุรีท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มแหล่งสิริกิต์ิ  
ที่จังหวัดกำาแพงเพชร เป็นต้น (ดู primary drive ประกอบ)

Horsehead

Polished rod

Stuffing box

Discharge

Motor

Gearbox

Beam

การช่วยผลิตน้ำามันโดยใช้เครื่องสูบน้ำามัน (rod pump) ที่มีมอเตอร์ (motor) ช่วยหมุนให้หัวม้า (horsehead) 

โยกขึ้นลง ทำาให้มีแรงดันช่วยสูบน้ำามันขึ้นมา

barge เรือท้องแบนขนาดใหญ่, บาร์จ
เรือท้องแบนที่มีอุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมออกแบบ
มาเพื่อใช้ทำางานบริเวณชายฝั่ง เขตน้ำาตื้น และทะเลสาบ โดยนำา
เรือเข้าไปยังตำาแหน่งเป้าหมาย จากนั้นจึงไขน้ำาเข้าห้องอับเฉาจน
เต็มเพื่อให้เรือจมลงจนท้องเรือติดพื้นใต้น้ำา เมื่อเสร็จงานจึงสูบน้ำา
ออกเพื่อให้เรือลอยขึ้นและลากจูงไปยังที่อื่นๆ ต่อไป บาร์จได้รับ
การพัฒนาจนสามารถออกไปทำางานไกลจากชายฝั่ง โดยใช้ตัวเรือ
เป็นที่พักอาศัยและเก็บอุปกรณ์การเจาะ ส่วนตัวหอคอย (derrick) 
ย้ายขึ้นไปไว้บนแท่นเจาะกลางทะเล เรียกบาร์จแบบนี้ว่าเทนเดอร์
บาร์จ (tender barge)

แท่นเจาะเทนเดอร์บาร์จ แบบต่างๆ ที่ใช้ในอ่าวไทย

ที-3 (T-3) ที-4 (T-4)

ที-7 (T-7) ชาร์ลีย์เกรฟส์ 
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basement หินฐาน
ชุดหินที่รองรับหินตะกอนในพื้นที่หนึ่ง โดยทั่วไปเป็นหินอัคนี
หรือหินแปรที่มีเนื้อแน่น ตรวจสอบได้จากการสำารวจธรณีฟิสิกส์
และการเจาะ โดยทั่วไปแล้วหินฐานเป็นที่ซึ่งไม่น่ามีปิโตรเลียม  
(ด ูpetroleum) เขา้ไปกกัเกบ็อยู ่แตห่นิฐานผอุาจกลายเปน็ทีก่กัเกบ็
ปิโตรเลียมได้ เช่น แหล่งน้ำามันดิบในทะเลของเวียดนามกักเก็บอยู่
ในหินฐานที่เป็นหินแกรนิตผุ (weathered granite)

basin แอ่ง
บริเวณเปลือกโลกที่ยุบต่ำาลงและมีตะกอนสะสมตัวมากขึ้น
เรื่อยๆ โดยเฉพาะในตอนกลางแอ่ง แอ่งจะยุบตัวลงทีละน้อยไป
พร้อมๆ กับตะกอนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น เช่น แอ่งปัตตานีและแอ่ง 
มาเลย์ ในอ่าวไทย

การเกิดแอ่งในลักษณะต่าง ๆ

ภัยพิบัติจากการพลุ่งเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้และแท่นเจาะถล่ม

bitumen ยางมะตอย, บิทูเมน
สารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในหินตะกอน มีลักษณะเป็นของแข็ง
หรือค่อนข้างแข็ง สามารถละลายได้ในตัวทำาละลายอินทรีย์  
และหลอมตัวได้  (ดู asphalt, หมวดการกลั่นและหมวดการตลาด 
ประกอบ) ตัวอย่างเช่น ปิโตรเลียม (ดู petroleum) ยางมะตอย  
ไขแร่ (mineral wax)

blowout การพลุ่ง
การที่น้ำามันหรือก๊าซพุ่งทะลักจากหลุมเจาะโดยไม่สามารถควบคุม
ได้ สาเหตุมาจากแรงดันภายในแหล่งกักเก็บ อาจทำาให้เกิดการ
ระเบิดและไฟไหม้

อุปกรณ์ป้องกันการพลุ่งบนปากหลุมเจาะ

blow out preventer (BOP) อุปกรณ์ป้องกันการพลุ่ง (บีโอพี)
อุปกรณ์ที่วางไว้บนท่อขุดเจาะ มีวาล์วปิด-เปิดควบคุมความดัน
ในหลุมเจาะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำามันหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะ
ระเบิดพลุ่งสู่ภายนอก 

NOMAL CONTINENTAL
LITHOSPHERE

CRUSTAL
TENSION

RIFT DRIFT SEQUENCE

CRUSTAL
COMPRESSION

ZONE OF SUBDUCTION

MANTLE PHASE CHANGE

THERMAL BULGE

EROSION

INFILLING

Lithosphere AsthenosphereSediments
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Bongkot fi eld แหล่งบงกช
แหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่แหล่งหนึ่งในอ่าวไทย เริ่มผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและคอนเดนเสทตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ดำาเนินงานโดย 
บมจ. ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติแห่งแรกที่ดำาเนินงานโดยบริษัทของคนไทย ณ สิ้นปี 2551 
คาดว่าแหล่งบงกชมีปริมาณสำารองที่พิสูจน์แล้ว (proved reserve) 
แยกเป็นก๊าซธรรมชาติประมาณ 1,952,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต และ
คอนเดนเสทประมาณ 36.35 ล้านบาร์เรล 

british thermal unit (Btu) บีทียู
หน่วยพลังงานความร้อนในระบบหน่วยอังกฤษ โดยกำาหนดค่า 
1 บีทียูเท่ากับพลังงานความร้อนที่ใช้ในการทำาให้น้ำาน้ำาหนัก 
1 ปอนด์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์ เป็นมาตรฐานที่
ใช้วัดค่าความร้อนของพลังงานชนิดต่างๆ เพื่อกำาหนดราคาการ
ซื้อขาย ใช้เปรียบเทียบค่าความร้อนของพลังงานต่างชนิดกัน 
เช่น ก๊าซธรรมชาติ ในอ่าวไทยปริมาตร 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต มี
ค่าความร้อนประมาณ 1,050 ล้านบีทียู น้ำามันดิบเพชรจากแหล่ง
สิริกิติ์ปริมาตร 1 บาร์เรล มีค่าความร้อนประมาณ 5.71 ล้านบีทียู 
ดังนั้น ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต มีค่าความ
ร้อนเทียบเท่าน้ำามันดิบเพชรประมาณ 184 บาร์เรล ในทำานอง
เดยีวกนัถา่นหนิในประเทศแหลง่หนึง่น้ำาหนกั 1 ตนั มคีา่ความรอ้น
ประมาณ 12.7 ล้านบีทียู ขณะที่น้ำามันดิบอาระเบียนไลต์ (Ara-
bian Light) 1 บาร์เรล มีค่าความร้อนประมาณ 5.85 ล้านบีทียู 
ดังนั้น ถ่านหินในประเทศ 1 ตัน มีค่าความร้อนเทียบเท่าน้ำามันดิบ
อาระเบียนไลต์ 2.17 บาร์เรล

cap rock หินครอบ, หินกักกั้น
หินเนื้อตันที่ปิดทับหินกักเก็บปิโตรเลียม (ดู petroleum) ปิดกั้นไม่
ให้ปิโตรเลียมไหลขึ้นสู่ผิวดิน ได้แก่ หินดินดาน (ดู shale)

carbonate rock หินคาร์บอเนต
หนิทีป่ระกอบดว้ยแรจ่ำาพวกคารบ์อเนตซึง่วดัดว้ยน้ำาหนกัไดร้อ้ยละ 
50 ขึน้ไป เชน่ หนิปนู โดโลไมต ์หนิจำาพวกนีม้กัมโีพรงและชอ่งแตก
ทำาใหเ้ปน็ทีก่กัเกบ็ปโิตรเลยีมได ้(ด ูpetroleum) เชน่ หนิทีพ่บในแหลง่
ก๊าซธรรมชาติน้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น และแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี

แหล่งบงกช

สารานุกรม
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ลักษณะของธารประสานสายที่เป็นแหล่งกำาเนิดหินทราย

braided stream (river) ธารประสานสาย
ธารน้ำาสายหนึ่งในช่วงที่แตกออกเป็นร่องน้ำาเล็กๆ หลายร่อง 
ไหลประสานกันไปมา ไหลแยกออกจากกันบ้าง ไหลมาบรรจบกัน
บ้างจนมีลักษณะคล้ายเปียถัก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากท้องน้ำาช่วงนั้น
เกิดตื้นเขินเพราะมีตะกอน กรวด ทราย มาทับถมกันมาก ทำาให้
น้ำาไหลไม่สะดวก จึงไหลแยกเป็นร่องๆ ธารประสานสายนี้มักพบ
ในบริเวณตะกอนรูปพัดเชิงเขาหรือตามที่ราบน้ำาท่วมถึงซึ่งเป็นที่
กำาเนดิหนิทรายซึง่มรีพูรนุเปน็ทีก่กัเกบ็ปโิตรเลยีมได ้(ด ูpetroleum)
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การประกอบทอ่กรใุนหลมุเจาะ เริม่จากทอ่นำา (conductor) ตามดว้ยทอ่กรใุกลผ้วิดนิ 

(surface casing) ทอ่กรชุว่งกลาง (intermediate casing) และทอ่ผลติ (production 

casing) บางหลุมใส่ท่อผลิตขนาดเล็กที่เรียกว่าไลเนอร์ (liner) ด้านนอกของท่อกรุอัด

ด้วยซีเมนต์เพื่อยึดท่อกรุเข้ากับผนังหลุมเจาะที่เป็นชั้นหินต่างๆ 

casing ท่อกรุ
ท่อที่ทำาจากโลหะผสมสำาหรับใส่ลงในหลุมเจาะและยึดติดกับผนัง
หลุมเจาะด้วยซีเมนต์ ช่วยกันไม่ให้น้ำาเข้าหลุม ป้องกันหลุมพัง 
กันไม่ให้น้ำาโคลนที่ใช้เจาะสูญหายไปในรอยแตกของชั้นหิน (lost 
circulation) และป้องกันอันตรายจากชั้นหินที่มีความดันสูง (high 
pressure reservoir) ท่อกรุมีหลายขนาด ท่อกรุที่มีช่วงบนถึงปาก
หลุมใหญ่ที่สุดเรียกว่าท่อนำา (ดู conductor pipe) ทำาหน้าที่กัน
ดนิทรายไมใ่หไ้หลเขา้มาในหลมุเจาะ โดยทัว่ไปทอ่นำาจะมขีนาดเสน้
ผ่านศูนย์กลาง 9.625 นิ้ว - 36 นิ้ว ท่อกรุใกล้ผิวดิน (surface 
casing) 7 นิ้ว - 20 นิ้ว ท่อกรุช่วงกลาง (intermediate casing)
5 นิว้ - 13.375 นิว้ ทอ่ผลติ (production casing) 5 นิว้ - 11.75 นิว้
ท่อผลิตขนาดเล็กที่สุดเรียกว่าไลเนอร์ (liner) มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5 นิ้ว - 9.625 นิ้ว (ปัจจุบันไลเนอร์ของหลุมผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ (ดู natural gas) ในอ่าวไทยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2.875 นิ้ว)

คริสต์มาสทรีประกอบด้วยที่ครอบยึดท่อผลิต (production string) วาล์วหลายชุด

สำาหรับควบคุมการไหลของปิโตรเลียม มาตรวัดความดัน (tree cap and gauge) 

อุปกรณ์เพิ่มและลดขนาดช่องทาง (surface choke) ที่ให้ปิโตรเลียมไหลผ่านไปสู่

เครื่องแยก

cementing การอัดซีเมนต์
การอัดซีเมนต์เหลวลงไปที่ก้นหลุมเจาะ เพื่อให้แทรกตัวเข้าไปใน
ช่องว่างระหว่างท่อกรุ (ดู  casing) กับผนังหลุมเจาะ และยึดท่อ
กรุกับผนังหลุมเจาะเข้าด้วยกัน ป้องกันของไหลจากชั้นหินที่ความ
ลึกระดับต่างๆ เข้ามาปะปน การอัดซีเมนต์ยังใช้ทดสอบการไหล
ในบางช่วงของหลุมเจาะ หรือใช้อุดหลุมเมื่อต้องการสละหลุมเจาะ 
(ดู abandon ประกอบ)

central processing platform (CPP) แท่นผลิตกลาง (ซีพีพี)
แทน่ขนาดใหญส่ำาหรบัรบัปโิตรเลยีม (ด ูpetroleum) จากหลมุผลติ
ของแท่นหลุมผลิตแต่ละแห่งเพื่อนำามาแยกสถานะ โดยปิโตรเลียม
จะถูกส่งเข้าอุปกรณ์แยกภาคสนาม (fi eld separator) ซึ่งจะแยก
ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) คอนเดนเสท (ดู condensate) 
และน้ำาออกจากกัน 

christmas tree คริสต์มาสทรี
อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยท่อและวาล์วติดตั้งบนปากหลุม (wellhead) 
เพื่อควบคุมการไหลของน้ำามันและก๊าซ และรักษาความดันในหลุม
ผลิตปิโตรเลียม (ดู petroleum)

Conductor

Surface

Intermediate

Production

Liner
(in some wells)

High Pressure
Reservoir

Lost Circulation

Fresh Water
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clay ดิน, ดินเหนียว, เคลย์
เศษหนิ หรอืแร ่หรอือนภุาคของเศษหนิ ดนิ ทราย ทีม่สีว่นประกอบ
ต่างๆ โดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร

claystone หินโคลน, หินเคลย์
หนิตะกอนเนือ้ละเอยีดทีป่ระกอบดว้ยอนภุาคดนิมากกวา่รอ้ยละ 67 
และอัดแน่นจนกลายเป็นหินแต่ยังไม่แข็งตัวนัก มักพบอยู่ที่ชั้นบน
ของหลุมผลิตปิโตรเลียม (ดู petroleum) บนบกในภาคกลางและ
ในอ่าวไทย บางทีเรียกว่าหินโคลน

coastal plain ที่ราบชายฝั่ง
ที่ราบอยู่ติดฝั่งทะเลนับจากแนวน้ำาลงต่ำาสุดขึ้นไปจนถึงแผ่นดินที่
อยู่ใกล้ที่สุด เกิดจากน้ำาทะเลและคลื่นกัดเซาะชายฝั่งจนผุกร่อน 
ต่อมาบริเวณนั้นยกตัวสูงขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเปลือก
โลกจนกลายเป็นที่ราบ ที่ราบชายฝั่งยังอาจเป็นที่ราบซึ่งเกิดจาก
กระแสน้ำาพัดพาเอาตะกอนมาทับถมไว้ในบริเวณใกล้ๆ ปากแม่น้ำา 
ตะกอนดังกล่าวต่อมากลายเป็นหินตะกอนที่กักเก็บปิโตรเลียมได้ 
(ดู petroleum)
 
compression platform (CP) แท่นอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน (ซีพี)
แท่นที่ใช้อัดก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) เพื่อเพิ่มแรง
ดัน เนื่องจากก๊าซที่ผ่านกระบวนการผลิตยังมีแรงดันไม่มากพอ  
จึงจำาเป็นต้องสร้างแท่นเพื่ออัดก๊าซโดยเฉพาะ ปัจจุบันในอ่าวไทย 
มีแท่นอุปกรณ์เพิ่มแรงดันจำานวน 1 แท่นอยู่ที่แหล่งเอราวัณ  
ผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท (ดู condensate) โดยบริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด

concession สัมปทาน
สิทธิในการสำารวจและผลิตปิโตรเลียม (ดู petroleum) ในพื้นที่ใด 
พื้นที่หนึ่งซึ่งรัฐให้แก่ภาคเอกชนเพื่อดำาเนินการภายใต้สัญญา
สัมปทาน การให้สัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทยเริ่มขึ้น 
หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  
และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยมีระยะ
เวลาในการสำารวจปิโตรเลียมไม่เกิน 8 ปีนับแต่วันให้สัมปทาน  
และระยะเวลาในการผลิตปิโตรเลียมไม่เกิน 30 ปีนับแต่วันถัดจาก
วนัสิน้ระยะเวลาสำารวจปโิตรเลยีม พระราชบญัญตัปิโิตรเลยีม (ฉบบั
ที่ 4) พ.ศ. 2532 ได้ปรับลดระยะเวลาในการสำารวจปิโตรเลียมลง
เหลือไม่เกิน 6 ปี และระยะเวลาในการผลิตปิโตรเลียมไม่เกิน 20 
ปี ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประเทศไทย
มีสัมปทานปิโตรเลียมทั้งหมด 62 สัมปทาน 80 แปลงสำารวจ  
เป็นพื้นที่บนบก 30 สัมปทาน 39 แปลงสำารวจ พื้นที่ใน 
อา่วไทย 31 สมัปทาน 38 แปลงสำารวจ และพืน้ทีใ่นทะเลอนัดามนั  
1 สัมปทาน 3 แปลงสำารวจ

ท่อนำา (conductor pipe) ซึ่งอยู่ช่วงบนสุดของหลุมเจาะ ท่อกรุ (casing) ใน

ช่วงระดับความลึกต่างๆ และชั้นที่ยิงทะลุผ่านท่อกรุเข้าไปในชั้นหินข้างหลุมเจาะ  

(perforated interval)

concessionaire ผู้รับสัมปทาน
ผู้ที ่ได้สิทธิ์ทำาการสำารวจและผลิตปิโตรเลียม (ดู petroleum) 
ในแปลงสำารวจ แปลงสำารวจแต่ละแปลงอาจมีผู้รับสัมปทาน
ร่วมกันหลายบริษัท เช่น แปลงสำารวจบี 15 (B 15) ในอ่าวไทยซึ่ง
เป็นที่ตั้งของแหล่งก๊าซบงกช (ดู Bongkot Field) ได้รับสัมปทาน 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2515 ปัจจุบันมีผู้รับสัมปทานร่วมกัน  
3 บริษัท คือ บมจ. ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม (ร้อยละ 
44.45) บจ. โททาลอีแอนด์พีไทยแลนด์ (ร้อยละ 33.33) และ  
บจ. บีจีเอเชียแปซิฟิกพีทีอี (ร้อยละ 22.22) ผู้รับสัมปทานราย
หนึ่งๆ อาจถือสัมปทานในแปลงสำารวจได้มากกว่า 1 แปลง เช่น 
บจ. เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลติ ถอืสมัปทานรว่มในแปลง
สำารวจในอ่าวไทยหมายเลข B 10, B 11, B 12, B 13, B 14A, 
B 15A และ B 12/27 เป็นต้น (ดู exploration block และ 
operator ประกอบ) 

condensate คอนเดนเสท
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนหนัก มีสภาพเป็นของเหลวอยู่
ร่วมกับก๊าซหรือละลายในก๊าซภายในหลุมผลิต นำามาแยกหรือ
ควบแน่นเป็นของเหลวในขั้นตอนการผลิตหรือแยกก๊าซธรรมชาติ  
(ดู natural gas) ประเทศไทยเริ่มผลิตคอนเดนเสทพร้อมกับก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ปริมาณการจำาหน่าย
คอนเดนเสททั่วประเทศตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2551  
มีประมาณ 353.80 ล้านบาร์เรล มูลค่ารวม 436,914 ล้านบาท 
ปริมาณการผลิตคอนเดนเสทของผู้รับสัมปทานทั้งหมดรวมกันใน
ปี 2551 ประมาณ 31.33 ล้านบาร์เรล ในอ่าวไทยมีการผลิต 
คอนเดนเสทจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ 16 แหล่ง ได้แก่ แหล่ง
เอราวัณ บรรพต สตูล สตูลใต้ ปลาแดง ตราด ปลาทอง กะพง  
ฟนูาน จกัรวาล จกัรวาลตะวนัตก โกมนิทร ์ไพลนิ ไพลนิเหนอื บงกช
และ แหล่งอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังมีการผลิตคอนเดนเสทจากแหล่ง
บนบกหนึง่แหลง่คอืทีแ่หลง่กา๊ซธรรมชาตสินิภฮูอ่ม จงัหวดัอดุรธาน ี

conductor pipe ท่อนํา
ท่อกรุที่อยู่ช่วงบนสุดของหลุมเจาะมีขนาดใหญ่กว่าท่ออื่นๆ  
ทำาหนา้ทีก่นัดนิทรายไมใ่หไ้หลเขา้มาในหลมุเจาะและไมใ่หเ้กดิโพรง
ข้างหลุม
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กระบวนการแยกน้ำามันดิบที่ส่งมาจากหลุมผลิตบนบกด้วยเครื่องแยกสองสถานะ (2-phase separator) 

core sample ตัวอย่างแท่งหิน
ตัวอย่างแท่งหินทรงกระบอกที่เก็บจากหลุมเจาะโดยใช้เครื่องมือ
พเิศษ นำามาวเิคราะห ์(core analysis) เพือ่ใหท้ราบสมบตัแิละชนดิ
ของหนิ เชน่ หนิตน้กำาเนดิปโิตรเลยีม หนิกกัเกบ็ปโิตรเลยีม เปน็ตน้

ตัวอย่างแท่งหิน
ตะแกรงร่อนเศษหินออกจากน้ำาโคลน เพื่อนำาเศษหินไปศึกษาคุณสมบัติ 

และแยกน้ำาโคลนไปหมุนเวียนใช้ในการเจาะต่อไป

cuttings เศษหิน
หินใต้ดินที่ถูกหัวเจาะ (ดู drilling bit) ตัดเป็นเศษเล็กๆ และถูกน้ำา
โคลนพาขึน้มาจากหลมุเจาะ การเกบ็เศษหนิตัง้แตช่ว่งบนของหลมุ
เจาะจนถงึกน้หลมุไปทำาการศกึษาทางธรณวีทิยาชว่ยใหส้ามารถระบุ
ชนิดและคุณสมบัติของหิน ตลอดจนคาดคะเนการเรียงลำาดับของ
ชั้นหินต่างๆ ในบริเวณที่สำารวจได้

crude oil production process กระบวนการผลิตน้ํามันดิบ
ขั้นตอนในการผลิตน้ำามันดิบที่แท่นผลิต เนื่องจากน้ำามันดิบที่ปั๊มขึ้นมาจากหลุมผลิตจะมีน้ำาและก๊าซ
ธรรมชาต ิ(ด ูnatural gas) ผสมอยูด่ว้ย จงึตอ้งนำาน้ำามนัดบิไปแยกทีเ่ครือ่งแยกสองสถานะหรอืวฏัภาค 
(two-phase separator) ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีน้ำาหนักเบาที่สุดจะถูกแยกออกทางด้านบนของเครื่องแยก 
เพื่อนำาไปใช้ผลิตไฟฟ้าที่สถานีผลิต ให้ความร้อน (heater) หรือนำาไปเผาทิ้ง (ดู flare) ส่วนน้ำามันดิบจะ
ถกูแยกไปเกบ็ทีถ่งัเกบ็น้ำามนัดบิเพือ่รอขนสง่ไปยงัโรงกลัน่น้ำามนัทางรถบรรทกุหรอืทางรถไฟ ในขณะทีน่้ำา
จากการแยกสถานะจะถูกนำาไปบำาบัดก่อนเก็บในถังเก็บต่อไป (ดู gas and condensate production 
process และ gas production process ประกอบ)
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Department of Mineral Fuels กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน รับผิดชอบกำากับดูแลการ
สำารวจและผลิตปิโตรเลียมของผู้รับสัมปทาน (ดู concessionaire) 
มีอำานาจหน้าที่ดังนี้คือ
1. บริหารจัดการเรื่องการให้สัมปทาน การสำารวจ การผลิต 
การเก็บรักษา การขนส่ง การขายและการจำาหน่ายปิโตรเลียม
2. กำาหนดแนวทางการจัดหา การพัฒนา และการจัดการแหล่ง
ปิโตรเลียม
3. วิเคราะห์ วิจัย ประเมินศักยภาพและปริมาณสำารองและ 
พัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4. พิจารณาสิทธิ ประสาน และอำานวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบ
การใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้ผกูพนัตอ่รฐัรวมทั้งจัดเก็บค่าภาค
หลวงและผลประโยชน์อื่นใดจากปิโตรเลียม
5. กำาหนดมาตรฐานการดำาเนินงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 
6. ประสานความร่วมมือในการสำารวจและพัฒนาแหล่งเชือ้เพลงิ
ธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม พื้นที่ทับซ้อนกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศอื่น
7. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศปิโตรเลียม และเช้ือเพลิง 
ธรรมชาติอื่นๆ
8.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ี ของ
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ หรือตามท่ีกระทรวงพลังงานหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย

หลุมพัฒนาที่ติดตั้งท่อผลิตปิโตรเลียม 2 ชนิดคือ ท่อชนิดสั้น (short string)  

และทอ่ชนดิยาว (long string) เพือ่แยกผลติปโิตรเลยีมในชัน้กกัเกบ็ระดบัตา่งๆ ออก

จากกนั โดยมอีปุกรณป์ดิกัน้ (packer) ไมใ่หป้โิตรเลยีมในแหลง่กกัเกบ็ชัน้ลา่งและชัน้

บนไหลมาผสมกันในหลุมผลิต แต่จะควบคุมปิโตรเลียมที่อยู่ชั้นล่างให้ไหลเข้าท่อยาว

และปิโตรเลียมที่อยู่ชั้นบนให้ไหลเข้าท่อสั้น

development well หลุมพัฒนา
หลุมที่เจาะเพื่อเตรียมผลิตน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ (ดู natural 
gas) หลังจากที่ได้เจาะหลุมประเมินผลพิสูจน์ปริมาณสำารอง  
(ดู reserve) แล้วว่าเพียงพอที่จะพัฒนาขึ้นได้ หลุมพัฒนาที่ติด
ตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่จำาเป็นเพื่อให้น้ำามันและก๊าซธรรมชาติไหล 
จากแหล่งกักเก็บขึ้นมาที่ปากหลุมเรียกว่าหลุมผลิตปิโตรเลียม 
(production well) ในปี พ.ศ. 2551 มีหลุมพัฒนาในประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น 412 หลุม แบ่งเป็นหลุมบนบก 54 หลุม และใน 
อ่าวไทย 358 หลุม 

การเจาะหลุมเอียง

directional drilling, deviated drilling การเจาะหลุมเอียง
เทคนคิการเจาะหลมุผลติโดยเจาะเปน็มมุเอยีงหรอืทแยงจากแนวดิง่ 
ซึง่จะครอบคลมุอาณาบรเิวณทีเ่ปน็แหลง่น้ำามนัหรอืกา๊ซไดม้ากทีส่ดุ 
ทำาใหส้ามารถเจาะหลมุพฒันา (development well) จากแทน่ผลติ 
(platform) เดียวกันได้หลายหลุม การเจาะหลุมเอียงยังเป็นวิธี 
หลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม 
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dolomite โดโลไมต์
หินจำาพวกคาร์บอเนตที่มีแร่โดโลไมต์ [CaMg (CO

3
)
2
] มากกว่าแคลไซต์ (CaCO

3
) มักเป็นโพรงหรือมีช่องแตกให้

เป็นที่กักเก็บปิโตรเลียมได้ (ดู petroleum) 
              
drill pipe ก้านเจาะ
ทอ่กลวง ยาว ปลายเปน็เกลยีว มนี้ำาหนกัมาก ใชต้อ่กบัหวัเจาะเพือ่เปน็ชอ่งทางใหน้้ำาโคลนไหลเวยีน กา้นเจาะแตล่ะ
ท่อนมีความยาวประมาณ 30 ฟุต แขวนห้อยไว้ด้วยเครื่องกว้านบนโครงสร้างหอคอย (derrick) เวลาเจาะก้านเจาะ
จะถกูตอ่เขา้ดวัยกนัทลีะกา้นโดยขนัเกลยีวกา้นเจาะอนัถดัไปกบักา้นเจาะอนัสดุทา้ยดา้นตรงขา้มกบัหวัเจาะ กา้นเจาะ
จะถูกหมุนโดยจานขับก้านเจาะ (rotary table) ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ และบังคับให้กว้านทำางานไปพร้อมกัน 
น้ำาหนักของก้านจะกดหัวเจาะซึ่งหมุนอยู่ให้บดตัดชั้นหินลงไป ขณะทำาการเจาะต้องควบคุมน้ำาหนักกดที่หัวเจาะให้
คงที่ รวมทั้งคอยปั๊มน้ำาโคลนลงไปตามก้านเจาะเพื่อให้ไหลเวียนกลับขึ้นมาปากหลุมพร้อมกับนำาเศษดินหินจากก้น
หลมุขึน้มาดว้ย น้ำาโคลนยงัชว่ยหลอ่ลืน่ ชว่ยลดความรอ้นทีเ่กดิขึน้ในหลมุเจาะ และชว่ยเคลอืบผนงัหลมุและปอ้งกนั
มิให้ของไหล (น้ำาหรือปิโตรเลียม) จากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมอันอาจทำาให้ผนังหลุมพังทลายหรือเกิดการระเบิดได้

ก้านเจาะที่ใช้งานแล้ว

drill ship เรือเจาะ
เรือท่ีมีอุปกรณ์การเจาะพร้อม สามารถเคล่ือนท่ีได้เอง เดิมใช้วิธี
ทอดสมอเพ่ือยึดตัวเรือให้อยู่กับท่ี แต่ปัจจุบันใช้เคร่ืองยนต์ใบพัดท่ี
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือปรับระดับและตำาแหน่งเรือให้
อยู่กับท่ี ข้อเด่นของเรือเจาะคือใช้เจาะในระดับน้ำาลึกได้ถึง 10,000 
ฟุต เม่ือ พ.ศ. 2519 มีการใช้เรือเจาะช่ือดิสคัฟเวอเรอร์ 534 
(Discoverer 534) เจาะหลุมสำารวจ W9-E-1 ในแปลงสำารวจของ 
บจ. เอสโซ่ เอกซ์พลอเรช่ัน แอนด์โพรดักช่ันไทยแลนด์ ในทะเล
อันดามัน ท่ีระดับน้ำาลึก 3,461 ฟุต (1,055 เมตร) โดยสามารถเจาะ
ลงไปในช้ันหินถึงระดับความลึกสุดท้ายท่ี 14,036 ฟุต (4,278 เมตร) 

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 27

เรือเจาะ
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drilling การเจาะ
ขั้นตอนหนึ่งในการสำารวจปิโตรเลียม (ดู petroleum) เพื่อ
พิสูจน์ว่าในบริเวณที่เชื่อว่ามีการกักเก็บปิโตรเลียมนั้นมี
น้ำามันหรือก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) อยู่จริง  และยงั
หมายรวมถงึการเจาะเพือ่การผลติปโิตรเลยีมดว้ย ในปฏบิตัิ
การเจาะหลมุปโิตรเลยีมตอ้งมแีทน่เจาะทีว่างอยูเ่หนอืพืน้ดนิ
หรอืเหนอืพืน้น้ำา มหีลมุเจาะซึง่อาจอยูล่กึลงไปใตผ้วิดนิหรอื
ผวิน้ำาหลายรอ้ยหลายพนัเมตร โดยอาจเปน็หลมุเจาะในแนว
ดิง่หรอืแนวเอยีง มบีคุลากรหลายฝา่ยปฏบิตังิานรว่มกนัเพือ่
ให้งานเจาะราบรื่นและสำาเร็จผล เป็นต้นว่า เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทผู้รับสัมปทาน (company 
man หรือ company representative) ดูแลการปฏิบัติ
งานทกุอยา่งทีแ่ทน่เจาะรวมทัง้การวางแผน การสัง่อปุกรณ ์
และการตดัสนิใจในระหวา่งปฏบิตักิาร ผูร้บัผดิชอบดแูลกลุม่
คนงานและแท่นเจาะ (tool pusher, drilling rig fore-
man, supervisor หรือ rig superintendent) ลูกจ้างของ
บริษัทรับจ้างเหมาเจาะ (drilling contractor) และคนงาน 
(roustabouts) ที่ทำางานอยู่บนแท่นเจาะ 

drilling bit หัวเจาะ
อุปกรณ์ส่วนปลายสุดที่ต่อกับเครื่องเจาะ สำาหรับตัดผ่าน
ชั้นหินให้แตกเป็นเศษหินเล็กๆ เพื่อให้น้ำาโคลนพาขึ้นมา
จากหลุมเจาะ มีหลายชนิดตามวัตถุประสงค์ของการใช้
งาน เช่น หัวเจาะชนิด 3 หัว สำาหรับทะลวงผ่านชั้นหิน
ที่ต้องการเจาะอย่างรวดเร็ว หัวเจาะชนิดมีรูกลวงสำาหรับ
เก็บตัวอย่างแท่งหิน

ระบบการเจาะ แสดงอปุกรณส์ำาคญัของแทน่เจาะทีอ่ยูบ่นดนิ และในหลมุเจาะใตด้นิ การเจาะหลมุตอ้ง

อาศัยการขับเคลื่อนของ 3 ระบบ คือ ระบบกว้าน (hoisting system) ระบบหมุนเวียนของน้ำาโคลน 

(circulating system) และระบบหมุนเจาะ (rotating system)

หัวเจาะแบบต่างๆ
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drilling fl uid, drilling mud น้ําโคลน
ส่วนผสมของโคลน น้ำา และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการเจาะเพื่อหล่อลื่น
หัวเจาะ (ดู drilling bit) และลดความร้อนของหัวเจาะ ช่วยนำาพาเศษดิน
เศษหิน (ดู cuttings) จากก้นหลุมขึ้นมาสู่ผิวดิน เคลือบและป้องกันผนังหลุม
เจาะไม่ให้พัง ควบคุมการไหลของน้ำามันหรือก๊าซขึ้นสู่ด้านบน และป้องกัน
มใิหข้องไหล (น้ำาหรอืปโิตรเลยีม) จากชัน้หนิทะลกัเขา้ในหลมุอนัอาจทำาใหผ้นงั
หลุมพังทลายหรือเกิดการระเบิด มีระบบหมุนเวียนน้ำาโคลนระหว่างก้านเจาะ 
(ดู drill pipe) กับผนังหลุมเจาะจากปากหลุมลงไปก้นหลุมอยู่ตลอดเวลา

ระบบหมุนเวียนน้ำาโคลน (drilling fl uid) ในหลุมเจาะ  เครื่องสูบน้ำาโคลนอัดน้ำาโคลนลงใน

ก้านเจาะ (drill pipe) ผ่านหัวเจาะที่กำาลังหมุนตัดชั้นหินลึกลงไป น้ำาโคลนจะนำาเศษหิน 

(cuttings) จากก้นหลุมเข้ามาในท่อกรุ (casing) ขึ้นมาที่ปากหลุม เศษหินจะผ่านไปตามรางน้ำา

โคลนเขา้สูท่ีร่อ่นเศษหนิ สว่นน้ำาโคลนจะถกูบำาบดัในถงัน้ำาโคลนกอ่นสง่กลบัเขา้เครือ่งสบูน้ำาโคลน

เพื่อหมุนเวียนไปใช้ในหลุมเจาะได้อีก
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drillstem test (DST) การทดสอบอัตราการไหล (ดีเอสที)
การทดสอบหลุมสำารวจหลังจากเจาะได้ถึงความลึกที่ต้องการ 
เพื่อหาปิโตรเลียมในชั้นหินเป้าหมายที่ช่วงความลึกนั้น  
รวมทั้งหาอัตราการไหลและลักษณะของของไหลในชั้นหิน 
หาความดันดั้งเดิมของชั้นหินและหาสมบัติของชั้นหินที่มีต่อ
การไหลด้วย การทดสอบแยกออกเป็น 4 ช่วง คือ 
1. ชว่งกอ่นเปดิใหไ้หล (pre-flow period) เปน็ชว่งการผลติ
เพื่อทำาความสะอาดหลุมและกำาจัดสิ่งกีดขวางการไหลในชั้น
หินอันเนื่องมาจากน้ำาโคลน (ดู drilling fluid) เข้าไปอุดตาม
ช่องว่างในชั้นหินขณะทำาการเจาะ 
2. ช่วงปิดการไหลขั้นแรก (initial shut-in period) เป็น
ชว่งทีป่ดิใหค้วามดนัในชัน้หนิลดลงจากชว่งกอ่นเปดิใหไ้หลอนั
เนื่องจากการอุดตัน เพื่อให้ได้ความดันตามปกติของชั้นหินที่
ต้องการทดสอบ 
3. ช่วงเปิดให้ไหลเต็มที่ (main-flow period) เป็นช่วงที่
ต้องการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ เมื่อเปิดให้ของไหลจากชั้น
หนิไหลไดเ้ตม็ที ่เกบ็ตวัอยา่งของไหลมาตรวจสอบปรมิาณน้ำา 
ปรมิาณกา๊ซ ความดนั และอณุหภมู ิโดยใหไ้หลผา่นชอ่งขนาด
ต่างๆ (variable choke) บันทึกปริมาตรตัวอย่างของไหลที่
ขึ้นมาถึงปากหลุมและนำาไปวิเคราะห์แยกแต่ละชนิด รวมทั้ง
บันทึกความดันและอุณหภูมิ 
4. ช่วงปิดการไหลขั้นสุดท้าย (final shut-in period) 
เปน็การบนัทกึความดนัของชัน้หนิ รปูรา่งเสน้กราฟของระดบั
ความดันที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจะแสดงถึงสภาพให้ซึมผ่านได้ (ดู   
permeability) ของชั้นหิน ตลอดจนระดับความเสียหาย
ของชั้นหินที่เกิดระหว่างการเจาะ การทดสอบอัตราการไหล
ของปิโตรเลียมในหลุมเจาะเพื่อวางแผนการผลิตที่พัฒนาไป
ใช้กับหลุมเจาะขนาดเล็กเรียกว่าทีเอสที (tubing surface 
testing, TST)

การทดสอบอัตราการไหลโดยหย่อนเครื่องทดสอบลงในหลุมเจาะถึงระดับความลึก

ของชั้นหินที่ต้องการทดสอบ ทดสอบอัตราการไหลของชั้นหินโดยใช้แพคเกอร์ยาง 

(packer) 2 ชิ้นอุดด้านล่างและด้านบนของชั้นหินที่อาจจะทำาเป็นชั้นผลิตปิโตรเลียม
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Erawan field แหล่งเอราวัณ
แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยท่ีถูกค้นพบโดยการเจาะสำารวจของ บจ. ยูเนียนออยล์ 
แห่งประเทศไทย (Union Oil Company of Thailand) และ บจ. เซ้าท์อีสต์
เอเชียปิโตรเลียมเอ็กซพลอเรช่ัน (South East Asia Petroleum Exploration  
Co., Ltd.) เม่ือปลายปี พ.ศ. 2515 ซ่ึงเป็นการพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ 
คร้ังแรกของประเทศไทย ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) ดำาเนินงานโดย บจ. เชฟรอนประเทศไทย
สำารวจและผลิต ณ ส้ินปี พ.ศ. 2551 คาดว่าแหล่งเอราวัณมีปริมาณสำารองท่ีพิสูจน์แล้ว 
(proved reserve) แยกเป็นก๊าซธรรมชาติประมาณ 779,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต และ 
คอนเดนเสทประมาณ 25.07 ล้านบาร์เรล

exploration block แปลงสํารวจ
เขตพืน้ทีบ่นบกและในทะเลทีก่ำาหนดขึน้เพือ่ใหบ้รษิทัน้ำามนัยืน่ขอสมัปทาน (ด ูconcession) 
ปิโตรเลียม (ดู petroleum) การแบ่งแปลงสำารวจในอ่าวไทยใช้วิธีลากเส้นขนานกับเส้น
ละตจิดูหา่งกนั 20 ลปิดาจากฝัง่ดา้นอา่วไทยไปชนกบัเสน้สกดัไหลท่วปี ซึง่ทำาใหแ้บง่แปลง
สำารวจได ้19 แปลง มพีืน้ทีแ่ปลงละประมาณ 10,000 ตารางกโิลเมตร ในทะเลอนัดามนั
ใชว้ธิกีารเดยีวกนันีล้ากเสน้ขนานออกจากแนวฝัง่ไปทางทศิตะวนัตกชนกบัเสน้สกดัเขต
ไหล่ทวีปแบ่งพื้นที่เป็นแปลงสำารวจในเขตน้ำาตื้นได้ 6 แปลง และแปลงสำารวจในเขต
น้ำาลึกเกินกว่า 200 เมตรได้ 3 แปลง
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กำาหนดระยะเวลาสำารวจปิโตรเลียมไว้ไม่เกิน 
แปดปีนับแต่วันให้สัมปทาน ผู้ที่ได้รับสิทธิสำารวจปิโตรเลียมต้องคืนพื้นที่ร้อยละ 
หา้สบิของแปลงสำารวจแปลงนัน้เมือ่ครบหา้ปนีบัแตว่นัเริม่ระยะเวลาสำารวจปโิตรเลยีม 
และต้องคืนพื้นที่ทั้งหมดเมื่อสิ้นระยะเวลาสำารวจปิโตรเลียม ต่อมาพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 กำาหนดให้มีระยะเวลาสำารวจไม่เกินหกปีนับแต่
วันให้สัมปทาน เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันเริ่มระยะเวลาสำารวจปิโตรเลียม ผู้รับสัมปทาน
ต้องคืนพื้นที่ร้อยละห้าสิบของพื้นที่แปลงนั้น และต้องคืนพื้นที่ทั้งหมดเมื่อสิ้นระยะ
เวลาสำารวจปิโตรเลียม พื้นที่ที่ได้คืนจากผู้รับสัมปทานรายเดิมและพื้นที่ซึ่งยังไม่มีผู้ขอ
สัมปทานสามารถนำามากำาหนดเป็นแปลงสำารวจแปลงใหม่ได้ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบนำาคำาขอสัมปทานในแปลงสำารวจที่มีผู้ยื่นขอภายในวันที่ 15 
ของทุกเดือนมาพิจารณาเพื่อนำาเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการปิโตรเลียม 
ซึ่งจะได้นำาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้ออก
สัมปทานปิโตรเลียมต่อไป (ดู concessionaire และ operator ประกอบ) 
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แปลงสำารวจปิโตรเลียมที่กระทรวงพลังงานประกาศเชิญชวนให้บริษัทผู้ประกอบการปิโตรเลียมยื่นขอสัมปทานเพื่อสิทธิสำารวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยแปลงสำารวจบนบกซึ่งมีพื้นที่ตั้งแต่ 1,893-3,999 ตารางกิโลเมตร จำานวน 56 แปลง (ชื่อแปลงเป็นตัวอักษร L ตามด้วยหมายเลข

ส่วน /50 หมายถึง พ.ศ. 2550) และแปลงสำารวจในอ่าวไทยซึ่งมีพื้นที่ตั้งแต่ประมาณ 121-11,710 ตารางกิโลเมตร จำานวน 9 แปลง (ชื่อแปลงเป็นตัวอักษร G) รวมเป็น

พื้นที่ทั้งหมด 235,606 ตารางกิโลเมตร ประกาศนี้มีอายุ 1 ปี โดยเริ่มยื่นขอสัมปทานได้ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ในช่วง 6 เดือนแรก คือ (กรกฎาคม-ธันวาคม)

มีผู้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมสำาหรับแปลงสำารวจ 34 แปลง (26 แปลงบนบก และ 8 แปลงในทะเลอ่าวไทย) รวม 32 ราย (40 บริษัท) 54 คำาขอ
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exploration well, exploratory well หลุมสํารวจ
หลุมเจาะสำารวจปิโตรเลียม (ดู petroleum) ทั้งที่อยู่ในขั้นสำารวจ
ปิโตรเลียมในบริเวณที่ยังไม่มีการพิสูจน์ หรือที่พิสูจน์แล้วแต่ยังไม่
แน่ชัดว่ามีปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1. หลุมแรกสำารวจ (wildcat well) เป็นหลุมแรกเจาะ
เพ่ือสำารวจหาปิโตรเลียมในพ้ืนท่ีท่ีไม่เคยพบน้ำามันหรือก๊าซธรรมชาติ 
(ดู natural gas) มาก่อนเลย 
2.  หลุมประเมินผล (appraisal well) เป็นหลุมเจาะในพื้นที่
ทีส่ำารวจพบน้ำามนัและกา๊ซธรรมชาตแิลว้ เพือ่หาขนาดขอบเขตและ
ประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่งน้ำามันและก๊าซธรรมชาติน้ัน
3. หลุมสำารวจขอบเขต (delineation well) เป็นหลุมเจาะเพื่อหา
ขอบเขตของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม ข้อมูลในปี พ.ศ. 2551 แสดง
ว่าประเทศไทยมีหลุมสำารวจทั้งสิ้น 47 หลุม เป็นการเจาะสำารวจ
บนบก 21 หลุม (พบปิโตรเลียม 13 หลุม) และเจาะสำารวจใน
อ่าวไทย 26 หลุม (พบปิโตรเลียม 20 หลุม)

fault รอยเลื่อน
แนวที่ชั้นหินแตกเลื่อนออกจากกัน อาจเป็นแนวยาวหลายร้อย
กิโลเมตร เช่น รอยเลื่อนแซนแอนเดรอัส (San Andreas Fault) 
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐอเมริกา รอยเลื่อนอาจจะดึงชั้นหิน
เนื้อแน่น เช่น หินดินดาน มาต่อกับชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมทำาให้
ปิโตรเลียมไหลออกไปไม่ได้

Drill pipe

Drill pipe
Handing Sub
Choke Assembly
Dual shut in 
pressure valve

Bypass Ports

Reverse Circulation
ports

Upper body
pressure equalizer

Gas?
Point of interest

Oil?

Water?

Pressure Recorder

Jars (Hydraulic)

Safety Joint

Bypass Ports

Top packer Assy
(expanding)

equalising tube

pressure recorders

Bottom packer Assy
(expanding)

X-O sub

Flush joint

Shoe

Pressure equalizer
ports

Reversing Sub

Typical Fishing String

Heavyweight drillpipe

Jar accelerator

Drill collars or
Heavyweight drillpipe

Jar

Bumper sub

Overshot

ลักษณะการใช้เครื่องมือชนิดจับยึด (overshot) ดึงอุปกรณ์การเจาะ

ที่หลุดค้างอยู่ก้นหลุมเจาะ

โครงสร้างรอยเลื่อนที่ทำาให้น้ำามันและก๊าซถูกกักเก็บไว้ 
โดยมีหินดินดานเนื้อแน่น (impervious shale) มาปิดบัง

fi eld แหล่ง
พื้นที่ในแอ่งซึ่งมีปิโตรเลียม (ดู petroleum) กักเก็บอยู่ เช่น แหล่ง
น้ำามนัสริกิติิอ์ยูใ่นแอง่พษิณโุลก แหลง่กา๊ซเอราวณัอยูใ่นแอง่ปตัตานี

fi shing การกู้อุปกรณ์การเจาะ
การนำาอุปกรณ์การเจาะ เช่น ก้านเจาะ (ดู drill pipe) 
หัวเจาะ (ดู drilling bit) ที่หลุดหรือขาด ตลอดจนเศษวัสดุที่
ติดค้างอยู่ในหลุมเจาะซึ่งเรียกรวมๆ ว่าฟิช (fi sh) ขึ้นมาจาก
หลุมเจาะก่อนที่จะทำาการเจาะต่อไป เป็นปฏิบัติการที่ต้องใช้
ความชำานาญสูงและต้องใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ 
เช่น เครื่องมือชนิดจับยึด (overshot) หรือเครื่องมือชนิด
แม่เหล็กจับยึด (fi shing magnet) หากกู้อุปกรณ์ที่ติดค้าง
อยู่ไม่สำาเร็จ จะต้องเจาะหลุมใหม่ในแนวทแยงจากแนวเดิม 
(sidetrack) เพื่อให้การเจาะดำาเนินต่อไปได้

 

เครื่องมือชนิดแม่เหล็กจับยึด (fi shing magnet) ใช้ดึงอุปกรณ์การเจาะ

ชิ้นไม่ใหญ่นัก เช่น หัวเจาะ (bit cone) ที่หลุดค้างอยู่ก้นหลุมเจาะ
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flare platform (FP) แท่นเผาก๊าซทิ้ง (เอฟพี)
แท่นเผาก๊าซความดันต่ำาหรือก๊าซความดันสูงบางส่วนจากเครื่อง
แยกทิ้งเพื่อความปลอดภัย (ดู flare ประกอบ) เพราะหากก๊าซดัง
กล่าวสะสมมากเกินไปอาจเกิดการระเบิดและเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินบนแท่นผลิตปิโตรเลียมได้ ปัจจุบันในอ่าวไทยมีแท่น
เผาก๊าซทิ้งอยู่ 12 แท่น

floating production storage and off-loading (FPSO)
เรือผลิตและเก็บ (เอฟพีเอสโอ)
เรือที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและเก็บคอนเดนเสท  
(ดู condensate) หรือน้ำามันดิบที่ผ่านกระบวนการแยกไว้รอการ
ขนถ่ายเพื่อจำาหน่ายต่อไป ปัจจุบันในอ่าวไทยมีเรือผลิตและกักเก็บ  
2 ลำา ที่แหล่งทานตะวันใช้ในการผลิตน้ำามันดิบ คอนเดนเสท และ
ก๊าซธรรมชาติและที่แหล่งจัสมิน

floating storage and off-loading (FSO), floating storage 
unit (FSU) เรือเก็บ (เอฟเอสโอ, เอฟเอสยู) 
เรือที่ทำาหน้าที่เป็นถังเก็บน้ำามันขนาดใหญ่ใช้เก็บคอนเดนเสท  
(ดู condensate) และน้ำามันดิบที่ผ่านกระบวนการแยกแล้วไว้
รอการขนถ่ายเพื่อจำาหน่ายต่อไป ปัจจุบันในอ่าวไทยมีเรือเก็บรวม  
6 ลำา อยู่ที่แหล่งเอราวัณ ปลาทอง บงกช นางนวล เบญจมาศ 
และทีพ่ืน้ทีพ่ฒันารว่มไทย-มาเลเซยี (ด ูMalaysia-Thailand Joint 
Development Area)

flare, flaring การเผาก๊าซทิ้งที่ปล่อง
การเผาก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำาไปใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำาไปซื้อ
ขายทิ้งไป ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
เพือ่กำาจดักา๊ซทีไ่มต่อ้งการและปอ้งกนัไมใ่หก้า๊ซสะสมตวัมากจนเกดิ
การระเบิดขึ้นได้ (ดู flare, หมวดสิ่งแวดล้อม ประกอบ)

การเผาก๊าซความดันต่ำาบนแท่นผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย

flood-plain ที่ราบน้ําท่วมถึง
ที่ราบริมแม่น้ำาหรือลำาธารซึ่งมักมีน้ำาท่วมเป็นครั้งคราว ในหน้าฝน
หรือหน้าน้ำา เป็นที่กำาเนิดของหินตะกอน

flood-plain deposit สิ่งทับถมที่ราบน้ําท่วมถึง
ตะกอนดนิทรายทีน่้ำาในแมน่้ำาไหลหลากนำาพาไปตกจมทบัถมแผเ่ปน็
บริเวณกว้างบนที่ราบน้ำาท่วมถึง สิ่งทับถมที่เกิดเป็นที่ราบน้ำาท่วม
ถึงและส่วนที่มาทับถมใหม่นี้จะหนามากที่สุดตรงบริเวณใกล้แม่น้ำา 
และจะบางลงในบริเวณที่ห่างออกไป ตะกอนดังกล่าวต่อมากลาย
เป็นหินตะกอน

fluvial deposit สิ่งทับถมธารน้ําพา
สิ่งตกจมที่ประกอบด้วยวัตถุน้ำาพา ตะกอนดังกล่าวต่อมากลายเป็น
หินตะกอน

fossil ซากดึกดําบรรพ์
หลักฐานเกี่ยวกับร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ประทับอยู่ในหิน  
บางแห่งเป็นรอยพิมพ์ บางแห่งมีซากเดิมปรากฏอยู่ด้วย

gas and condensate production process กระบวนการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
การผลิตก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) และคอนเดนเสท   
(ดู condensate) ที่แท่นผลิต รวมกระบวนการผลิตน้ำามันดิบ 
(ดู crude oil production process) และกระบวนการผลิต
ก๊าซธรรมชาติ (ดู gas production process) เข้าด้วยกัน  
กา๊ซธรรมชาตทิีพ่บในอา่วไทยเปน็กา๊ซชนดิเปยีก (wet gas) ของไหล
ที่ปั๊มขึ้นมาจากหลุมผลิตจึงมีทั้ง 3 สถานะคือ ก๊าซธรรมชาติ 
คอนเดนเสท และน้ำา เมื่อของไหลจากหลุมผลิตหลายๆ หลุม
ถูกผ่านเข้าเครื่องแยกสถานะ ก๊าซธรรมชาติที่มีน้ำาหนักเบาที่สุด 
ถูกแยกออกทางด้านบนของเครื่อง จากนั้นจึงผ่านเข้าระบบอัด
ความดันเพื่อเพิ่มความดัน ก่อนจะผ่านเข้าระบบดูดความชื้น 
(glycol contactor) เพื่อแยกน้ำาที่อิ่มตัวอยู่ในก๊าซธรรมชาติออก  
ก๊าซธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการดูดความชื้นแล้วจะถูกส่งผ่าน
มาตรวัด (metering) ในระบบการซื้อขายและส่งเข้าเส้นท่อของ 
บมจ. ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม ต่อไป น้ำาที่แยกออกจาก
กระบวนการผลติ ตอ้งผา่นการบำาบดักอ่นกำาจดัทิง้ สว่นคอนเดนเสท 
ที่ออกจากเครื่องแยกสถานะจะผ่านเข้าระบบการทำาให้เสถียร  
(stabilization) เพือ่ใหค้อนเดนเสทคงตวัอยูใ่นสถานะของของเหลว 
และเกิดความปลอดภัยในการส่งไปเก็บรักษายังเรือกักเก็บเพื่อรอ
การจำาหน่าย (ดูภาพประกอบหน้า 35) 
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gas field แหล่งก๊าซธรรมชาติ
พืน้ทีใ่ตด้นิซึง่มแีหลง่กำาเนดิกา๊ซสะสมอยู ่ทัง้ทีอ่ยูบ่นบกและในทะเล การสำารวจปโิตรเลยีม (ด ูpetroleum) 
ในประเทศไทยในระยะแรกนั้นมุ่งหวังเฉพาะแหล่งน้ำามันที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ทันที 
ขนส่งได้ง่าย มีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงไม่ให้ความสำาคัญกับก๊าซธรรมชาติ  
(ดู natural gas) เนื่องจากต้องขนส่งทางท่อและใช้เงินลงทุนสูง และต้องมั่นใจได้ว่าแหล่งก๊าซนั้นมี
ขนาดใหญ่พอคุ้มค่าต่อการลงทุน หลุมเจาะสำารวจปิโตรเลียมหลุมแรกในอ่าวไทย เจาะเมื่อปี พ.ศ. 2514 
จนถึงความลึก 2,935 เมตร โดย บ.โคโนโค (CONOCO ชื่อเต็มคือ Continental Oil Company 
of Thailand) พบก๊าซธรรมชาติและน้ำามันดิบเล็กน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 บ.ยูเนียนออยล์แห่ง
ประเทศไทย (Union Oil Company of Thailand) เจาะหลุม 12-1 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเอราวัณ 
12-01) ถึงความลึกสุดท้าย 3,526 เมตร พบก๊าซธรรมชาติ จึงได้เจาะหลุมประเมินผลอีกหลายหลุม
จนพบแหล่งก๊าซเอราวัณที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ได้เป็นแหล่งแรก แหล่งก๊าซของประเทศส่วนมากอยู่ใน 
อ่าวไทย ได้แก่ แหล่งเอราวัณ บรรพต สตูลใต้ สตูล ปลาแดง ตราด ปลาทอง กะพง สุราษฎร์ ปลาหมึก  
ฟนูาน จกัรวาล จกัรวาลตะวนัตก โกมนิทร ์ไพลนิ ไพลนิเหนอื ยะลา บงกช อาทติย ์ทานตะวนั ราชพฤกษ ์
เบญจมาศ เบญจมาศเหนือ มะลิวัลย์ จามจุรีเหนือ แหล่งก๊าซบนบกมีจำานวนน้อย ได้แก่ แหล่งน้ำาพอง
จังหวัดขอนแก่น แหล่งสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี และก๊าซที่เกิดร่วมกับน้ำามันดิบในกลุ่มแหล่งสิริกิติ์
จังหวัดกำาแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2551 ผู้รับสัมปทาน (ดู concessionaire) ขายก๊าซธรรมชาติท้ังบนบกและ
ในทะเลรวมประมาณ 0.916 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (Tscf) มูลค่าประมาณ 148,803 ล้านบาท ปริมาณก๊าซ
ธรรมชาติท่ีขายไปแล้วต้ังแต่ พ.ศ. 2524-2551 ประมาณ 11.978 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (Tscf) รวมมูลค่า
ประมาณ 1,180,637 ล้านบาท
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กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสทและน้ำา
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gas production process กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ
การผลิตก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ที่เป็นก๊าซชนิดแห้ง  
(dry gas) คือไม่มีคอนเดนเสท (ดู condensate) ปนอยู่ด้วย  
ในการผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งกักเก็บที่อยู่ร่วมกับน้ำา ต้องนำา
ของไหลจากหลุมผลิตไปแยกน้ำาออกที่เครื่องแยกสถานะ ก๊าซ
ธรรมชาติที่มีน้ำาหนักเบาที่สุดจะแยกออกทางด้านบนของเครื่อง 
จากนั้นจะผ่านเข้าระบบดูดความชื้นเพื่อแยกน้ำาที่อิ่มตัวอยู่ใน
ก๊าซธรรมชาติออก ก่อนจะนำาไปผ่านมาตรวัด (metering) ใน
ระบบการซื้อขายและส่งเข้าเส้นท่อเพื่อจำาหน่ายต่อไป น้ำาที่แยก
ออกจากกระบวนการผลิตนี้ต้องนำาไปผ่านการบำาบัดก่อนกำาจัดทิ้ง  
(ดู crude oil production process และ gas and condensate 
production process ประกอบ)

geologic map แผนที่ธรณีวิทยา
แผนที่ที่แสดงข้อมูลต่างๆ ทางธรณีวิทยา ได้แก่ ขอบเขตการ
แผ่กระจายตัวและธรรมชาติของหน่วยหินต่างๆ โครงสร้างทาง
ธรณวีทิยาทีป่รากฏใหเ้หน็ เชน่ ชัน้หนิคดโคง้ การวางตวัของชัน้หนิ 
รอยเลื่อน รอยแตก แหล่งแร่ แหล่งปิโตรเลียม (ดู petroleum)  
เป็นต้น มีขอบเขตการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการ
ค้นหาทรัพยากร เช่น หิน แร่ ปิโตรเลียม แหล่งวัสดุอุตสาหกรรม
และวัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ ด้านการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำา
บาดาล ด้านการชลประทาน เช่น การสร้างเขื่อน ฝายน้ำาล้น  
อ่างเก็บน้ำา ด้านการพัฒนาและการจัดการเรื่องการใช้ที่ดิน ข้อมูล
พื้นฐานจากแผนที่ธรณีวิทยาสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เชน่ การแกไ้ขปรบัปรงุสภาวะแวดลอ้มของมนษุย ์แผนทีธ่รณวีทิยา
จัดแบ่งชนิดได้ตามขนาดหรือมาตราส่วนของการทำาแผนที่และ
ลักษณะการใช้งาน ได้แก่ แผนที่สำารวจชนิดหยาบ (มาตราส่วน
ประมาณ 1:250,000 หรือน้อยกว่า เช่น 1:1,000,000) แผนที่
ธรณวีทิยาภมูภิาค (มาตราสว่นของแผนทีป่ระมาณ 1:25,000 หรอื 
1:50,000) แผนที่ธรณีวิทยาชนิดละเอียด (มาตราส่วน 1:10,000 
หรอืมากกวา่) สว่นแผนทีธ่รณวีทิยาเฉพาะทางเปน็แผนทีท่ีต่อ้งการ
ศึกษารายละเอียดเพื่อประยุกต์ใช้ในงานเฉพาะทาง การกำาหนด
มาตราส่วนขึ้นอยู่กับความละเอียดของงานที่ต้องการ เช่น 1:500, 
1:1,000 หรือ 1:10,000
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กระบวนการผลติกา๊ซธรรมชาตชินดิแหง้ (dry gas) ของไหลจากหลมุผลติถกูสง่เขา้มาทาง

ทอ่เขา้เครือ่งแยกสถานะ (separator) เพือ่แยกสว่นทีเ่ปน็กา๊ซ และ น้ำา ออกจากกนั แตล่ะ

ส่วนต้องผ่านกระบวนการที่จำาเป็นก่อนส่งเข้าเส้นท่อ หรือกักเก็บ หรือกำาจัดทิ้งตามลำาดับ
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geologic time scale มาตราธรณีกาล
การลำาดับอายุทางธรณีวิทยาโดยเริ่มตั้งแต่กำาเนิดโลกประมาณกว่า 4,700 ล้านปีมาแล้ว ระหว่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่และย่อย 
ทัง้ในทางโครงสรา้งของโลกและววิฒันาการของสิง่มชีวีติ เพือ่ความสะดวกนกัวทิยาศาสตรไ์ดแ้บง่ธรณกีาลออกเปน็ บรมยคุ (eon) มหายคุ 
(era) ยุค (period) สมัย (epoch) และช่วงอายุ (age)

ตาราง¸ร³ีกาล
บรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period)

สมัย
(Epoch)

เวลา
(ล้านป‚) 

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

ฟาเนอโรโซอิก 
(Phanerozoic)

ซีโนโซอิก 
(Cenozoic)

ควอเทอร์นารี 
(Quaternary)

โฮโลซีน
(Holocene) 

0.01

ไพลสโตซีน
(Pleistocene) 

1.8 มนุษย์เรียนรู้การใช้ไฟ 

เทอร์เชียรี (Tertiary) 

ไพลโอซีน 
(Pliocene)

5 กำาเนิดโฮโมฮาบิลิส (homo habilis) 

ไมโอซีน 
(Miocene)

23
กำาเนิดโฮมินิด (hominid)

กำาเนิดเอป 

โอลิโกซีน
(Oligocene) 

37
กำาเนิดสัตว์ประเภท
ก่อนเอป (ape)

อีโอซีน
(Eocene)

55 บรรพบุรุษของลิงมีหาง 

พาลีโอซีน
(Paleocene)

65 กำาเนิดสัตว์ไพรเมต (primate) 

มีโซโซอิก
(Mesozoic)

ครีเทเชียส 
(Cretaceous)

140 ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ 

จูแรสซิก (Jurassic) 210 กำาเนิดสัตว์ประเภทนก

ไทรแอสซิก (Triassic) 240 เกิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

พาลีโอโซอิก
(Paleozoic)

เพอร์เมียน (Permian) 280 ไม่มีเหตุการณ์สำาคัญ

คาร์บอนิเฟอรัส
(Carboniferous) 

360 กำาเนิดสัตว์เลื้อยคลาน

เดโวเนียน (Devonian) 400 กำาเนิดสัตว์ครึ่งบก ครึ่งน้ำา

ไซลูเรียน (Silurian) 435 กำาเนิดปลาที่มีขากรรไกร

ออร์โดวิเซียน (Ordovician) 500 กำาเนิดสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

แคมเบรียน (Cambrian) 570 กำาเนิดสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง

โพรเทอโรโซอิก
(Proterozoic) 

ปลาย

พรีแคมเบรียน
(Precambrian)

ปลาย
แอลกองเคียน
(Algonkian) 

900 กำาเนิดสัตว์ที่หายใจด้วยออกซิเจน

กลาง
ต้น

1,600

ต้น 2,500 กำาเนิดสัตว์เซลล์เดียว

คริปโทโซอิก 
(Cryptozoic)

อาร์เคียน (Archaean)
4,000

กำาเนิดโลก
4,700

ตารางธรณีกาลดัดแปลงจากพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา

กำาเนิดสัตว์ประเภทนก
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geological survey การสํารวจธรณีวิทยา
การรวบรวมข้อมูลจากการสำารวจในอดีตมาศึกษาและประเมินผล 
เพือ่นำาไปใชใ้นการสำารวจภาคสนาม การศกึษาภาพถา่ยทางอากาศ 
ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อประเมินโครงสร้างธรณีเบื้องต้นก่อนลงมือ
ตรวจสอบในพื้นที่ การวัดทิศทางการวางตัวของชั้นหิน การสำารวจ
โครงสร้างธรณีของชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม (ดู petroleum)  
การเก็บตัวอย่างหินเพื่อวิเคราะห์อายุและสารต้นกำาเนิดปิโตรเลียม

ภาพตัดขวางของแหล่งน้ำามันดิบสิริกิติ์ถึงความลึก 5 กิโลเมตรใต้พื้นดินในแนวตะวัน

ออก-ตะวันตก แสดงลักษณะหินฐานทางด้านตะวันตกถูกแรงภายในโลกกระทำาให้

เลื่อนตัวลงลึกกว่า 4 กิโลเมตร ในขณะที่หินฐานทางด้านตะวันออกทรุดตัวลึกลงไป

ไมถ่งึ 1 กโิลเมตร จงึเรยีกโครงสรา้งดงักลา่ววา่กึง่แกรเบน (ถา้หนิฐานดา้นตะวนัออก

และด้านตะวันตกทรุดตัวลงลึกเท่าๆ กัน จะเรียกโครงสร้างนี้ว่าแกรเบน)

การสำารวจธรณีวิทยาภาคสนาม

geophone จีโอโฟน
อุปกรณ์ที่ใช้รับคลื่นเสียงสะท้อนจากชั้นหินต่างๆ ใช้ในขั้นตอนการ
เกบ็ขอ้มลูในการสำารวจวดัคลืน่ไหวสะเทอืน (ด ูseismic acquisition 
ประกอบ) 

geophone array แถวลําดับจีโอโฟน
การพ่วงจีโอโฟนตามแนวสำารวจเป็นแถวลำาดับเข้าด้วยกัน สถานี
รับคลื่นแต่ละแห่งจะมีจีโอโฟน ประมาณ 12-24 เครื่อง แต่ละ
เครื่องห่างกันประมาณ 1-5 เมตร คลื่นสัญญาณจะถูกส่งไปตาม
สายเคเบิลและบันทึกบนเทปแม่เหล็กโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ครั้งละ 48-120 สถานี ในช่วงเวลาประมาณ 5 วินาที การบันทึก
สัญญาณคลื่นนี้จะต้องไม่มีคลื่นเสียงหรือคลื่นสั่นสะเทือนชนิดอื่น
รบกวน เช่น คนเดิน ลมพัด หรือเสียงจากรถบรรทุก เพราะจะ
ทำาให้สัญญาณที่บันทึกมีคุณภาพไม่ดี เนื่องจากจีโอโฟนไวต่อความ
สะเทือนมาก

geophysical survey การสํารวจธรณีฟิสิกส์
การสำารวจข้อมูลโครงสร้างใต้ผิวโลกโดยอาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
แม่เหล็ก และไฟฟ้าที่แตกต่างกันของชั้นหิน การสำารวจวัดความ
เข้มของสนามแม่เหล็กโลกและความถ่วงจำาเพาะของชั้นหินช่วยให้
สามารถกำาหนดขอบเขตรปูรา่งของแอง่ทีม่ชีัน้ดนิปดิทบั ทัง้ยงัชว่ยให้
จำากดัพืน้ทีใ่หแ้คบลง หลงัจากนัน้จงึสำารวจวดัคลืน่ไหวสะเทอืนผา่น
ชั้นหินเพื่อประเมินโครงสร้างธรณีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่กักเก็บ
ปิโตรเลียม (ดู petroleum) อันเป็นเป้าหมายที่จะเจาะพิสูจน์ต่อไป

graben แกรเบน
พืดหินที่เลื่อนลงเป็นบล็อก โดยมีรอยเลื่อนขนาบเป็นแนวยาว 
สองขา้งพดืหนินัน้ อาจปรากฏใหเ้หน็บนผวิโลกหรอืไมก่ไ็ด ้ถา้ปรากฏ
จะมีลักษณะเป็นหุบเขา ร่องหุบเขา หรือแอ่ง ในบางพื้นที่ เช่น 
แหลง่น้ำามนัสริกิติิใ์นแอง่พษิณโุลก บนพืน้ผวิจะมลีกัษณะราบเรยีบ  
แต่ลักษณะข้างใต้ดินจะเป็นกึ่งแกรเบน (half-graben)

รปูรา่งและขนาดของจโีอโฟนทีม่หีมดุปกัตรงึไวบ้นพืน้ดนิและมสีายเคเบลิสง่คลืน่เสยีง

สะท้อนเข้าเครื่องรับและบันทึกบนเทปแม่เหล็กโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
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horizontal well drilling การเจาะหลุมในแนวราบ
การเจาะหลมุปโิตรเลยีม (ด ูpetroleum) โดยใหห้วัเจาะทะลวงเปน็
แนวนอนเขา้ไปในชัน้กกัเกบ็ปโิตรเลยีมใหม้ากทีส่ดุ ทำาใหป้โิตรเลยีม
ไหลเข้าสู่หลุมเจาะได้สะดวกจึงผลิตปิโตรเลียมได้มากขึ้น  

initial reserve ปริมาณสํารองเบื้องต้น
ปริมาณน้ำ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas)  
ที่ประมาณการณ์ว่าจะผลิตได้จากแหล่งกักเก็บที่สำารวจพบแล้ว  
รวมถงึปรมิาณทีผ่ลติไปแลว้ทัง้หมดและปรมิาณทีค่าดวา่จะสามารถ
ผลิตได้ในอนาคต ทั้งนี้เป็นไปตามเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจที่
คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น (ดู ultimate reserve และ unrecover-
able volume ประกอบ) 

jack-up rig แท่นเจาะแจ็กอัป
แท่นเจาะในทะเล ประกอบด้วยขา 3-5 ขา แต่ละขายาวประมาณ 
300-500 ฟุต ช่วยค้ำาจุนตัวแท่นติดกับพื้นใต้ทะเล สามารถเจาะใน
น้ำาลึกตั้งแต่ 13-350 ฟุต ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ

เรือลากเครื่องรับสัญญาณคลื่นที่ผูกติดกันเป็นสายยาวท้ายเรือ

ขณะสำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนในทะเล

การเจาะจากแท่นผลิต (wellhead platform) ใช้หัวเจาะเจาะหลุมในแนวราบเข้าสู่

ชั้นน้ำามัน และอาศัยแรงดันจากชั้นน้ำาด้านล่าง และชั้นก๊าซด้านบนช่วยในการผลิต

hydrophone ไฮโดรโฟน
เครื่องรับสัญญาณคลื่นสะท้อนกลับจากชั้นหินชนิดใต้ผิวโลก ใช้ใน
การสำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนในทะเล ลึกจากผิวน้ำา 5-8 เมตร  
ตอ่พว่งกนัยาวประมาณ 3,000 เมตร มจีำานวน 1 สายหรอืมากกวา่  
ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางต่างๆ ออกจากแนว
สำารวจ

kerogen เคโรเจน
สารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในหินตะกอน ไม่สามารถละลายในตัวทำา
ละลายอินทรีย์ เบส และกรดที่ไม่มีออกซิเจน เช่น กรดเกลือ กรด
กัดแก้ว

kick คิก
ลักษณะที่ของไหลในชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมเจาะเพราะความกดดัน
จากชั้นหินสูงกว่าความดันของน้ำาโคลน ถ้าไม่แก้ไขให้ถูกวิธีจะนำา
ไปสู่เหตุการณ์ที่ของไหลพุ่งขึ้นสู่ปากหลุม (ดู blowout) ทำาให้เกิด
ความเสยีหายได ้ของไหลนีอ้าจเปน็กา๊ซธรรมชาต ิ(ด ูnatural gas) 
น้ำา หรือน้ำามัน

แท่นเจาะแจ็กอัปเอดีบี (ADB) 

แท่นเจาะแจ็กอัปเอลจิน 4 (Elgin 4)
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land rig แท่นเจาะบนบก
แทน่เจาะทีใ่ชส้ำาหรบัการเจาะบนบกมอียู ่2 ชนดิ คอื ชนดิตดิตัง้บนรถบรรทกุ (portable/
mobile rig) ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เร็ว และชนิดมาตรฐาน (standard rig) ที่สามารถ
ถอดแยกเป็นชิ้นส่วนก่อนจะใช้รถลากไปประกอบขึ้นใหม่ ณ ตำาแหน่งที่จะทำาการเจาะ

แท่นเจาะบนบก

การเกิดหินปูน

limestone หินปูน
หนิตะกอนชนดิหนึง่ซึง่มสีารประกอบแคลเซยีมคารบ์อเนตมากกวา่
ร้อยละ 50 โดยน้ำาหนัก เช่น แคลไซต์ อาจมีหรือไม่มีโดโลไมต์ก็ได้ 
หินปูนเกิดจากการตกจมทับถมของซากเปลือกหอยหรือสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเล หรือการตกตะกอนทางเคมี การตกผลึก 
การเกิดผลึกใหม่ หินปูนที่พบส่วนมากจะมีซากดึกดำาบรรพ์ปรากฏ
อยู ่ในประเทศไทยมหีนิปนูอยูม่าก ทีเ่รยีกหนิปนูเนือ่งจากสมยักอ่น
นำามาเผาทำาปูนขาวเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และเติมน้ำาขมิ้นให้มี
สีแดงเป็นปูนที่กินกับหมาก

แท่นต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมกลางทะเล ได้แก่ แท่นหลุม

ผลิต (wellhead platform) แท่นผลิต (production or processing platform) 

แท่นที่อยู่อาศัย (living quarter platform) แท่นชุมทางท่อ (riser platform) 

แท่นเผาก๊าซความดันต่ำา (low-pressure platform) และแท่นเผาก๊าซความดันสูง 

(high-pressure platform)

lead โครงสร้างที่น่าจะกักเก็บปิโตรเลียม
คำาเฉพาะทีใ่ชเ้รยีกโครงสรา้งทีน่า่จะกกัเกบ็ปโิตรเลยีมได ้(ด ูpetro-
leum) ประเมนิจากการสำารวจในขัน้ตน้ เชน่ การสำารวจธรณวีทิยา 
(ดู geological survey) การสำารวจวัดคลื่นแม่เหล็ก (ดู play และ 
prospect ประกอบ)

line survey การรังวัดแนวสํารวจ
การรังวัดแนวสำารวจตามแนวที่กำาหนดไว้ในแผนที่โดยใช้กล้อง 
สำารวจ (theodolite) และเครือ่งวดัระยะทาง (electrical distance 
meter) เพื่อหาตำาแหน่งและค่าระดับของหมุดแสดงตำาแหน่งกับ
หมายเลขของสถานีรับคลื่นจีโอโฟน (geophone station) และ
จุดกำาเนิดคลื่น (shotpoint)
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แผนที่แสดงตำาแหน่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

โดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดปัตตานี

ประมาณ 180 กิโลเมตร จากชายฝั่งจังหวัดสงขลา

ประมาณ 260 กิโลเมตร และจากเมืองโกตาบารู  

รฐักลนัตนั ประเทศมาเลเซยี ประมาณ 150 กโิลเมตร

living quarter platform (LQ) แท่นที่อยู่อาศัย (แอลคิว)
สถานที่สำาหรับพักอาศัยกลางทะเลในระหว่างการประกอบกิจการปิโตรเลียม (ดู petroleum) มีอุปกรณ์
อำานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องออกกำาลังกาย ปัจจุบันในอ่าวไทย 
มีแท่นที่อยู่อาศัย 9 แท่น คือ ที่แหล่งเอราวัณ 2 แท่น และมีแหล่งละ 1 แท่น ที่แหล่งสตูล ปลาทอง 
ฟูนาน ไพลิน บงกช เบญจมาศ และพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (ดู Malaysia-Thai Joint  
Development Area)

Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย
องค์กรที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียร่วมกันจัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงว่าด้วยธรรมนูญองค์กร
ร่วมและพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 เพื่อสำารวจและแสวงประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเลียม (ดู  
petroleum) ทั้งสองประเทศทำาพิธีแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารกันที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 
2534 องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำานาจทำาสัญญาให้สิทธิสำารวจและพัฒนา
ปิโตรเลียมแก่ผู้ประกอบการ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ไทยและมาเลเซียจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและ
แบง่ปนัผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากกจิกรรมการสำารวจและผลติปโิตรเลยีมในสดัสว่นเทา่กนั (50:50) องคก์ร
ร่วมไทย-มาเลเซีย มีคณะกรรมการองค์กรร่วมและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายมาเลเซีย
ผลัดเปลี่ยนกันทำางานในตำาแหน่งหน้าที่ต่างๆ ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) สำานักงานองค์กรร่วมตั้งอยู่ที่ 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Malaysia-Thailand Joint Development Area (MTJDA) พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ไหลท่วปีในอา่วไทยตอนลา่งทีป่ระเทศไทยและมาเลเซยีอา้งสทิธทิบัซอ้นกนั มพีืน้ทีร่วมกนัประมาณ 7,250 
ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อก่อตั้งองค์กร
รว่มไทย-มาเลเซยี เพือ่บรหิารจดัการพืน้ทีอ่า้งสทิธทิบัซอ้นดงักลา่วและเรยีกพืน้ทีท่บัซอ้นนีว้า่พืน้ทีพ่ฒันา
ร่วมไทย-มาเลเซีย การผลิตก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียเริ่มเป็น
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 จากแหล่งจักรวาล แปลง เอ-18 ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 ผลิตก๊าซอัตราเฉลี่ย 
วันละ 504 ล้านลูกบาศก์ฟุต และคอนเดนเสท (ดู condensate) วันละ 5,819 บาร์เรล ประเทศไทย
ได้รับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (ดู royalty) กำาไรและรายได้อื่นๆ จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2551 รวมประมาณ 12,683.32 ล้านบาท
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migration การย้ายที่
การย้ายที่ของปิโตรเลียมจากหินต้นกำาเนิดไปสู่หินกักเก็บที่มีรูพรุน
ในโครงสร้างต่างๆ

พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียประกอบด้วยแปลงสำารวจจำานวน 3 แปลง คือ 

แปลงเอ-18 แปลงบี-17 (รวมกับ ซี-19) และแปลงบี-17-01 

การย้ายที่ของปิโตรเลียมจากหินต้นกำาเนิดไปสู่หินกักเก็บในโครงสร้างประทุนคว่ำา

มีการสำารวจพบก๊าซธรรมชาติในแปลงเอ-18 จำานวน 9 
แหล่ง คือ แหล่งจักรวาล (Cakerawala) สุริยา (Suriya) บุหลัน 
(Bulan) ภูมี (Bumi) ภูมีตะวันออก (Bumi East) เซนจา (Senja) 
สมุทรา (Samudra) สมุทราเหนือ (Samudra North) และวีระ 
(Wira) ส่วนแปลง บี-17 (รวมกับ ซี-19) พบก๊าซธรรมชาติจำานวน 
9 แหล่ง คือ แหล่งมูดา (Muda) มูดาใต้ (Muda South) ตาปี 
(Tapi) เจงกา (Jengka) เจงกาตะวันตก (Jengka West) เจงกาใต้
(Jengka South) เจงกาตะวันออก (Jengka East) อมฤต 
(Amarit) มะลิ (Mali) และแปลง บี-17-01 พบก๊าซธรรมชาติ 
3 แหล่ง คือ แหล่งจินดา (Jinda) แหล่งตันจุง (Tanjung)  
และแหล่งแอนดาลัส (Andalas) 

marsh gas ก๊าซเชื้อไฟ
ก๊าซที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่ เกิดจากการเน่าเปื่อย
ของพืชในหนองน้ำา
 
maturity ครบกําหนด
สภาวะความกดดนัและความรอ้นครบกำาหนดทีท่ำาใหส้ารอนิทรยีใ์น
หนิตน้กำาเนดิแปรสภาพเปน็น้ำามนัหรอืกา๊ซธรรมชาต ิการแปรสภาพ
เป็นน้ำามันหรือก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ขึ้นอยู่กับชนิดของ
สารอินทรีย์และอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซลเซียส  
จะได้ก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่

natural gas ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์
รวมกับโคลนตมเป็นเวลานานนับร้อยล้านปี มักพบอยู่ร่วมกับ
แหล่งน้ำามันดิบ ในความหมายทั่วไปเป็นก๊าซผสมของสารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อนอิม่ตวัหลายชนดิ ประกอบดว้ยกา๊ซมเีทน (CH

4
) เปน็

ส่วนใหญ่ อาจมีก๊าซอีเทน (C
2
H

6
) โพรเพน (C

3
H

8
) และบิวเทน 

(C
4
H

10
) ปนอยูบ่า้ง นอกจากนีอ้าจมกีา๊ซเจอืปนทีม่กีำามะถนัเปน็องค์

ประกอบ กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ไนโตรเจน ฮเีลยีม และความชืน้
อยูด่ว้ย ในประเทศไทยพบแหลง่กา๊ซธรรมชาตทิัง้บนบกและในทะเล
และเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524
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natural gas pipeline system ระบบท่อขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
โครงข่ายท่อส่งก๊าซประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ (transmission pipeline) สำาหรับขนส่ง
ก๊าซจากแหล่งผลิตทั้งบนบกและในทะเลไปยังโรง
แยกกา๊ซและโรงไฟฟา้ และระบบทอ่จดัจำาหนา่ยกา๊ซ
ธรรมชาติ (distribution pipeline) สำาหรับส่งก๊าซ
ต่อไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
เส้นแรกของไทยเป็นท่อในทะเลมีความยาว 425 
กโิลเมตร ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 34 นิว้ สว่นทีต่อ่
ขึน้ฝัง่ไปยงัโรงไฟฟา้เปน็ทอ่ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
28 นิ้ว ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยท่อ
ในทะเลและท่อบนบก มีความยาวรวมกัน 3,539 
กิโลเมตร ส่วนที่เป็นท่อในทะเล (1,975 กิโลเมตร) 
ได้แก่ ระบบท่อที่ต่อจากแหล่งก๊าซธรรมชาติใน 
อา่วไทยมาขึน้ฝัง่ทีจ่งัหวดัระยอง (เชือ่มตอ่ทีโ่รงแยก
กา๊ซธรรมชาตหินว่ยที ่1, 2, 3, 5 ของจงัหวดัระยอง) 
และระบบทอ่ทีต่อ่จากแหลง่เอราวณัและแหลง่บงกช
มาขึ้นฝั่งที่อำาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ส่วนที่เป็นท่อบนบก (1,564 กิโลเมตร) แบ่งเป็น
ระบบท่อฝั่งตะวันออก (จากโรงแยกก๊าซจังหวัด
ระยองไปยังโรงไฟฟ้าระยอง บางปะกง พระนครใต้ 
วงันอ้ย ทีอ่ำาเภอทา่หลวง จงัหวดัพระนครศรอียธุยา  
และอำาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี) และระบบ
ท่อฝั่งตะวันตก (เชื่อมต่อจากชายแดนไทยและ
สหภาพพม่า จังหวัดกาญจนบุรี มายังโรงไฟฟ้า
จังหวัดราชบุรี) ภายหลังระบบท่อทั้งสองฝั่งได้
เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันโดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ราชบุรี-วังน้อย ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการนำา
ก๊าซธรรมชาติจากทั้งอ่าวไทยและสหภาพพม่ามาใช้
ทดแทนกันได้ในกรณีจำาเป็น ระบบท่อจัดจำาหน่าย
ก๊าซธรรมชาติเป็นท่อย่อยที่เชื่อมต่อจากระบบท่อ
ส่งผ่านไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม ความยาว 770 
กโิลเมตร เพือ่จำาหนา่ยกา๊ซใหล้กูคา้อตุสาหกรรมและ
รองรบัความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาตทิีค่าดวา่จะเพิม่
สูงขึ้นในระยะเวลา 10-15 ปีข้างหน้า ตลอดจน
เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  
และการดำาเนนิโครงขา่ยระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตใิน
ภูมิภาคอาเซียนด้วย ระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ 
ลงทุนและดำาเนินการโดย บมจ. ปตท. 

แผนที่แสดงเครือข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
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แท่นเจาะประเภทต่างๆ (จากซ้ายไปขวา) 1. แท่นเจาะที่ตัวแท่นวางอยู่บนพื้นใต้ทะเล (sit-on-bottom type platform) ใช้เจาะในที่

ระดับน้ำาลึกไม่เกิน 50 ฟุต 2. แท่นเจาะที่มีขาแท่นขนาดเล็กตรึงอยู่กับพื้นใต้ทะเลและมีเรือลำาเลียงเครื่องมือกับอุปกรณ์การเจาะ (small 

jacket with tender) ใช้เจาะในที่ระดับน้ำาลึก 50-150 ฟุต 3. แท่นเจาะแจ็กอัป (jack-up) สามารถปรับระดับความสูงของแท่นเจาะ

ได้ ใช้เจาะในที่ระดับน้ำาลึกไม่เกิน 400 ฟุต 4. แท่นเจาะเซมิ-ซับเมอร์ซิเบิล (semi-submersible) มีทั้งชนิดเจาะในที่ระดับน้ำาลึกไม่เกิน 

4,000 ฟุตและชนิดเจาะในระดับน้ำาลึกไม่เกิน 6,500 ฟุต 5. แท่นเจาะที่มีขาแท่นตรึงอยู่กับพื้นใต้ทะเล (fixed platform) เดิมใช้เจาะใน

ที่ระดับน้ำาลึกไม่เกิน 1,500 ฟุต แต่ได้รับการปรับปรุงจนปัจจุบันสามารถเจาะได้ที่ระดับน้ำาลึกไม่เกิน 3,000 ฟุต  6. เรือเจาะ (drillship) 

ใช้เจาะในที่ระดับน้ำาลึกถึง 10,000 ฟุต

offshore drilling rig แท่นเจาะในทะเล
แท่นเจาะที่ใช้สำารวจปิโตรเลียม (ดู petroleum) ในทะเล  
มหีลายชนดิขึน้อยูก่บัสภาพของพืน้ใตท้ะเลและระดบัความลกึของ
น้ำาทะเล โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท คือ ประเภทที่มีแท่นเจาะ
หยัง่ลงในพืน้ใตท้ะเล และประเภทลอยตวัโดยยดึตดิกบัพืน้ใตท้ะเล
ดว้ยสมอ หรอืใชเ้ครือ่งยนตใ์บพดัทีค่วบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอร์
คอยปรับระดับและตำาแหน่งเรือให้อยู่กับที่

sit-on-bottom type 
platform

small jacket with 
tender

jack-up
fixed platform

semi-submersible
drillship
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oil field แหล่งน้ํามัน
พื้นที่ใต้ดินทั้งบนบกและในทะเลที่มีแหล่งกักเก็บ (ดู  reservoir) สารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อน มหีนิเนือ้แนน่ปดิทบั การสำารวจหาแหลง่น้ำามนัทำาไดโ้ดยวธิกีารทาง
ธรณีวิทยาและวิธีการทางฟิสิกส์เพื่อสำารวจหาแหล่งต้นกำาเนิดหรือหินกักเก็บ เมื่อ
พบว่าบริเวณใดน่าจะเป็นแหล่งน้ำามันที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์ จึงทำาการ
พัฒนาต่อไป ในแหล่งที่พบน้ำามันมักพบก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) รวมอยู่
ด้วย ภูมิภาคที่มีแหล่งน้ำามันมากคือตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน อิรัก คูเวต การ์ตา ในแอฟริกา เช่น ประเทศลิเบีย และ
แอลจีเรีย ในทะเลแคริบเบียน และในยุโรปบริเวณทะเลเหนือ เป็นต้น นอกจากนี้ 
มีการพบแหล่งน้ำามันใหม่ๆ ในรัสเซียและประเทศที่เกิดขึ้นหลังการล่มสลายของ
สหภาพโซเวียต เช่น คาซัคสถาน

oil fields in Thailand แหล่งน้ํามันในประเทศไทย
ประเทศไทยมทีัง้แหลง่น้ำามนัดบิบนบกและแหลง่น้ำามนัดบิในทะเล แหลง่น้ำามนัทีพ่บ
เปน็แหง่แรกคอื แหลง่น้ำามนัฝาง จงัหวดัเชยีงใหม ่เปน็แหลง่ประเภททีม่นี้ำามนัไหล
ซึมขึ้นมาให้เห็นบนพื้นดิน (ดู oil seep) กรมรถไฟเริ่มจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
เข้าไปเจาะสำารวจตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ กรมการพลังงาน
ทหาร กระทรวงกลาโหม
แหล่งน้ำามันดิบบนบกแหล่งแรกที่ผู้รับสัมปทาน (ดู concessionaire) สำารวจ
พบและเริ่มผลิตเมื่อต้นปี พ.ศ. 2526 คือแหล่งน้ำามันสิริกิติ์ที่อำาเภอลานกระบือ  
จังหวัดกำาแพงเพชร รวมน้ำามันดิบที่จำาหน่ายไปแล้วจากกลุ่มแหล่งสิริกิติ์จนถึงสิ้นปี 
พ.ศ. 2551 เปน็ปรมิาณ 184 ลา้นบารเ์รล มลูคา่ประมาณ 162,272 ลา้นบาท นอกจากนัน้ 
ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมยังค้นพบแหล่งน้ำามันบนบกขนาดเล็กอีกหลายแหล่ง  เช่น 
ที่จังหวัดกำาแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี และนครปฐม ซึ่งมีการผลิต 
น้ำามันดิบจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2551 รวมแล้วประมาณ 4.68 ล้านบาร์เรล
แหล่งน้ำามันดิบในอ่าวไทยพบครั้งแรกที่แหล่งนางนวล อยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัด
สรุาษฎรธ์านปีระมาณ 30 กโิลเมตร ตอ่มาไดพ้บน้ำามนัดบิอกีหลายแหลง่ในอา่วไทย 
คือ แหล่งทานตะวัน เบญจมาศ มะลิวัลย์ จามจุรี ราชพฤกษ์ ลันตา ปลาทอง 
กะพง ปลาหมึก สุราษฎร์ ยะลา ปลาแดง จัสมิน บัวหลวง และสงขลา แหล่งที่
ผลิตและจำาหน่ายน้ำามันดิบไปแล้วมากที่สุดเป็นกลุ่มของแหล่งเบญจมาศ มะลิวัลย์ 
จามจุรี จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2551 รวมกันประมาณ 129 ล้านบาร์เรล มูลค่าประมาณ 
242,532 ล้านบาท 
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oil seep บ่อน้ํามันซึม
น้ำามนัจากแหลง่กกัเกบ็ใตพ้ืน้ดนิทีซ่มึขึน้มาสูผ่วิดนิ เกดิขึน้ไดเ้มือ่หนิ
เนือ้แนน่ทีป่ดิทบัชัน้น้ำามนัเกดิรอยแตก หรอืชัน้น้ำามนัและหนิปดิทบั
ถกูแรงกระทำาภายในโลกดนัใหช้ัน้หนิเอยีง ตอ่มาเปลอืกโลกบรเิวณ
นี้เกิดการยกตัว ในขณะที่หินปิดทับด้านบนค่อยๆ ถูกกัดกร่อนจน
หลดุหายไป การกดักรอ่นนีด้ำาเนนิตอ่ไปเปน็เวลานานจนถงึบางสว่น
ของชั้นหินกักเก็บน้ำามัน ทำาให้เห็นเป็นบ่อน้ำามันโผล่ขึ้นมา เช่นที่ 
อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพแสดงบ่อน้ำามันดิบและก๊าซที่ผิวดิน (gas seep) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยมีแหล่งน้ำามัน (oil field) กักเก็บอยู่ใต้พื้นดิน

oil shale หินน้ํามัน
หินดินดาน (ดู shale) สีน้ำาตาลอ่อนจนถึงน้ำาตาลแก่มีสารอินทรีย์ที่
เรียกว่าเคโรเจน (ดู kerogen) ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
แทรกอยู่ในเนื้อหิน จุดไฟติด ชาวบ้านจึงเรียกว่าหินติดไฟหรือ
หินดินดานน้ำามัน สามารถกลั่นสลายเป็นน้ำามันเพื่อนำามาใช้เป็นเชื้อ
เพลิงและประโยชน์อื่นๆได้ แหล่งหินน้ำามันที่สำาคัญในประเทศไทย
ได้แก่ แหล่งที่อำาเภอแม่สอด-แม่ระมาด และที่อำาเภออุ้มผาง จังหวัด
ตาก แหล่งบ้านป่าคา อำาเภอลี้ จังหวัดลำาพูน และแหล่งที่อำาเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ 

operator ผู้ดําเนินงาน
ผู้ปฏิบัติงานที่ทำาหน้าที่สำารวจและผลิตปิโตรเลียม (ดู petroleum)  
ที่เป็นตัวแทนผู้รับสัมปทาน (ดู concessionaire) หรือผู้ร่วมทุน 
รายอื่น (ดู exploration block ประกอบ)
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ผู้ดําเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2550)

ลําดับ ผู้ดําเนินงานบนบก ผู้ดําเนินงานในทะเล

1
บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำากัด
 PTTEP Siam, Ltd.

1. พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา
 บริษัท Thailand Blocks 5 and 6 LLC
Thailand Blocks 5 and 6 LLC

2
บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
 PTTEP International Limited

บริษัท บริติช แก๊ส เอเชีย อิงค์
 British Gas Asia Inc.

3
บริษัท ปตท. สผ. (ประเทศไทย) จำากัด
 PTTEP (Thailand) Limited

บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด
Chevron Thailand Exploration and Production Co., Ltd.

4
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์
 Exxon Mobil Exploration and Production Khorat Inc.

บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
PTT Exploration and Production Public Company Limited

5
บริษัท เฮสส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
Hess (Thailand) Ltd.

บริษัท ปตท. สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
PTTEP International Limited

6
บริษัท ซิโน-ยูเอส ปิโตรเลียม อิงค์
 Sino-U.S. Petroleum Inc

2. พื้นที่ในส่วนของประเทศไทย
บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด
Chevron Thailand Exploration and Production Co., Ltd.

7
บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (ไทยแลนด์) จำากัด
 Pan Orient Energy (Thailand) Ltd.

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
Chevron Offshore (Thailand) Ltd.

8
บริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) จำากัด
 Pan Orient Energy (Siam) Ltd.

บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำากัด
Chevron Pattani., Ltd.

9
บริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำากัด
 Pan Orient Resources (Thailand) Ltd.

บริษัท เชฟรอน ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำากัด
Chevron Petroleum (Thailand) Ltd.

10
บริษัท ซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์ ) จำากัด
 CNPCHK (Thailand) Limited

บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
PTT Exploration and Production Public Company Limited

11
บริษัท อพิโก (โคราช) จำากัด
 Apico (Khorat) Limited

บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำากัด
PTTEP Siam Limited

12
บริษัท อพิโก แอลแอลซี จำากัด
 Apico LLC

บริษัท ปตท. สผ. (ประเทศไทย) จำากัด
PTTEP (Thailand) Limited

13
บริษัท สยาม โมเอโกะ จำากัด
 Siam Moeco Co., Ltd.

บริษัท ปตท. สผ. โครงการไทย จำากัด
PTTEP Thai Projects Company Limited

14
บริษัท อะดานิ เวลสพััน เอ็กซพลอเรชั่น จำากัด
 Adani Welspun Exploration Limited

บริษัท เพิร์ล ออย (ประเทศไทย) จำากัด
Pearl Oil (Thailand) Limited

15
บริษัท เจเอสเอ็กซ์ เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำากัด
 JSX Energy (Thailand) Ltd.

บริษัท เพิร์ล ออย (อมตะ) จำากัด
Pearl Oil (Amata) Limited

16
บริษัท ทวินซา ออยล์ จำากัด
 Twinza Oil Limited

บริษัท เพิร์ล ออย ออฟชอร์ จำากัด
Pearl Oil Offshore Limited

17
บริษัท ซาลาแมนเดอร์ เอ็นเนอร์ยี (อี&พี) จำากัด
 Salamander Energy (E&P) Limited

บริษัท เพิร์ล ออย (อ่าวไทย) จำากัด
Pearl Oil (Aoa Thai) Limited.

18
บริษัท นอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ออย (ประเทศไทย) จำากัด
 Northern Gulf Oil (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เพิร์ล ออย บางกอก จำากัด
Pearl Oil (Bangkok) Limited

19
บริษัท อ่าวสยามมารีน จำากัด
 Auo Siam Marine Co., Ltd.

บริษัท เพิร์ล ออย (ปิโตรเลียม) จำากัด
Pearl Oil (Petroleum) Limited

20
บริษัท  ซิตา ออยล์ เอ็กซพลอเรช่ัน เฮ้าส์, อิงค์
 Sita Oil Exploration House, Inc.

บริษัท โซโค เอ็กซ์พลอเรชั่น (ประเทศไทย) จำากัด
Soco Exploration (Thailand) Co., Ltd.

21
บริษัท คาร์นาวอน ปิโตรเลียม จำากัด
 Carnarvon Petroleum Limited

บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำากัด
NuCoastal (Thailand) Limited

22
บริษัท เพิร์ล ออย (รีซอสเซส) จำากัด
 Pearl Oil (Resources) Limited

บริษัท  ซิตา ออยล์ เอ็กซพลอเรช่ัน เฮ้าส์, อิงค์
Sita Oil Exploration House, Inc.

23
บริษัท มิตรา เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด
 Mitra Energy Limited

3. พื้นที่ในทะเลอันดามัน
บริษัท ปตท. สผ. สยาม จำากัด
PTTEP Siam Limited

24
บริษัท ทาเทกซ์, แอลแอลซี
 Tatex Thailand, LLC
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perforation การทําให้เกิดรอยแตกในชั้นหินกักเก็บ
การยงิกระแทกภายในผนงัหลมุเจาะดว้ยปนืยงิปรผุนงั (perforating 
gun) ทำาให้กระสุนโลหะทะลุผ่านท่อกรุ ชั้นซีเมนต์ และชั้นหินข้าง
ผนังหลุมเจาะ เกิดรอยแตกในชั้นหินเป็นช่องทางให้ปิโตรเลียมไหล
เข้ามาในหลุมได้สะดวกขึ้น

Conductor Pipe

Surface Casing

Production Casing

permeability สภาพให้ซึมผ่านได้
ความสามารถในการยอมใหข้องไหลซมึผา่นชอ่งวา่งในเนือ้หนิ แสดง
ค่าในหน่วยดาร์ซี (darcy) หินทรายกักเก็บปิโตรเลียมที่ดีจะมีค่า
สภาพให้ซึมผ่านได้ของหิน 50-100 ดาร์ซี ขึ้นไป

petroleum ปิโตรเลียม
สารผสมของสารประกอบไฮโดรคารบ์อนทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ
จากการทบัถมของซากพชืซากสตัวร์วมกบัโคลนตมเปน็เวลานานนบั
ร้อยล้านปี อาจมีสภาพเป็นของเหลว ก๊าซ หรือของแข็ง และสาร
เจอืปนอืน่ๆ ทีม่กีำามะถนัและไนโตรเจนเปน็องคป์ระกอบ ครอบคลมุ
น้ำามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) และคอนเดนเสท  
(ดู condensate)

Petroleum Committee คณะกรรมการปิโตรเลียม
คณะบุคคลที่ประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดี
กรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมสรรพากร ผู้แทนกระทรวง
กลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
และบคุคลซึง่คณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้อกีไมเ่กนิหกคนในฐานะกรรมการ 
มีอำานาจและหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
และมีหน้าที่ให้คำาปรึกษา คำาแนะนำา และความเห็นแก่รัฐมนตรี
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การให้สัมปทาน
2.  การต่อระยะเวลาสำารวจปิโตรเลียม
3.  การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม
4.  การขยายอายุสัมปทาน
5.  การอนญุาตใหผู้ร้บัสมัปทานรบับรษิทัอืน่เขา้รว่มประกอบกจิการ
 ปิโตรเลียม
6. การอนุญาตให้โอนสัมปทาน
7. การเพิกถอนสัมปทาน
8. การสัง่ใหผู้ร้บัสมัปทานจดัหาปโิตรเลยีมเพือ่ใชใ้นราชอาณาจกัร
9.  การห้ามส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร
10.  การสั่งให้ผู้รับสัมปทานเสียค่าภาคหลวงเป็นปิโตรเลียม
11.  การชำาระค่าภาคหลวงเป็นเงินตราต่างประเทศ
12.  การลดหย่อนค่าภาคหลวงให้แก่ผู้รับสัมปทาน
13.  เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

ปืนยิงปรุผนังที่หย่อนลงไปในหลุมเจาะและมีช่อง (removable charge carrier) 

สำาหรับยิงลูกกระสุนโลหะทะลุให้ท่อกรุ (production casing) และชั้นซีเมนต์เข้าไป

ในชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม

ผลการยิงทะลุผนังท่อกรุเข้าไปในชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม
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petroleum contractor ผู้รับจ้างเหมาโดยตรงของผู้รับสัมปทาน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำานาญเฉพาะด้านและรับผิดชอบดำาเนินการแทนผู้รับสัมปทาน (ดู  
concessionaire) การประกอบธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียม (ดู petroleum) มีขนาดใหญ่
มากทัง้ตอ้งการความชำานาญเฉพาะทาง ผูร้บัสมัปทานไมไ่ดด้ำาเนนิการเองทัง้หมด ตอ้งจา้งเหมา
บริษัทที่มีความชำานาญในด้านต่างๆ เช่น การจัดจ้างคนงาน การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ การ
จัดการด้านวัตถุระเบิด การบิน การเจาะ การทดสอบหลุมเจาะ การสร้างแท่นผลิต เป็นต้น 
ตัวอย่างผู้รับจ้างเหมาโดยตรง เช่น บจ. อมฤตแอนด์แอสโซซิเอทส์ (ลอจิสติกส์) บจ. ชลัมเบอร์
เจอร์ โอเวอร์ซีส์, เอส. เอ. (การเจาะ, การจัดการหลุมเจาะ) บจ. เอ็ซโปร โอเวอร์ซีส์ อิงค์  
(การจัดการสารกัมมันตรังสี) บจ. ซียูอีแอล (การสร้างแท่นผลิต)

petroleum income tax ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้ที่ผู้รับสัมปทาน ที่มีกำาไรสุทธิจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม (ดู petroleum)  
ต้องเสียให้แก่กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2532 ในป ีพ.ศ. 2551 กรมสรรพากรจัดเกบ็ภาษีเงนิไดจ้ากการประกอบกจิการปโิตรเลียม
ได้เป็นจำานวนเงิน 65,767 ล้านบาท บริษัทที่มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วและเริ่มเสียภาษี
เงินได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึงปี พ.ศ. 2551 มีจำานวน 22 บริษัท รวมภาษีเงินได้ที่จัดเก็บได้
ตั้งแต่มีการประกอบกิจการปิโตรเลียมในประเทศทั้งหมดประมาณ 408,315 ล้านบาท

petroleum system ระบบการเกิดแหล่งปิโตรเลียม
ระบบการเกิดแหล่งปิโตรเลียม (ดู petroleum) ที่ประกอบด้วยปัจจัยสำาคัญ 8 ประการ คือ 
1. หินต้นกำาเนิดที่มีสารอินทรีย์อยู่มาก (ด ู source rock) 2. สภาวะเหมาะสมที่จะเปลี่ยนสาร
อินทรีย์ให้กลายสภาพเป็นปิโตรเลียม (ดู maturity) 3. มีช่องทางให้ปิโตรเลียมที่เกิดแล้วย้ายที่
ได้ (ดู migration) 4. แหล่งกักเก็บ (ดู reservoir) 5. หินเนื้อแน่นปิดทับหินกักเก็บ (ดู seal) 
6. ลักษณะโครงสร้างกักกั้นไม่ให้ปิโตรเลียมไหลไปที่อื่น (ดู  trap) 7. ช่วงเวลาที่เหมาะสม 
(timing) และ 8. การเก็บรักษาอยู่ในโครงสร้างนั้นได้ไม่มีรอยแตกให้รั่วไหลขึ้นสู่ผิวดิน 
(preservation) 

ปัจจัยต่างๆ ที่ทำาให้เกิดแหล่งน้ำามัน (oil field)
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pipeline ท่อขนส่งปิโตรเลียม
ท่อสำาหรับขนส่งน้ำามันหรือก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ทั้งบน
บกและในทะเล

การวางทอ่กา๊ซธรรมชาตใินทะเลไทยดว้ยเรอืวางทอ่ โดยทำาการเชือ่มทอ่บนเรอืกอ่นจะ

หยอ่นลงทะเลทางดา้นทา้ยเรอืในขณะทีเ่รอืเคลือ่นทีไ่ปขา้งหนา้ การวางทอ่ในอา่วไทย

ซึ่งมีความลึกของท้องทะเลไม่เกิน 70-80 เมตรใช้วิธีการวางท่อแบบตัวเอส (S Lay) 

การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกด้วยการฝังท่อลง

ในดนิทีร่ะดบัความลกึ 1-1.5 เมตร จากนัน้จงึทำาการ

กลบใหเ้รยีบรอ้ยและปกัปา้ยแสดงเขตวางทอ่กา๊ซซึง่

ห้ามทำาการขุดเจาะก่อสร้างใดๆ ในระยะ 5 เมตร

ทั้งซ้ายและขวาจากแนวท่อก๊าซ แต่เจ้าของพื้นที่

ยังคงปลูกพืชล้มลุก เช่น ข้าวและพืชไร่ได้ตามปกติ

 กระสวยตรวจสอบภายในท่อ

pipeline inspection gauge (PIG) กระสวยตรวจสอบภายในท่อ (พิก)
อปุกรณท์ีใ่สเ่ขา้ไปในทอ่สง่น้ำามนัหรอืกา๊ซ (ด ูpipeline) เพือ่ทำาความสะอาดทอ่ เพือ่ตรวจดวูา่มสีว่นใด
ของทอ่สกึกรอ่นหรอืชำารดุ หรอืเพือ่วดัคา่ตา่งๆ โดยเคลือ่นทีไ่ปตามแรงดนัของของไหล อาจมลีกัษณะ
เป็นลูกยางแข็ง พลาสติก หรือแท่งโลหะที่มีอุปกรณ์รับรู้ติดตั้งอยู่ด้วย (sensor) กระสวยตรวจสอบ
ภายในท่อมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น โฟมพิก (foam PIG) ใช้สำาหรับการ
ตรวจสภาพท่อเป็นครั้งแรกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับพิกชนิดอื่นๆ ที่จะนำามาใช้  คัพพิก (cup 
PIG) ใช้สำาหรับไล่สิ่งสกปรกและของเหลวออกจากท่อ คลีนนิงพิก (cleaning PIG) ใช้ขูดสิ่งสกปรก
ให้หลุดออกจากผนังท่อและไล่ออกจากท่อ เกจจิงพิก (gauging PIG) ใช้ตรวจหาการบุบเบี้ยวและ
รัศมีความโค้งของท่อ เอฟเอ็มแอลพิก (FML PIG) ใช้ตรวจหาตำาแหน่งที่เกิดการผุกร่อนทั้งภายใน
และภายนอกท่อ จีโอเมทรีพิก (geometry PIG) ใช้ตรวจสอบความกลมและการบุบเนื่องจากแรง
ภายนอก เป็นต้น (ดู pipeline inspection gauge หมวดลอจิสติกส์ ประกอบ)
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แพลงก์ตอนชนิดต่างๆ ที่ตายทับถมรวมกับตะกอนในทะเลสาบหรือทะเล

สมัยดึกดำาบรรพ์

ขนาดของเม็ดทรายและช่องว่างระหว่างเม็ดทรายที่ต่างกัน

ทำาให้ปิโตรเลียมไหลผ่านได้มากน้อยไม่เท่ากัน

plateau ท่ีราบสูง
ท่ีราบซ่ึงอยู่สูงกว่าระดับผิวโลกโดยรอบต้ังแต่ 300 เมตรข้ึนไป 
เช่น ท่ีราบสูงโคราช

play โครงสร้างที่อาจจะมีปิโตรเลียมกักเก็บ 
คำาเฉพาะที่ใช้เรียกโครงสร้างที่อาจจะมีปิโตรเลียมกักเก็บอยู่ 
ประเมินจากข้อมูลธรณีวิทยาเบื้องต้น (ดู lead และ prospect 
ประกอบ)

แท่นเจาะบนบกชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก สามารถเคลื่อนที่ได้เร็ว

plain ที่ราบ
ภมูปิระเทศทีร่าบเรยีบหรอืมลีกัษณะเปน็ลกูคลืน่ โดยปกต ิความสงูต่ำา
ของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร

plankton แพลงก์ตอน
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งที่เป็นพืชและสัตว์ ล่องลอยอยู่ในน้ำาจืดและ
น้ำาทะเลตามการเคลื่อนไหวของน้ำา แพลงก์ตอนในยุคดึกดำาบรรพ์
เมื่อตายลงจะทับถมรวมกับตะกอน และจมลึกลงเรื่อยๆ ในขณะที่
มีตะกอนดินทรายชุดใหม่มาทับถมอย่างต่อเนื่อง ความกดดันจาก
ตะกอนดินทรายชุดใหม่รวมทั้งจากผืนน้ำาและความร้อนภายในโลก
ในสภาวะที่เหมาะสมจะแปรเปลี่ยนตะกอนให้กลายเป็นหินและ
เปลีย่นซากแพลงกต์อนใหก้ลายเปน็ตน้กำาเนดิของปโิตรเลยีมในทีส่ดุ

porosity ความพรุน
อตัราสว่นระหวา่งปรมิาตรของชอ่งวา่งในเนือ้หนิกบัปรมิาตรหนิทัง้
ก้อน ปกติความพรุนของชั้นหินกักเก็บจะอยู่ระหว่างร้อยละ 5-30          

portable rig, mobile rig แท่นเจาะเคลื่อนที่
แทน่เจาะทีใ่ชส้ำารวจปโิตรเลยีม (ด ูpetroleum) บนบก มโีครงสรา้ง
หอคอย (derrick) ทีป่รบัเอนราบไดต้ดิตัง้อยูบ่นรถบรรทกุขนาดใหญ ่
จึงสามารถเคลื่อนย้ายแท่นเจาะได้โดยสะดวก 

Origin of oil & gas

lake or sea with abundant nutrients

plankton 

dead plankton sink 

stagnant sea-bed

organic rich mud

plants are buried
and decayin stagnant muds 

compaction and chemical
alternation 

deep burial to generate coal and gas oil and gas

flooded forests 

dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink dead plankton sink 

stagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bedstagnant sea-bed

organic rich mudorganic rich mudorganic rich mud
oil and gasoil and gas
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primary drive แรงขับตามธรรมชาติ
ความดันที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งกักเก็บซึ่งจะช่วยขับน้ำามัน
และก๊าซให้ไหลเข้าหลุมเจาะ แรงขับตามธรรมชาติในแหล่งน้ำามัน
ดิบ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ที่ละลายปนอยู่กับ
น้ำามันดิบ (solution gas) ก๊าซธรรมชาติที่เกิดอยู่อย่างอิสระ (free 
gas) น้ำาและแรงโนม้ถว่งของโลก แหลง่น้ำามนัทกุแหลง่มแีรงขบัตาม
ธรรมชาติ 1 ชนิดเป็นอย่างน้อย บางแหล่งอาจมี 2 ชนิด แรงขับ
ตามธรรมชาติจะลดลงเมื่อมีการผลิต (ดู artificial lift ประกอบ)

primary recovery การผลิตขั้นปฐมภูมิ, การผลิตขั้นแรก
ขั้นตอนการผลิตปิโตรเลียมโดยอาศัยความดันที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ในแหล่งกักเก็บเป็นพลังขับดันน้ำามันดิบและก๊าซขึ้นมาในหลุม
ผลิต ในการผลิตน้ำามันดิบนั้น ปริมาณที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับสมบัติ
ของชั้นหินกักเก็บ แรงดันในชั้นหิน และสมบัติของน้ำามันดิบ  
โดยทั่วไปน้ำามันดิบชนิดหนักมาก (extra heavy crude oil)  
จะผลิตได้ประมาณร้อยละ 1-5 ชนิดหนัก (heavy crude)  
ร้อยละ 1-10 ชนิดหนักปานกลาง (medium crude) ร้อยละ 5-30 
และชนิดเบา (light crude) ร้อยละ 10-40 ของน้ำามันดิบทั้งหมด
ที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บ (ดู secondary recovery และ tertiary 
recovery ประกอบ)

processing platform (PP) แท่นผลิต (พีพี)
แท่นที่ติดตั้งอุปกรณ์การผลิตต่างๆ เช่น ระบบแยกสถานะ (gas/
liquid separator) ระบบเพิ่มแรงดันก๊าซ (gas compression) 
ระบบดูดความชื้น (dehydration) และมาตรวัด (metering)  
ใช้ในการแยกน้ำา น้ำามันดิบ คอนเดนเสท (ดู condensate)  
และกา๊ซธรรมชาต ิ(ด ูnatural gas) ออกจากกนั ปจัจบุนัในอา่วไทย 
มีแท่นผลิตทั้งหมด 8 แท่น อยู่ที่แหล่งเอราวัณ 4 แท่น ที่แหล่ง
นางนวล จัสมิน เบญจมาศแหล่งละ 1 แท่น และที่พื้นที่พัฒนา
ร่วมไทย-มาเลเซีย 1 แท่น 

production area พื้นที่ผลิต
เขตทีก่ำาหนดใหผู้ร้บัสมัปทานทำาการผลติปโิตรเลยีม (ด ูpetroleum) 
ได้เป็นเวลาไม่เกิน 20 ปีนับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสำารวจ
ปิโตรเลียม ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2532 ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ประเทศไทยมีพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมบนบกรวมทั้งสิ้นประมาณ 733 
ตารางกิโลเมตร และในอ่าวไทยประมาณ 15,238 ตารางกิโลเมตร

production sharing contract (PSC) สัญญาแบ่งปันผลผลิต 
(พีเอสซี)
สัญญาจ้างสำารวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-
มาเลเซีย (ดู Malaysia-Thailand Joint Development Area)  
โดยรัฐแบ่งผลผลิตบางส่วนมาเป็นค่าจ้าง มีข้อกำาหนดและเงื่อนไข
ที่สำาคัญ คือ ผู้ประกอบการต้องชำาระค่าภาคหลวง (ดู royalty) 

ร้อยละ 10 แบ่งส่วนที่เป็นกำาไรหลังจากหักค่าภาคหลวงและ  
คา่ใชจ้า่ยแลว้ใหอ้งคก์รรว่มไทย-มาเลเซยีและผูป้ระกอบการฝา่ยละ
เท่าๆ กัน สัญญามีอายุไม่เกิน 35 ปี และผู้ประกอบการต้องเสีย
ภาษีเงินได้ให้แก่องค์กรร่วมฯ

prospect โครงสร้างที่เชื่อว่าจะกักเก็บปิโตรเลียม
คำาเฉพาะที่ ใช้ เรียกโครงสร้างที่ เชื่อว่าจะกักเก็บปิโตรเลียม  
(ดู petroleum) ประเมินจากการสำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนซึ่ง
เป็นการสำารวจขั้นสุดท้ายก่อนทำาการเจาะพิสูจน์ มีค่าใช้จ่ายสูง (ดู 
lead และ play ประกอบ)

reserve ปริมาณสํารอง
ปริมาณปิโตรเลียม (ดู petroleum) ที่สามารถนำาขึ้นมาจากแหล่ง
กักเก็บได้ เป็นการประมาณค่าตัวเลขทั้งจากข้อมูลที่เป็นจริงและ
ข้อมูลที่ได้จากการอนุมานเศรษฐกิจในช่วงหนึ่งๆ และมีข้อมูล
อื่นๆ ประกอบ เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ปริมาณสำารองมีความ
หมายกว้างกว่าคำาว่าทรัพยากร (resource) ซึ่งหมายถึงข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาและทางวิศวกรรมเท่านั้น 
ปรมิาณสำารองปโิตรเลยีมจำาแนกตามระดบัความมัน่ใจในขอ้มลูทีไ่ด้
รับจากการสำารวจแต่ละช่วงและการคาดคะเนได้ดังนี้ 1. ปริมาณ
สำารองที่พิสูจน์แล้ว (proved reserve) เป็นปริมาณสำารองจาก
การคำานวณและประมาณการจากข้อมูลการเจาะและทดสอบหลุม
ปิโตรเลียมซึ่งได้พิสูจน์ทราบแล้ว รวมทั้งมีหลักฐานข้อมูลการผลิต 
หรือข้อมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่มีความแน่นอนค่อนข้าง
สูงสนับสนุนว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้คุ้มค่าการลงทุนภาย
ใต้เงื่อนไขทางเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้น 2. ปริมาณสำารองที่คาด
ว่าจะพบ (probable reserve) เป็นปริมาณสำารองที่มีข้อมูลทาง
ธรณวีทิยาและวศิวกรรมปโิตรเลยีม ณ เวลาใดเวลาหนึง่ สนบัสนนุ
ว่าสามารถผลิตปิโตรเลียมจำานวนนั้นได้ในอนาคตภายใต้สภาพ
ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่เวลานั้น โดยมีความเชื่อมั่นว่ามีโอกาสเป็น
จริงประมาณร้อยละ 40-80 และ 3. ปริมาณสำารองที่น่าจะพบ  
(possible reserve) เปน็ปรมิาณสำารองทีม่ขีอ้มลูทางธรณวีทิยาและ 
วิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้โดยมี
ความเชื่อมั่นว่ามีโอกาสจะเป็นจริงร้อยละ 10-40 
ข้อมูลจนถึงส้ินปี พ.ศ. 2551 ปริมาณสำารองปิโตรเลียมท่ีพิสูจน์
แล้วคงเหลือของประเทศไทยรวมท้ังพ้ืนท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียมี 
ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ประมาณ 12 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต  
คอนเดนเสท (ดู condensate) 271 ล้านบาร์เรล และน้ำามันดิบ 
183 ล้านบาร์เรล ปริมาณสำารองท่ีคาดว่าจะพบมีก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ 12.48 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต คอนเดนเสท 337 ล้าน
บาร์เรล และน้ำามันดิบ 422 ล้านบาร์เรล และปริมาณสำารองท่ีน่าจะ
พบมีก๊าซธรรมชาติประมาณ 7.63 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต คอนเดนเสท 
133 ล้านบาร์เรล และน้ำามันดิบ 175 ล้านบาร์เรล ปริมาณสำารอง 
ดังกล่าวเปล่ียนแปลงได้เม่ือมีข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสำารวจ
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reserved area พื้นที่สงวน
พื้นที่ที่ผู้รับสัมปทาน (ดู concessionaire) มีสิทธิสงวนไว้เมื่อสิ้น
ระยะเวลาสำารวจปโิตรเลยีม (ด ูpetroleum) ในแปลงสำารวจแปลง
หนึ่ง ทั้งนี้ต้องได้รับสิทธิผลิตปิโตรเลียมในแปลงสำารวจแปลงนั้น
แล้ว  พื้นที่สงวนดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 12.5 ของพื้นที่เดิม
ของแปลงสำารวจแปลงนั้นตามระยะเวลาที่ผู้รับสัมปทานกำาหนด 
แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันสิ้นระยะเวลาสำารวจปิโตรเลียม ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีพื้นที่สงวนบนบก
อยู่ประมาณ 984 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่สงวนในอ่าวไทยอยู่
ประมาณ 5,825 ตารางกิโลเมตร 

reservoir แหล่งกักเก็บ
ชั้นหินใต้ดินที่มีรูพรุนกักเก็บปิโตรเลียมไว้ (ดู petroleum)  
แหลง่กกัเกบ็ปโิตรเลยีมตอ้งมอีงคป์ระกอบหลกัอยา่งนอ้ย 2 ประการ 
คอื  1. ตอ้งมชีัน้หนิทีม่รีพูรนุ โพรง หรอืชอ่งทีแ่ตกรา้วใหป้โิตรเลยีม
ไหลเข้าไปอยู่ข้างในได้ เช่น หินทราย หินปูน หินโดโลไมต์ 2. ต้อง
มีชั้นหินเนื้อละเอียด เช่น หินดินดาน (ดู shale) ปิดกั้นด้านบน  
รวมทั้งมีลักษณะเป็นโครงสร้างที่กักกั้นไม่ให้ปิโตรเลียมไหลออกไป
ทางดา้นขา้งได ้เชน่ โครงสรา้งรปูประทนุ (ด ูanticline) โครงสรา้ง
รปูโดม เปน็ตน้ แหลง่กกัเกบ็ปโิตรเลยีมมกัประกอบไปดว้ยน้ำา น้ำามนั
และก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) โดยแยกตัวออกเป็นชั้นๆ  
ชั้นล่างสุดเป็นน้ำา ชั้นกลางเป็นน้ำามัน และชั้นบนสุดเป็น 
ก๊าซธรรมชาติ

reservoir rock หินกักเก็บ
หินที่มีรูพรุนและระหว่างรูพรุนมีช่องว่างให้ปิโตรเลียมไหลไป 
กกัเกบ็อยูไ่ด ้เชน่ หนิปนูหรอืหนิโดโลไมตท์ีม่รีอยแตก และหนิทราย 
เป็นต้น
       
rig แท่นเจาะ
เครื่องจักรที่ใช้เจาะหลุมสำารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งบนบกและ
ในทะเล มีส่วนประกอบที่สำาคัญคือ โครงสร้างหอคอย  (derrick)  
ส่วนที่ใช้ดึงหรือยก (drawwork) ส่วนที่ใช้หมุน (rotary table) 
สว่นทอ่เหลก็ (drillstring) เครือ่งกำาเนดิไฟฟา้ (power generator) 
และอุปกรณ์ช่วยต่างๆ (auxiliary equipment)

riser platform (RP) แท่นชุมทางท่อ (อาร์พี)
แท่นรับก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆ ก่อนส่งขึ้นฝั่ง หรือแท่นรับ
ปิโตรเลียม (ดู petroleum) จากแท่นหลุมผลิตก่อนส่งไปเข้า
กระบวนการผลิตที่แท่นผลิต เช่น ที่แหล่งบงกช ปัจจุบันใน 
อ่าวไทยมีแท่นชุมทางท่อ 2 แท่น แท่นหนึ่งเป็นของ บมจ. ปตท.  
อีกแท่นหนึ่งอยู่ที่แหล่งบงกชเป็นของ บมจ. ปตท. สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

การเกิดสันดอนทรายในลักษณะหนึ่ง

royalty ค่าภาคหลวง
จำานวนเงินที่ผู้รับสัมปทานการผลิตและจำาหน่ายปิโตรเลียมต้อง
จ่ายให้แก่รัฐตามที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย จัดเก็บโดยกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บจาก
กา๊ซธรรมชาต ิ(ด ูnatural gas) และคอนเดนเสท (ด ูcondensate) 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 และจากน้ำามันดิบตั้งแต่ พ.ศ. 2526 จนถึงสิ้น
ปี พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้นประมาณ 292,025 ล้านบาท แยกเป็น
ก๊าซธรรมชาติ 148,125 ล้านบาท คอนเดนเสท 54,617 ล้านบาท 
และน้ำามันดิบ 89,283 ล้านบาท ค่าภาคหลวงที่รัฐจัดเก็บได้เฉพาะ
ปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 47,892 ล้านบาท แยกเป็นก๊าซธรรมชาติ 
18,669 ล้านบาท คอนเดนเสท 10,582 ล้านบาท และน้ำามันดิบ 
18,641 ล้านบาท

sand bar สันดอนทราย
พืดสันทรายใต้น้ำา เกิดตรงบริเวณน้ำาตื้นในแม่น้ำาหรือใกล้ปากน้ำา
เนื่องจากคลื่นและกระแสน้ำาพัดพาเอาทรายมารวมกันเป็นพืดยาว 
อาจมีเปลือกหอย กรวด และโคลนปะปนอยู่ด้วย
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sandstone หินทราย
หนิตะกอนชนดิหนึง่ประกอบดว้ยเศษหนิทีม่ลีกัษณะกลมหรอืเหลีย่ม
ขนาดเม็ดทรายประสมอยู่ในเนื้อพื้นที่ละเอียด อาจมีวัตถุประสาน 
เช่น ซิลิกา เหล็กออกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต ประสานเม็ด
เศษหนิตา่งๆ ใหเ้กาะกนัแนน่แขง็ เมด็ทรายทีป่ระกอบเปน็หนิทราย
ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดควอตซ์ร้อยละ 85-90 หินทรายมีสีต่างๆ กัน  
เช่น แดง เหลือง น้ำาตาล เทา ขาว อาจเกิดจากการตกตะกอน
เนื่องจากน้ำาหรือลม การแบ่งชนิดของหินทรายขึ้นอยู่กับขนาดเม็ด
ตะกอน แร่ที่ประกอบอยู่ในหิน โครงสร้างภายใน และชนิดของ
วัตถุประสาน

seal หินปิดกั้น
หินเนื้อแน่นที่กั้นไม่ให้น้ำามันหรือก๊าซในแหล่งกักเก็บไหลขึ้นมาได้ 
เช่น หินดินดาน (ดู shale) หินเกลือระเหย (evaporite)

secondary recovery การผลิตขั้นทุติยภูมิ, การผลิตขั้นที่สอง
ขั้นตอนการผลิตน้ำามันดิบภายหลังจากการผลิตขั้นปฐมภูมิสิ้นสุด
ลง เป็นการเพิ่มพลังขับดันจากภายนอกโดยการอัดน้ำาหรือก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดล์งในแหลง่กกัเกบ็เพือ่ดนัน้ำามนัดบิขึน้มาในหลมุ
ผลิต น้ำาหรือก๊าซที่เข้าไปแทนที่น้ำามันนี้ไม่สามารถแทนที่น้ำามันได้
หมด จึงยังคงมีน้ำามันเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บ ปริมาณที่ผลิตขึ้น
อยู่กับสมบัติของน้ำามันดิบ น้ำามันดิบชนิดหนักผลิตได้ประมาณร้อย
ละ 5-10 น้ำามันดิบชนิดหนักปานกลาง ร้อยละ 5-15 และน้ำามัน
ดิบชนิดเบา ร้อยละ 10-25 โดยเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำามันดิบ
ที่มีทั้งหมดในแหล่งกักเก็บ (ดู primary recovery และ tertiary 
recovery ประกอบ)

seismic acquisition, data acquisition การเก็บข้อมูล
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลดิบในภาคสนาม การสำารวจบนบกนิยม
ใช้ระเบิด หรือรถสั่นสะเทือน (vibroseis) เป็นตัวกำาเนิดคลื่น  
ในประเทศไทยจะใช้ระเบิดขนาด 1-3 ปอนด์ต่อหลุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กบัความลกึของหลมุ หรอืระยะหา่งจากสิง่กอ่สรา้งทีอ่าจไดร้บัความ
เสยีหายจากแรงระเบดิ การสำารวจในทะเลใชแ้รงระเบดิจากอากาศ
ที่อัดด้วยความดันสูงในกระบอกโลหะอัดอากาศ (ดู air gun) เป็น
ตัวกำาเนิดคลื่น (ดู seismic interpretation, seismic processing 
และ seismic survey ประกอบ) 

ช่องว่างระหว่างเม็ดทรายที่น้ำามันหรือก๊าซไหลเข้าไปกักเก็บได้

การสำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนบนบกและในทะเล 

Sandstone Under
a Microscope

SandPorosity
(black)

Cement

ภาพลายเส้นจากการสำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแสดงให้เห็น 

โครงสร้างแบบชั้นหินโค้งรูปประทุน

seismic interpretation, data interpretation การแปล 
ความหมาย
การแปลภาพลายเสน้ทีไ่ดจ้ากการสำารวจเปน็โครงสรา้งทางธรณแีละ
ขอ้มลูทีส่ำาคญัอื่นๆ อาท ิสภาวะการสะสมตวัของตะกอน ชนดิของ
หิน การแปลความหมายต้องอาศัยความรู้ทางธรณีวิทยาและธรณี
ฟิสิกส์ ประกอบกับจินตนาการตามหลักวิชา ซึ่งช่วยให้สามารถ
สรา้งภาพตดัขวางใตผ้วิโลกไดใ้กลเ้คยีงกบัความเปน็จรงิ (ด ูseismic  
acquisition, seismic processing และ seismic survey 
ประกอบ)
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seismic processing, data processing การแปรข้อมูล
ขั้นตอนการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปที่สามารถนำาไปแปล
ความหมาย (ดู seismic interpretation) เพื่อหาโครงสร้าง
หรือลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม 
(ด ูpetroleum) หรอือกีนยัหนึง่ คอืการเปลีย่นแปลงขอ้มลูดบิเปน็ภาพ
ตดัขวางไหวสะเทอืน (seismic section) การแปรขอ้มลูมกีระบวนการ
ยุ่งยากซับซ้อน บางครั้งต้องอาศัยวิธีการทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง 
หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถสูงเข้ามาช่วย 
(ดู seismic acquisition และ seismic survey ประกอบ)

seismic survey การสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
การค้นหาโครงสร้างธรณีใต้ผิวโลกโดยการทำาให้เกิดสัญญาณคลื่น
และวดัระยะเวลาทีค่ลืน่เสยีงสะทอ้นกลบัจากชัน้หนิทีม่ลีกัษณะแตก
ตา่งกนั ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอนคอื 1. ขัน้ตอนการเกบ็
ข้อมูล (ดู seismic acquisition) เมื่ออยู่บนบกจะใช้ระเบิดและรถ
สัน่สะเทอืนเปน็ตวักำาเนดิคลืน่เสยีง เมือ่อยูใ่นทะเลจะใชแ้รงอดัจาก
อากาศในกระบอกโลหะอดัอากาศ (ด ู air gun) เปน็ตน้กำาเนดิเสยีง 
จากนั้นจึงทำาการบันทึกสัญญาณคลื่น 2. ขั้นตอนการแปรข้อมูล 
(ดู seismic processing) เป็นการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นลายเส้น
หนาบางตามระดับความลึกต่างๆ 3. ขั้นตอนการแปลความหมาย 
(ด ูseismic interpretation) เปน็การตคีวามลายเสน้ขอ้มลูทีร่ะดบั
ความลกึตา่งๆ วา่มรีปูรา่งเปน็โครงสรา้งทางธรณวีทิยาชนดิใด เปน็
หินชนิดไหน และมีความเป็นไปได้เพียงใดที่จะกักเก็บปิโตรเลียมไว้

seismic vessel เรือสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
เรือสำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนทำาหน้าที่ลากเครื่องส่งคลื่นเสียง
และเครื่องรับคลื่นเสียงที่สะท้อนจากชั้นหินต่างๆ โดยมีระบบการ
หาตำาแหน่งจุดรับและจุดส่งที่แน่นอนจากดาวเทียม และมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่บนเรือทำาหน้าที่ประมวลคลื่นเสียงสะท้อน
และแปรสภาพใหเ้หน็เปน็โครงสรา้งของชัน้หนิใตพ้ืน้น้ำาอยา่งครา่วๆ 
เรือสำารวจบางลำามีขนาดใหญ่ สามารถให้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดรับ
ส่งพนักงานได้

semi-submersible rig แท่นเจาะเซมิ-ซับเมอร์ซิเบิล 
แท่นเจาะในทะเลที่มีตัวแท่นและส่วนที่พักอาศัยวางอยู่บนทุ่น
หรือถังซึ่งสามารถสูบน้ำาเข้าออกเพื่อให้ตัวแท่นลอยหรือจมลงได้ 
เรียกสั้นๆ ว่า เซมิซับ (semisub) หรือ เซมิ (semi) ตัวแท่นปฏิบัติ
การเจาะอาจอยู่สูงจากทุ่นหรือถังมากกว่า 100 ฟุต มีทั้งชนิดที่ใช้
สายเคเบิลผูกกับสมอยึดที่พื้นใต้ทะเล (โดยทั่วไปใช้สมอประมาณ 
6-12 ตัว) ใช้เจาะในที่ระดับน้ำาลึกไม่เกิน 4,000 ฟุต และชนิด
ปรับตำาแหน่งแท่นเจาะให้อยู่กับที่โดยใช้เครื่องยนต์ใบพัดที่ควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เจาะในที่ระดับน้ำาลึกไม่เกิน 6,500 ฟุต 
การเคลื่อนย้ายแท่นต้องอาศัยเรือลากจูง แท่นชนิดนี้สามารถปรับ
เปลี่ยนเป็นแท่นผลิตปิโตรเลียมได้ 

ข้ันตอนต่างๆ ในการสำ ารวจ วัดค ล่ืนไหวสะเ ทือน ต้ังแต่การเ ก็บ ข้อมูล

(acquisition) การบันทึกข้อมูล (fi eld tapes) การแปรข้อมูล (processing) 

จนถึงการแปลความหมายข้อมูล (interpretation)
แท่นเจาะเซมิ-ซับเมอร์ซิเบิล
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shale หินดินดาน
หินตะกอนเนื้อละเอียด เกิดจากการอัดแน่นของดินเหนียว 
ทรายแป้ง หรือโคลน มีโครงสร้างเป็นชั้นบางๆ ทำาให้แตกเป็น
แผ่นได้ง่าย โดยเฉพาะตามพื้นผิวที่ผุพัง หินดินดานมีเนื้อแน่นแข็ง 
อาจมีสีแดง น้ำาตาล หรือเทา

source rock หินต้นกําเนิด
หินที่มีสารอินทรีย์ปนอยู่ในเนื้อหินมาก โดยทั่วไปเป็นหินดินดาน
ที่เกิดจากตะกอนขนาดเล็กทับถมรวมกับซากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
จำาพวกแพลงก์ตอนในแอ่งน้ำา

special reduction (SR) ค่าลดหย่อนพิเศษ (เอสอาร์) 
จำานวนเงินที่รัฐเป็นผู้กำาหนดเพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้บริษัทเข้ามา
ลงทุนสำารวจและผลิตปิโตรเลียม (ดู petroleum) ผู้รับสัมปทาน 
(ดู concessionaire) สามารถนำามาคำานวณรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
เสมือนเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนของแปลงสำารวจแต่ละแปลงเพื่อ
นำามาหักออกจากรายได้ปิโตรเลียม ทำาให้ตัวเลขแสดงผลกำาไรของ
ผู้รับสัมปทานลดลง

special remuneratory benefi t (SRB) ผลประโยชน์ตอบแทน
พิเศษ (เอสอาร์บี) 
ผลประโยชน์พิเศษจากกำาไรส่วนเกินท่ีกำาหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติ 
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 เพื่อให้รัฐได้รับส่วนแบ่งจากผล
ประโยชน์ของผู้รับสัมปทาน (ดู concessionaire) เพิ่มขึ้น นอก
เหนือไปจากค่าภาคหลวง (ดู royalty) และภาษีที่ได้รับอยู่ตาม
ปกติ) ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานพบแหล่งปิโตรเลียม (ดู petroleum) 
ขนาดใหญ่หรือได้รับประโยชน์จากราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกสูง
ขึ้นอย่างฉับพลัน หรือมีต้นทุนการสำารวจและผลิตต่ำากว่าการคาด
คะเน การคำานวณผลประโยชนต์อบแทนพเิศษกระทำาเปน็รายปจีาก
จำานวน “กำาไรปิโตรเลียม” ก่อนหักภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากปีใด
ไม่มี “กำาไรปิโตรเลียม” เกิดขึ้นก็ยังไม่มีภาระต้องเสีย และสามารถ
ยกยอดจำานวน “ขาดทุนปิโตรเลียม” ในปีนั้นไปหักจากรายได้ใน
ปตีอ่ๆ ไปไดจ้นกวา่จะหมด ในป ีพ.ศ. 2551 กรมเชือ้เพลงิธรรมชาติ
จัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจากผู้รับสัมปทาน 5 บริษัทได้
เป็นเงิน 4,743 ล้านบาท รวมผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษที่จัดเก็บ
ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2551 เป็นเงิน 22,866 ล้านบาท

standard rig แท่นเจาะมาตรฐาน
แท่นเจาะบนบกแบบดั้งเดิมที่มีโครงสร้างหอคอย (derrick) สร้าง
คร่อมบริเวณปากบ่อที่จะเจาะ เมื่อการขุดเจาะแล้วเสร็จ สามารถ
ถอดแยกหอคอยออกเป็นชิ้นๆ เพื่อนำาไปประกอบยังตำาแหน่งอื่น
ต่อไป

แท่นเจาะบนบกชนิดมาตรฐานทั่วไป

stimulation การกระตุ้นการผลิต
การกระตุน้การผลติใหไ้ดผ้ลดทีำาใหป้โิตรเลยีมไหลจากแหล่งกกัเกบ็
เข้าหลุมผลิตอย่างต่อเนื่อง อาจใช้วิธีการใช้กรด (ดู  acidizing) 
หรอืวธิทีำาใหห้นิแตก (fracturing) เพือ่ชว่ยใหก้ารผลติไดผ้ลดยีิง่ขึน้

stratigraphic trap โครงสร้างกักเก็บแบบสแตรทิกราฟิก
โครงสร้างกักเก็บปิโตรเลียมในชั้นหินที่เนื้อหินมีลักษณะแตกต่าง
กัน มีชั้นหินที่มีรูพรุน เช่น หินทราย แทรกอยู่ในหินเนื้อแน่น เช่น 
หินดินดาน (ดู shale)

ภาพตัดขวางแสดงการกักเก็บน้ำามันในชั้นหินทรายที่มีลักษณะ

เป็นรูปเลนส์แทรกอยู่ในหินดินดานซึ่งมีเนื้อแน่น
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Thailand 1973Cambodia 1972

Vietnam-C
ambodia 1991

Thai-Vietnam 1997

To be delimited

JDA

structural basin แอ่งโครงสร้าง
บริเวณพื้นที่ต่ำาของเปลือกโลกซึ่งกำาเนิดจากการแปรโครงสร้าง  
เป็นทั้งบริเวณที่กำาลังสะสมตัวของตะกอนหรือปัจจุบันอาจหยุด
สะสมตัวแล้ว เช่น แอ่งแม่เมาะ แอ่งลี้ แอ่งเชียงใหม่ และ 
แอ่งฝาง เป็นต้น

Tertiary period ยุคเทอร์เชียรี 
ช่วงเวลาหนึ่งของธรณีกาล (ดู geologic time) เมื่อประมาณ 
1.8-65 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคที่เกิดปิโตรเลียมขึ้นในอ่าวไทยและ
ภาคกลางของประเทศไทย

tertiary recovery การผลิตขั้นตติยภูมิ, การผลิตขั้นที่สาม
ขั้นตอนการผลิตน้ำามันดิบต่อจากการผลิตขั้นทุติยภูมิซึ่งยังคงมี
น้ำามนัดบิเหลอือยูใ่นแหลง่กกัเกบ็โดยเฉพาะชนดิหนกัและชนดิปาน
กลาง เปน็ขัน้ตอนทีน่ำากระบวนการความรอ้น (thermal process)  
มาใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำามันดิบชนิดหนัก และใช้กระบวนการผสม
เป็นเนื้อเดียวกัน (miscible process) และกระบวนการทางเคมี 
(chemical process) กับแหล่งกักเก็บน้ำามันดิบชนิดเบาและชนิด
ปานกลาง แตเ่นือ่งจากการผลติขัน้ตตยิภมูมิคีา่ใชจ้า่ยสงูและผลการ
ทดลองยังไม่เป็นที่พอใจ จึงไม่เป็นที่แพร่หลาย

พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา

Thailand-Cambodia Overlapping Area พื้นที่ทับซ้อนไทย-
กัมพูชา
พื้นที่ซึ่งประเทศกัมพูชาประกาศเป็นเส้นเขตไหล่ทวีปด้านอ่าวไทย
ในปี พ.ศ. 2515 และประเทศไทยประกาศเป็นเส้นเขตไหล่ทวีป
ด้านอ่าวไทยในปี พ.ศ. 2516 ทำาให้ทั้งสองประเทศมีเขตไหล่ทวีป
ทับซ้อนกันเป็นเนื้อที่ประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร โดยเส้น
เขตไหล่ทวีปของกัมพูชาด้านบนลากผ่านเกาะกูดของไทย ในขณะ
ที่พื้นที่ทับซ้อนด้านล่างชนกับเส้นแบ่งเขตระหว่างเวียดนามกับ
กัมพูชาที่ตกลงกันเมื่อปี พ.ศ. 2534 และเส้นแบ่งเขตระหว่างไทย
กับเวียดนามที่ตกลงกันเมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้
พยายามเจรจาเรื่องพื้นที่ไหล่ทวีปที่อ้างสิทธิทับซ้อนกันและเรื่อง
เขตทับซ้อนทางทะเลตามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชา 
พ.ศ. 2544 โดยมีคณะกรรมการเทคนิคร่วม (Joint Technical 
Committee, JTC) เป็นกรอบการเจรจา  เป้าหมายของไทยใน
การเจรจาคือ ส่วนเหนือเส้นรุ้งที่ 11 องศาเหนือ ให้เจรจากำาหนด
เขตทางทะเล ส่วนใต้เส้นรุ้งที่ 11 องศาเหนือ ให้พัฒนาเพื่อแสวง
ประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกัน ในลักษณะของพื้นที่
พัฒนาร่วม (ดู Malaysia-Thailand Joint Development Area 
ประกอบ) อยา่งไรกต็าม ทัง้ไทยและกมัพชูายงัไมอ่าจตกลงกนัไดใ้น
หลายประเด็น การเจรจาจึงไม่มีความคืบหน้า 
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แท่นหลุมผลิตชนิด 4 ขา    

ตะกอนดินทรายตามชายฝั่งทะเลที่ถูกน้ำาพัดพามาในช่วงน้ำาขึ้น เมื่อถึงเวลาน้ำาลง  

น้ำาจะไหลเซาะเป็นแนวร่องน้ำา นานเข้าตะกอนดินทรายที่ไม่ถูกพัดพาไปกับน้ำาจะ

สะสมตัวเป็นชั้นหนา 

tidal flat ที่ลุ่มราบน้ําขึ้นถึง 
พื้นที่ราบลุ่มใกล้ฝั่งมีลักษณะเป็นทรายปนโคลนหรือดินแฉะ  
เป็นบริเวณที่น้ำาท่วมถึงในเวลาน้ำาขึ้นและโผล่พ้นน้ำาในเวลาน้ำาลง 
อาจเป็นที่กำาเนิดของหินทราย

ลักษณะโครงสร้างต่างๆ ที่กักเก็บน้ำามัน เช่น โครงสร้างกักเก็บในชั้นหินรูปประทุน 

(anticline trap) โครงสร้างกักเก็บจากรอยเลื่อน (fault trap) และโครงสร้างกักเก็บ

จากชั้นเกลือที่แทรกขึ้นมาเป็นรูปโดม (salt-dome trap)

trap โครงสร้างกักเก็บ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่กักกั้นไม่ให้น้ำามันหรือก๊าซในแหล่งกัก
เก็บไหลออกไปได้ เช่น ชั้นหินโค้งรูปประทุน (ด ู anticline) ชั้นหิน 
คดโค้ง (fold) รอยเลื่อน (ดู fault) ชั้นหินที่ลีบหายไป (pinch-out) 
ชั้นหินที่เกิดจากทางน้ำาโค้งตวัด (meandering belt) รอยชั้นไม่ต่อ
เนื่อง (unconformity)

ultimate reserve, ultimate recovery ปรมิาณทีผ่ลติไดท้ัง้หมด
ปริมาณทั้งหมดของก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) หรือน้ำามันดิบ
ที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะหรือจากแอ่งภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบันและสภาพทางวิศวกรรม ปริมาณที่ผลิตได้นี้อาจ
เป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิอย่างเดียวหรือรวมทั้งการผลิตขั้นทุติยภูมิ
ด้วย (ดู initial reserve และ unrecoverable volume ประกอบ)

unrecoverable volume ปริมาณคงเหลือ
ปริมาณน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใด 
เวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิต 
ไปแล้ว การหยุดผลิตอาจเกิดจากอุปสรรคทางเทคโนโลยีและ 
สภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น (ดู initial reserve 
และ ultimate reserve ประกอบ)

vibrator เครื่องสั่นสะเทือน
แหล่งกำาเนิดคลื่นในการสำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนบนบก ใช้ใน
พื้นที่ ที่มีถนนหรือเส้นทางให้รถสั่นสะเทือนเข้าถึงได้  

wellhead platform (WP) แท่นหลุมผลิต (ดับเบิลยูพี)
แท่นที่ใช้ขุดเจาะหลุมผลิตเพื่อนำาปิโตรเลียมขึ้นมาจากใต้ทะเล 
ประกอบด้วยหลุมผลิต 9-12 หลุมหรือมากกว่านั้น และมีอุปกรณ์
แยกภาคสนาม เชน่ อปุกรณแ์ยกสถานะเพือ่ทดสอบอตัราการผลติ 
ปิโตรเลียมจากหลุมจะผ่านอุปกรณ์การแยกภาคสนามก่อนส่งเข้าสู่
กระบวนการผลิตที่แท่นผลิต (ดู processing platform) ปัจจุบัน
แท่นหลุมผลิตในอ่าวไทยมีทั้งชนิด 3 ขา และ 4 ขา มีจำานวนรวม
กันมากกว่า 180 แท่น แหล่งที่มีแท่นหลุมผลิตมากที่สุดคือแหล่ง
เอราวัณ มี 25 แท่น รองลงมาคือแหล่งบงกช มี 17 แท่น
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well logging การหยั่งธรณีหลุมเจาะ
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลที่สำาคัญในการเจาะสำารวจ
ปิโตรเลียม (ดู petroleum) เพื่อตรวจวัดสมบัติ
ทางฟิสิกส์ของชั้นหินและของไหลในชั้นหินแต่ละ
ช่วงความลึกที่ต้องการหรือตลอดหลุมเจาะ เพื่อ
วิเคราะห์หาชั้นไฮโดรคาร์บอน ลักษณะชั้นหิน
ใต้ดิน เพื่อศึกษาและประเมินสมบัติทางฟิสิกส์ของ
ของไหลในชั้นหิน และเพื่อทราบความลึกที่แน่นอน
สำาหรับการปฏิบัติงานในหลุมเจาะได้ละเอียดถูกต้อง 
การหยั่งธรณีหลุมเจาะโดยใช้สายเคเบิล (wireline 
cable) หย่อนเครื่องวัด (logging sonde) ลงใน
หลุมเจาะเพื่อตรวจหาสมบัติทางกายภาพของชั้นหิน
เช่น การดูดกลืนรั งสี  ความต้ านทานไฟฟ้ า 
ความหนาแน่นของชั้นหิน เพื่อนำาไปคำานวณความ
อิ่มตัวของปิโตรเลียม โดยมีเครื่องอ่านค่าอยู่บน
แท่นเจาะ (log recording cabin)

การหยัง่ธรณหีลมุเจาะเพือ่ตรวจหาคณุสมบตัทิางกายภาพของ

ชั้นหิน เช่น 1. คุณสมบัติการดูดกลืนรังสี 2. ความต้านทาน

ไฟฟ้า 3. ความหนาแน่นของชั้นหิน เพื่อคำานวณความอิ่มตัว

ของปิโตรเลียมในชั้นหิน

ตัวอย่างเส้นกราฟและการแปลความหมายที่ได้จากการหยั่งธรณีหลุมเจาะที่ระดับความลึกต่างๆ

wireline cable
cable reel

casing

wireline

log recording 
cabin

limestone

shale

logging
sonde
measurement 
point
sandstone

caliper arm
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activated carbon ถ่านกัมมันต์, คาร์บอนกัมมันต์ 
คาร์บอนอสัณฐานที่มีโครงสร้างพรุน เป็นของแข็งสีดำา อยู่ในรูป
ผงหรือเม็ด โครงสร้างประกอบด้วยรูพรุนขนาดเล็กจำานวนมาก 
ทำาให้พื้นผิวมีความสามารถในการดูดซับสูง มีคุณสมบัติในการ 
ดูดซับดี (ดู adsorption) ใช้ประโยชน์ในการกำาจัดกลิ่น สี หรือ
กา๊ซ  ผลติจากวสัดหุลายประเภททีใ่หป้รมิาณคารบ์อนสงู มปีรมิาณ
สารระเหยและเถ้าต่ำา เช่น กะลามะพร้าว ถ่านหิน กระดูกสัตว์ 
เป็นต้น โดยสลายตัวด้วยความร้อนแล้วกระตุ้นด้วยไอน้ำา สารเคมี 
หรือคาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon dioxide) ที่อุณหภูมิประมาณ 
900 องศาเซลเซียส

02
absorption การดูดซึม
การแยกองค์ประกอบในก๊าซผสม โดยให้แพร่เข้าไปยังสารดูดซึม 
ที่เป็นของเหลวและทำาปฏิกิริยาเคมี การดูดซึมที่ใช้ในกระบวนการ
แยกกา๊ซธรรมชาตใิหบ้รสิทุธิ ์ไดแ้กก่ารแยกกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์
(ดู carbon dioxide) ออกจากก๊าซธรรมชาติโดยใช้สารละลาย
โพแทสเซียมคาร์บอเนต หรือสารละลายประเภทเอมีนเป็น 
สารดูดซึม (ดู absorption, หมวดสิ่งแวดล้อม ประกอบ)

acid gas, sour gas ก๊าซกรด 
ก๊าซธรรมชาติท่ีมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfide)  
และ/หรือคาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon dioxide) เป็นองค์ประกอบ  
เมื่อมีความชื้นจะเกิดกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ จึงต้องกำาจัดออก
ก่อนที่จะผ่านไปยังกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติให้บริสุทธิ์

activated alumina อะลูมินากัมมันต์
สารดดูซบัทีส่งัเคราะหจ์ากสารอะลมูนิาไฮเดรต (alumina hydrate, 
Al

2
O

3
.3H

2
O) โดยเผาไล่น้ำาออกที่อุณหภูมิสูงประมาณ 400 องศา

เซลเซียส น้ำาที่ระเหยออกทำาให้โครงสร้างภายในเกิดการแตกตัว
เป็นรูพรุนเล็กๆ พื้นที่ผิวภายในเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 150-500 
ตารางเมตรต่อกรัม และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุนประมาณ 
15-60 อังสตรอม (1.5-6 นาโนเมตร) นิยมใช้เพื่อดูดซับความชื้น 
ไอ หรือก๊าซที่มีขั้วออกจากก๊าซธรรมชาติ ในกระบวนการดูดซับ  
(ดู adsorption) สามารถนำากลับมาใช้ใหม่โดยใช้ความร้อน 
ไล่น้ำาออก มีอายุใช้งานนานมาก

adsorption การดูดซับ
การสะสมตัวของสารหรือความเข้มข้นของสารที่บริเวณพื้นผิว
หรือระหว่างผิวหน้า (interface) เกิดที่บริเวณผิวสัมผัสระหว่าง 
วัฏภาค 2 วัฏภาค (phase) ที่มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว  
หรอืกา๊ซ เชน่ ของเหลวกบัของเหลว กา๊ซกบัของเหลว กา๊ซกบัของแขง็ 
หรือของเหลวกับของแข็ง โดยโมเลกุลหรือคอลลอยด์ (colloid)  
ที่ถูกดูดจับเรียกว่าสารถูกดูดซับ (adsorbate) ส่วนสารที่ทำาหน้าที่
ดูดซับเรียกว่าสารดูดซับ (adsorbent) ตัวอย่างของกระบวนการ
ดูดซับในกระบวนการกลั่นน้ำามันได้แก่ การดูดซับสารปรอท (Hg) 
จากคอนเดนเสท (ดู condensate) บนสารดูดซับที่เป็นของแข็ง

คาร์บอนถ่านกัมมันต์

อะลูมินากัมมันต์
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alicyclic hydrocarbon ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นวง
กลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ท่ีมี 
ลักษณะโครงสร้างเป็นวง อาจเป็นสารประกอบอ่ิมตัวหรือไม่อ่ิมตัว 
ที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะเดี่ยวและ/หรือพันธะคู่ของคาร์บอน
อย่างน้อยหนึ่งพันธะ ได้แก่ ไซโคลแอลเคน (cycloalkane)  
และไซโคลแอลคีน (cycloalkene) เช่น ไซโคลเฮกเซน 
(cyclohexane, C

6
H

12
) หรือไซโคลเฮกซีน (cyclohexene, C

6
H

10
)

ดังนั้นเมื่อ C เพิ่ม 1 อะตอม H จะเพิ่ม 2 อะตอม หรือเพิ่ม
ครั้งละ -CH

2
 เมื่อจำานวนอะตอมของคาร์บอนเพิ่มขึ้น สถานะของ

สารจะเปลี่ยนจากก๊าซเป็นของเหลวใส ของเหลวข้น ไปจนถึงไข  
พบแอลเคนทั้งในธรรมชาติ เช่น ในน้ำามันดิบ (ดู crude oil)  
หรือปิโตรเลียม (ดู petroleum) น้ำามันทาร์จากถ่านหิน (coal tar) 
และก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) หรือได้จากการสังเคราะห์  
สารแรกของอนุกรม แอลเคนคือมีเทน (ดู methane) มีสูตรเป็น 
CH

4
 รูปร่างโมเลกุลของ แอลเคนเป็นทรงเหลี่ยมสี่หน้า มีมุม

ระหว่างพันธะ 109.5 องศา

alkanolamine process กระบวนการแอลคาโนลามีน
กระบวนการขจัดก๊าซท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด (ดู acid gas) ท้ังไฮโดรเจน 
ซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfide) และคาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon 
dioxide) ออกจากก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) โดยวิธีการ
ดูดซึม (ดู absorption) ด้วยสารละลายจำาพวกเอมีน (ดู amine)  
เช่น มอนอเอทาโนลามีน (monoethanolamine, MEA)  
ไดเอทาโนลามีน (diethanolamine, DEA) ไดไกลโคลามีน 
(diglycolamine, DGA) และเมทิลไดเอทาโนลามีน (methyl 
diethanolamine, MDEA) เหมาะกับก๊าซธรรมชาติที่มีส่วนผสม
ของไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงและคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำา

ไซโคลเฮกเซน ไซโคลเฮกซีน

H
3
C  H

2
C  CH

3 
H

3
C  CH  CH

2  
H

3
C  C  CH

 แอลเคน แอลคีน     แอลไคน์

aliphatics, aliphatic hydrocarbon, แอลิเฟทิกส์, 
ไฮโดรคาร์บอนแอลิเฟทิก
กลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่มี
โครงสร้างเป็นโซ่ตรง (อะตอมของคาร์บอนต่อกับอะตอมของ
คาร์บอนเป็นโซ่ตรง) หรือโซ่กิ่ง (อะตอมของคาร์บอนบางอะตอม
แยกออกจากสายโซห่ลกัออกมา) แบง่ออกเปน็ 3 ชนดิตามลกัษณะ
ของพันธะในโครงสร้างได้แก่ แอลเคน (ดู alkanes) แอลคีน  
(ดู alkenes) และแอลไคน์ (ดู alkynes)

aliphatic hydrocarbon (saturated) ไฮโดรคารบ์อนชนดิอิม่ตวั 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่อะตอม
คาร์บอนในโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเดี่ยวเท่านั้น ได้แก่  
แอลเคน (ดู alkanes)

aliphatic hydrocarbon (unsaturated) ไฮโดรคาร์บอนชนิด
ไม่อิ่มตัว 
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons ) ทีอ่ะตอมคารบ์อน
ในโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเดี่ยวเป็นพันธะหลักและมีพันธะคู่
หรือพันธะสามของคาร์บอนอยู่อย่างน้อย 1 พันธะ ได้แก่ แอลคีน 
(ดู alkenes) และแอลไคน์ (ดู alkynes)

alkanes แอลเคน 
กลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ชนิดอิ่มตัว
ที่ภายในโมเลกุลเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเดี่ยวของคาร์บอนทั้งหมด 
มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพาราฟินิกไฮโดรคาร์บอน (ดู paraffinic 
hydrocarbons) หรือ พาราฟิน (ดู paraffins) สูตรโมเลกุลทั่วไป
คือ C

n
H

2n+ 2
 เมื่อ n = 1, 2, 3, … เช่น เมื่อ

 n = 1 จะได้ CH
4
 (methane)

 n = 2 จะได้ C
2
H

6
 (ethane)

 n = 3 จะได้ C
3
H

8
 (propane) เป็นต้น

ABSORBER

SOUR GAS OR LPG

RICH AMINE
FILTER

FILTERS

COOLER

COOLER

ACID GAS

LEAN AMINE

RICH-LEAN CROSS
HEAT EXCHANGER

TREATED GAS OR LPG

FLASHED GAS

FLASH DRUM

REBOILER

REGENERATOR

ผังกระบวนการแอลคาโนลามีน
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ผลิต การกลั่น การขนส่ง ฯลฯ เข้าร่วมจัดตั้งประมาณ 400 บริษัท 
หน้าที่หลักของสถาบันคือการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทใน 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การให้การสนับสนุน
สมาชิก การเจรจาต่อรองกับรัฐบาล ฝ่ายนิติบัญญัติ และหน่วย
งานราชการ การศึกษาและวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ พิษวิทยาและ 
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม การจดัตัง้และรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรม 
รวมถึงการให้การศึกษาแก่บุคคลทั่วไป (ดู American Petroleum 
Institute, หมวดการตลาดประกอบ)

alkenes แอลคีน
กลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ชนิด 
ไม่อิ่มตัวที่ภายในโมเลกุลประกอบด้วยพันธะคู่ของคาร์บอนอยู่ 
อยา่งนอ้ย 1 พนัธะเปน็พนัธะหลกั มชีือ่เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่โอเลฟนิ  
(ดู olefin) สูตรโมเลกุลท่ัวไปคือ C

n
H

2n 
เม่ือ n เท่ากับ 2 เช่น เม่ือ

 n = 2 จะได้ C
2
H

4 
(ethylene)

 n = 3 จะได้ C
3
H

6
 (propylene) และอื่น ๆ 

ไม่พบแอลคีนในธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นในกระบวนการแตกตัวที่ใช้
ในโรงกลั่น สารแรกของอนุกรมแอลคีนคือ เอทิลีน (ดู ethylene) 
เอทิลีนและโพรพิลีน (ดู propylene) เป็นสารตั้งต้นหลักที่สำาคัญ
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

alkylation, alkylation process กระบวนการเติมหมู่แอลคิล
กระบวนการสังเคราะห์สารแอลไคเลต (alkylate) ในโรงกล่ัน ปฏิกิริยา
รวมโมเลกุลของสารประกอบแอลเคน (ดู alkanes) กับแอลคีน  
(ดู alkenes) หมู่แอลคิล (alkyl) ของสารประกอบแอลเคนจะถูก
เติมเข้าไปที่พันธะคู่ของคาร์บอนของสารประกอบแอลคีน มีกรด 
ซัลฟิวริก (sulfuric acid) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ได้สารประกอบ 
แอลเคน ที่มีโมเลกุลใหญ่ และมีโครงสร้างแบบมีกิ่งมากขึ้นเรียก
ว่าแอลคิเลตที่มีเลขออกเทน (ดู octane number) สูงมาก เป็น
ส่วนประกอบสำาคัญของน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline)

ตัวอย่างสัญลักษณ์มาตรฐานเอพีไอ

alkynes แอลไคน์
กลุ่มของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ชนิดไม่
อิม่ตวัทีภ่ายในโมเลกลุประกอบดว้ยพนัธะสามของคารบ์อน 1 พนัธะ
เป็นพันธะหลัก สูตรโมเลกุลทั่วไปคือ C

n
H

2n- 2
เมื่อ n เท่ากับ 2 

เช่น เมื่อ
 
 n = 2 จะได้ C

2
H

2 
(ethyne หรือ acetylene)

 n = 3 จะได้ C
3
H

4
 (propyne) เป็นต้น

American Petroleum Institute (API) สถาบันปิโตรเลียมแห่ง
สหรัฐอเมริกา (เอพีไอ)
องค์กรการค้าหลักสำาหรับอุตสาหกรรมน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมด้านการ
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American Society for Testing and Materials (ASTM) 
สมาคมตรวจสอบมาตรฐานวัสดุแห่งอเมริกา (เอเอสทีเอ็ม)
สมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นใน
สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2532 มีสมาชิกที่ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ 
ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้สนใจทั่วไป  
รวมทั้งองค์การที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  
ทำาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อช่วยเหลือ
อุตสาหกรรม หน่วยงานของรัฐ และสาธารณชนทั่วไป กำาหนด
และจัดทำามาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะและการทำางานของวสัด ุ
ผลิตภัณฑ์ การบริการ ระบบการใช้งาน เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ ปี
ละมากกวา่ 9,800 เรือ่ง นอกจากนีม้าตรฐานเอเอสทเีอม็ยงัไดร้บัการ
พิจารณา ทบทวนปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
ทำาใหเ้ปน็ทีน่ยิมและไดร้บัการยอมรบัทัว่โลก มาตรฐานเอเอสทเีอม็ที่
ประกาศใชเ้ปน็มาตรฐาน แบง่เปน็ประเภทตา่งๆ ดงันี ้1. มาตรฐาน
ของระบบการจดัการและการจดัแบง่ (classification) วสัดผุลติภณัฑ ์
การบริการ ระบบ หรือการใช้งาน ออกเป็นกลุ่มๆ โดยอาศัย
คุณลักษณะที่เหมือนกัน เช่น แหล่งกำาเนิด ส่วนประกอบ สมบัติ
หรือประโยชน์ใช้สอย 2. ข้อกำาหนด (specification) คุณลักษณะ
และสมบตัติา่งๆ ทีต่อ้งการของวสัด ุผลติภณัฑ ์ระบบหรอืการใชง้าน  
ข้อกำาหนดเหล่านี้ มักจะแสดงค่าเป็นตัวเลข และมีข้อจำากัด
กำาหนดไว้ พร้อมทั้งวิธีทดสอบค่าเหล่านั้นด้วย 3. เอกสาร
มาตรฐานที่กำาหนดคำานิยาม คุณลักษณะ คำาอธิบายของศัพท์ต่างๆ 
(terminology) เครื่องหมาย ตัวย่อ คำาย่อที่ใช้ในมาตรฐานต่างๆ  
4. มาตรฐานเกี่ยวกับวิธีทดสอบ (test method) ที่กำาหนดให้ใช้
ในการตรวจสอบ พิสูจน์วัด ปริมาณและคุณภาพ คุณลักษณะ 
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของวัสดุ ระบบหรือ 
การใช้งาน ซึ่งมีผลการทดสอบที่สามารถนำาไปใช้ในการประเมิน
ค่าตามข้อกำาหนด 5. คำาแนะนำาหรือทางเลือก (guide) ให้ผู้ใช้
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ρH
2
O

เลือกใช้เทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งสิ่งที่จะได้จากการสุ่มตัวอย่าง  
การประเมินและการมาตรฐานที่ใช้นั้นๆ ด้วย 6. วิธีการปฏิบัติ
เฉพาะ (practice) สำาหรบังานเฉพาะอยา่ง ไดแ้ก ่การเขยีนรายงาน 
ความแม่นยำา ความละเอียด การเลือก การเตรียม การประยุกต์ 
การตรวจสอบ ข้อควรระวังในการใช้ การกำาจัดทิ้ง การติดตั้ง  
การบำารุงรักษา ตลอดจนการใช้เครื่องมือทดสอบ

amine เอมีน 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่มีหมู่ 
อะมิโน (NH

2
) เป็นหมู่ฟังก์ชัน ที่มีหมู่แอลคิล (alkyl, R-) หรือ

แอริล (aryl, C
6
H

5
) 1 หมู่หรือมากกว่าต่ออยู่กับไนโตรเจน มี

คุณสมบัติเป็นเบส สารแอลคาโนลามีน (alkanolamine) ใช้เป็น
สารดูดซึม (absorber) ในกระบวนการขจัดก๊าซกรดออกจากก๊าซ
ธรรมชาติ (ดู natural gas)

antiknock agent สารป้องกันการน็อกของเครื่องยนต์
สารเติมแต่งในแกโซลีน (ดู gasoline) หรือน้ำามันเบนซินที่ใช้ 
ในการป้องกันการน็อกของเครื่องยนต์และเพิ่มเลขออกเทน  
(ดู octane number) เดิมใช้สารประกอบตะก่ัว ได้แก่ เททระเอทิลเลด 
และเททระเมทิลเลด ปัจจุบันห้ามใช้แล้ว ต่อมาใช้สารประกอบ
ออกซิเจเนตแทน (oxygenated compound) ได้แก่ สารเมทิล- 
เทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์ (ดู methyl tertiary butyl ether) และสาร
เอทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์ (ดู ethyl tertiary butyl ether) ซึ่ง
บางประเทศห้ามใช้แล้วเช่นกันเพราะแนวโน้มที่จะปนเปื้อนแหล่ง 
น้ำาใต้ดิน ปัจจุบันจึงใช้เอทานอล (ดู ethanol และดู bioethanol, 
หมวดพลังงานทดแทน ประกอบ) เติมแทนเป็นน้ำามันแก๊สโซฮอล 
(gasohol)

API Gravity ( ํAPI) ความถ่วงจําเพาะเอพีไอ
ค่าความถ่วงจำาเพาะของน้ำามันดิบกำาหนดโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
สหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute) มีหน่วยเป็นองศา

API gravity =       -131.5141.5
SG

oil

CH3 CH2CH3

H3C

CH3

พาราไซลีน

ทอลิวอีน เอทิลเบนซีนเบนซีน

น้ำามันดิบมีค่าความถ่วงจำาเพาะเอพีไอ อยู่ระหว่าง 20-45 องศา 
แบ่งน้ำามันดิบออกได้เป็น 3 ชนิด คือ น้ำามันดิบชนิดเบา มีค่า
ความถ่วงจำาเพาะเอพีไอ มากกว่า 34 องศา น้ำามันดิบชนิดกลาง 
มีค่าความถ่วงจำาเพาะเอพีไอ อยู่ระหว่าง 34-20 องศา และน้ำามัน
ดิบชนิดหนัก มีค่าความถ่วงจำาเพาะเอพีไอ น้อยกว่า 20 องศา

aromatics, aromatic hydrocarbon แอโรแมติกส์,  
แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) ไมอ่ิม่ตวัประเภทหนึง่ 
มโีครงสรา้งหลกัเปน็วงแหวนเบนซนี (benzene ring) สตูรโมเลกลุ 
C

6
H

6
 ภายในวงแหวนเบนซีนมีอะตอมคาร์บอน 6 อะตอมต่อกันเป็น

วง ความไม่อิ่มตัวเกิดจากอิเล็กตรอนพันธะคู่วิ่งอยู่ภายในวงแหวน 
แต่การแสดงภาพโครงสร้างโมเลกุลอาจแสดงว่ามีพันธะเดี่ยวและ
พันธะคู่สลับกัน เบนซีนเป็นแอโรแมติกส์โมเลกุลเล็กที่สุด โมเลกุล
ไม่มีขั้ว เป็นของเหลวไม่นำาไฟฟ้า ไวไฟ ให้เปลวไฟสว่างมีเขม่ามาก  
ไม่ละลายน้ำา ไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะ จุดหลอมละลาย 5.5 องศา
เซลเซียส จุดเดือด 80 องศาเซลเซียส เป็นตัวทำาละลายที่ดี 
วงแหวนเบนซีน อาจมีหมู่แอลคิล หมู่ฟังก์ชันต่างๆ (functional 
group) มาเกาะตำาแหน่งเดียว สองตำาแหน่ง หรือสามตำาแหน่ง 
แอโรแมตกิสช์นดิทีส่ำาคญัไดจ้ากกระบวนการในโรงกลัน่น้ำามนัดบิ ใช้
เปน็วตัถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคม ี4 ชนดิคอื เบนซนี (ด ูbenzene)  
ทอลิวอีน (ดู toluene) เอทิลเบนซีน (ดู ethylbenzene) และพารา
ไซลีน (ดู p-xylene) สารกลุ่มน้ีมีกล่ินหอมจึงมีช่ือ “แอโรแมติกส์”  
มาจากคำาว่า “aroma” ในภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “กลิ่นหอม”

asphalt (อเมริกัน), bitumen (อังกฤษ) ยางมะตอย, แอสฟัลต์, 
บิทูเมน
ผลิตภัณฑ์ส่วนที่หนักที่สุดได้จากกากก้นหอกลั่นลำาดับส่วน (ดู 
fractionating column) ที่ความดันบรรยากาศในโรงกลั่นน้ำามัน
และการกลั่นสุญญากาศ (ดู fractional distillation) ในโรงกลั่น
น้ำามันหล่อลื่นจากการกลั่นน้ำามันดิบฐาน แอสฟัลต์อาจเกิดได้ตาม
ธรรมชาติ เป็นสารผสมชนิดคอลลอยด์ (colloid) โดยมีแอสฟัลทีน 
(ดู asphaltene) กระจายตัวอยู่ในเนื้อน้ำามัน (maltene) มีสีดำาหรือ 
สนี้ำาตาลไหม ้เหนยีว ความหนดืและความยดืหยุน่สงู กึง่แขง็กึง่เหลว
หรือแข็ง ละลายได้ในคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS

2
) อ่อนตัวเมื่อได้รับ

ความร้อน อาจนำากากก้นหอกลั่นมาผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อปรับปรุงสมบัติให้ดีขึ้น เช่นการเพิ่มปริมาณแอสฟัลทีนโดยเป่า
อากาศในหอเปา่อากาศรอ้น เพิ่มความเฉือ่ยตอ่สารเคมแีละไอควนั 
ความต้านทานต่อสภาพอากาศและแรงกระแทก ความเหนียวและ

SG
oil

=
ρoil

ρH
2
O

ρoil

เอพีไอ ( ำAPI) คำานวณจากค่าความถ่วงจำาเพาะของน้ำามันตามสมการ
เมื่อ SG

oil 
= specific gravity คือความหนาแน่นของน้ำามันเทียบ

กับน้ำา

เมื่อ 
  

= ความหนาแน่นของน้ำามัน (density of oil)
   = ความหนาแน่นของน้ำา (density of water)
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Incinerator

Water spray system

Blown asphalt

Knockout box
or cyclone

Blowing still
containing
asphalt

Recovered oil

Air
blower

Asphalt
heater

400-470oF
Asphalt flux
125-150oF Air

ความยืดหยุ่น สมบัติที่สำาคัญของยางมะตอยหลายประการทำาให้ 
นำามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ได้แก่สมบัติในการยึดและประสาน 
ทำาหน้าที่เป็นตัวประสานวัสดุต่างๆ ให้ติดกันสมบัติในการป้องกัน
น้ำาซึมผ่าน และสมบัติที่เป็นของเหลวหรืออ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน
และแข็งตัวเมื่อเย็นลง ใช้เป็นวัสดุเคลือบกันน้ำา กันซึม สมบัติที่
สำาคัญคือเป็นตัวประสานระหว่างวัสดุเติมเช่นหินและทราย ใช้ใน
งานก่อสร้างถนนเป็นวัสดุลาดผิวถนน

asphalt blowing เครื่องเป่าแอสฟัลต์, เครื่องเป่ายางมะตอย     
การปรับปรุงสมบัติแอสฟัลต์โดยการเป่าอากาศลงในแอสฟัลต์ที่ได้
จากส่วนล่างของหน่วยกลั่นสุญญากาศ (ดู vacuum distillation 
unit) ทำาให้ได้แอสฟัลต์หรือยางมะตอยที่มีคุณภาพสูง

แอสฟัลต์ หรือ บิทูเมน

ผังกระบวนการเป่าอากาศลงในแอสฟัลต์

asphaltene แอสฟอลทีน
สารประกอบแอโรแมติกส์ท่ีมีวงแหวนหลายวงติดกัน (polynuclear 
aromatic hydrocarbon) พบในน้ำามันหนัก กากน้ำามัน และในแอสฟัลต์ 
มีน้ำาหนักโมเลกุลสูง สีคล้ำา ปราศจากไข ไม่ละลายในนอร์มัลเฮปเทน 
(normal heptane) แต่ละลายในเบนซินร้อน

associated natural gas ก๊าซธรรมชาติชนิดอยู่ร่วม
กา๊ซธรรมชาต ิ(ด ูnatural gas) ทีอ่ยูร่ว่มกบัน้ำามนัปโิตรเลยีมภายใน
แหล่งกักเก็บ โดยอาจละลายอยู่ในน้ำามันปิโตรเลียมหรือแยกชั้นอยู่
เหนือชั้นน้ำามันปิโตรเลียม

aviation fuel น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 
น้ำามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องบิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตาม
ลักษณะของเครื่องยนต์ ได้แก่ 
1. น้ำามันเบนซินเครื่องบินใบพัด (ดู aviation gasoline) อยู่ 
ในส่วนกลั่น (distillate fuel) ช่วงการกลั่น (ดู distillate range) 
เดียวกับน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) เนื่องจากระบบเครื่องยนต์
เครื่องบินใบพัด มีลักษณะคล้ายคลึงกับเคร่ืองยนต์เบนซินท่ีใช้กับ
ยานพาหนะ แต่คุณสมบัติต่างๆ ของน้ำามันประเภทนี้จะดีกว่า คือ 
มีความบริสุทธิ์มากกว่ามีจุดเยือกแข็งท่ีต่ำากว่าน้ำามันเบนซินเพราะ
เคร่ืองบินต้องบินในระดบัสงูอากาศเยน็จดั น้ำามนัตอ้งไหลไดส้ะดวก
ตลอดเวลา มีเลขออกเทน (ดู octane number) สูงกว่าเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้ในสภาวะอุณหภูมิและความดันเปลี่ยนแปลง 
ในช่วงกว้าง ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
2. น้ำามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น (ดู jet fuel) เป็นน้ำามัน 
เชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์แบบกังหัน (turbine)โดยมีหลักการ
ทำางานที่แตกต่างจากเครื่องยนต์ในเครื่องบินใบพัด จึงไม่ต้องการ
เชื้อเพลิงที่มีสมบัติต้านทานการน็อก ต้องมีความบริสุทธิ์สะอาด
และเผาไหม้ได้ดีท่ีสุดแม้ท่ีอุณหภูมิต่ำา นอกจากน้ีต้องมีความเสถียร 
(stability) สูง เพ่ือไม่ให้น้ำามันสลายตัวหรือเส่ือมระหว่างเก็บ 
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ในถังหรือใช้งาน น้ำามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นยังมีการแบ่งออก
เป็น 2 ชนิด คือ น้ำามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบินไอพ่นเพ่ือการพาณิชย์ 
(JP-1 หรือ JET A-1) มีช่วงการกลั่นใกล้เคียงกับน้ำามันก๊าด ใช้
กับเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินทั่วไป และน้ำามันเชื้อเพลิง
เครื่องบินไอพ่นทหาร(JP-4) ใช้ในกิจกรรมของทหาร เช่น เครื่องบิน 
ขับไล่ซึ่งต้องการช่วงอุณหภูมิจุดเดือดกว้าง เป็นน้ำามันที่อยู่กึ่งๆ 
หรือผสมกันระหว่างน้ำามันเบนซินกับน้ำามันก๊าด

barrel (bbl) บาร์เรล (บีบีแอล)
หน่วยวัดปริมาตรน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำามัน 1 บาร์เรล เทียบเท่า 
กับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอสแกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล
แกลลอน

barrels of crude oil equivalent ปริมาณบาร์เรลน้ํามันดิบ
เทียบเท่า
ปริมาณเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) 
1 หน่วยปริมาตร หรือถ่านหิน 1 หน่วยน้ำาหนักที่ให้พลังงานความ
ร้อนจากการเผาไหม้เทียบเท่ากับน้ำามันดิบ 1 บาร์เรล ตัวอย่าง
เช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำามันดิบ 174.4 
บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำามันดิบ 
0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนต์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่า 
น้ำามันดิบ 2.053 บาร์เรล

barrels per day (BBL/D, BPD) บาร์เรลต่อวัน (บีบีแอล/ดี, บีพีดี)
อัตราการผลิตน้ำามันท่ีผลิตได้ต่อวัน ในโรงกล่ันน้ำามันหมายถึงปริมาณ
น้ำามันท่ีกล่ันออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำานวนวันท่ีปฏิบัติงานจริง  
(ไม่นับวันท่ีหยุดและซ่อมแซมอุปกรณ์)

base oil, lubricant base oil น้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน
น้ำามนัพืน้ฐานทีน่ำามาปรบัปรงุสมบตัใิหเ้ปน็น้ำามนัหลอ่ลืน่ชนดิตา่ง ๆ  
แบง่เปน็ 2 ประเภทคอื น้ำามนัพืน้ฐานแร ่(ปโิตรเลยีม) จากโรงกลัน่
น้ำามันหล่อลื่น (mineral base oil) และน้ำามันพื้นฐานสังเคราะห์ 
(synthetic base oil) โรงกลั่นน้ำามันหล่อลื่นนำาน้ำามันก้นหอกลั่น
จากโรงกลัน่น้ำามนัมากลัน่ภายใตส้ญุญากาศไดน้้ำามนัหลอ่ลืน่พืน้ฐาน

แร่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก แบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามสมบัติที่แตกต่าง
กันคือ พาราฟิน (ดู paraffins) ผลิตโดยใช้กระบวนการแตกตัว
ด้วยไฮโดรเจน (ดู hydrocracking) โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรง  
มคีวามหนดืสงู เปน็ไขไดง้า่ย แตม่คีณุภาพด ีราคาสงูทีส่ดุ ผลติเปน็
น้ำามนัหลอ่ลืน่เครือ่งยนตห์รอืเครือ่งจกัร แนฟทนี (ด ูnaphthenes) 
ไดจ้ากการกลัน่น้ำามนัดบิ โครงสรา้งโมเลกลุเปน็วงแหวนอิม่ตวั ดชันี
ความหนืดต่ำา เป็นไขได้ยาก คุณภาพปานกลาง มีราคารองลงมา
จากน้ำามันพาราฟิน ผลิตเป็นน้ำามันสำาหรับแปรรูปโลหะ (metal 
working fluids) และแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) ผลิตภัณฑ์ข้าง
เคียงจากกระบวนการผลิตน้ำามันพาราฟิน โครงสร้างโมเลกุลเป็น
วงแหวนไม่อิ่มตัวของเบนซีน มีคุณภาพดีปานกลาง ราคาต่ำากว่า
แนฟทีน ผลิตเป็นกาวหรือสารเสริมสภาพพลาสติก (plasticizer)

Benfield process กระบวนการเบนฟีลด์
กระบวนการแยกก๊าซที่มีสมบัติเป็นกรดได้แก่ ก๊าซคาร์บอน- 
ไดออกไซด์ (ดู carbon dioxide) และไฮโดรเจนซัลไฟด์  
(ดู hydrogen sulfide) ในก๊าซธรรมชาติออก (ดู natural gas) 
โดยใช้สารละลายเบสร้อน คือสารละลายโพแทสเซียมคาร์บอเนต 
(K

2
CO

3
) ทำาปฏิกิริยาตามสมการเคมีดังนี้

K
2
CO

3
 + CO

2
 + H

2
O  <----------->  2KHCO

3

K
2
CO

3 
+ H

2
S   <----------->   KHS + KHCO

3

สารละลายโพแทสเซียมไบคาร์บอเนต (KHCO
3
) ที่เกิดขึ้นสามารถ

นำากลับมาใช้ใหม่ได้ (regeneration) โดยต้มไล่คาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีถูกดูดซับออก กระบวนการน้ีได้รับการพัฒนาโดยบริษัท ยูนิเวอร์ซัล 
ออยล์พรอดักส์ (ดู Universal Oil Products) สหรัฐอเมริกา 
เป็นกระบวนการที่เหมาะกับก๊าซธรรมชาติที่มีส่วนผสมของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูง (ดู carbon dioxide) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่ำา 
(ด ูhydrogen sulfide) กา๊ซกรดมผีลตอ่การสกึกรอ่นของอปุกรณท์ี่
เป็นโลหะ หรือเมื่อมีการเผาไหม้จะก่อให้เกิดก๊าซพิษที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิตได้ นอกจากนี้การมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมอยู่ 
ยังทำาให้ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติต่ำาลงด้วย 

ผังกระบวนการเบนฟีลด์
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benzene เบนซีน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) พ้ืนฐานในกลุ่ม
แอโรแมติกส์ (ดู aromatics) สูตรโมเลกุล C

6
H

6

benzene-toluene-xylenes (BTX) เบนซีน-ทอลิวอีน-ไซลีน 
(บีทีเอกซ์)
กลุ่มสารผสมของสารประกอบแอโรแมติกส์ ประกอบด้วยเบนซีน 
(ดู benzene) ทอลิวอีน (ดู toluene) และไซลีน (ดู xylene) 
ได้จากการรีฟอร์มแนฟทีนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalytic 
reforming) และการแตกตัวโดยใช้ไอน้ำา (ดู steam cracking) 
ใช้ผสมน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) เพื่อปรับปรุงเลขออกเทน 
(ด ูoctane number)  หรอืนำามากลัน่แยกเบนซนี ทอลวิอนี และไซลนี 
เพื่อเป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

blending การผสม
ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการในโรงกลั่นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
สมบตัเิปน็ไปตามขอ้กำาหนดทีต่ลาดตอ้งการและ/หรอืขอ้กำาหนดของ
ประเทศ ได้แก่ การผสมสารเติมแต่งบางชนิด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น สารเมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์ (methyl 
tertiary butyl ether, MTBE) เพื่อเพิ่มเลขออกเทน (ดู octane 
number) ให้กับน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline)

ผังการผสมน้ำามันเพื่อให้ได้ตามข้อกำาหนด

เบนซีน

เป็นสารแอโรแมติกส์สารแรกท่ีพบในไขปลาวาÌ (whale oil) 
พบในน้ำามันดิบ จากการกล่ันสลายถ่านหินด้วยความร้อน หรือจาก
กระบวนการเปล่ียนในโรงกล่ันน้ำามันเพ่ือเพ่ิมเลขออกเทน (ดู octane 
number) ของส่วนกล่ัน เช่น การรีฟอร์มแนฟทีนด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา 
(ดู catalytic reforming) การดึงหมู่แอลคิลออกจากทอลิวอีนโดย
ใช้ไฮโดรเจน (toluene hydrodealkylation) ทอลิวอีนดิสโพรพอร์-
ชันเนชัน (toluene disproportionation) และการแตกตัวโดยใช้
ไอน้ำา (ด ูsteam cracking) เบนซนีไมม่สี ีตดิไฟงา่ย อณุหภมูหิลอม
สูง เป็นสารเติมแต่งเพ่ือเพ่ิมเลขออกเทน (ดู octane number) ใน
น้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) เป็นตัวทำาละลาย และเป็นสารตั้งต้นที่
ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น ผลิตพอลิสไตรีน (polystyrene) 
เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) จึงมีกฎหมายควบคุมปริมาณ
เบนซีนในน้ำามันเบนซิน (ในประเทศไทยเรียกแกโซลีนว่า น้ำามัน
เบนซิน ซึ่งอาจทำาให้เกิดความสับสนกับชื่อสารนี้ได้) 
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blown bitumen, blown asphalt ยางมะตอยแข็ง, บิทูเมนแข็ง
บิทูเมนที่ถูกออกซิไดส์โดยเป่าอากาศลงไปในบิทูเมนร้อนหรือยาง
มะตอยอ่อน

boiling range ช่วงจุดเดือด
ชว่งอณุหภมูทิีส่ารเริม่เดอืดจนกระทัง่สารสว่นทีต่อ้งการกลัน่แยกออก
มาแล้ว สมบัติของส่วนกลั่นปิโตรเลียมจากหอกลั่นหรือผลิตภัณฑ์
น้ำามัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าช่วงการกลั่น (ดู distillation range)

bromine number เลขโบรมีน 
จำานวนกรมัของโบรมนีทีท่ำาปฏกิริยิากบัผลติภณัฑป์โิตรเลยีมน้ำาหนกั 
100 กรัม ภายใต้ภาวะมาตรฐาน ใช้บ่งบอกถึงระดับความไม่อิ่มตัว
ของไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์

bubble cap tray ถาดแบบมีฝาครอบ
อปุกรณท์ีใ่ชต้ดิตัง้ในหอกลัน่ลำาดบัสว่น (ด ูfractionating column) 
เพือ่ใหม้กีารถา่ยโอนมวลและความรอ้น (mass and heat transfer) 
ระหว่างไอและของเหลวเป็นอย่างดีแบบหนึ่ง เป็นถาดกลมที่ 
วางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ถาดแต่ละอันเจาะท่อขนาดเล็กจำานวน
มากเพื่อให้ไอน้ำามันร้อนสามารถผ่านขึ้นมาได้ ที่ปลายท่อมีฝา
หรือหมวก (cap) ปิดครอบอยู่ ขอบของฝาจมอยู่ใต้ระดับของ
ของเหลวที่ควบแน่นท่วมอยู่บนถาด เมื่อไอน้ำามันร้อนผ่านท่อเล็ก
ขึ้นมาจะปะทะกับฝาแล้วไหลกลับลงมาเป็นฟองไอเล็กๆ ผุดผ่าน
ของเหลวโดยรอบจึงเกิดการสัมผัสกันอย่างดีระหว่างผิวฟองไอ
กับของเหลว เกิดการถ่ายโอนมวลและความร้อนระหว่างกันและ
กัน ที่ถาดแต่ละชั้น ไฮโดรคาร์บอนหนักที่อยู่ในวัฏภาคไอละลาย
ลงในวัฏภาคของเหลวและควบแน่นสะสมอยู่บนถาด เมื่อระดับ
ของเหลวสูงกว่าความสูงของแผ่นกั้น (weir) ก็จะไหลล้นลงมายัง
ถาดชั้นล่างผ่านท่อลง (ดู downcomer) ส่วนไฮโดรคาร์บอน
เบาที่อยู่ในวัฏภาคของเหลวเดือดและระเหยเข้าไปในวัฏภาคไอ
และถูกพาขึ้นไปกับมวลไอน้ำามันทั้งหมดยังถาดชั้นบนผ่านท่อ
เล็กๆ ขึ้นไป ในขณะเดียวกันวัฏภาคไอมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย 
ส่วนวัฏภาคของเหลวก็มีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ปรากฏการณ์นี้
เกิดขึ้นเป็นลำาดับไปในถาดแต่ละชั้น จนในที่สุดไอที่เบาที่สุดออก
จากยอดหอกลั่นไป และน้ำามันที่หนักที่สุดออกจากก้นหอกลั่นไป 
ของเหลวควบแน่นที่ถูกดึงออกด้านข้างหอกลั่นมีอุณหภูมิลดหลั่น
กนัตามลำาดบัขึน้อยูก่บัระดบัความสงูหรอืตำาแหนง่ของถาดทีด่งึออก  
ได้ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีช่วงการกลั่น (ดู distillation range) 
ตามที่กำาหนด (ดู cascade tray, sieve tray และ tray ประกอบ)

butane บิวเทน 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) อิ่มตัวที่มีจำานวน
คาร์บอน 4 อะตอมอยู่ในโมเลกุล สูตรโมเลกุล C

4
H

10
 ได้จาก

โรงกลัน่น้ำามนัหรอืโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิไมม่สี ีไมม่กีลิน่ มสีถานะ
เป็นก๊าซที่อุณหภูมิปกติและความดันบรรยากาศ แต่ที่อุณหภูมิปกติ
สามารถอัดเป็นของเหลวได้ที่ความดันไม่สูงนัก ใช้ผสมกับก๊าซ 
โพรเพนในสัดส่วนต่างๆกันเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำาหรับหุงต้มและเชื้อเพลิงทดแทนน้ำามันเบนซิน
สำาหรับยานพาหนะ เป็นสารป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น

butane splitter หน่วยแยกบิวเทนไอโซเมอร์
หน่วยแยกนอร์มัลบิวเทน (normal butane) ออกจากไอโซบิวเทน 
(iso-butane) ในโรงกลั่นน้ำามัน

butene, butylene บิวทีน, บิวทีลีน 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons)ไม่อิ่มตัวที่มี
คาร์บอน 4 อะตอมและพันธะคู่ของคาร์บอน 1 คู่อยู่ในโมเลกุล 
สูตรโมเลกุล C

4
H

8 
มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดัน

บรรยากาศ แบ่งเป็น 4 ไอโซเมอร์ ได้แก่ บิวทีน-1 (1-butene) 
ซิสบิวทีน-2 (cis-2-butene) ทรานส์บิวทีน-2 (trans-2-butene) 
และไอโซบิวทีน (iso-butene) เป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalytic cracking) 
ของน้ำามันก๊าดหรือก๊าซออยล์ (ดู gas oil) ในโรงกล่ันน้ำามัน
และกระบวนการแตกตัวโดยใช้ไอน้ำา (ดู steam cracking) ของ 
แนฟทาในโรงงานผลติเอทลินี มกัแยกไอโซบวิทนีออกมาเพือ่ใชเ้ปน็
สารตั้งต้นในการผลิตสารเอ็มทีบีอี (MTBE) ที่ใช้เป็นสารเติมแต่ง
สำาหรบัเพิม่เลขออกเทน (ดู octane number) ในน้ำามันเบนซิน และแยก 
บิวทีน-1 เพ่ือใช้เป็นโคมอนอเมอร์ (co-monomer) สำาหรับการผลิต 
พอลิเอทิลีน (polyethylene) ส่วนที่เหลือจะถูกนำาไปเปลี่ยนเป็น 
บิวทาไดอีน (butadiene) หรือสารแอลไคเลต (alkylate) 

calorie แคลอรี
หน่วยของปริมาณความร้อนที่ทำาให้น้ำาบริสุทธิ์น้ำาหนัก 1 กรัม 
มอีณุหภมูสิงูขึน้ 1 องศาเซลเซยีส โดยปรมิาณความรอ้น 1 แคลอร ี
มีค่าเทียบเท่ากับปริมาณความร้อน 4.18400 จูล (joule) ในหน่วย
มาตรฐานเอสไอ (SI)

ถาดแบบมีฝาครอบ
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Hot side

Hot side

Condenser

Condenser

Throttle valve Compressor

Throttle valve Compressor

Throttle valve Compressor

Throttle valve Compressor

Throttle valve Compressor

Evaporator/
Condenser

Evaporator/
Condenser

Evaporator/
Condenser

Evaporator

Evaporator

Cold side

Cold side

กัดกร่อนอุปกรณ์โลหะท่ีใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จึงต้องกำาจัดออก
ก่อนเข้าสู่กระบวนการแยก โดยใช้กระบวนการเบนฟีลด์ (ดู Benfi eld 
process) หรือกระบวนการแอลคาโนลามีน (ดู alkanolamine 
process)

carbon monoxide คาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของสารที่มีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ สูตรโมเลกุล CO ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ก่อให้เกิดอาการ
ระคายเคอืงบรเิวณผวิหนงัและดวงตา รวมตวักบัฮโีมโกลบนิในเลอืด
ได้ดีกว่าออกซิเจนถึง 200-250 เท่า เกิดเป็นคาร์บ็อกซีเฮโมโกลบิน 
(carboxyhemoglobin, COHb) ซึ่งลดความสามารถของเลือดใน
การพาออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทำาให้เกิด
อาการขาดออกซิเจนในคนปกติ และอาจเสียชีวิตได้

carbon residue กากคาร์บอน 
คาร์บอนส่วนที่เหลือจากสารอินทรีย์ในการทดสอบโดยให้น้ำามันได้
รับความร้อนในภาวะอับอากาศภายใต้ภาวะมาตรฐาน ใช้ทดสอบ
น้ำามันดีเซล (ดู diesel fuel) น้ำามันหล่อลื่นและน้ำามันเชื้อเพลิง 
เป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มของปริมาณคาร์บอนคงเหลือหลังการ
เผาไหม้ การอุดตันในหัวฉีดหรือการเกาะสะสมที่ลูกสูบ ทำาให้กำาลัง
เครื่องยนต์ลดลง น้ำามันเครื่องสกปรก (ดู carbon residue, หมวด
พลังงานทดแทน ประกอบ)

cascade refrigeration วัฏจักรทําความเย็นแบบลดหลั่น 
ระบบทำาความเย็นท่ีใช้ในอุตสาหกรรม โดยประกอบไปด้วยวัฏจักร 
ทำาความเย็นมากกว่า 2 วัฏจักรข้ึนไปเช่ือมต่อกันแบบอนุกรม 
การเพ่ิมจำานวนวัฏจักรทำาให้ได้อุณหภูมิต่ำากว่าการใช้วัฏจักรแบบเด่ียว

carbon black คาร์บอนแบล็ก
ผงคาร์บอนละเอียดสีดำา ค่อนข้างบริสุทธ์ิ ผลิตจากกระบวนการ
เผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรือกระบวนการสลายตัวทางความร้อนภายใต้
สภาวะควบคุมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) 
ท่ีเป็นก๊าซหรือของเหลว ได้แก่ น้ำามันท่ีมีองค์ประกอบสาร
แอโรแมติกส์ปริมาณสูง (heavy aromatic oil) ใช้ประโยชน์เป็น
อนุภาคสีดำาหรือใช้เป็นสารเติมแต่งเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กับ
ผลิตภัณฑ์ยางหรือพลาสติก

ผังวัฎจักรทำาความเย็นแบบลดหลั่น

ผงคาร์บอนแบล็กผงคาร์บอนแบล็ก

carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซท่ีได้จากการเผาไหม้สมบูรณ์ของสารประกอบท่ีมีคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ (ดู hydrocarbon) ก๊าซกรดท่ีพบเจือปนอยู่ใน
ก๊าซธรรมชาติ สูตรโมเลกุล CO

2
 ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน เม่ือทำาปฏิกิริยา

กับความช้ืนเกิดกรดคาร์บอนิก (H
2
CO

3
) เป็นกรดอ่อนแต่มีฤทธ์ิ
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cascade tray ถาดแบบขั้นบันได
อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งในหอกลั่นลำาดับส่วน (ดู fractionating  
column) เพือ่ใหม้กีารถา่ยโอนมวลและความรอ้น (mass and heat 
transfer) ระหว่างไอและของเหลวเป็นอย่างดีแบบหนึ่ง เป็นถาดที่
มีลักษณะการจัดเรียงแบบขั้นบันได (ดู bubble cap tray, sieve 
tray และ tray ประกอบ)

catalysis การเร่งปฏิกิริยาเคมี
การเร่งให้ปฏิกิริยาเคมีเร็วข้ึนโดยการเติมสารกระตุ้นหรือตัวเร่ง 
ปฎิกิริยา (ดู catalyst) ลงไป ไม่ทำาให้ผลผลิตของปฏิกิริยาเปล่ียนแปลง 
และไม่ลดพลังงานท่ีปฏิกิริยาต้องการ

กราฟเปรียบเทียบพลังงานที่ใช้ในกระบวนการที่มีและไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยา

ตัวอย่างหน่วยผลิตที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

catalyst ตัวเร่งปฏิกิริยา
สารช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี (ดู catalysis) โดยไม่ถูกใช้หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ทำาให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นหรือทำาให้อัตรา
การเกดิปฏกิริยิาเพิม่ขึน้ โดยอาจมสีว่นรว่มในการเกดิปฏกิริยิาดว้ย
หรอืไมก่ไ็ด ้แตเ่มือ่สิน้สดุปฏกิริยิา ตอ้งมปีรมิาณเทา่เดมิและสมบตัิ
เหมอืนกบัตอนเริม่ตน้ ชว่ยลดระดบัพลงังานกอ่กมัมนัต ์(activation 
energy) ของปฏิกิริยา ทำาให้จำานวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่า
หรือเท่ากับพลังงานก่อกัมมันต์มากขึ้น ปฏิกิริยาจึงเกิดเร็วขึ้นแต่ไม่
ทำาให้พลังงานของปฏิกิริยา (heat of reaction) เปลี่ยนแปลงไป  
และไม่ทำาให้เกิดปฏิกิริยาอ่ืนท่ีไม่ต้องการ ตัวอย่างของตัวเร่งปฏิกิริยา
คือนิเกิลโมลิบดีนัม (NiMo) และโคบอลท์โมลิบดีนัม (CoMo)
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catalyst deactivation การเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา
การเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) ซึ่งเกิดได้จาก
หลายสาเหตุ เช่น มีถ่านโค้ก (ดู coke) อุดตันอยู่บนพื้นผิวของ 
ตวัเรง่ปฏกิริยิา มสีารทีเ่ปน็พษิ (poison) เชน่ สารประกอบกำามะถนั 
(ดู sulfur compound) ออกซิเจน ไนโตรเจน และโลหะ ในน้ำามัน
ทำาปฏิกิริยากับตัวเร่งปฏิกิริยา ทำาให้พื้นผิวที่ใช้ในการเร่งปฏิกิริยา
ลดลง การฟื้นฟูสภาพทำาได้โดยการกำาจัดถ่านโค้กออกจากตัวเร่ง
ปฏิกิริยาโดยการเผาไล่คาร์บอนในถ่านโค้ก (ดู decoking) และใช้
การบำาบัดด้วยไฮโดรเจน (ดู hydrotreating) เพื่อกำาจัดสารที่เป็น
พิษออกจากน้ำามัน

catalyst stripping การลอกผิวตัวเร่งปฏิกิริยา
การขจัดฟิล์มหรืออนุภาคของแข็ง เช่น ถ่านโค้ก (ดู coke) ท่ีอุดตัน 
อยู่บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) ออกไป โดยใช้ 
ไอน้ำาก่อนที่จะนำาตัวเร่งปฏิกิริยานั้นกลับไปใช้ใหม่ในกระบวนการ  
มีความหมายเช่นเดียวกับ “catalyst regeneration”

catalytic cracking การแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา
การเปล่ียนน้ำามันส่วนหนัก (heavy oil) ท่ีมีปริมาณคาร์บอนสูง 
ในโครงสร้างให้กลายเป็นน้ำามันเบาที่มีปริมาณ คุณภาพและ
มูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น เช่น การเพิ่มผลผลิตน้ำามันเบนซิน  
(ดู gasoline) โดยการนำาน้ำามันก๊าซออยล์มาผ่านการแตกตัวด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) เช่น ซีโอไลต์ (zeolite) ผงตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจะสัมผัสกับไอน้ำามันร้อนในเตาปฏิกรณ์ (reactor) ทำาให้
ไอน้ำามันเกิดการแตกตัว หรือแยกตัวเป็นน้ำามันส่วนที่เบา จากนั้น
จึงควบแน่นในที่สุด อย่างไรก็ตาม โดยปกติตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกใช้
งานจะมีถ่านโค้ก (ดู coke) อุดตันพื้นผิวที่ทำาหน้าที่เร่งปฏิกิริยา 
จึงต้องกำาจัดออกไปโดยเผาด้วยอากาศ เพื่อทำาให้ตัวเร่งปฏิกิริยา
กลบัมาอยูใ่นสภาพเดมิกอ่นทีจ่ะนำากลบัมาใชใ้หม ่เปน็กระบวนการ
สำาคัญในโรงกลั่นน้ำามันที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย (ดู fluid catalytic 
cracking ประกอบ)

catalytic reforming, catforming การรีฟอร์มด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยา, แคทฟอร์มมิง
กระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบไฮโดร- 
คาร์บอน (ดู hydrocarbons) ในการกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม  
(ดู petroleum) เช่น แนฟทา (naphtha) โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
(ดู catalyst) เช่น แพลทินัมบนตัวรองรับซิลิกา-อะลูมินา  
(platinum-silica-alumina) ให้เป็นสารไฮโดรคาร์บอนแอโรแมติกส์ (ดู 
aromatics) และไฮโดรคาร์บอนพาราฟิน (ดู paraffins) แบบ
โซ่กิ่ง (branch chain) ปฏิกิริยาหลักที่สำาคัญคือ การปิดวง  
(ดู cyclization) และ การเปลี่ยนไอโซเมอร์ (ดู isomerization) 
ได้ผลผลิตร่วมเป็นก๊าซไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธ์สูงมาก  

cathodic protection การป้องกัน (การกัดกร่อน) แบบแคโทด
การป้องกันหรือควบคุมการกัดกร่อนของท่อส่งน้ำามันหรือถังเก็บ
น้ำามันตามหลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ด้วยการทำาให้โลหะมี 

ขั้วไฟฟ้าเป็นแคโทด (cathode) และนำาโลหะอีกชนิดหนึ่งที่มีศักย์ 
ขั้วไฟฟ้า (electrode potential, E0) ต่ำากว่าโลหะที่ต้องการป้องกัน
การกัดกร่อนมาต่อเข้าด้วยกัน โลหะที่มีศักย์ขั้วไฟฟ้าต่ำากว่าจะมี 
ขัว้ไฟฟ้าเปน็แอโนด (anode) และถกูกดักรอ่นแทนโลหะทีต่อ้งการ
ป้องกัน 

centipoise เซนติพอยส์ 
หน่วยที่ใช้แสดงค่าความหนืด (ดู viscosity) ของของไหล 
เช่น น้ำามัน ตามระบบหน่วยสากล มีสัญลักษณ์ คือ cP  
โดย 1 เซนติพอยส์ = 0.01 กรัม ต่อ เซนติเมตร ต่อ วินาที

centistoke เซนติสโตก
หน่วยที่ใช้แสดงค่าความหนืดจลนศาสตร์ (kinematic viscos-
ity) คือ อัตราส่วนระหว่างค่าความหนืดในหน่วยเซนติพอยส์  
(centipoise) ตอ่คา่ความหนาแนน่ของของไหลในหนว่ยกโิลกรมัตอ่
ลกูบาศกเ์มตร ในสภาวะการทดสอบทีอ่ณุหภมูเิดยีวกนั มสีญัลกัษณ์
คือ cSt โดย 1 เซนติสโตก = 1 ตารางมิลลิเมตรต่อวินาที = 10-6 
ตารางเมตรต่อวินาที

cetane index (CI) ดัชนีซีเทน (ซีไอ)
ตัวเลขที่บอกคุณภาพของน้ำามันดีเซล (ดู diesel fuel) โดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผาไหม้กับของผสมระหว่างซีเทน  
หรือเฮกซะดีแคน (hexadecane, C

16
H

34
) และแอลฟา-เมทิล

แนฟทาลีน (alpha-methylnaphthalene, C
11
H

10
) กำาหนดให้ดัชนี

ซเีทนของซเีทนเทา่กบั 100 และแอลฟา-เมทลิแนฟทาลนีเทา่กบั 0 
ตัวอย่างเช่น น้ำามันดีเซลที่มีดัชนีซีเทนเท่ากับ 90 หมายความว่า
น้ำามนัดเีซลนัน้มปีระสทิธภิาพการเผาไหมเ้ทา่กบัของผสมของซเีทน 
ร้อยละ 90 และแอลฟา-เมทิลแนฟทาลีนร้อยละ 10

cetane number เลขซีเทน
ตวัเลขแสดงสมบตัใินการจดุระเบดิไดเ้องของน้ำามนัดเีซล (ด ูdiesel 
fuel) และบง่บอกถงึประสทิธภิาพในการเผาไหมน้้ำามนัดเีซล โดยวัด
จากเวลาหน่วงการจุดระเบิดของเช้ือเพลิงในการจุดระเบิดของส่วน
ผสมไอน้ำามันและอากาศด้วยแรงอัด (compression ignition 
process) ในห้องเผาไหม้ เลขซีเทนสัมพันธ์กับร้อยละโดยน้ำาหนัก
ของนอร์มัลซีเทน (normal cetane) ในน้ำามันผสมระหว่างนอร์มัล
ซีเทน (C

16
H

34
) และแอลฟา-เมทิลแนฟทาลีน (C

11
H

10
) ตามสมการ

cetane no. = percent n-cetane + (0.15) 
   (percent heptamethylnonane)

น้ำามันดีเซลที่มีเลขซีเทน 100 คือน้ำามันดีเซลที่มีสมบัติการเผาไหม้
เช่นเดียวกับซีเทนร้อยละ 100 โดยน้ำาหนัก น้ำามันดีเซลที่มีเลข 
ซีเทน 0 คือ น้ำามันดีเซลท่ีมีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับแอลฟา-
เมทิลแนฟทาลีนร้อยละ 100 โดยน้ำาหนัก ถ้าเลขซีเทนสูง หมายถึง 
เวลาหน่วงการจุดระเบิดในห้องเผาไหม้สั้น ทำาให้จุดระเบิดเอง 
ได้ง่าย เครื่องยนต์ไม่เกิดการน็อก
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chemical octane number เลขออกเทนทางเคมี
ตัวเลขท่ีแสดงเป็นร้อยละโดยน้ำาหนักของไอโซออกเทน (isooctane) 
ท่ีมีในน้ำามันผสมระหว่างไอโซออกเทนและเฮปเทน (heptane)  
ใช้แสดงเลขออกเทน (ดู octane number) ของน้ำามันเบนซิน  
(ดู gasoline) โดยเทียบกับสารประกอบท้ังสอง

chemical process, conversion process กระบวนการเคมี
หรือกระบวนการเปล่ียน 
กระบวนการเคมีเพ่ือเปล่ียนสมบัติของส่วนกล่ันท่ีได้จากการกล่ัน
น้ำามันดิบ (ดู crude oil) ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์และ
ความต้องการของตลาด รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของน้ำามันและ
เพ่ิมผลผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีความต้องการมาก ได้แก่ การทำาให้โมเลกุล
ของน้ำามันแตกตัวโดยการแตกตัวด้วยความร้อน (ดู thermal 
cracking) หรือการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalytic cracking) 
การเปล่ียนแปลงโมเลกุลของน้ำามันเบาให้ได้โมเลกุลท่ีหนักกว่าโดย
การรวมตัว (ดู poly-merization) นอกจากน้ี ยังมีกระบวนการ
อ่ืนท่ีเปล่ียนแปลงโครงสร้างโมเลกุล ได้แก่ การเติมหมู่แอลคิล  
(ดู alkylation) การเปล่ียนไอโซเมอร์ (ดู isomerization) การรีฟอร์ม
ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalytic reforming) เป็นต้น  

chemical reaction ปฏิกิริยาเคมี 
การเปล่ียนแปลงทางเคมีของสารต้ังต้น (ดู feedstock) ท่ีเข้าทำา
ปฏิกิริยาแล้วได้สารใหม่เป็นผลผลิตซึ่งมีสมบัติแตกต่างไปจากสาร
เดมิ บางครัง้สามารถสงัเกตการเกดิปฏกิริยิาไดด้ว้ยตาเปลา่ แตบ่าง
ครัง้อาจมองไมเ่หน็ ตอ้งใชว้ธิวีเิคราะหท์างเคมจีงึจะสามารถบอกได้
ว่ามีปฏิกิริยาเกิดขึ้น และได้สารผลผลิตเป็นสารใหม่ ปรากฏการณ์
ที่แสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั้น อาจสังเกตจากการเกิด
ตะกอน การเกิดฟองก๊าซ การเปลี่ยนสี การดูดหรือคายความร้อน
 

chemisorption การดูดซับทางเคมี
การดูดซับ (ดู adsorption) แบบผันกลับไม่ได้ (irreversible) ที่
สารดูดซับเกิดพันธะเคมีร่วมกับสารที่ถูกดูดซับ ตัวอย่างเช่น การ 
ดูดซับแบบผันกลับไม่ได้ของก๊าซไนโตรเจน (สารที่ถูกดูดซับ) บน 
ตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) ที่เป็นเหล็ก (สารดูดซับ)

chromatographic adsorption การดูดซับแบบโครมาโทกราฟ
การดูดซับ (ดู adsorption) ของก๊าซผสมหรือของเหลวผสมบน
สารดูดซับที่เป็นของแข็ง เช่น คาร์บอนกัมมันต์ (ดู activated 
carbon) อะลูมินากัมมันต์ (ดู activated alumina) หรือซิลิกา
เจล (silica gel) โดยใช้ก๊าซตัวพา (carrier gas) พาก๊าซผสม
หรือไอของเหลวผสมไหลผ่านเข้าไปในคอลัมน์ที่บรรจุสารดูดซับไว้  
สารดดูซบัทำาหนา้ทีด่ว้ยความชอบ (affinity) แตกตา่งกนั ทำาใหอ้งค์
ประกอบท่ีผสมกันอยู่ถูกแยกห่างออกจากกันและออกจากคอลัมน์ในช่วง
เวลาต่าง ๆ กัน ผ่านต่อไปยังเคร่ืองตรวจ (detector) ซ่ึงจะแสดง
ผลออกมาเป็นกราฟ ด้วยหลักการเดียวกันสามารถใช้แยกของเหลว
ผสมโดยใช้สารดูดซับท่ีเคลือบอยู่บนกระดาษหรือแผ่นแก้วได้

clarified oil น้ํามันแคลริไฟด์
น้ำามันหนัก (heavy oil) ที่ได้จากส่วนล่างสุดของหน่วยกลั่นลำาดับ
ส่วน (ดู fractional distillation) ในกระบวนการแตกตัวด้วย 
ตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalytic cracking) 

Claus process กระบวนการเคลาส์
กระบวนการขจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfide) 
ออกจากก๊าซผสม เช่น ก๊าซที่ออกมาจากกระบวนการบำาบัดด้วย
ไฮโดรเจน (ดู hydrotreating) ให้อยู่ในรูปของผงกำามะถัน (sulfur) 
โดยปฏกิริยิาออกซเิดชนับางสว่น (partial oxidation) ดงัสมการเคมี

2H
2
S + O

2
 <-----------> S

2
 + 2H

2
O

ผังกระบวนการเคลาส์
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cloud point  จุดขุ่น 
อุณหภูมิที่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ใส เริ่มขุ่นเนื่องจากการ
ตกผลึกของไขพาราฟินเป็นผลึกเล็กๆ แขวนลอย เมื่อทดสอบ
ภายใต้ภาวะมาตรฐาน ทำาให้เกิดการอุดตันที่ไส้กรองน้ำามันได้  
เป็นสมบัติสำาคัญในข้อกำาหนดของน้ำามันเครื่องบินและน้ำามันดีเซล
ในประเทศทีม่ภีมูอิากาศหนาวเยน็ (ด ูcloud point, หมวดพลงังาน
ทดแทน ประกอบ)

coke ถ่านโค้ก, โค้ก
วสัดคุารบ์อนแขง็ทีไ่ดจ้ากการกลัน่น้ำามนัดบิ (ด ูcrude oil) หรอืการ
แตกตัว (ดู cracking) ของน้ำามัน ถ่านโค้กอาจหมายถึงคาร์บอนที่
สะสมบนพืน้ผวิตวัเรง่ปฏกิริยิา (ด ูcatalyst) ซึง่ทำาใหต้วัเรง่ปฏกิริยิา
ลดความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยา (ดู catalysis)

coker หน่วยผลิตถ่านโค้ก
หน่วยปฏิบัติการการแตกตัวของกากน้ำามันหนัก (residual oil)  
ท่ีได้จากการกล่ันภายใต้สภาวะสุญญากาศภายในหอกล่ัน ได้เป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ท่ีมีขนาดเล็กลง
เช่น แนฟทา (naphtha) และก๊าซออยล์ (ดู gas oil) เพ่ิมเติม  
และถ่านโค้ก (ดู coke) หน่วยผลิตถ่านโค้กแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
คือ หน่วยผลิตถ่านโค้กแบบหน่วงเวลา (ดู delayed coker)  
หน่วยผลิตถ่านโค้กแบบของไหล (fluid coker) และ หน่วยผลิต 
เฟลกซิโค้กเกอร์ (flexicoker) ถ่านโค้กท่ีได้มีหลายชนิด ข้ึนอยู่กับชนิด
ของกระบวนการ สภาวะท่ีใช้ในการผลิตและสารป้อน

coke number เลขการเกิดถ่านโค้ก
ตัวเลขที่ใช้บ่งชี้ผลการเกิดถ่านโค้ก (ดู coke) จากการทดสอบหา
คาร์บอนคงเหลือด้วยวิธีแรมส์บอตทอม (Ramsbottom carbon 
residue test)

combustible liquid ของเหลวติดไฟได้
ของเหลวที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้เมื่อถึงอุณหภูมิจุดวาบไฟ (ดู flash 
point) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 100 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 37.8  
องศาเซลเซียส

compressed natural gas (CNG) ก๊าซธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี)
ก๊าซธรรมชาติที่มีก๊าซมีเทน (ดู methane) เป็นองค์ประกอบหลัก
อัดด้วยความดันสูงประมาณ 200 บาร์ หรือ 3,000 ปอนด์ต่อ 
ตารางนิ้ว บรรจุในถังที่สามารถทนความดันสูงได้ ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนสำาหรับน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) และมีความปลอดภัย
มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำามันเบนซิน เนื่องจากก๊าซมีเทน 
เบากว่าอากาศ เมื่อรั่วไหลจะลอยขึ้นสู่อากาศส่วนบนทันที ใน
ประเทศไทย มกัเรยีกกา๊ซซเีอน็จวีา่กา๊ซเอน็จวี ี(ด ูnatural gas for 
vehicles) หมายถงึกา๊ซธรรมชาตทิีใ่ชเ้ปน็เชือ้เพลงิสำาหรบัยานยนต์

ตัวอย่างรถที่ใช้ CNG เป็นเชื้อเพลิง
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compressibility factor แฟคเตอร์สภาพอัดได้ 
แฟคเตอร์แสดงความสามารถในการอัดตัวของก๊าซ แสดงโดยใช้
สัญลักษณ์ Z ซึ่งคำานวณได้จากสมการดังนี้

สมการไร้มิติ Z  = 
 
P = ความดัน
V = ปริมาตร
R = ค่าคงที่ของก๊าซ
T = อุณหภูมิสัมบูรณ์

สถานีเพิ่มความดันภายในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เมื่อก๊าซเป็นก๊าซอุดมคติ  Z มีค่าเท่ากับ 1 และเมื่อเป็นก๊าซจริง Z 
มีค่าน้อยกว่า 1 ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) เป็นก๊าซจริงใน
การหาความสมัพนัธร์ะหวา่งความดนั-ปรมิาตร-อณุหภมู ิตอ้งใชค้า่ 
Z คำานวณ หรืออาจใช้สมการแสดงความสัมพันธ์อื่นๆ 

compressor station สถานีเพิ่มความดัน
สถานีที่มีปั๊มและอุปกรณ์เพิ่มความดันภายในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
(ดู natural gas) และรักษาความดันให้คงที่ตลอดระยะทางการ
ขนส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีอุปกรณ์ที่ใช้แยกของเหลว 
หรือคอนเดนเสท (ดู condensate) ออกจากก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อป้องกันการควบแน่นและการอุดตันในท่อ

PV
RT
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condensate คอนเดนเสท
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ท่ีละลายในก๊าซ
ธรรมชาติ (ดู natural gas) ในแหล่งกักเก็บ มีอะตอมคาร์บอน
ในโมเลกุลต้ังแต่ 5-8 อะตอม จัดเป็นไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา  
เม่ือผลิตก๊าซธรรมชาติข้ึนมาสู่ผิวดินจะควบแน่น มีสถานะเป็น
ของเหลวท่ีอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ สามารถนำาคอนเดนเสท
ไปกลัน่ผสมกบัผลผลติทีไ่ดจ้ากกระบวนการกลัน่น้ำามนัไดผ้ลติภณัฑ์
น้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) หรือนำาไปเข้ากระบวนการรีฟอร์ม  
(ดู reforming process) เพ่ือเปล่ียนเป็นแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) 
ต่อไป (ดู condensate, หมวดการสำารวจและผลิต ประกอบ)

Conradson carbon test การทดสอบปริมาณคาร์บอน
คอนราดสัน
การหาปริมาณกากคาร์บอนท่ีเหลือหลังจากการระเหย (evaporation) 
และการสลายตัว (ดู pyrolysis) ของน้ำามันเชื้อเพลิงภายใต้สภาวะ
และเครื่องมือทดสอบมาตรฐาน เป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิด
ถา่นโคก้ (ด ูcoke) และปรมิาณถา่นโคก้ทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่นำาเชือ้เพลงิ
มาใชง้าน ตวัอยา่งเชน่แนวโนม้ทีห่วัฉดีน้ำามนัดเีซล (ด ูdiesel fuel) 
จะถูกอุดตันด้วยถ่านโค้กเมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง

continuous catalyst regeneration process (CCR) 
กระบวนการนําตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่แบบต่อเน่ือง (ซีซีอาร์)
กระบวนการนำาตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) กลับมาใช้ใหม่
แบบต่อเนื่องที่ใช้ร่วมกับกระบวนการรีฟอร์ม (ดู reforming  
process) สารประกอบไฮโดรคาร์บอนตั้งต้นหลากหลาย ใช้กัน
มากในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (ดู petroleum) ในการเปลี่ยน
โครงสร้างไฮโดรคาร์บอน เช่น แนฟทา (naphtha) ให้มีเลข 
ออกเทน (ดู octane number) สูงขึ้น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) เป็นการช่วย
ยดือายกุารใชง้านตวัเรง่ปฎกิริยิา ทำาใหเ้กดิความคุม้คา่ทางเศรษฐกจิ 

อุปกรณ์ทดสอบปริมาณคาร์บอนคอนราดสัน

ผังกระบวนการรีฟอร์มมิ่งที่มีการนำาตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่แบบต่อเนื่อง
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ภายในหอระบายความร้อนของน้ำา

หอระบายความร้อนของน้ำา

cooling tower หอระบายความร้อนของน้ํา
อปุกรณท์ีใ่ชร้ะบายความรอ้นออกจากน้ำาหลอ่เยน็ทีใ่ชใ้นการระบาย
ความร้อนออกจากเครื่องจักรต่างๆ โดยการฉีดให้เป็นฝอยลงมา
จากด้านบนมีพัดลมเป่าช่วยการกระจายให้เป็นหยดน้ำาเล็กๆ มีพื้น
ผิวสัมผัสสูงมาก ขณะที่หยดน้ำาเคลื่อนที่ลงมาอุณหภูมิจะลดลง 
และไหลลงสู่ด้านล่าง ปัจจัยที่สำาคัญ ได้แก่ ความแตกต่างอุณหภูมิ
ของน้ำาและอากาศ ความเร็วของอากาศที่ไหลผ่าน ขนาดพื้นที่ของ
แผงขยายฟิล์มน้ำา และระยะเวลาในการสัมผัสกับอากาศ เป็นต้น 
(ดู cooling tower, หมวด สิ่งแวดล้อม ประกอบ)

copper sweetening การขจัดสารกํามะถันโดยใช้ทองแดง,
คอปเปอร์สวีทเทนนิง
การกำาจัดสารเมอร์แคปทัน (ดู mercaptan) ในปิโตรเลียม
(ดู petroleum) ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนออกจากน้ำามัน โดยใช้ดินเหนียว 
(clay) ผสมกบัสารควิพรกิคลอไรด ์(cupric chloride, CuCl

2
2H

2
O) 

สารเมอร์แคปทันถูกออกซิไดส์กลายเป็นสารประกอบไดซัลไฟด์ 
(disulfi de) ท่ีกัดกร่อนน้อย มีกล่ินฉุนน้อยลงและมีความข้นมากข้ึน 
ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

corrosion การกัดกร่อน
การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นจากสารปนเปื้อน เช่น สารประกอบกำามะถัน 
(ดู sulfur compound) ในน้ำามัน กัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ 
ด้วยปฎิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation reaction) โลหะเปลี่ยนเป็น
สารประกอบออกไซดข์องโลหะหรอืทีเ่รยีกวา่สนมิ ทำาใหโ้ลหะเสือ่ม
สภาพ ทำาใหเ้ครือ่งยนตส์กึหรอ กระบวนการกำาจดัสิง่ปนเปือ้นตา่งๆ 
ที่ปนมากับน้ำามันดิบ (ดู crude oil) จึงเป็นขั้นตอนที่สำาคัญ

crude desalting การขจัดเกลือออกจากน้ํามันดิบ
การขจัดน้ำาเกลือท่ีเจือปนอยู่ในน้ำามันดิบ (ดู crude oil) จากหลุม
ผลิต เพื่อลดปัญหาการอุดตัน (fouling) และการกัดกร่อน  
(ดู corrosion) ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลั่น

การแตกตัวของโมเลกุล

ผังกระบวนการขจัดเกลือออกจากน้ำามันดิบ

cracked gasoline แกโซลีนที่ได้จากกระบวนการแตกตัว
ผลิตภัณฑ์น้ำามันแกโซลีนหรือน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) ที่ได้จาก
กระบวนการแตกตัว (ดู cracking) ของน้ำามันดิบ (ดู crude oil) 
หรือกากก้นหอกลั่น (ดู residue) โดยใช้ความร้อนเพียงอย่างเดียว 
หรืออาจจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) ร่วมก็ได้

cracking การแตกตัว
การท่ีทำาให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons 
ชนิดหนัก ที่มี โมเลกุลขนาดใหญ่แตกตัวเป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนชนิดเบาที่มีขนาดโมเลกุลเล็กลง ได้แก่ การเปลี่ยน
น้ำามันหนักให้เป็นน้ำามันเบาที่มีมูลค่าการตลาดสูงขึ้น สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ การแตกตัวด้วยความร้อน 
(ด ูthermal cracking) การแตกตวัดว้ยตวัเรง่ปฏกิริยิา (ด ูcatalytic 
cracking) และการแตกตัวด้วยไฮโดรเจน (ดู hydrocracking)
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crude oil น้ํามันดิบ 
เชื้อเพลิงฟอสซิล (fossil fuel) ชนิดหนึ่ง ปิโตรเลียมชนิดหนึ่งเช่น
เดียวกับก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) เชื้อเพลิงใต้พิภพที่ได้
จากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์ดึกดำาบรรพ์ร่วมกับตะกอน
และทรายภายใต้อุณหภูมิและความกดดันใต้ทะเลหรือใต้พื้นพิภพ
เป็นเวลาหลายร้อยล้านปี น้ำามันดิบเป็นของผสมที่มีองค์ประกอบ
ซับซ้อน องค์ประกอบส่วนใหญ่คือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(ดู hydrocarbons) ประมาณร้อยละ 97 เป็นสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (ดู aliphatic hydrocarbon, saturated) มี
ทัง้ทีเ่ปน็โมเลกลุเลก็ทีส่ดุไปจนถงึโมเลกลุใหญผ่สมกนัอยู ่แบง่ไดเ้ปน็ 
4 ประเภทตามปริมาณไขและแอสฟัลต์ (ดู asphalt) ในน้ำามันดิบ 
คอื พาราฟนิเบา พาราฟนิ (ด ูparaffins) แนฟทนี (ด ูnapthenes)  
และแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) นอกจากน้ียังมีสารอินทรีย์ท่ีมี
กำามะถัน ออกซิเจน และไนโตรเจน เป็นองค์ประกอบอีกหลายชนิด
น้ำามันดิบอาจมีก๊าซธรรมชาติละลายอยู่ได้ และอาจมีสารประกอบ
โลหะจำาพวกวาเนเดียม นิกเกิล โครเมียม เจือปนอยู่บ้าง น้ำามันดิบ
แต่ละแหล่งมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันออกไป ขึ้นกับสัดส่วน
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ ที่ผสมกันอยู่ ทั้งสี 
ความหนืด และความหนาแน่น โดยอาจมีสีเหลือง เขียว น้ำาตาล 
จนถึงดำาเหมือนยางมะตอยหรือแอสฟัลต์ มีความหนืดแตกต่างกัน
ตั้งแต่ระดับความหนืดเดียวกับน้ำา จนถึงระดับความหนืดคล้ายยาง
มะตอย มีความหนาแน่นอยู่ในช่วง 0.79-0.95 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร

crude oil assay การวิเคราะห์น้ํามันดิบ
การวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำามันดิบ (ดู crude oil) โดยการ
ทดสอบด้วยวิธีทดสอบมาตรฐานทางปิโตรเลียม (ดู petroleum)
น้ำามันดิบแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์น้ำามันมีคุณภาพที่แตกต่างกันไปด้วย ข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์น้ำามันดิบจะใช้เป็นข้อมูลสำาหรับโรงกลั่นน้ำามัน กลุ่มผู้ซื้อ
ขายน้ำามัน และผู้ผลิตน้ำามันต่อไป

cryogenic process, cryogenic refrigeration กระบวนการ
ใช้ความเย็นยวดยิ่ง, การทําความเย็นยวดยิ่ง
กระบวนการทำาความเย็นให้ได้อุณหภูมิต่ำาตั้งแต่ประมาณ -150 
องศาเซลเซียสลงมา ใช้ในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ (ดู natural 
gas) เปน็กระบวนการทำาใหก้า๊ซธรรมชาตเิปน็ของเหลว (liquefac-
tion) โดยลดอณุหภมูขิองระบบตามลำาดบัจนในทีส่ดุต่ำากวา่จดุเดอืด
ของก๊าซมีเทน (ดู methane) ที่อุณหภูมิ -162 องศาเซลเซียส  
ก๊าซธรรมชาติเหลวมีประโยชน์ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
สถานที่ที่ไม่สามารถขนส่งได้ทางท่อโดยใช้เรือบรรทุกขนาดใหญ่ 
และใช้กักเก็บในถังใต้ดินเพื่อสำารองใช้เมื่อความต้องการเพิ่ม

cut ส่วนกลั่น, คัต
ผลผลิตท่ีดึงออกทางด้านข้างของหอกล่ันลำาดับส่วน (ดู fractionating 
column) มีช่วงจุดเดือดอยู่ระหว่างอุณหภูมิ 2 ค่าที่กำาหนด  
เช่น ก๊าซออยล์ (ดู gas oil) เป็นส่วนกลั่นที่ได้ในช่วงอุณหภูมิ 
200-300 องศาเซลเซียสของหอกลั่น 

cut point จุดคัต
อุณหภูมิเริ่มต้นและสุดท้ายของคัต (ดู cut) หรือส่วนกลั่น 
แต่ละส่วน มีความหมายเหมือนกับช่วงการกลั่น (ดู distillation 
range) 

cyclic compound สารประกอบไซคลิก
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) ทีม่โีครงสรา้งเปน็
โซ่ปิด หรือเป็นวง ได้แก่ สารแอลิไซคลิก (alicyclic compound) 
หรือสารแอโรแมติกส์ (ดู aromatics)

cyclic hydrocarbon ไฮโดรคาร์บอนแบบวง
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) ทีม่โีครงสรา้งของ
โมเลกลุตอ่กนัเปน็วง เกดิจากอะตอมคารบ์อนตัง้แต ่3 อะตอมขึน้ไป
สร้างพันธะโดยอะตอมคาร์บอนที่อยู่ปลายสายสองด้านสร้างพันธะ
เข้าด้วยกันเกิดเป็นวง

cyclization การปิดวง
การเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  
(ดู hydrocarbons) แบบโซ่ตรงให้เป็นวงแหวน เพื่อให้สมบัติ
ทางเคมีเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนเฮกซาน (hexane)  
ให้เป็นวงแหวนเบนซีนเพื่อให้ได้โครงสร้างโมเลกุลที่มีเลขออกเทน  
(ดู octane number) สูงขึ้นโดยใช้การรีฟอร์มด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา 
(ดู catalytic reforming)  

dearomatizing การขจัดสารแอโรแมติกส์
การกำาจัดสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) 
ที่มีหมู่แอโรแมติกส์ (ดู aromatics) เป็นองค์ประกอบใน
น้ำามัน หรือการเปลี่ยนหมู่แอโรแมติกส์ให้เป็นหมู่อื่นๆ น้ำามัน
เบนซินมีสารแอโรแมติกส์เป็นส่วนประกอบมากทำาให้มีเลข 
ออกเทนสูง (ดู octane number) แต่การเผาไหม้น้ำามันที่มีสาร
แอโรแมติกส์สูงจะมีควันมาก และหากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะ
เกิดไอเสียที่มีสารแอโรแมติกส์ที่แตกตัวมากด้วย ซึ่งเป็นพิษต่อ
ระบบทางเดินหายใจและสมอง จัดเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง  
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deasphalting, deasphalted oil กระบวนการแยกแอสฟัลต์, 
น้ํามันที่ผ่านการแยกแอสฟัลต์แล้ว
กระบวนการแยกแอสฟัลต์ (ดู asphalt) หรือสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons)  ที่มีน้ำาหนักโมเลกุลสูงออก
จากน้ำามนัหนกัโดยใชก้ระบวนการสกดัดว้ยตวัทำาละลาย (ด ูsolvent 
extraction) คอืโพรเพนเหลว (ด ูpropane ประกอบ) สารประกอบ 
แอลเคน (ดู alkanes) ละลายในโพรเพนเหลว แต่แอสฟัลต์ไม่
ละลาย ทำาให้สามารถแยกออกจากน้ำามันดิบได้ (ดู crude oil)

ผังกระบวนการแยกแอสฟัลต์

ผังวิธีการขจัดคาร์บอน

decarbonizing การขจัดคาร์บอน
การขจัดหรอืลดการปลดปล่อยคารบ์อนทีอ่ยูใ่นรปูของกา๊ซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ (ดู carbon dioxide) ท่ีแยกจากก๊าซธรรมชาติ (ดู natural 
gas) ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
ส่งไปกักเก็บยังแหล่งกักเก็บทางธรณีวิทยาที่ได้รับการประเมินแล้ว
ว่ามีความปลอดภัย ไม่เกิดการรั่วไหลหรือเล็ดลอดในระดับที่จะก่อ
ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สิง่แวดลอ้มและสขุภาพชมุชน ซึง่แหลง่กกัเกบ็
เหล่านี้รวมถึงชั้นหินพรุนใต้ดิน ใต้ทะเลลึกในแหล่งน้ำามันที่ไม่ใช้
แลว้ หรอืทีใ่กลจ้ะหมดอาย ุเพือ่กระตุน้อตัราการผลติน้ำามนัจากบอ่

debottlenecking การเพิ่มกําลังการผลิต 
การดัดแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการในการกล่ันน้ำามัน เพ่ือทำาให้
กำาลังการผลิตเพ่ิมข้ึน โดยแก้ไขท่ีหน่วยปฏิบัติการท่ีจำากัดการไหลของ
กระแสภายในโรงงาน

debutanization การแยกบิวเทน
การแยกบิวเทน (ดู butane) ออกจากสารผสมไฮโดรคาร์บอน
ในโรงกลั่นน้ำามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บิวเทนเป็นก๊าซหลัก
ที่มีอยู่ในก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefied petroleum gas)  
หรือก๊าซหุงต้ม นอกจากนี้บิวเทนยังเป็นสารตั้งต้น (ดู feedstock)
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอีกด้วย decoking การขจัดถ่านโค้ก

การลดปริมาณการเกิดถ่านโค้ก (ดู coke) ในระหว่างการแตกตัว 
(ดู cracking) ของโมเลกุลด้วยไอน้ำา

decolorizing การขจัดสี
กระบวนการที่ใช้สำาหรับขจัดสี หรือการฟอกสีออกจากผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการกลั่นน้ำามัน

deethanization การแยกอีเทน
การกลั่นแยกอีเทน (ดู ethane) ออกจากส่วนผสมที่หนักกว่า  
เช่น โพรเพน (ดู propane) และไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าใน 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อีเทนเป็นสารต้ังต้น (ดู feedstock) ท่ีสำาคัญ 
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันต้น ในการผลิตมอนอเอทิลีน  
(monoethylene) 
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oil-n-gas mixture

pulsation bottlepulsation bottle gas processing unit

water

degassing การไล่ก๊าซ
การดึงก๊าซ สารระเหยหรืออากาศออกจากน้ำามันดิบ (ดู crude 
oil) ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้เครื่องดูดเพื่อทำาให้เป็นสุญญากาศ

ผังกระบวนการไล่ก๊าซ

dehydrating agent สารดูดน้ํา
สารที่มีความสามารถสูงในการจับกับโมเลกุลของน้ำา ได้แก่ 
อะลมูเินยีมฟอสเฟต (AlPO

4
) แคลเซยีมออกไซด ์(CaO) ฟอสฟอรสั

เพนทาออกไซด์ (P
4
O

10
) ใช้ในกระบวนการดูดความชื้น เป็นการ

ขจัดน้ำาวิธีหนึ่ง นอกจากการให้ความร้อน หรือการระเหยภายใต้
สภาวะสุญญากาศ

dehydration การขจัดน้ํา 
การขจัดน้ำาที่รวมตัวอยู่กับสารอื่นโดยใช้กระบวนการทางเคมีหรือ
ทางกายภาพ เช่นการขจัดน้ำาออกจากก๊าซธรรมชาติ (ดู natural 
gas) เพื่อป้องกันการกัดกร่อนอุปกรณ์โลหะ โดยใช้การดูดซับ 
(ดู adsorption) ที่มีตัวกรองโมเลกุล (ดู molecular sieve) 
เปน็สารดดูซบั หรอืใชก้ารดดูซมึ (ด ูabsorption) โดยมสีารละลาย
มอนอเอทิลีนไกลคอล (monoethylene glycol) เป็นสารดูดซึม

dehydrocyclization การดึงไฮโดรเจนออกและปิดวง
การดงึไฮโดรเจนออกจากโครงสรา้งของไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocar-
bon) ที่โมเลกุลเป็นโซ่ตรงและปิดวง (ดู cyclization) เพื่อเปลี่ยน
เป็นสารแอโรแมติกส์ (ดู aromatics)

dehydrogenation การดึงไฮโดรเจนออก
การดึงไฮโดรเจนออกจากโครงสร้างของไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (ดู
aliphatic hydrocarbon, saturated) เพือ่เปลีย่นเปน็ไฮโดรคารบ์อน
ไม่อิม่ตวั (ด ูaliphatic hydrocarbon, unsaturated) เชน่การผลิต
เอทลินี (ด ูethylene) จากอเีทน (ด ูethane) หรอืการผลติโพรพลินี 
(ด ูpropylene) จากโพรเพน (ด ูpropane) เอทลินีและโพรพลินีเปน็
สารตั้งต้น (ดู feedstock) ที่สำาคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น

delayed coker หน่วยผลิตถ่านโค้กแบบหน่วงเวลา
กระบวนการผลิตถ่านโค้กชนิดหนึ่ง (ดู coke) ที่ใช้กันมาก 
มีหลักการทำางานคือให้ความร้อนน้ำามันหนัก (heavy residual oil) 
ที่ได้จากด้านล่างของหอกลั่นหรือน้ำามันเตาจนถึงอุณหภูมิที่น้ำามัน
สามารถแตกตัวได้ และผ่านเข้าหอกลั่นแยกน้ำามัน ได้น้ำามันที่เบา
ขึ้น เช่น แนฟทา (naptha) และแก๊สออยล์ (ดู gas oil) นำาไป
ผสมเป็นน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) และน้ำามันดีเซล (ดู diesel 
fuel) ตามลำาดับ น้ำามันหนัก (heavy oil) ในหอแยกจะถูกส่งไปยัง
ถังถ่านโค้กขนาดใหญ่ (coke drum) เพื่อให้น้ำามันหนักกลายเป็น
โค้กอย่างสมบูรณ์ เมื่อโค้กที่ผลิตได้สะสมในถังจนเต็มพอเหมาะ 
ก็จะสลับไปใช้ถังอื่นที่ว่าง และนำาโค้กในถังที่เต็มแล้วออกเพื่อผ่าน
น้ำามันหนักเข้ามาต่อไป

ผังกระบวนการผลิตถ่านโค้กแบบหน่วงเวลา (delayed coker)
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demethanization การแยกมีเทน
การกลั่นแยกก๊าซมีเทน (ดู methane) ออกจากก๊าซธรรมชาติ  
(ดู natural gas) ที่มีไฮโดรคาร์บอนอื่นที่หนักกว่าผสมอยู่ มีเทนที่
ได้โดยทั่วไปจะถูกส่งทางท่อไปยังโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า

demethylation ดีเมทิลเลชัน
กระบวนการทางเคมีเพื่อตัดหมู่เมทิล (-CH

3
) ออกจากโมเลกุลของ

สารแอโรแมติกส์บางชนิดเพื่อให้ได้สาแอโรแมติกส์ชนิดที่ต้องการ 
ได้แก่ การตัดหมู่เมทิลของทอลิวอีน (ดู toluene) เพื่อผลิตเบนซีน 
(ดู benzene) หรือ การตัดหมู่เมทิลของไทรเมทิลเบนซีนเพื่อให้ได้
ไซลีน (ดู xylene)

depentanization การแยกเพนเทน
การแยกเพนเทน (ดู pentane) ออกจากสารผสมไฮโดรคาร์บอน  
(ดู hydrocarbons) ในโรงกล่ันน้ำามัน ได้จากหอแยกบิวเทน  
(ดู butane) หรือหอทำาให้เสถียร (stabilizer)

depropanization การแยกโพรเพน
การแยกโพรเพน (ดู propane) ออกจากสารผสมไฮโดรคาร์บอน 
(ดู hydrocarbons) ในโรงกล่ันน้ำามันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ  
เพ่ือนำาไปผลิตโพรพิลีน (ดู propylene) ซ่ึงเป็นสารต้ังต้น (ดู feed-
stock) ท่ีสำาคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นใช้ผลิตพอลิเมอร์
ชนิดพอลิโพรพิลีน 

desalting การแยกเกลือ
การแยกเกลือออกจากน้ำามันดิบ (ดู crude oil) เป็นกระบวน
การที่ทำาเพื่อลดปัญหาการอุดตัน (fouling) และการกัดกร่อน  
(ด ูcorrosion) ทีเ่กดิจากการแตกตวัของเกลอืคลอไรดภ์ายในอปุกรณ์
ที่ใช้ในการกลั่น โดยใช้น้ำาเป็นตัวทำาละลายที่อุณหภูมิประมาณ  
90-150 องศาเซลเซียส เกลือที่อยู่ในน้ำามันดิบจะละลายออกมากับ
น้ำา แยกน้ำาออกจากน้ำามันดิบโดยใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงช่วยสลาย
อิมัลชัน (emulsion) ระหว่างน้ำากับน้ำามัน ได้น้ำามันที่ปราศจาก
เกลือเข้าสู่กระบวนการกลั่นต่อไป

desorption การคาย
การทำาให้สารที่ถูกดูดซับ (ดู adsorption) หรือถูกดูดซึม (ดู 
absorption) หลุดออกมาจากพื้นผิวของสารดูดซับ หรือออกจาก
มวลของสารดูดซึม ตัวอย่างเช่น กระบวนการคายการดูดซับของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon dioxide) ที่ถูกดูดซับบน 
สารดูดซับ โดยลดความดัน 

desulfurization การขจัดกํามะถัน
กระบวนการทางเคมีที่ใช้กันแพร่หลายเพื่อขจัดสารประกอบกำามะถัน 
(ดู sulfur compounds) ออกจากก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) 
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ดู petroleum) เช่น น้ำามันเบนซิน 
(ดู gasoline) น้ำามันดีเซล (ดู diesel fuel) น้ำามันเครื่องบิน (ดู 
aviation fuel) น้ำามันก๊าด (ดู kerosene) หรือจากฟลูก๊าซ (ดู flue 
gas) ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากโรงงาน หรือไอเสีย
จากยานพาหนะชนิดต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ เครื่องบิน เรือยนต์ 
เปน็ตน้ เพือ่ลดหรอืหลกีเลีย่งปญัหามลพษิทีจ่ะปลอ่ยสูช่ัน้บรรยากาศ  
(ดู hydrodesulfurization ประกอบ) 

dewaxed oil น้ํามันหล่อลื่นที่ไม่มีไข
น้ำามันหล่อลื่นที่มีการกำาจัดส่วนที่เป็นไข (ดู wax) ออกไปแล้ว  
มีสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน (ดู base oil)  
เพื่อนำาไปผสมสารเติมแต่งให้เป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูปต่อไป

dewaxing การแยกไข
การกำาจัดไขพาราฟินและผลึกของไขที่มีขนาดเล็กมาก ออกจาก
ส่วนกลั่นน้ำามันที่ได้จากหอกลั่นน้ำามันสุญญากาศ เพื่อผลิตน้ำามัน 
หลอ่ลืน่พืน้ฐาน (ด ูbase oil) อาจใชว้ธิกีารแยกไขดว้ยตวัทำาละลาย  
(ดู solvent dewaxing) หรือการแตกตัวด้วยไฮโดรเจนแบบ
เลือกสรร (selective hydrocracking)

diesel fuel, diesel oil น้ํามันดีเซล
น้ำามันเชื้อเพลิงสำาหรับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในจุดระเบิดด้วย 
แรงอัดหรือเครื่องยนต์ดีเซล (compression-ignition internal 
combustion engine) ที่ส่วนผสมของเชื้อเพลิง อากาศที่มีแรง
อัดสูงและความร้อนในกระบอกสูบ จุดระเบิดได้เองโดยไม่ต้องใช้
หัวเทียน ได้จากการกลั่นน้ำามันดิบ (ดู crude oil) มีจุดเดือดอยู่ใน
ช่วง 180-370 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ น้ำามัน
ดีเซลหมุนเร็ว (automotive diesel oil หรือ gas oil) ใช้สำาหรับ
เครือ่งยนตด์เีซลรอบหมนุเรว็ทีม่รีอบหมนุสงูกวา่ 1,000 รอบตอ่นาท ี
เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือประมง เป็นต้น เครื่องยนต์ประเภท
นี้จะต้องใช้น้ำามันที่มีดัชนีซีเทน (ดู cetane index) สูงและมีการ
ระเหยเร็ว ในท้องตลาดเรียกว่า “น้ำามันโซล่า” ถ้าใช้กับเรือเดิน
สมุทรเรียกว่า มารีนก๊าซออยล์ (marine gas oil) และน้ำามันดีเซล 
หมนุชา้ (low speed diesel oil) ใชส้ำาหรบัเครือ่งยนตด์เีซลรอบหมนุ 
ปานกลางหรอืรอบหมนุชา้ทีม่รีอบการทำางานต่ำา ประมาณ 500-1,000 
รอบต่อนาที เช่น เครื่องยนต์ดีเซลขับส่งกำาลังที่ใช้ภายในโรงงาน 
เครื่องยนต์ประเภทนี้ไม่ต้องการน้ำามันดีเซลที่มีเลขซีเทนสูงมากนัก 
และการระเหยอาจช้ากว่าได้ ในท้องตลาดเรียกว่า “น้ำามันขี้โล้”  
ถ้าใช้กับเรือเดินสมุทรเรียกว่ามารีนดีเซลออยล์ (marine diesel 
oil) คือน้ำามันผสมระหว่างเชื้อเพลิงส่วนกลั่น (distillate fuel)  
และน้ำามันเตา (ดู fuel oil) หรือน้ำามันเตาหนัก (heavy fuel oil, 
HFO) ในอัตราส่วนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดของกระทรวง
พาณิชย์

ทอลิวอีน

CH
3

เบนซีน
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diesel index (DI) ดัชนีดีเซล (ดีไอ)
ตัวเลขแสดงสมบัติการจุดระเบิดของน้ำามันดีเซล (ดู diesel 
fuel) ในเครื่องยนต์ดีเซล ที่คำานวณจากความถ่วงจำาเพาะเอพีไอ  
( ำAPI) และจุดแอนิลีน (aniline point) บางครั้งนิยมใช้ค่านี้แทน
เลขซีเทน (ดู cetane number) เพราะการวิเคราะห์ง่ายกว่าการ
ใช้เครื่องยนต์ทดสอบ ค่านี้จะไม่เปลี่ยนแม้จะใช้สารปรับปรุงสมบัติ
การจุดระเบิด
 
     DI =  ำAPI x aniline point ( ำF) / 100

diesel knock การน็อกในเครื่องยนต์ดีเซล
การน็อกที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในจุดระเบิดด้วย 
ความดนั (compression-ignition internal combustion engine)  
หรอืเครือ่งยนตด์เีซล เกดิจากการทีช่ว่งระยะเวลากอ่นการจดุระเบดิ
นานเกินไป จึงทำาให้มีการสะสมของละอองน้ำามันเชื้อเพลิงในห้อง
เผาไหม้มาก เมื่อเกิดการเผาไหม้ จึงส่งผลให้เกิดแรงดันสูงภายใน
ห้องเผาไหม้ เครื่องยนต์จึงเกิดการน็อก

distillate ส่วนกลั่น, ดิสทิลเลต
ของเหลวทีค่วบแนน่จากไอสารไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) 
ระหวา่งการกลัน่ มคีวามหมายเหมอืนกบัสว่นกลัน่ (ด ูcut) ซึง่เปน็
ผลผลิตท่ีดึงออกทางด้านข้างของหอกล่ันลำาดับส่วน (ดู fractionating 
column) มีช่วงจุดเดือดอยู่ระหว่างอุณหภูมิ 2 ค่าที่กำาหนด 
 
distillation curve กราฟการกลั่น
กราฟที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับร้อยละโดย
ปริมาตรหรือน้ำาหนักของสารที่กลั่นได้เมื่อกลั่นน้ำามันตัวอย่างด้วย
อุปกรณ์และสภาวะการทดสอบที่เป็นไปตามมาตรฐาน

distillation range ช่วงการกลั่น
ช่วงอุณหภูมิในการกลั่นตั้งแต่จุดเดือดแรกจนถึงจุดเดือดสุดท้าย
ของส่วนกลั่นหรือตัวอย่างน้ำามัน มีความหมายเหมือนกับจุดคัต  
(ดู cut point) 

doctor sweetening, doctor test การทดสอบกํามะถันแบบ 
ด็อกเตอร์
การทดสอบทางเคมีที่ใช้วิเคราะห์สารประกอบกำามะถัน (ดู sulfur 
compound)  เช่น ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfide)  
และเมอร์แคปทัน (ดู mercaptan) ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเบาที่
ไม่มีสี โดยให้ทำาปฏิกิริยากับสารโซเดียมพลัมไบต์ (Na

2
PbO

2
) วิธี

นี้ยังเป็นการกำาจัดกำามะถันหรือสารประกอบกำามะถันดังกล่าวออก
จากน้ำามันเบนซินชนิดที่มีกำามะถันสูง (sour gasoline) เนื่องจาก
สารประกอบกำามะถันทำาให้น้ำามันเบนซินสีคล้ำา มีกลิ่นเหม็น และ
การเผาไหม้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

2
) มาก ปฏิกิริยาที่

เกิดขึ้นเป็นดังนี้

2RSH (sour gasoline) R-S-S-R (alkyl disulfide)
+ Na

2
PbO

2 
+ PbS + 2NaOH

+ S in the presence 
  of NaOH

downcomer ท่อทางลง, ดาวน์คัมเมอร์
ช่องหรือท่อในหอกลั่นลำาดับส่วน (ดู fractionating column) 
สำาหรับให้ของเหลวที่สะสมอยู่ในถาดแต่ละชั้น (ดู tray) ไหลผ่าน
ลงสู่ถาดชั้นล่างตามแนวตั้ง (vertical flow)

กราฟการกลั่น

ภาพตัดดาว์นคัมเมอร์

End point

Initial boiling point

>>
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เป็นของเหลว ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีสมบัติกัดกร่อน มีความเป็น
พิษและเป็นเบส นิยมใช้สารเอทาโนลามีนเป็นสารดูดซึมสำาหรับ
กระบวนการกำาจัดก๊าซกรด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
(ดู carbon dioxide) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen  
sulfide) ออกจากก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas)

ether อีเทอร์
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่มีหมู่อีเทอร์ 
(-OR, -O R’) อยู่ภายในโครงสร้าง คือมีอะตอมออกซิเจนเชื่อมกับ
หมู่แอลคิล หรือแอลลิล (R, R’) ด้วยพันธะเดี่ยว (single bond) 
สูตรโมเลกุลทั่วไปคือ R–O–R’ 

etherification การสังเคราะห์อีเทอร์
การสังเคราะห์สารประกอบอีเทอร์จากแอลกอฮอล์สารประกอบ 
อีเทอร์ท่ีสำาคัญได้แก่ เอ็มทีบีอี (ดู methyl tertiary butyl ether) 
และอีทีบีอี (ดู ethyl tertiary butyl ether) ท่ีใช้เป็นสารเติมแต่ง
สำาหรับเพ่ิมเลขออกเทน (ดู octane number) ในน้ำามันเบนซิน  
(ดู gasoline) ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดมาตรฐานของน้ำามันเบนซิน

ethyl chloride เอทิลคลอไรด์
สารไฮโดรคาร์บอนอีเทนที่อะตอมของคลอรีนแทนที่อะตอม
ไฮเดรเจนหนึ่งอะตอม สูตรโมเลกุล C

2
H

5
Cl เป็นก๊าซไม่มี

สี เมื่อถูกอัดด้วยความดันจะเปลี่ยนเป็นของเหลว มีกลิ่นอีเทอร์  
(ด ูether) ตดิไฟงา่ย ละลายไดใ้นน้ำาและตวัทำาละลายอนิทรยีเ์กอืบ
ทั้งหมด มีความเสถียรเมื่ออยู่ในบรรยากาศที่แห้ง แต่สลายตัวเมื่อ
มีความชื้นหรือมีเบส  ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารประกอบตะกั่ว
เททราเอทิลเลต (tetraethyl lead) ซึ่งเป็นสารเพิ่มเลขออกเทน  
(ดู octane number) ในน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) แต่ปัจจุบัน
ห้ามใช้แล้ว การใช้ประโยชน์ของเอทิลคลอไรด์จึงลดลงตามไปด้วย  
นอกจากนั้นยังใช้ผลิตเอทิลเซลลูโลส และเป็นตัวทำาละลาย (ดู 
solvent) 

ethylbenzene เอทิลเบนซีน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ประเภท 
แอโรแมติกส์ (ดู aromatics) สูตรโมเลกุล C

8
H

10
 เป็นของเหลวใส 

ไมม่สี ีมกีลิน่คลา้ยไซลนี (ด ูxylene) ไวไฟ เปน็ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการ 
กลั่นน้ำามันดิบ (ดู crude oil) หรือได้จากการทำาปฏิกิริยาการเติม
หมู่แอลคิล (alkylation) ระหว่างเบนซีน (ดู benzene) และเอทิลีน 
(ดู ethylene) ใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบในการผลิตสไตรีนไดเอทิล
เบนซีน (styrene diethylbenzene)

downstream petroleum industry อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
ปลายน้ํา, อุตสาหกรรมปิโตรเลียมขั้นปลาย
อุตสาหกรรมที่ดำาเนินการต่อเนื่องกับกระบวนการกลั่นน้ำามันดิบ  
(ดู crude oil) หรือการแยกก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) 
เป็นการผลิตวัตถุดิบตั้งต้น (ดู feedstock) สำาหรับอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีจากผลิตภัณฑ์จากกระบวนการกลั่นหรือก๊าซจากโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ เช่น ก๊าซอีเทน (ดู ethane) ก๊าซโพรเพน (ดู pro-
pane) สารแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ขั้น
กลาง เช่น เอทีลีน (ดู ethylene) โพรพีลีน (ดู propylene) ไซลีน 
(ด ูxylene) เปน็ตน้ (ด ูupstream petroleum industry ประกอบ)

dry gas ก๊าซชนิดแห้ง 
ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ที่ประกอบด้วยก๊าซมีเทน 
(methane) เป็นองค์ประกอบหลัก มีสารไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่น  
เชน่ อเีทน (ด ูethane) เจอืปนอยูเ่ลก็นอ้ย มสีถานะเปน็กา๊ซทีอ่ณุหภมูิ
และความดันบรรยากาศ 

emergency shutdown system ระบบการหยุดแบบฉุกเฉิน
ระบบปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยที่ใช้เพื่อหยุดการทำางานของ
กระบวนการต่างๆ ในโรงงาน เช่น โรงกลั่นน้ำามัน โรงงาน 
สารเคม ีเปน็ตน้ เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอคัคภียัและเพิม่มาตรการความ
ปลอดภยัในกระบวนการผลติ สว่นใหญจ่ะประกอบดว้ยตวัเซน็เซอร ์ 
ตวัตรวจวดัและระบบสนบัสนนุอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการตรวจจบัความ 
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต เช่น การปิดวาล์วก๊าซ
เพื่อรักษาแรงดันก๊าซในน้ำามัน

emission การปลดปล่อย (สารมลพิษ)
การปลดปล่อยสารมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะก๊าซจากท่อไอเสียหรือ
ฟลูก๊าซ (ดู flue gas) ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

engler distillation การกลั่นแบบอิงเกลอร์
การกลั่นโดยใช้อุปกรณ์การกลั่นและสภาวะตามที่กำาหนดใน
มาตรฐานการทดสอบ เพือ่วเิคราะหค์วามสามารถในการระเหยเปน็
ไอของน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) โดยการวัดปริมาณของน้ำามัน
เบนซินที่กลั่นได้เป็นร้อยละที่อุณหภูมิจำาเพาะต่างๆ

ethane อีเทน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัว (ดู aliphatic hydrocarbon, 
saturated) ชนิดหน่ึง มีสูตรโมเลกุล C

2
H

6
 เป็นองค์ประกอบท่ีพบ

มากในก๊าซธรรมชาติรองลงมาจากมีเทน (methane) และละลายอยู่
เล็กน้อยในน้ำามันดิบ (ดู crude oil) ใช้เป็นสารต้ังต้น (ดู feedstock) 
ในการผลิตเอทิลีน (C

2
H

4
) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันต้น

ethanolamine เอทาโนลามีน
สารอินทรีย์ที่มีหมู่เอมีน (ดู amine) และหมู่แอลกอฮอล์อยู่
ภายในโครงสร้างโมเลกุลเดียวกัน สูตรโมเลกุล NH

2
(CH

2
)
2
OH 

เอทิลเบนซีน

CH
3
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ethylene, ethene เอทิลีน, อีทีน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัว (ดู aliphatic hydro-
carbon, unsaturated) สูตรโมเลกุล H

2
C=CH

2
 เป็นก๊าซ ไม่มีสี

มกีลิน่ออ่นๆ และมรีสหวาน วอ่งไวตอ่การเกดิปฏกิริยิาสงูเนือ่งจาก
มีพันธะคู่ในโมเลกุล ผลิตจากกระบวนการแตกตัวด้วยไอน้ำา  
(ดู steam cracking) ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเบา  
เชน่ อเีทน (ด ูethane) โพรเพน (ด ูpropane) หรอืจากกระบวนการ
แตกตวัดว้ยของสารประกอบไฮโดรคารบ์อนหนกัดว้ยตวัเรง่ปฏกิริยิา
ซีโอไลต์ เป็นมอนอเมอร์ (monomer) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สำาหรับผลิตพอลิเมอร์พอลิเอทิลีน (polymer polyethylene)  

explosive limit, flammability limit, flammability range 
ขีดจํากัดการระเบิด, ขีดจํากัดของการเกิดเปลวไฟ
ขีดจำากัดหรือช่วงกว้างของส่วนผสมระหว่างไอระเหยหรือก๊าซ
เชื้อเพลิงกับอากาศที่สามารถเกิดการระเบิดหรือเกิดเป็นเปลว
ไฟต่อเนื่องได้เมื่อมีประกายไฟ อยู่ระหว่างค่าขีดจำากัดขั้นสูง  
(upper flammability limit, UFL) และค่าขีดจำากัดขั้นต่ำา (lower 
flammability limit, LFL) การติดไฟหรือการระเบิดจะไม่เกิดขึ้น
เมื่อความเข้มข้นของก๊าซเชื้อเพลิงนั้นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
ชว่งสว่นผสม ขดีจำากดัขัน้สงูและขดีจำากดัขัน้ต่ำาของเชือ้เพลงิแตล่ะ
ชนิดจะแตกต่างกัน ใช้ในการออกแบบหัวเผาก๊าซ (gas burner) 
และแสดงถงึแนวโนม้ของโอกาสทีจ่ะเกดิการระเบดิหรอืการลกุไหม้
เมื่อมีก๊าซรั่วไหล (ดู explosive limit, หมวดลอจิสติกส์ ประกอบ)

H3C C

CH3H3C

O CH2 CH3

เอทิลีน

และใช้ผลิตสารเคมีต่างๆ เช่น เอทิลีนออกไซด์
ethylene glycol เอทิลีนไกลคอล
สารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอน 2 อะตอมและ 
หมู่แอลกอฮอล์ สูตรโมเลกุล HOC

2
H

4
OH เป็นของเหลวใส ไม่มี

สี มีความหนืดเล็กน้อย สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาระหว่างเอทิลีน 
ออกไซด์ (C

2
H

4
O) และน้ำา ใช้เป็นสารดูดซึมน้ำาออกจากก๊าซ

ธรรมชาติ (ดู natural gas) เป็นส่วนผสมในน้ำายาเติมหม้อน้ำา
รถยนต์เพื่อป้องกันน้ำาเป็นน้ำาแข็งในประเทศเขตหนาว

ethyl tertiary butyl ether (ETBE) เอทิลเทอร์เชียรีบิวทิล
อีเทอร์ (อีทีบีอี)
สารเติมแต่งที่เติมในน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) เพื่อเพิ่มเลข 
ออกเทน (ดู octane number) ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดมาตรฐาน
ของน้ำามันเบนซินท่ีได้จากปฏิกิริยาระหว่างเอทิลแอลกอฮอล์และ 

ไอโซบิวทีลีน (isobutylene)
evaporation การระเหย
การทีข่องเหลวเปลีย่นสภาวะกลายเปน็ไอทีอ่ณุหภมูติ่ำากวา่จดุเดอืด
ของของเหลวนัน้ เชน่ การทีน่้ำาระเหยกลายเปน็ไอน้ำาในบรรยากาศ

กราฟแสดงขีดจำากัดการระเบิดของสารชนิดต่างๆ

extra heavy oil น้ํามันดิบส่วนหนัก
น้ำามันดิบ (ดู crude oil) ที่มีค่าความถ่วงจำาเพาะ (API gravity) 
น้อยกว่า 20 องศา และมีค่าความถ่วงจำาเพาะ (specific gravity) 
มากกว่า 0.933

เอทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์
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การแยกสารโดยวิธีการกรอง

extraction การสกัด
การแยกสารออกจากสารผสมชนิดหนึ่ง โดยใช้ตัวทำาละลาย  
(ด ูsolvent) ทีม่คีวามสามารถในการละลายสารทีต่อ้งการไดด้ ีโดยที่
ตัวทำาละลายนั้นจะต้องไม่ละลายสารเจือปนหรือสารที่ไม่ต้องการ
ออกมา ตวัอยา่งการใชก้ระบวนการสกดัในอตุสาหกรรมปโิตรเลยีม 
(ดู petroleum) ได้แก่ การสกัดแยกสารที่มีโมเลกุลสูง เช่น  
ยางมะตอย (ดู asphalt) ออกจากน้ำามันดิบ (ดู crude oil) โดย
ใช้โพรเพนเหลวเป็นตัวทำาละลาย

feedstock สารตั้งต้น, วัตถุดิบตั้งต้น, สารป้อน
วตัถดุบิตัง้ตน้เพือ่ปอ้นเขา้ในกระบวนการผลติ วตัถดุบิตัง้ตน้สำาหรบั
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมคือน้ำามันดิบ (ดู crude oil) วัตถุดิบ
ตั้งต้นสำาหรับอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติคือก๊าซธรรมชาติดิบ 
(ด ูnatural petroleum gas) และวตัถดุบิตัง้ตน้สำาหรบัอตุสาหกรรม
ปิโตรเคมีคือไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (ดู aliphatic hydrocarbon, 
saturated) คอนเดนเสท (ดู condensate) และสารแอโรแมติกส์ 
(ดู aromatics)

filtration การกรอง
การแยกของแข็งที่อยู่ในรูปของตะกอนหรือสารแขวนลอยออกจาก
สารละลายโดยใช้ตัวกรอง เช่น แผ่นกรองโลหะ แกรไฟต์ เป็นต้น 
อาจใช้การกรองด้วยความดันคงที่ หรือกรองด้วยอัตราการไหล
คงที่ เครื่องกรองที่ใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำามันอาจเป็นแบบ 
แผ่นกรอง (filter press) ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องกรองสุญญากาศ
แบบหมุน (rotary vacuum filter) ที่ใช้กรองไขโดยใช้ตัวทำาละลาย
ร่วมด้วยที่อุณหภูมิต่ำา

fire point จุดติดไฟ
อุณหภูมิต่ำาสุดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่จะติดไฟเมื่อมีเปลวไฟนำา 
(pilot) ผ่าน และลุกไหม้ในช่วงเวลาที่กำาหนด เมื่อทดสอบด้วย
อุปกรณ์และสภาวะมาตรฐาน

flammable liquid ของเหลวไวไฟ
ของเหลว หรือของเหลวผสมที่พร้อมจะลุกติดไฟเมื่อมีแหล่ง
กำาเนิดความร้อน มีจุดวาบไฟ (ดู flash point) ไม่เกิน 60.5 
องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบด้วยวิธีถ้วยปิด (closed-cup test)  
หรอืไมเ่กนิ 65.6 องศาเซลเซยีส เมือ่ทดสอบดว้ยวธิถีว้ยเปดิ (open-
cup test) ได้แก่ น้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) และตัวทำาละลาย 
เช่น แอซีโทน (acetone) ทินเนอร์ เป็นต้น

flash point จุดวาบไฟ
อุณหภูมิต่ำาสุดที่ผลิตภัณฑ์น้ำามันระเหยเป็นไอสะสมอยู่เหนือผิว 
น้ำามันในปริมาณเพียงพอที่จะผสมกับอากาศและจุดติดไฟได้ เมื่อ
มีเปลวไฟนำาเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำามัน โดยใช้อุปกรณ์และการ
ทดสอบทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐาน วธิทีีน่ยิมใชค้อืวธิถีว้ยปดิ (Pensky-
Martens closed cup tester) และวธิถีว้ยเปดิ (Cleveland open 
cup tester) ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ เป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้ม
ทีจ่ะเกดิอนัตรายจากอคัคภียัในการขนสง่เกบ็รกัษาและใชง้าน เปน็
คุณสมบัติที่ต้องทดสอบตามข้อกำาหนดของกระทรวงพาณิชย์ เช่น 
น้ำามันดีเซล (ดู diesel fuel) ต้องมีจุดวาบไฟไม่ต่ำากว่า 52 องศา
เซลเซียส  
 
flue gas ฟลูก๊าซ, ก๊าซเสีย
ก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ในระบบเผาไหม้ เช่นเครื่องยนต์ในยาน
พาหนะ เตาเผา หรือห้องเผาไหม้ในหม้อไอน้ำาที่ใช้ในโรงงาน  
ถ้าการเผาไหม้สมบูรณ์จะประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
(ดู carbon dioxide) ออกซิเจน ไนโตรเจน และไอน้ำา ถ้าการเผา
ไหม้สมบูรณ์จะมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ดู carbon monoxide) 
ด้วย ถ้าเช้ือเพลิงมีกำามะถัน จะมีก๊าซกลุ่มซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO

x
) 

ด้วย และถ้าเป็นเช้ือเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหิน หรือ ชีวมวล (biomass) 
มีแนวโน้มท่ีจะมีเถ้าเบาและอนุภาคของเช้ือเพลิงท่ียังเผาไหม้ไม่หมด
เจือปนกับฟลูก๊าซด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบในก๊าซเหล่าน้ีบ่งช้ี
ถึงประสิทธิภาพของระบบเผาไหม้
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fl uid catalytic cracking (FCC) การแตกตวัดว้ยตวัเรง่ปฏกิริยิา
ในสภาวะของไหล (เอฟซีซี)
การแตกตัวสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่
มีโมเลกุลหนักด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) เช่น ซีโอไลต์ 
(zeolite) ให้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดโมเลกุล
เล็กในฟลูอิไดซ์เบด (fluidized bed) เป็นกระบวนการใน
โรงกลั่นน้ำามันที่เพิ่มมูลค่าทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ เช่น เปลี่ยน
น้ำามันเตา (ดู fuel oil) ให้เป็นแกโซลีน (ดู gasoline) และดีเซล 
(ดู diesel fuel) ไอไฮโดรคาร์บอนและตัวเร่งปฏิกิริยาจะไหลขึ้น
ไปจากส่วนล่างของเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบด (riser) สัมผัสกัน
อยา่งด ีจนเกดิการแตกตวัเปน็ไฮโดรคารบ์อนทีม่ขีนาดโมเลกลุเลก็ลง 
แลว้ออกจากเครือ่งปฏกิรณเ์ขา้ไปในถงัแยกเพือ่แยกตวัเรง่ปฏกิริยิา
กบัผลผลติออกจากกนั ตวัเรง่ปฏกิริยิาทีถ่กูใชง้านแลว้มกัจะมถีา่นโคก้ 
(ดู coke) อุดตันบนพื้นผิวทำาให้ความสามารถเร่งปฏิกิริยาลดลง 
จงึตอ้งกำาจดัถา่นโคก้ทีต่ดิอยูโ่ดยใหเ้ผาไหมก้บัอากาศ ตวัเรง่ปฏกิริยิา
ที่ถ่านโค้กถูกเผาไล่แล้วถูกนำากลับไปใช้ในกระบวนการต่อไป

การกลั่นลำาดับส่วนของน้ำามันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้
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ผังกระบวนการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา

ชอ่งไอของถาด ผดุเปน็ฟองกา๊ซผา่นของเหลวควบแนน่ทีอ่ยูบ่นถาด 
ทำาให้เกิดการถ่ายโอนมวลและความร้อนระหว่างไอและของเหลว 
ในแต่ละชั้น ไอของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลต่ำา
และจดุเดอืดต่ำาจะผา่นขึน้ไปควบแนน่เปน็ของเหลวในชัน้บน สว่นไอ
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลและจุดเดือดสูง
กว่าจะควบแน่นเป็นของเหลวอยู่ในชั้นที่ต่ำาลงมา ทำาให้แต่ละชั้น
มีอุณหภูมิแตกต่างกันไปตามลำาดับ เหนือถาดชั้นบนที่มีอุณหภูมิ
ต่ำาที่สุดได้ผลผลิตเป็นก๊าซ (ดู fuel gas) ชั้นถัดลงมามีอุณหภูมิ
สูงขึ้นตามลำาดับ ได้ส่วนกลั่นน้ำามันส่วนเบา (lighter fraction) 
เช่น น้ำามันเบนซิน (tops, gasoline) และแนฟทา (naphtha) 
สว่นกลัน่น้ำามนัสว่นกลาง (medium fraction) เชน่ กา๊ซออยล ์(ด ูgas oil) 
และน้ำามันก๊าด (ดู kerosene) น้ำามันดีเซล (ดู diesel fuel) 
ตามลำาดับ ส่วนผลผลิตก้นหอกล่ัน หรือ ส่วนกล่ันน้ำามันหนัก 
(heavy fraction) ได้แก่ น้ำามันเตา (ดู fuel oil) และกากหอกล่ัน 
(ดู residue) พวกแอสฟัลต์ (ดู asphalt) หรือไข (ดู wax) ข้ึนอยู่กับ
ประเภทของน้ำามันดิบออกทางก้นหอกล่ัน ก้นหอกล่ันจะมีอุณหภูมิสูง
ท่ีสุด ด้านบนหอกล่ันอาจมีการรีฟลักซ์ (ดู refl ux) เพ่ือนำาไอควบแน่นบาง
ส่วนป้อนกลับเข้าหอกล่ันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกล่ัน ด้านข้างหอ
กล่ันมีท่อดึงน้ำามันท่ีควบแน่นบนถาดออกตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด
ท่ีกำาหนดเป็นส่วนกลั่น (ดู distillate) ส่วนต่างๆ ส่วนกลั่นจากหอ
กลัน่ตอ้งผา่นหนว่ยปฏบิตักิารอืน่ๆ เพือ่ปรบัสมบตัติา่งๆ ตอ่ไปกอ่น
ทีจ่ะนำาไปผสมเพือ่จำาหนา่ยเปน็ผลติภณัฑท์างการคา้ สว่นกลัน่หนกั
และกากหอกลัน่สามารถนำาไปเปน็สารปอ้นเพือ่กลัน่ทีส่ญุญากาศใน
โรงกลั่นน้ำามันหล่อลื่นต่อไป

fractional distillation, atmospheric distillation การกลั่น
ลําดับส่วน, การกลั่นบรรยากาศ 
การกลั่นแยกน้ำามันดิบ (ดู crude oil) ออกเป็นน้ำามันชนิดต่างๆ 
ในหอกลั่นลำาดับส่วน (ดู fractionating column) ที่ความดัน
บรรยากาศ โดยใช้หลักการความแตกต่างของจุดเดือด (boiling 
point) ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ชนิด
ต่างๆ ที่ผสมกันอยู่ในน้ำามันดิบ  น้ำามันดิบที่ผ่านการล้างเกลือและ
แยกน้ำาออกแล้วถูกส่งผ่านท่อเหล็กที่เรียงเป็นแถวในเตาเผาที่มี
อุณหภูมิประมาณ 340-385 องศาเซลเซียส ได้รับความร้อนจน
เดือดเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอผ่านเข้าไปในหอกลั่นลำาดับส่วน 
ภายในหอแบง่ออกเปน็ชัน้หลายๆ ชัน้ประมาณ 25-35 ชัน้ แตล่ะชัน้
เปน็ถาด (ด ูtray) ทีอ่อกแบบเปน็ตะแกรง (ด ูsieve tray) หรอืถาด
ที่มีวาล์วเล็กๆ (valve tray) หรือช่องไอที่มีฝาครอบ (ดู bubble 
cap tray) จำานวนมาก ไอน้ำามันที่ไหลผ่านขึน้ไปจากชัน้ล่างจะผ่าน
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หอกลั่นลำาดับส่วน

fractionating column หอกลั่นลําดับส่วน    
หอกลั่นที่ ใช้แยกสารผสมให้ เป็นองค์ประกอบที่บริสุทธิ์ขึ้น  
หน่วยปฏิบัติการต่อเนื่องในอุตสาหกรรมที่มีความสำาคัญโดยเฉพาะ
โรงกลัน่น้ำามนั คอลมันส์งูตัง้ในแนวดิง่ภายในมถีาด (tray) หรอืแผน่
กั้นติดตั้งเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ จำานวนชั้นขึ้นอยู่กับชนิดและสมบัติ
ของสารผสม ตลอดจนช่วงจุดเดือดที่ต้องการแยก เช่น หอกลั่น
น้ำามนัมจีำานวนชัน้ประมาณ 25-35 ชัน้ ออกแบบถาดใหม้ชีอ่งขนาด
เล็กๆ ให้ก๊าซไหลผ่านขึ้นมาสัมผัสกับของเหลวควบแน่นที่ขังอยู่ใน
ถาดทำาให้เกิดการถ่ายโอนมวลและความร้อนเป็นอย่างดี ใกล้กับ
สภาวะสมดลุ (equilibrium state) ใหม้ากทีส่ดุ เชน่ ชัน้แบบตะแกรง  
(ดู sieve tray) แบบวาล์ว (valve tray) และแบบมีฝาครอบ 
(bubble cap tray) เป็นต้น ใช้เป็นเครื่องกลั่น นำาสารผสมที่ร้อน
จดัเขา้ทางดา้นลา่งและเดอืดเปน็ไอ การถา่ยโอนมวลและความรอ้น
ระหวา่งไอกบัของเหลวในแตล่ะชัน้ ทำาใหส้ว่นทีม่จีดุเดอืดต่ำากวา่ไหล
ผ่านขึ้นไปควบแน่นในชั้นบนขึ้นไป แยกออกจากส่วนที่มีจุดเดือด
สูงกว่าที่ควบแน่นในชั้นต่ำาลงมา เกิดการเดือดเป็นไอและเกิดการ
ควบแน่นเป็นของเหลวสะสมในถาดแต่ละชั้นตามลำาดับอย่างต่อ
เนื่อง กระแสไอและของเหลวควบแน่นไหลสวนทางกันและสัมผัส
กนัในถาดแตล่ะชัน้จนกระทัง่ถงึถาดชัน้บนสดุ ไอทีม่จีดุเดอืดต่ำาทีส่ดุ
จะควบแนน่หรอืยงัคงสภาพเปน็ไอออกจากยอดหอกลัน่ไป ของเหลว
ควบแนน่ทีม่จีดุเดอืดสงูทีส่ดุอยูใ่นถาดชัน้ลา่งสดุ สว่นทีเ่ปน็กากหอ 
กลั่นที่ไม่สามารถกลั่นแยกได้แล้วออกทางก้นหอกลั่น (ดู residue) 
จะมีอุณหภูมิสูงที่สุด ของเหลวควบแน่นในแต่ละชั้นมีช่วงจุดเดือด
ลดหลัน่กนัลงมาและถกูดงึออกดา้นขา้งเปน็สว่นกลัน่ (ด ูdistillate) 
ที่มีช่วงจุดเดือดตามที่กำาหนดเพื่อนำาไปผ่านกระบวนการปรับปรุง
สมบัติต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่ายต่อไป
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fuel gas, refinery gas ก๊าซเชื้อเพลิง, ก๊าซโรงกลั่น
ก๊าซที่ได้จากยอดหอกลั่น เป็นก๊าซผสมที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์
ประกอบหลัก นำาไปใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงภายในโรงกลั่น

fuel oil น้ํามันเตา
น้ำามันเชื้อเพลิงที่ได้จากถาดชั้นล่างสุดของหอกลั่นหรือจากก้น 
หอกลัน่บรรยากาศ (atmospheric distillation) หอกลัน่สญุญากาศ 
กระบวนการแตกตัวด้วยความร้อน (ดู thermal cracking)  
และแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalytic cracking) 
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) ทีม่นี้ำาหนกัโมเลกลุ
สูง ลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด สีเข้ม ช่วงจุดเดือดประมาณ 
371-482 องศาเซลเซียส ต้องผสมกับน้ำามันใสเพื่อลดความหนืด
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำามันเตาหลายเกรด (ดู fuel oil) และเรียกช่ือต่างๆ 
กัน ใช้เป็นเช้ือเพลิงสำาหรับหม้อไอน้ำา เตาเผาหรือเตาหลอมท่ีใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เรือเดินสมุทร
และอ่ืนๆ

gas oil ก๊าซออยล์
ผลผลิตที่ได้จากการกลั่นน้ำามันดิบ (ดู crude oil) ในหอกลั่น
บรรยากาศ (atmospheric distillation) โดยมอีณุหภมูชิว่งการกลัน่ 
(ดู distillation range) อยู่ระหว่าง 200-300 องศาเซลเซียส  
ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำามันเครื่องบินไอพ่น (ดู jet fuel) และน้ำามัน
ดีเซล (ดู diesel fuel)

gas oil ratio อัตราส่วนก๊าซต่อน้ํามัน
ปริมาตรของก๊าซที่ผลิตได้ที่ความดันบรรยากาศต่อปริมาตรของ
น้ำามันที่ผลิตได้

gas separation, natural gas separation การแยกก๊าซ
ธรรมชาติ
การทำาให้ก๊าซธรรมชาติดิบ (ดู natural gas) ท่ีได้จากหลุมผลิต
บริสุทธ์ิข้ึนเพ่ือให้มีสมบัติเหมาะสมท่ีจะส่งไปทางท่อเพ่ือจำาหน่าย 
ถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติชนิดแห้ง (ดู lean gas) กระบวนการแยกมี
เพียงการแยกสารเจือปน น้ำาและก๊าซกรดออก ถ้าเป็นก๊าซธรรมชาติ
ชนิดเปียก (ดู wet gas) สามารถเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์โดย 
แยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons ) ท่ีผสม
กันอยู่เป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ นอกเหนือจากก๊าซ 
มีเทน เช่น อีเทน (ดู ethane) โพรเพน (ดู propane) บิวเทน (ดู butane)  
และคอนเดนเสท (ดู condensate) เป็นต้น สำาหรับโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศ ก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงใน 
การผลติไฟฟา้ อเีทนนำาไปผลติเปน็เอทลินีในอตุสาหกรรมปโิตรเคมี
โพรเพนและบวิเทนใชเ้ปน็กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว หรอือาจใชเ้ปน็สาร
ตั้งต้นปิโตรเคมี (ดู feedstock) ได้เช่นกัน

gas-oil separator เครื่องแยกก๊าซจากน้ํามัน
อุปกรณ์ที่ใช้แยกก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ไฮโดรคาร์บอน
เหลว (อาจเปน็น้ำามนัหรอืคอนเดนเสท) และน้ำาออกจากกนั โดยใช้
หลกัการของความแตกตา่งของสถานะหรอืความถว่งจำาเพาะในกรณี
ที่เป็นของเหลวผสม เช่น แยกน้ำาออกจากน้ำามัน เป็นต้น

gasoline, benzin แกโซลีน, น้ํามันเบนซิน
น้ำามันเชื้อเพลิงสำาหรับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่จุดระเบิด 
ด้วยหัวเทียน (spark-ignit ion internal combustion 
engine) หรือเคร่ืองยนต์เบนซิน สารประกอบไฮโดรคาร์บอน  
(ดู hydrocarbons) ท่ีมีจำานวนคาร์บอนต้ังแต่ 4-11 อะตอมผสม
กัน ไม่มีสีและไวไฟ ได้จากการผสมน้ำามันพื้นฐานที่ได้จากหอกลั่น
บรรยากาศทีม่ชีว่งจดุเดอืดระหวา่ง 30-200 องศาเซลเซยีส หรอืได้
จากคอนเดนเสท (ดู condensate) ที่แยกออกมาจากกระบวนการ
แยกก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) กับน้ำามันที่ผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงโมเลกุลเพื่อเพิ่มเลขออกเทน (ดู octane number)  
ในโรงกลั่นน้ำามันหลายชนิด รวมทั้งการเติมสารเติมแต่งหลายชนิด 
เช่น สารที่ช่วยเพิ่มเลขออกเทน สารป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
ในถังน้ำามันและท่อน้ำามัน เพื่อให้ได้สมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้าน
สมรรถนะเครื่องยนต์ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ตลอดจนการ
ปลดปล่อยสารมลพิษที่เป็นไปตามข้อกำาหนดและเกณฑ์มาตรฐาน  
(ดู gasoline, หมวดการตลาด ประกอบ)

heat exchanger อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
อุปกรณ์ที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของไหลหนึ่งที่มีอุณหภูมิ
สูงกว่าไปยังอีกของไหลหนึ่งที่มีอุณหภูมิต่ำากว่าโดยที่ของไหลทั้ง  
2 กระแสไม่ได้สัมผัสกันโดยตรง แต่เกิดการถ่ายโอนความร้อน 
ผ่านผิวตัวกลาง เช่น ผิวท่อที่ของเหลวไหลผ่าน ตัวอย่างเช่น  
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ (shell and tube 
heat exchanger) ที่ประกอบด้วยเปลือกท่อ (shell) และท่อ 
(tube) ขนาดเล็กจำานวนมากโดยของไหลที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไหลอยู่
ภายในท่อเล็ก ของไหลที่มีอุณหภูมิต่ำากว่าไหลอยู่ในช่องว่างภายใน
เปลือก การถ่ายโอนความร้อนระหว่างของไหลทั้งสองเกิดขึ้นผ่าน
พื้นผิวของท่อเล็กๆ

¢Í§àËÅÇÃÐºÒÂ·Ôé§

¢Í§àËÅÇÃŒÍ¹

¢Í§àËÅÇàÂç¹
¢Í§àËÅÇ·Ôé§ÃŒÍ¹

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเซลล์และท่อ
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heat transfer การถ่ายโอนความร้อน
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ โดยการถ่ายโอนความร้อนทำาให้
อุณหภูมิของของไหลสูงขึ้นหรือลดอุณหภูมิของของไหลให้ต่ำา
ลง เช่น การอุ่นน้ำามันดิบ (ดู crude oil) ให้ร้อนขึ้นก่อนเข้าหอ 
กลั่นโดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (ดู heat exchanger)  
หรือการลดอุณหภูมิของของเหลวที่ออกจากหอกลั่นให้เย็นลงโดย 
ใช้คอนเดนเซอร์ (condenser) เป็นต้น 

heating value, calorific value ค่าความร้อน
ปริมาณความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงหนึ่ง
หน่วยน้ำาหนักจนสมบูรณ์ เชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลวกระทำา
ในบอมบ์ที่อัดออกซิเจนที่บรรจุในเครื่องบอมบ์แคลอริมิเตอร์ 
(bomb calorimeter) ในบรรยากาศที่ไม่มีการสูญเสียความร้อน  
ก๊าซเชื้อเพลิงกระทำาในเครื่องก๊าซแคลอริมิเตอร์ที่ป้อนก๊าซ 
ต่อเนื่องในบรรยากาศที่ไม่มีการสูญเสียความร้อนเช่นกัน รายงาน
เป็นปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาที่สภาวะมาตรฐาน อาจใช้
หน่วยแสดงค่าความร้อนเป็นบีทียู (BTU) หรือแคลอรี (calorie)  
หรือจูล (joule) เชื้อเพลิงแข็งมีค่าความร้อนเป็นปริมาณความ
ร้อนต่อหน่วยน้ำาหนักที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน  
1 บรรยากาศ เช่น บีทียูต่อปอนด์ กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม  
หรือกิโลจูลต่อกิโลกรัม เป็นต้น เชื้อเพลิงเหลวมีค่าความร้อนเป็น
ปริมาณความร้อนต่อหน่วยน้ำาหนักหรือปริมาตรที่อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ เช่นกัน เช่น กิโลแคลอรี
ต่อกิโลกรัม หรือ กิโลแคลอรีต่อลิตร เป็นต้น ส่วนก๊าซเชื้อเพลิง
มีค่าความร้อนเป็นปริมาณความร้อนต่อหน่วยปริมาตรของก๊าซแห้ง 
ในสภาวะมาตรฐานต่างกันคือ ท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส  
ความดัน 1 บรรยากาศ (101.3 กิโลปาสคาล) เช่น เมกะจูลต่อลูกบาศก์
เมตร (15 องศาเซลเซียส, 101.3 กิโลปาสคาล, ก๊าซแห้ง) เป็นต้น

heavy crude, heavy crude oil น้ํามันดิบชนิดหนัก
น้ำามันดิบ (ดู crude oil) ท่ีมีความหนาแน่นสูง มีค่าความถ่วงจำาเพาะ
เอพีไอน้อยกว่า 25 องศา มีความหนืดสูงถึง 10,000 เซนติพอยส์ (cP) 
มีสีดำา มีแอสฟัลต์ (ดู asphalt) และกำามะถันเจือปนอยู่ในปริมาณ
สูง ในการผลิตน้ำามันดิบชนิดหนักจากหลุม ต้องใช้วิธีการใช้ความร้อน
ช่วยในการผลิต (thermal recovery method) เช่น การอัดไล่ด้วย
ไอน้ำา (steam flood) เพ่ือให้น้ำามันหลอมละลายและไหลได้ง่ายข้ึน

heavy distillate ส่วนกลั่นหนัก, ดิสทิลเลตหนัก
สว่นกลัน่ทีไ่ดจ้ากการกลัน่น้ำามนัดบิ (ด ูcrude oil) ในหอกลัน่ลำาดบั
ส่วน (ดู fractionating column) ที่ความดันบรรยากาศในโรงกลั่น
น้ำามัน หรือหอกลั่นสุญญากาศ โดยจะออกมาจากส่วนล่างสุดของ
หอกลั่นบรรยากาศหรือหอกลั่นสุญญากาศ เป็นน้ำามันที่มีจุดเดือด
สูงกว่า 350 องศาเซลเซียส และเป็นกลุ่มของไฮโดรคาร์บอน (ดู 
hydrocarbons ) ทีม่จีำานวนคารบ์อนในโมเลกลุมากกวา่ 24 อะตอม 
ส่วนใหญ่นำามาใช้เป็นน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน (ดู base oil) น้ำามัน
เตา (ดู fuel oil) หรือเป็นวัสดุป้อนของกระบวนการแตกตัว (ดู 
cracking) (ดู light distillate และ middle distillate ประกอบ)

hydrocarbons, hydrocarbon compound ไฮโดรคาร์บอนส์, 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุคาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H)  
เป็นองค์ประกอบเท่านั้น โครงสร้างโมเลกุลมีพันธะระหว่าง 
คาร์บอนกับคาร์บอนเป็นแกน อาจเป็นพันธะเดี่ยว (single bond)  
พันธะคู่ (double bond) หรือพันธะสาม (triple bond) หรือ
ผสมกัน เนื่องจากคาร์บอนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 อิเล็กตรอน 
อเิลก็ตรอนทีเ่หลอืเกดิพนัธะกบัอะตอมไฮโดรเจน เปน็องคป์ระกอบ
สำาคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำามันดิบ  
(ดู crude oil) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่  
กลุม่พาราฟนิ (ด ูparaffins) หรอืแอลเคน (alkanes) กลุม่แนฟทนี  
(ดู naphthenes) หรือไซโคลแอลเคน (cycloalkane) และกลุ่ม 
แอโรแมติกส์ (ดู aromatics) นอกจากนี้ ไฮโดรคาร์บอนยังรวม
ถึงโอเลฟิน (ดู olefins) หรือแอลคีน (ดู alkenes) ที่โดยทั่วไป
ไม่พบในน้ำามันดิบแต่ได้จากกระบวนการแตกตัว (ดู cracking) 
ในโรงกลั่นน้ำามัน สถานะของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  
(ด ูhydrocarbons) อาจเปน็ไดท้ัง้ กา๊ซ ของเหลว หรอืของแขง็ ขึน้อยู่
กบัจำานวนและการจดัตวัของอะตอมของคารบ์อนในโมเลกลุ โมเลกลุ
ของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมมีสถานะเป็นก๊าซ  
ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม มีสถานะเป็นของเหลว  
และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไปมีสถานะเป็นของแข็ง

hydrocracking การแตกตัวโดยใช้ไฮโดรเจน, ไฮโดรแครกกิง 
การแตกโครงสร้างโมเลกุลของน้ำามันก๊าซออยล์หนัก (heavy gas 
oil) ที่ได้จากการกลั่นน้ำามันให้เป็นโมเลกุลเล็กลง ได้น้ำามันเบา 
ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น น้ำามันดีเซล (ดู diesel fuel) หรือน้ำามัน
เครื่องบินไอพ่น (ดู aviation fuel) โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนและตัวเร่ง
ปฏกิริยิารว่มดว้ยในสภาวะความดนัและอณุหภมูสิงู ไฮโดรเจนทีใ่ช้
ในกระบวนการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโอเลฟิน (ดู olefins) ซึ่งเป็น
ไฮโดรคารบ์อนไมอ่ิม่ตวั (ด ูaliphatic hydrocarbon, unsaturated)

hydrodemetalization การขจัดโลหะโดยใช้ไฮโดรเจน
การขจัดสารโลหะหนัก เช่น ปรอท (Hg) ที่เจือปนอยู่ในน้ำามัน
ดิบ (ดู crude oil) เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst)  
ที่ใช้ในกระบวนการแตกสลายโมเลกุล (ดู cracking) เสื่อมสภาพ 
โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนและตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมด้วย และใช้กับน้ำามัน
หนักต่างๆ ด้วย
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hydroforming การเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน
การเปลี่ยนน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) ที่มีเลขออกเทนต่ำา  
(ดู octane number) ให้เป็นน้ำามันเบนซินที่มีเลขออกเทนสูงขึ้น 
ใช้แนฟทา (naphtha) จากการกลั่นที่เป็นส่วนผสมหลักในน้ำามัน
เบนซินเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลเป็นสารประกอบแอโรแมติกส์  
(ดู aromatics) ที่มีเลขออกเทนสูงเช่น ทอลิวอีน (ดู toluene) 
หรือ ไซลีน (ดู xylene) โดยใช้ไฮโดรเจนและตัวเร่งปฏิกิริยา 
โมลิบดีนา (molybdena) บนตัวรองรับอะลูมินา (alumina) ที่
อุณหภูมิสูงและความดันปานกลาง ปริมาณน้ำามันเบนซินที่ได้จาก
กระบวนการนี้ประมาณร้อยละ 75-80 และมีเลขออกเทนระหว่าง 
80-85

hydrogen sulfide ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์, ก๊าซไข่เน่า
กา๊ซพษิชนดิหนึง่ สตูรโมเลกลุ H

2
S ไมม่สี ีมกีลิน่เหมน็เหมอืนไขเ่นา่ 

มคีวามเปน็กรด เกดิขึน้จากการยอ่ยสลายของสารอนิทรยีท์ีป่ระกอบ
ด้วยกำามะถัน พบได้ในก๊าซธรรมชาติบางแหล่ง (ดู natural gas)  

hydrogenation การเติมไฮโดรเจน, ไฮโดรเจเนชัน
การเติมไฮโดรเจนเข้าไปท่ีพันธะคู่ (double bond) ของไฮโดรคาร์บอน
ท่ีไม่อ่ิมตัว (ดู aliphatic hydrocarbon, unsaturated) กลายเป็น
ไฮโดรคาร์บอนท่ีอ่ิมตัว (ดู aliphatic hydrocarbon, saturated)  
เช่น จากเอทิลีน (ดู ethylene) เป็นอีเทน (ดู ethane)
 

hydrodenitrogenation การขจัดไนโตรเจนโดยใช้ไฮโดรเจน
การขจัดสารประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเจือปน
ในน้ำามัน เช่น พิริดีน (pyridine) ออกจากผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็น
ก๊าซแอมโมเนีย (NH

3
) โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนและตัวเร่งปฏิกิริยา 

(ดู catalyst) ร่วมด้วย

hydrodeoxygenation การขจัดออกซิเจนโดยใช้ไฮโดรเจน
การขจัดสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบเจือปน
ในน้ำามัน เช่น ฟีนอล (ดู phenol) ออกจากผลิตภัณฑ์ ให้กลายเป็น
น้ำา (H

2
O) โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนและตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) 

ร่วมด้วย

hydrodesulfurization (HDS) การขจดักาํมะถนัโดยใชไ้ฮโดรเจน 
(เอชดีเอส)
การขจดัสารประกอบอนิทรยีท์ีม่กีำามะถนัเปน็องคป์ระกอบเจอืปนใน
น้ำามัน เช่น เมอร์แคปทัน (ดู mercaptan) ไทโอฟีน (thiophene) 
หรือเบนโซไทโอฟีน (benzothiophene) ออกจากผลิตภัณฑ์
ให้อยู่ในรูปของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfide)  
โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนและตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) ร่วมด้วย  
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นจะถูกเปลี่ยนเป็นผงกำามะถันโดย 
กระบวนการเคลาส์ (ดู Claus process)

เพนเทน ไฮโดรเจน แอมโมเนีย

OH

+ H2 + H2O
OH

+ H2 + H2O

ฟีนอล ไฮโดรเจน เบนซีน น้ำา

+  H2 +  H2O

+  5H2 +  NH3   

N

+ 5H2 + NH3

N

+ 5H2 + NH3

เมอร์แคปทัน   +   ไฮโดรเจน

CH3SH + H2 CH4 + H2S

CH3SH + H2 CH4 + H2Sมีเทน  +  ไฮโดรเจนซัลไฟด์

CH3SH    +  H2   CH4  +  H2S

+  5H2

+  3H2

+  H2S   

+  H2S   
S

+ 3H2 + H2S
S

+ 3H2 + H2S

ไทโอฟิน  +  ไฮโดรเจน    บิวทีน  +  ไฮโดรเจนซัลไฟด์

เบนโซไทโอฟิน + ไฮโดรเจน   เมทิลไซโคลเพนทิลเบนซีน + ไฮโดรเจนซัลไฟด์

+ 5H2

S

+ H2S
+ 5H2

S

+ H2S

+ 5H2

S

+ H2S

+ 5H2

S

+ H2S

+ 5H2

S

+ H2S

+ 5H2

S

+ H2S
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distillation
column

crude oill

gas oill

kerosene

naphtha

light gases

fuel gas

LPG/propane

gasoline

kerosene/jet fuel

diesel fuel

residual fuel oil

gas recovery

hydrotreater reformer

distillate
hydrotreater

hydroskimming refinery โรงกลั่นแบบไฮโดรสกิมมิง
โรงกลั่นน้ำามันอย่างง่ายไม่ซับซ้อน ประกอบด้วยหน่วยกลั่น
บรรยากาศ หน่วยการรีฟอร์ม (ดู reforming) และหน่วยบำาบัด
ที่จำาเป็นเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก 
อาจเพิ่มหอกลั่นสุญญากาศและหน่วยแตกตัวของไฮโดรคาร์บอน
โมเลกุลใหญ่ เพื่อให้สามารถผลิตน้ำามันเบาจากน้ำามันหนักเพิ่มได้
ตามความต้องการ

ผังโรงกลั่นแบบไฮโดรสกิมมิง

แผนภูมิการบำาบัดด้วยไฮโดรเจน

hydrotreating การบําบัดด้วยไฮโดรเจน
การทำาให้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีความเสถียรโดยสารเจือปนกำาจัด 
ออกไป เช่น สารประกอบท่ีมีไนโตรเจน (ดู hydrodenitrogenation) 
กำามะถัน (ดู hydrodesulfurization) ออกซิเจน (ดู 
hydrodeoxygenation) หรือโลหะหนัก (ดู hydrodemetallization) 
โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนและตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมด้วย

สารเจือปนที่สำาคัญได้แก่ สารประกอบของกำามะถัน ไนโตรเจน และ
ออกซิเจน แม้จะมีในปริมาณน้อยแต่ก็ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ที่ได้และชนิดของกระบวนการผลิตที่เลือกใช้

inhibitor sweetening การทําให้น้ํามันเบนซินสะอาด
การขจัดเมอร์แคปทัน (ดู mercaptan) สารประกอบอินทรีย์ที่มี
กำามะถันในน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) ให้อยู่ในรูปของสารประกอบ
ไดซัลไฟด์ (disulfide) โดยใช้สารฟินีลีนไดมีน (phenylenediamine) 
อากาศ หรือสารละลายเบส 

inorganic compound สารประกอบอนินทรีย์ 
สารประกอบอนินทรีย์ในน้ำามันดิบ (ดู crude oil) คือ น้ำา 
และเกลือ น้ำามันดิบจะมีน้ำาเจือปนอยู่เสมอ เนื่องจากสภาพทาง
ธรณีวิทยาของแหล่งน้ำามันดิบมักมีน้ำาใต้ดินอยู่ใกล้ๆ ส่วนเกลือ 
อนนิทรยีจ์ะละลายอยูใ่นน้ำา โดยเกลอืทีพ่บทัว่ไปคอื เกลอืคลอไรดข์อง
โซเดียม แมกนีเซียม และแคลเซียม เกลือแมกนีเซียมคลอไรด์เป็น
เกลอืทีอ่นัตรายมากทีส่ดุ เพราะแตกตวังา่ยและเกดิกรดเกลอืในสภาวะ
ทีม่นี้ำาและความรอ้น สามารถกดักรอ่นอปุกรณโ์ลหะทีใ่ชใ้นการกลัน่ได ้
ดังนั้นจึงต้องเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเพื่อสะเทินกรดเกลือให้เป็น 
กลาง เกลือทุกชนิดทำาให้เกิดคราบตะกรันและถ่านโค้ก (ดู coke) ใน
ท่อโดยเฉพาะในเตาอุ่นน้ำามัน ส่งผลต่อการถ่ายโอนความร้อนของท่อ 
จึงควรกำาจัดเกลือออกจากน้ำามันดิบให้หมดก่อน โดยล้างด้วยน้ำาร้อนใน
เครื่องขจัดเกลือ (desalter)

impurities สารเจือปน 
สารเจือปนในปิโตรเลียม หมายถึงสารประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) มหีลายประเภท
ทัง้ทีอ่ยูใ่นน้ำามนัดบิ (ด ูcrude oil) และเกดิขึน้ในกระบวนการกลัน่ 
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isomerization ไอโซเมอไรเซชัน, การเปลี่ยนไอโซเมอร์
การปรับเปล่ียนโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(ดู hydrocarbons) ท่ีมีโครงสร้างเป็นโซ่ตรง (straight chain) 
ให้เป็นโซ่ก่ิง (branch chain) ท่ีมีเลขออกเทน (ดู octane number) 
สูงข้ึน เช่น นอร์มัลบิวเทนไปเป็นไอโซบิวเทน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
(ดู catalyst) ในสภาวะท่ีมีอุณหภูมิและความดันปานกลาง

kerosene น้ํามันก๊าด, เคโรซีน
น้ำามันเชื้อเพลิงที่ได้จากการกลั่นน้ำามันดิบ (ดู crude oil) ใน
หอกลั่นลำาดับส่วน (ดู fractionating column) ที่ความดัน
บรรยากาศในโรงกลั่นน้ำ ามัน ส่วนกลั่นที่มีจุดเดือดระหว่าง 
150-300 องศาเซลเซียส ประกอบด้วยพาราฟิน (ดู paraffi  ns) 
แนฟทา (naphtha) และแอโรแมติกส์์ (ดู aromatics) ใน
อัตราส่วนต่างๆกัน เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ต้องสะอาดไม่มีตะกอน
หรือฝุ่นผง ซึ่งอาจทำาให้วาล์วและหัวฉีดน้ำามันอุดตัน ต้องมีความ
เสถียรสูงเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน น้ำามันก๊าดที่จำาหน่ายต้องเติมสีน้ำาเงิน
เพื่อป้องกันการนำาไปปลอมปนกับน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) 
หรือน้ำามันดีเซล ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวใช้เป็นเชื้อเพลิง
สำาหรับทำาความอบอุ่นในอาคารบ้านเรือน ในประเทศใช้จุด
ตะเกียงในพื้นที่ชนบทที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ นอกจากนี้ยังนิยมใช้งานใน
อุตสาหกรรมบางชนิดที่ต้องการการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่สะอาด 
เช่น อุตสาหกรรมกระเบื้องเคลือบเซรามิก เป็นส่วนผสมสำาหรับ
ยา¦่าแมลง สีทาน้ำามันชักเงา น้ำายาทำาความสะอาด และเป็น
เชื้อเพลิงให้ความร้อนในการบ่มใบยาสูบและอบพืชผล

lean gas, dry gas ก๊าซเบา, ก๊าซชนิดแห้ง 
ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ท่ีประกอบด้วยมีเทน (ดู methane) 
เกือบท้ังหมด มีอีเทน (ดู ethane) โปรเพน (ดู propane) 
และบิวเทน (ดู butane) น้อยมากหรือไม่มีเลย และไม่มี
คอนเดนเสท (ดู condensate) เช่น ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำาพอง 
จังหวัดขอนแก่น ใช้เป็นเช้ือเพลิงสำาหรับโรงไฟฟ้า

light crude, light crude oil น้ํามันดิบชนิดเบา
น้ำามันดิบ (ดู crude oil) ท่ีมีความหนาแน่นน้อยและมีค่า
ความถ่วงจำาเพาะเอพีไอระหว่าง 35-45 องศา มีปริมาณของ
ไขน้อย ภายใต้แสงแอลตราไวโอเลต (ultraviolet light) เป็นสีขาว เม่ือ
นำาไปกล่ันจะให้น้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) และดีเซล (ดู diesel fuel) 
ในปริมาณมาก

light distillate ส่วนกลั่นเบา, ดิสทิลเลตเบา
ส่วนกลั่นที่ได้จากการกลั่นน้ำามันดิบ (ดู crude oil) ในหอกลั่น
ลำาดับส่วน (ดู fractionating column) ที่ความดันบรรยากาศใน
โรงกลั่นน้ำามัน มีจุดเดือดต่ำากว่า 300 องศาเซลเซียส ใช้เป็นส่วน
ผสมผลติน้ำามนัเบนซนิ (ด ูgasoline) และน้ำามนักา๊ด (ด ูkerosene 
และดู heavy distillate, middle distillate ประกอบ)

                            

liquefi ed petroleum gas (LPG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, 
ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี)
ก๊าซผสมระหว่างก๊าซบิวเทน (ดู butane) และโพรเพน (ดู propane) 
ได้จากหอแยกบิวเทนและโพรเพนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติโดยใช้ความ
เย็นกล่ันแยก หรือจากก๊าซยอดหอกล่ัน (refi nery gas) ในโรงกล่ัน
น้ำามัน มีสภาวะเป็นก๊าซท่ีอุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศปกติ 
สามารถถูกอัดเป็นของเหลวภายใต้ความดันสูงประมาณ 7-8 กิโลกรัม 
ต่อตารางเซนติเมตรท่ีอุณหภูมิปกติ บรรจุในถังเหล็กเพ่ือจำาหน่าย 
เพ่ือความปลอดภัยต้องเติมสารท่ีมีกล่ินฉุนและจมูกได้กล่ินไวได้แก่
สารอินทรีย์ท่ีมีกำามะถันเช่นสารกลุ่มเมอร์แคปทัน (ดู mercaptan) 
เพ่ือช่วยให้ทราบเม่ือมีก๊าซร่ัวไหล ใช้เป็นเช้ือเพลิงประกอบอาหารใน
ครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และใช้เป็นเช้ือเพลิงในยานพาหนะ 
โดยมีจำาหน่ายในสถานีบริการ

lubricant, lubricating oil, lube oil น้าํมนัหลอ่ลืน่, น้าํมนัเครือ่ง 
น้ำามันที่ใช้ลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของโลหะ เพื่อระบาย
ความร้อนจากเครื่องยนต์ เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส ลด
การสึกหรอ ทำาความสะอาดเขม่าและเศษโลหะภายในเครื่องยนต์ 
ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมและกรดต่างๆ และป้องกันกำาลังอัด
ของเครื่องยนต์รั่วไหล ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ น้ำามันพื้นฐาน
และสารเติมแต่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพ น้ำามันพื้นฐานที่ใช้ผสมเป็น
น้ำามันหล่อลื่นมี 3 แหล่ง คือ น้ำามันที่สกัดจากพืช น้ำามันที่สกัดจาก
น้ำามนัดบิ (ด ูcrude oil) และน้ำามนัสงัเคราะห ์ชนดิหลงัใหค้ณุภาพ
ของน้ำามันเครื่องที่ดีที่สุด

mercapsol process กระบวนการเมอร์แคปซอล
กระบวนการขจัดสารประกอบอินทรีย์ ที่มีกำามะถันจำาพวก
เมอร์แคปทัน (ดู mercaptan) ออกจากน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) 
ดว้ยวธิกีารสกดัของเหลวแบบไหลสวนทางกนัและใชข้องเหลวหลายๆ 
ชนิดในการสกัด

ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดต่างๆ
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CHEMICAL REACTIONS IN JET FUEL MEROX TREATING
Caustic Prewash : 
NaOH + H2S        NaSH + H2O  

Merox Reaction :
4RSH + O2      2RSSR + 2H2O
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mercaptan เมอร์แคปทัน
สารประกอบอนิทรยีท์ีม่กีำามะถนัเปน็องคป์ระกอบ สตูรโมเลกลุทัว่ไป 
R-SH เปน็สารอนัตราย (สารกอ่มะเรง็) พบไดใ้นน้ำามนัดบิ (ด ูcrude 
oil) ต้องกำาจัดออกก่อนที่จะนำาน้ำามันดิบเข้าสู่กระบวนการกลั่น

Merox process กระบวนการเมอรอกซ์
กระบวนการกำาจัดกำามะถันออกจากผลิตภัณฑ์น้ำามัน เช่น น้ำามัน
เครื่องบิน (ดู aviation fuel) ทำาให้คุณภาพน้ำามันดีขึ้น ใช้โซเดียม 
ไฮดรอกไซดห์รอืโซดาไฟ (caustic soda) ลา้งกอ่นและทำาปฏกิริยิา
โดยมีอากาศพ่นเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ เปลี่ยนสารประกอบ 
เมอรแ์คปทนั (ด ูmercaptan) และไฮโดรเจนซลัไฟด ์(ด ูhydrogen 
sulfide) ให้อยู่ในรูปของแอลคิลไดซัลไฟด์ (alkyl disulfide) ที่มี
ความกัดกร่อนน้อยกว่า

ผังกระบวนการเมอรอกซ์

meta-xylene เมทา-ไซลีน
สารแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) ท่ีมีหมู่แทนท่ี (แทนไฮโดรเจน)  
เป็นหมู่เมทิล 2 หมู่ ในตำาแหน่งเมตา คือตำาแหน่งท่ีอยู่ติดกัน  
เป็นไอโซเมอร์หน่ึงของไซลีน (ดู xylene) มักถูกเปล่ียนให้เป็นพารา- 
ไซลีน (ดู para-Xylene) ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่า

เมื่อมีแสงหรือความร้อน การแยกก๊าซมีเทนออกจากสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ทำาได้โดยลดอุณหภูมิหรือเพิ่มความดันเพื่อ
เปลีย่นใหส้ารประกอบไฮโดรคารบ์อนทีห่นกักวา่กลายเปน็ของเหลว 
มจีดุเดอืดต่ำามากที ่-162 องศาเซลเซยีส จงึใชข้นสง่ทางทอ่เปน็สว่น
ใหญ ่ยกเว้นการขนส่งปริมาณมากจากแหล่งผลิตที่อยู่หา่งไกลใช้วิธี
ทำาให้เป็นของเหลว (liquefied natural gas) แล้วบรรทุกด้วยเรือเดิน
สมุทรขนาดใหญ่ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ ใช้เป็นเช้ือเพลิงสำาหรับโรง
ไฟฟ้า อุตสาหกรรม เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมี เป็นสารต้ังต้น 
(ดู feedstock) สำาหรับผลิตก๊าซสังเคราะห์ (ดู synthesis gas)  
เมทานอล (methanol) และแอมโมเนีย (ammonia) นอกจาก
น้ีในบางประเทศรวมถึงประเทศไทย นำาก๊าซธรรมชาติท่ีมีมีเทน
เป็นส่วนใหญ่มาอัดความดันสูง ใช้เป็นเช้ือเพลิงในยานพาหนะ  
หรือรู้จักกันในช่ือก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานพาหนะ (ดู natural gas 
for vehicles)

methyl tertiary butyl ether (MTBE) เมทิลเทอร์เชียรีบิวทิล
อีเทอร์ (เอ็มทีบีอี) 
สารประกอบออกซิเจนเนต (oxygenated compound) ชนิดหนึ่ง 
สูตรโมเลกุล C

5
H

12
O ของเหลวติดไฟได้ ได้จากปฏิกิริยาระหว่าง

เมทานอล (methanol) และไอโซบิวทีน (isobutane) เป็นสารเติม
แต่งน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) เพื่อเพิ่มเลขออกเทน (ดู octane 
number) ปจัจบุนัหลายประเทศเลกิใชแ้ลว้เพราะมแีนวโนม้ทีจ่ะปน
เปือ้นแหลง่น้ำาใตด้นิ มอีนัตรายตอ่รา่งกาย หากดืม่หรอืหายใจทำาให้
คลื่นเหียน ระคายเคืองจมูกและคอ มีผลกับระบบประสาท 

middle distillate ส่วนกลั่นกลาง, ดิสทิลเลตกลาง
สว่นกลัน่ทีไ่ดจ้ากการกลัน่ในหอกลัน่บรรยากาศในโรงกลัน่น้ำามนัดบิ 
(ดู crude oil) หรือการกลั่นสุญญากาศ (ดู vacuum distillation) 
โรงกลั่นน้ำามันเครื่อง ช่วงการกลั่น (ดู distillation range)  
อยู่ระหว่างน้ำามันก๊าด (150-300 องศาเซลเซียส) กับก๊าซ 
ออยล์ (250-350 องศาเซลเซียส) ได้ผลิตภัณฑ์น้ำามันเครื่องบิน  
(ดู aviation fuel) น้ำามันก๊าด (ดู kerosene) น้ำามันดีเซล  
(ดู diesel fuel) และน้ำามันทำาความร้อน (ดู heavy distillate  
และ middle distillate ประกอบ)

molecular sieve ตัวกรองโมเลกุล, มอเลกคิวลาร์ซีฟ
วัสดุที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่มีขนาดสม่ำาเสมอ ใช้เป็นสารดูดซับ 
กา๊ซและของเหลว ตวัอยา่งของตวักรองโมเลกลุ เชน่ สารประกอบ
อะลูมิโนซิลิเกต (aluminosilicate mineral) ดินเหนียว (clay) 
แก้วที่มีรูพรุน (porous glass) ถ่าน (microporous charcoal) 
ซีโอไลต์ (zeolite) คาร์บอนกัมมันต์ (ดู activated carbon)  

เมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์

เมทา-ไซลีน

methane มีเทน 
องค์ประกอบหลักที่มีในก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่มีคาร์บอน  
1 อะตอม สูตรโมเลกุล CH

4
 ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เบากว่าอากาศ 

เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี แต่ทำาปฏิกิริยากับคลอรีนหรือโบรมีน
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รวมถึงสารสังเคราะห์ที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุน ขนาดของตัวกรอง
โมเลกุลมีอยู่หลายขนาดด้วยกัน ดังนี้
1. ตัวกรองโมเลกุลที่มีขนาดของรูพรุน 3 อังสตรอม (ชนิด 3A) 
เหมาะสำาหรับดูดซับสารแอมโมเนียและน้ำา
2. ตัวกรองโมเลกุลท่ีมีขนาดของรูพรุน 4 อังสตรอม (ชนิด 4A) 
เหมาะสำาหรับดูดซับน้ำา คาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon dioxide) 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนไดซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfide) 
เอทิลีน (ดู ethylene) อีเทน (ดู ethane) โพรพีน (ดู propylene) 
เอทิลแอลกอฮอล์ (ดู ethyl alcohol)
3. ตัวกรองโมเลกุลที่มีขนาดของรูพรุน 5 อังสตรอม (ชนิด 5A) 
เหมาะสำาหรบัดดูซบัสารประกอบไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) 
ชนิดเส้นตรง แอลกอฮอล์และสารเมอร์แคปทัน (ดู mercaptan) 
ที่มีจำานวนคาร์บอน น้อยกว่า 4 อะตอม 
4. ตัวกรองโมเลกุลที่มีขนาดของรูพรุน 8 อังสตรอม (ชนิด 10X) 
เหมาะสำาหรับดูดซับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบ
กิ่งหรือแอโรแมติกส์ (ดู aromatics)
5. ตัวกรองโมเลกุลท่ีมีขนาดของรูพรุน 10 อังสตรอม (ชนิด 13X) 
เหมาะสำาหรับดูดซับสารไดบิวทิลามีน (di-n-butylamine) 

ตัวอย่างการใช้ตัวกรองโมเลกุลในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ได้แก่ 
การกำาจดัน้ำาจากกา๊ซธรรมชาต ิ(ด ูnatural gas) ทีม่นี้ำาเจอืปรมิาณ
ต่ำา เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของโลหะที่ใช้ในกระบวนการ

naphthene, cycloalkane แนฟทีน, ไซโคลแอลเคน 
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนชนดิอิม่ตวั (ด ูaliphatic hydrocarbon, 
saturated) ที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นวงแหวน อาจมีเพียงหนึ่ง
วงแหวนหรือมากกว่าก็ได้ ในวงแหวนประกอบด้วยพันธะเดี่ยว
ของคาร์บอนอะตอมต่อกันเท่านั้น สูตรโมเลกุลทั่วไป C

n
H

2n
 เมื่อ 

n คอื จำานวนคารบ์อนอะตอมทัง้หมดในโมเลกลุ เริม่ตัง้แตค่ารบ์อน 
3 อะตอมขึ้นไป มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง ตัวอย่าง
สารประกอบในกลุ่มนี้ ได้แก่ ไซโคลโพรเพน (cyclopropane)  
ไซโคลบิวเทน (cyclobutane) ไซโคลเพนเทน (cyclopentane)  
ไซโคลเฮกซาน (cyclohexane) และเมทิลไซโคลเพนเทน (methyl 
cyclopentane) เป็นต้น

natural gas ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซที่ผลิตได้จากแหล่งกำาเนิดใต้พิภพ อาจเป็นก๊าซชนิดแห้ง  
(ดู lean gas) ประกอบด้วยก๊าซมีเทน (ดู methane) เป็นส่วน
ใหญ่หรือชนิดเปียก (ดู wet gas) ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน  
(ดู hydrocarbons) หลายชนิดผสมกัน หรือก๊าซที่อยู่ร่วมกับน้ำามัน
ดิบ (ดู crude oil) ในแหล่งกำาเนิดเดียวกัน (associated gas)  
ซึง่มอีงคป์ระกอบไฮโดรคารบ์อนทีส่ภาวะสมดลุกบัไฮโดรคารบ์อนที่
อยู่ในน้ำามัน เกิดขึ้นจากการสลายตัวของสารประกอบอินทรีย์จาก
ซากพืชซากสัตว์และมีหินตะกอนดินและทรายทับถมกดทับเป็น
เวลาหลายร้อยล้านปี เนื่องจากความร้อนและความกดดันจึงแปร
สภาพเป็นปิโตรเลียม (ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำามันดิบมีต้นกำาเนิด
เดียวกัน) ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีสถานะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความ
ดันบรรยากาศ เบากว่าอากาศ ประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH

4
) 

เป็นส่วนใหญ่ และอาจมีก๊าซอีเทน (C
2
H

6  
ดู ethane) โพรเพน 

(C
3
H

8 
ดู propane) และบิวเทน (C

4
H

10  
ดู butane) ปนอยู่บ้าง 

นอกจากนี้ยังอาจมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ไนโตรเจน (N

2
) 

ฮีเลียม (He) และไอน้ำา รวมทั้งสารประกอบกำามะถัน (ดู sulfur 
compound) และโลหะเจือปน จึงต้องผ่านกระบวนการแยกก่อน 
ได้ก๊าซธรรมชาติทางการค้า (commercial natural gas) ใช้เป็น 
เชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟา้ ในโรงงานอตุสาหกรรมและปจัจบุนั
ยังนำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับยานพาหนะแทนน้ำามัน นอกจากใช้
เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงแล้ว บางประเทศใช้มีเทนผลิตก๊าซสังเคราะห์  
(ดู synthesis gas) เพื่อผลิตเมทานอล หรือน้ำามันเชื้อเพลิง
สังเคราะห์ ด้วยปฏิกิริยาการผลิตเมทานอล (methanol systhesis)  
หรือฟิชเชอร์-ทร็อปช์ (Fischer-Tropsch synthesis) ตามลำาดับ

natural gas dehydration การขจัดน้ําออกจากก๊าซธรรมชาติ
การขจัดน้ำาออกจากก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ก่อนเข้า
กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องผ่านก๊าซเข้าระบบทำา 
ความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ น้ำาที่เจือปนอยู่อาจกลายเป็นน้ำาแข็งซึ่ง
อาจทำาใหท้อ่อดุตนัได ้กระบวนการทีน่ยิมทีส่ดุคอื กระบวนการดดูซมึ  
(ด ูabsorption) โดยนยิมใชม้อนอเอทลินีไกลคอล (monoethylene 
glycol, MEG) ไดเอทิลีนไกลคอล (diethylene glycol, DEG) 

motor octane number (MON) เลขออกเทนมอเตอร์  
(เอ็มโอเอ็น)
เลขออกเทน (ดู octane number) ที่ได้จากการทดสอบน้ำามัน
เบนซนิ (ด ูgasoline) โดยใชเ้ครือ่งยนตม์าตรฐานสบูเดยีวทีส่ามารถ
ปรับอัตราส่วนการอัด (compression ratio) ได้ ทดสอบภายใต้
สภาวะมาตรฐาน ทีค่วามเรว็ 900 รอบตอ่นาท ีซึง่เปน็ความเรว็รอบ
ทีส่งูกวา่การทดสอบเลขออกเทนวจิยั (research octane number) 
ทำาให้เลขออกเทนมอเตอร์ต่ำากว่าเลขออกเทนวิจัย

ตัวกรองโมเลกุลรูปร่างต่างๆ
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หรือ ไตรเอทิลีนไกลคอล (triethylene glycol, TEG) ส่วนการขจัด
น้ำาปริมาณน้อยมากในขั้นสุดท้ายกระทำาโดยใช้กระบวนการดูดซับ  
(ดู adsorption) ด้วยตัวกรองโมเลกุล (ดู molecular sieve)  
หรือซิลิกาเจลเป็นสารดูดความชื้น

normal paraffins นอร์มัลพาราฟิน
สารไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่มีโครงสร้างเป็นอะตอม
ของคาร์บอนเรียงต่อกันเป็นเส้นยาว คาร์บอนแต่ละอะตอม 
มีอะตอมไฮโดรเจนจับอยู่จนอิ่มตัว สูตรโมเลกุล C

n
H

2n+2
 โดย 

n เปน็จำานวนอะตอมของคารบ์อนในโมเลกลุ ไฮโดรคารบ์อนเบาทีม่ี
อะตอมคาร์บอนตั้งแต่ 1 ถึง 4 เป็นไฮโดรคาร์บอนที่พบมากในก๊าซ
ธรรมชาติ (ดู natural gas) มีก๊าซมีเทนที่มีอะตอมของคาร์บอน  
1 อะตอม เป็นองค์ประกอบหลัก

octane number เลขออกเทน
ตัวเลขที่แสดงถึงความสามารถในการต้านทานการชิงจุดระเบิด
ก่อนเวลาที่กำาหนดในเครื่องยนต์เบนซิน มวลของส่วนผสมอากาศ
กับน้ำามันเชื้อเพลิงที่กำาลังถูกอัดในกระบอกสูบจุดระเบิดก่อนที่คลื่น
เปลวไฟจากหัวเทียนจะเคลื่อนที่มาถึง ทำาให้เกิดการกระแทกหรือ
การน็อก (knock) ในกระบอกสูบก่อนการเผาไหม้พร้อมๆ กันใน
กระบอกสูบของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เดินไม่เรียบและเสียกำาลัง 
กำาหนดให้ไอโซออกเทน (isooctane) มีเลขออกเทนเป็น 100  
และให้นอร์มัลเฮปเทน (normal heptane) มีเลขออกเทนเป็น 
0 เป็นสารไฮโดรคาร์บอนเปรียบเทียบ ตัวอย่างเช่นน้ำามันที่มีเลข
ออกเทน 95 หมายถึงน้ำามันที่มีความสามารถในการต้านทาน 
การนอ็กเทยีบเทา่กบัน้ำามนัเชือ้เพลงิมาตรฐานทีม่สีว่นประกอบของ 
ไอโซออกเทนรอ้ยละ 95 โดยปรมิาตรและนอรม์ลัเฮปเทนรอ้ยละ 5  
โดยปริมาตร ถ้าเลขออกเทนสูง ความต้านทานการน็อกของ
เครื่องยนต์สูง การออกแบบเครื่องยนต์เบนซินของรถยนต์แต่ละรุ่น 
แต่ละยี่ห้อ มีความแตกต่างกัน มีกำาลังอัดต่างกัน จึงต้องใช้น้ำามัน
เบนซิน (ดู gasoline) ที่มีเลขออกเทนต่างกัน การเลือกใช้น้ำามัน
เบนซินที่มีเลขออกเทนที่เหมาะสมช่วยให้เครื่องยนต์ทำางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ดู octane number, หมวดการตลาด 
ประกอบ)

oil refining process, refining process กระบวนการทาํน้าํมนั
ให้บริสุทธิ์, กระบวนการกลั่นน้ํามัน
กระบวนการทีเ่ริม่ตัง้แตข่ัน้ตอนการเตรยีมน้ำามนัดบิ (ด ูcrude oil) 
เช่น การล้างเกลือออก การกลั่นน้ำามันดิบด้วยหอกลั่นลำาดับส่วน 
(ดู fractionating column)  และการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตจาก
การกลั่น เช่น การแตกตัวสารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลง การปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุล การกำาจัดสารจำาพวกกำามะถัน การฟอกสี 
และการผสมสารเติมแต่งต่างๆ และขั้นตอนการผสมเป็นขั้นตอน
สุดท้ายเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้ำามันเพื่อจำาหน่าย ซึ่งมีสถานะเป็น
ก๊าซ ของเหลว และของแข็ง เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซ 
หุงต้ม (ดู liquefied petroleum gas) น้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) 
น้ำามันก๊าด (ดู kerosene) น้ำามันดีเซล (ดู diesel fuel) น้ำามันเตา 
(ดู fuel oil) และยางมะตอย (ดู asphalt) เป็นต้น

ไตรเอทิลีนไกลคอล
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OH

มอนอเอทิลีนไกลคอล

OH
O

OH

ไดเอทิลีนไกลคอล

natural gas for vehicles (NGV)  ก๊าซธรรมชาติสําหรับ 
ยานพาหนะ (เอ็นจีวี)
ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ที่ถูกอัดจนมีความดันสูงมาก
ประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (เป็นความดันที่สูงมากเท่ากับ 
240 เท่าของความดันบรรยากาศ) มีจำาหน่ายที่สถานีบริการเช่น
เดียวกับน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) และน้ำามันดีเซล (ดู diesel 
fuel) ถงับรรจตุอ้งมคีวามแขง็แรงทนทานสงูเปน็พเิศษ อาจทำาดว้ย 
เหล็กกล้า ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำามันเบนซินหรือ
ดีเซลในรถยนต์ประเภทต่างๆ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าก๊าซธรรมชาติอัด 
(ดู compressed natural gas, CNG)

natural gas impurities สารเจือปนในก๊าซธรรมชาติ
สารเจือปนที่อยู่ในก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) มีได้หลายชนิด
ขึ้นอยู่กับแหล่งกำาเนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon 
dioxide) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfide) ไนโตรเจน 
ฮีเลียม โลหะเจือปน และน้ำา เป็นต้น สามารถแยกออกจากก๊าซ
ธรรมชาตไิด ้โดยผา่นกระบวนการแยกทีแ่ทน่ผลติทีร่บักา๊ซจากหลมุ
ผลิตก่อนขนส่งก๊าซเข้าทางท่อ และที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

natural gas liquid (NGL), natural gasoline แกโซลีน
ธรรมชาติ
ไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่แยกออกมาในรูปของเหลว
ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศจากก๊าซธรรมชาติ (ดู natural 
gas) ได้แก่ บิวเทน (ดู butane) และไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่า 
(C

5+
) สามารถนำาไปกลั่นแยกเป็นแกโซลีน (ดู gasoline) หรือใช้

เป็นสารตั้งต้น (ดู feedstock) ป้อนโรงงานปิโตรเคมีได้ 

nitrogen compound in crude oil สารประกอบไนโตรเจน
ในน้ํามันดิบ
สารประกอบอินทรีย์ท่ีมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเช่น พิริดีน 
(pyridene) ในน้ำามันดิบ (ดู crude oil) อาจมีมากถึงร้อยละ 0.1 
โดยน้ำาหนัก สารประกอบไนโตรเจนทำาให้น้ำามันแกโซลีน (ดู gasoline) 
และน้ำามันก๊าดเปล่ียนสีคล้ำาลง โดยเฉพาะถ้ามีฟีนอล (ดู phenol) 
ปนอยู่ด้วย ถ้าอยู่ในน้ำามันหล่อล่ืน มักทำาให้เกิดยางเหนียวในระหว่าง
การใช้งาน สามารถกำาจัดได้โดยใช้กรดซัลฟิวริกหรือใช้กระบวนการ
บำาบัดด้วยไฮโดรเจน (ดู hydrotreating) เพ่ือเปล่ียนไนโตรเจนเป็น
ก๊าซแอมโมเนีย
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olefin โอเลฟิน 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อ่ิมตัว (ดู aliphatic hydrocarbon, 
unsaturated) แบบโซ่ ประกอบด้วยพันธะคู่ (double bond) ของ
คาร์บอนอะตอมในสายโซ่อย่างน้อย 1 พันธะมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า
แอลคีน (ดู alkenes) อาจเป็นได้ทั้งแบบโซ่ตรง (straight chain) 
และโซ่กิ่ง (branch chain) อาจมีสถานะเป็นของเหลวหรือก๊าซ 
สูตรโมเลกุลทั่วไป C

n
H

2n
 เมื่อ n คือ จำานวนคาร์บอนอะตอม

ทั้งหมดในโมเลกุล ไม่พบในน้ำามันดิบ (ดู crude oil) แต่ได้จาก
กระบวนการแตกตัว (ดู cracking) ในโรงกลั่นน้ำามัน โอเลฟินที่
สำาคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้แก่ เอทิลีน (ดู ethylene) และ 
โพรพิลีน (propylene)

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 
โอเปก
องค์การนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำามันเป็นสินค้า
ส่งออกเพื่อร่วมมือด้านนโยบายน้ำามัน ทำาข้อตกลงด้านปริมาณ
การผลิตและราคา ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและเศรษฐกิจแก่
ประเทศสมาชกิ กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ป ีพ.ศ. 2503 ปจัจบุนัมสีมาชกิทัง้หมด 
12 ประเทศ ได้แก่ประเทศ กาตาร์ คูเวต ซาอุดิอาระเบีย ไนจีเรีย 
ลิเบีย เวเนซุเอลา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิรัก อิหร่าน แอลจีเรีย 
แองโกลา และเอกวาดอร์

ortho-Xylene ออร์โท-ไซลีน
สารแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) ที่มีหมู่แทนที่ (แทนไฮโดรเจน) 
เป็นหมู่เมทิล 2 หมู่ ในตำาแหน่งออร์โท คือตำาแหน่งห่างกัน 1 
ตำาแหน่ง เป็นไอโซเมอร์หนึ่งของไซลีน (ดู xylene) สารตั้งต้น  
(ดู feedstock) ในการผลิตทาลิกแอนไฮไดรด์ (phthalic 
anhydride) ซึ่งเป็นสารเสริมสภาพพลาสติก (plasticizer)

ธงของกลุ่มโอเปค

oxygen compound in crude oil สารประกอบออกซิเจนใน
น้ํามันดิบ
สารประกอบที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบในน้ำามันดิบ (ดู crude 
oil) โดยทั่วไปมีออกซิเจนที่อยู่ในรูปสารประกอบประมาณร้อยละ 
0.5 โดยน้ำาหนกั อาจเปน็กรดอนิทรยีซ์ึง่มหีมู่คาร์บ็อกซิล (carboxyl 
group) หนึ่งหมู่หรือหลายหมู่ในสายโซ่ของไฮโดรคาร์บอน มีฤทธิ์
เปน็กรดจึงสามารถสะเทินได้โดยเติมโซเดยีมไฮดรอกไซด ์นอกจาก
นี้มีฟีนอล (ดู phenol) หรือสารตระกูลฟีนอล และสารอื่นที่ไม่เป็น 
กรดเช่น เอสเทอร์ (ester) เอมีด (amide) หรือคีโตน (ketone) 
ซึ่งมีปริมาณน้อยมาก

paraffins, paraffinic hydrocarbons พาราฟินส์,
พาราฟินิก ไฮโดรคาร์บอนส์
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนชนดิอิม่ตวั (ด ูaliphatic hydrocarbon, 
saturated) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแอลเคน (ดู alkanes)
พันธะที่ใช้ในการยึดระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน 
(-C-C-) เป็นแบบพันธะเดี่ยว (single bond) จึงไม่สามารถ
เติมไฮโดรเจนลงไปได้อีก อาจมีสถานะได้ทั้งก๊าซหรือของเหลว
ขึ้นอยู่กับโมเลกุล โครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบชนิดนี้มีทั้ง
แบบสายโซ่ตรง (straight chain) ซึ่งเรียกว่านอร์มัลพาราฟินส์ 
(ดู normal paraffins หรือ n-paraffin) และแบบสายโซ่กิ่ง 
(branch chain)  ซึ่งเรียกว่าไอโซพาราฟิน (isoparaffin) สูตร
โมเลกุลทั่วไป C

n
H

2n+2
 เมื่อ n คือ จำานวนคาร์บอนอะตอมทั้งหมด

ในโมเลกุล โดยทั่วไปมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 20 สารประกอบที่มีสูตร
โมเลกลุเหมอืนกนัมจีำานวนอะตอมของคารบ์อนมากกวา่ 3 อะตอม
ขึน้ไป จะสามารถจัดโครงสร้างโมเลกุลแตกต่างกันได้หลายรูป เรียกว่า 
ไอโซเมอร์ (isomer) เป็นส่วนประกอบสำาคัญของปิโตรเลียม ได้แก่ มีเทน 
(ดู methane) อีเทน (ดู ethane) โพรเพน (ดู propane) บิวเทน (ดู butane)  
ไอโซบิวเทน (iosbutane) เพนเทน (ดู pentane) และเฮกซาน 
(hexane) เป็นต้น
    
paraffin-based crude oil, paraffinic crude oil น้ํามันดิบ
ฐานพาราฟิน, น้ํามันดิบที่มีพาราฟินสูง
น้ำามันดิบ (ดู crude oil) ที่มีค่าความถ่วงจำาเพาะเอพีไอสูง  
องค์ประกอบส่วนมากเป็นไฮโดรคาร์บอนพาราฟินที่มีโครงสร้าง
แบบสายโซต่รง (straight chain) มากกวา่แบบสายโซก่ิง่ (branch 
chain) เมื่อกลั่นจะได้ปริมาณน้ำามันเบาและกลางสูง และไข  
(ด ูwax) เปน็กากทีเ่หลอืจากการกลัน่ ขอ้ดอ้ยคอืขนสง่ยากเพราะมกั
จะจบัตวัเปน็ผลกึของไขทีอ่ณุหภมูติ่ำากวา่ 30 องศาเซลเซยีส ทำาใหก้าร 
ขนถ่ายและการเก็บยุ่งยาก อาจต้องใช้ความร้อนช่วย

 ออร์โท-ไซลีน

CH
3

CH
3
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para-Xylene พารา-ไซลีน
สารแอโรแมติกส์ (ดู aromarics) ท่ีมีหมู่แทนท่ี (แทนไฮโดรเจน) 
เป็นหมู่เมทิล 2 หมู่ ในตำาแหน่งพารา คือตำาแหน่งตรงกันข้าม
กัน เป็นไอโซเมอร์หน่ึงของไซลีน (ดู xylene) เป็นสารต้ังต้น (ดู 
feedstock) ในการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
(polyethylene terephthalate, PET) ที่ใช้ในการผลิตขวดใส

pentane เพนเทน 
สารไฮโดรคาร์บอนพาราฟินที่ประกอบด้วยคาร์บอน 5 อะตอม 
สูตรโมเลกุล C

5
H

12
 มีจุดเดือดที่ 36 องศาเซลเซียส มีจุดวาบไฟ 

(ดู flash point) ที่ -50 องศาเซลเซียส ไวไฟสูง

petroleum ปิโตรเลียม
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ มีธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก 2 ชนิด คือ 
คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) อาจมีธาตุอโลหะชนิดอื่น 
เช่น กำามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ปนอยู่ด้วย ปิโตรเลียมเป็น
ได้ทั้ง ของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
ปโิตรเลยีม นอกจากนีค้วามรอ้นและความกดดนัของสภาพแวดลอ้ม
ที่ปิโตรเลียมถูกกักเก็บก็มีส่วนในการกำาหนดสถานะของปิโตรเลียม 
แบ่งได้เป็น 2 สถานะ คือ น้ำามันดิบ (ดู crude oil) และ 
กา๊ซธรรมชาต ิ(ด ูnatural gas) น้ำามนัดบิเปน็ของเหลวประกอบดว้ย
สารไฮโดรคารบ์อนชนดิระเหยงา่ยเปน็สว่นใหญ ่สว่นกา๊ซธรรมชาติ
เป็นปิโตรเลียมที่อยู่ในรูปของก๊าซ ที่อุณหภูมิและความกดดันที่ 

H3C

CH3

พารา-ไซลีน

OH

ฟีนอล

parex process กระบวนการพาเรกซ์
กระบวนการแยกพารา-ไซลีน (ดู para-Xylene) ออกจากไซลีน
ผสมซ่ึงเป็นสารประกอบท่ีมีไซลีนท้ังสามไอโซเมอร์ได้แก่ พารา-ไซลีน 
ออร์โท-ไซลีน (ดู ortho-Xylene) และเมทา-ไซลีน (ดู meta-
Xylene) โดยใช้สารดูดซับ

ผังกระบวนการพาเรกซ์

น้ำามันปิโตรเลียมที่พุ่งจากพื้นดิน

ผิวโลก ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนเป็นหลัก อาจมีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 95 ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ 
(ดู carbon dioxide) บางแหล่งมีไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen 
sulfide) เจือปนอยู่ด้วย ในแหล่งกักเก็บอาจพบก๊าซธรรมชาติอยู่
ร่วมกับน้ำามันดิบ หรือในก๊าซธรรมชาติอาจมีไฮโดรคาร์บอนหนัก
ละลายอยู ่ซึง่จะกลายสภาพเปน็ของเหลวเมือ่ขึน้มาสูพ่ืน้ผวิ เรยีกวา่ 
คอนเดนเสท (ดู condensate)

petroleum coke ถ่านโค้กปิโตรเลียม
ของแข็งสีดำาที่เหลือจากกระบวนการแตกตัวด้วยความร้อน (ดู 
thermal cracking) ของน้ำามันหนักมาก หรือกากก้นหอกลั่น ใน
หน่วยปฏิบัติการการผลิตถ่านโค้กแบบหน่วงเวลา (ดู delayed 
coker) ประกอบด้วยคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ มีหลายประเภท ใช้
ทำาเป็นขั้วแอโนด (anode) ขั้วอิเล็กโทรด (electrode) แกรไฟต์ 
และผลิตสารคาร์ไบด์

phenol ฟีนอล
สารแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) 1 
หมู่เป็นหมู่แทนที่ไฮโดรเจน มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน พบในส่วนกลั่นที่
เป็นน้ำามันก๊าด (ดู kerosene) ทำาให้สีของน้ำามันก๊าดคล้ำาลงได้ง่าย 

physical adsorption การดูดซับทางกายภาพ
การดูดซับ (ดู adsorption) ที่เกิดบนพื้นผิว เกิดจากแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลอย่างอ่อน คือ แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der 
Waals force) ซึ่งเกิดจากการรวมแรง 2 ชนิด คือ แรงกระจาย 
(London dispersion force) และแรงไฟฟ้าสถิต (electrostatic 
force) สารที่ถูกดูดซับสามารถเกาะอยู่บนผิวของสารดูดซับได้หนา
หลายชั้นโมเลกุล
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polymer พอลิเมอร์
สารประกอบที่มีน้ำาหนักโมเลกุลสูงกว่า 5,000 เกิดจากการรวม
ของมอนอเมอร์ (monomer) ชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกัน 
โมเลกุลขนาดใหญ่ที่มีหน่วยซ้ำาของมอนอเมอร์หลายหน่วยมาเชื่อม
ต่อกัน พอลิเมอร์พื้นฐานที่มีปริมาณการผลิตสูงที่สุดและการใช้
ประโยชนท์ีห่ลากหลายทีส่ดุไดจ้ากการสงัเคราะหจ์ากไฮโดรคารบ์อน  
(ดู hydrocarbons) ที่แยกออกจากปิโตรเลียม (ดู petroleum) 
ทั้งก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) และน้ำามันดิบ (ดู crude oil) 
ไดแ้ก ่พอลเิอทลินี (polyethylene) พอลโิพรพลินี (polypropylene)  
พอลิสไตรีน (polystyrene) เป็นต้น พอลิเมอร์บางชนิดพืชและ
สัตว์สร้างขึ้นในวัฏจักรการดำารงชีวิต ได้แก่ ยางธรรมชาติ โปรตีน 
เซลลูโลส และคาร์โบไฮเดรต 

polymerization พอลิเมอไรเซชัน, การเกิดพอลิเมอร์
ปฏิกิริยาที่เกิดพอลิเมอร์ (ดู polymer) จากสารตั้งต้น (ดู 
feedstock) ที่เป็นมอนอเมอร์ (monomer) ชนิดเดียวกัน ถ้า
ใช้มอนอเมอร์ต่างกัน 2 ชนิดขึ้นไปเรียกว่าการเกิดโคพอลิเมอร์ 
(copolymerization) ปฏิกิริยาหลักมี 2 ประเภท อาจเป็นแบบ
ลูกโซ่ (chain polymerization) หรือแบบรวมตัว (addition 
polymerization) หรือเป็นแบบขั้น (step polymerization) หรือ
แบบควบแน่น (condensation polymerization) เป็นปฏิกิริยา
ที่สามารถควบคุมความยาวของสายโซ่ของพอลิเมอร์ ส่วน
ปฏิกิริยาการเกิดโคพอลิเมอร์ควบคุมได้ทั้งความยาวของสายโซข่อง 
พอลิเมอร์และตำาแหน่งที่เกิดพันธะที่เชื่อมระหว่างโมเลกุลของ
มอนอเมอร์ โดยเลือกชนิดและปริมาณการเติมมอนอเมอร์ร่วม 
(comonomer) ตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) ตลอดจนสภาวะใน
การเกิดปฏิกิริยา ทำาให้ได้พอลิเมอร์ที่มีสมบัติแตกต่างกันมากมาย
ทั้งด้านกายภาพและเคมี

polyvinyl chloride (PVC)
 
พอลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)

เทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) ชนิดหนึ่งเกิดจากการเกิด 
พอลเิมอร ์(ด ูpolymer) ของไวนลิคลอไรดม์อนอเมอร ์เปน็พลาสตกิ
ท่ีมีคุณค่ามาก ข้ึนรูปได้ง่ายและคงทน ใช้แทนไม้ คอนกรีต ท่อน้ำา 
และอ่ืน ๆ มีราคาถูก ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ัวโลกมากกว่า 
ร้อยละ 50 ของปริมาณท่ีผลิตได้

pour point จุดไหลเท
อุณหภูมิต่ำาสุดที่น้ำามันยังเป็นของเหลวพอที่จะยังสามารถไหลได้ ที่
อุณหภูมิต่ำากว่าจุดไหลเท น้ำามันจะหยุดไหลและเริ่มเปลี่ยนสถานะ
เป็นของแข็ง เกิดจากผลึกของไขที่เกิดเมื่ออุณหภูมิน้ำามันลดลง 
สมัพนัธก์บัปรมิาณและสมบตัขิองไขในน้ำามนั ใชว้ดัสมบตัขิองน้ำามนั
หนักเช่นน้ำามันเตา บ่งชี้ถึงอุณหภูมิต่ำาสุดที่สามารถใช้งาน เพราะ
จะเกิดการอุดตันในท่อและอุปกรณ์ 

pressure drop ความดันลด
ความดันของของไหลที่ไหลผ่านท่อที่ลดลง อาจเป็นผลจากแรง
เสียดทานระหว่างผนังท่อกับของไหล หรือเมื่อขนาดของท่อ 
เปลีย่นไป หรอืตอ้งไหลผา่นอปุกรณท์ีต่า้นทานการไหล มหีนว่ยเปน็
หน่วยของแรงต่อพื้นที่ 

pressure swing adsorption (PSA) การดูดซับแบบความดัน
สลับ (พีเอสเอ)
กระบวนการแยกก๊าซออกจากก๊าซผสมชนิดหนึ่ง ใช้หลักการของ
ความดันและความสามารถในการดูดซับของก๊าซบนวัสดุที่ใช้เป็น
สารดูดซับที่แตกต่างกัน โดยภายใต้สภาวะที่มีความดัน ก๊าซจะถูก
ดูดซับอยู่ภายในสารดูดซับ โดยปริมาณก๊าซที่ถูกดูดซับจะแปรผัน
ตรงกับความดันที่ใช้ภายในกระบวนการ จากนั้นเมื่อลดความดัน 
ก๊าซจะถูกคายออกจากสารดูดซับ เช่น ในกรณีของอากาศที่เป็น
กา๊ซผสมระหวา่งกา๊ซออกซเิจนและกา๊ซไนโตรเจนไหลผา่นอปุกรณ์
ที่บรรจุสารดูดซับที่ดูดซับก๊าซไนโตรเจนได้ดีกว่าก๊าซออกซิเจน
ในสภาวะที่มีความดัน ก๊าซไนโตรเจนจะถูกดูดซับบนสารดูดซับ 
ส่วนก๊าซออกซิเจนจะไหลผ่านออกด้านบนของอุปกรณ์  เมื่อก๊าซ
ไนโตรเจนถูกดูดซับเต็มแล้ว ระบบจะลดความดันลงเพื่อคายก๊าซ
ไนโตรเจนออกจากสารดูดซับ สารดูดซับที่ใช้ในกระบวนการดูด
ซับแบบความดันสลับนี้ ได้แก่ คาร์บอนกัมมันต์ (ดู activated 
carbon) ซลิกิาเจล อะลมูนิา และซโีอไลต ์ตวัอยา่งของกระบวนการ
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (ดู petroleum) ได้แก่ การกำาจัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon dioxide) ออกจากกระบวนการ
ผลิตไฮโดรเจนในโรงกลั่นน้ำามัน หรือใช้กำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(ดู hydrogen sulfide) ที่ผสมอยู่ในก๊าซไฮโดรเจน

ไวนิลคลอไรด์  -> พอลิไวนิลคลอไรด์

ผังการดูดซับแบบความดันสลับ
PONA analysis การวิเคราะห์ชนิดของไฮโดรคาร์บอนในน้ํามัน
การวิเคราะห์หาพาราฟิน (ดู paraffins) โอเลฟิน (ดู olefins)  
แนฟทีน (ดู naphthenes) และแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) ใน
น้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) เป็นไปตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม 
(ASTM)

pressure-volume-temperature correlation ความสัมพันธ์
ระหว่างความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิในของไหล การเพิ่ม
อุณหภูมิส่งผลให้ความดันเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
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และปรมิาตรในของไหล กรณขีองกา๊ซอดุมคต ิคำานวณไดจ้ากสมการ
ความสัมพันธ์ คือ

                PV = nRT

เมื่อ  P = ความดันก๊าซ   V = ปรมิาตรกา๊ซ         
     n = ปริมาณโมลของก๊าซ R = ค่าคงที่ก๊าซ  
     T = อุณหภูมิสัมบูรณ์

process control การควบคุมกระบวนการผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิตในการกลั่นน้ำามันซึ่งมีกระบวนการ
และขั้นตอนอยู่มากมาย ต้องใช้ความระมัดระวังและควบคุมการ
ทำางานทุกขั้นตอนเพื่อให้ปฏิบัติการต่างๆ ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ไม่
เกดิการหยดุชะงกั หรอืเกดิความเสีย่งตอ่ความเสยีหายและอบุตัภิยั  
โรงกลั่นน้ำามันซึ่งมีขนาดใหญ่มากและปฏิบัติการที่ซับซ้อนต้องใช้
ระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูงเข้า
มาช่วยในการควบคุมการทำางานของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ตามต้องการ 

propane โพรเพน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (ดู aliphatic hydrocarbon, 
saturated) ที่ประกอบด้วยคาร์บอนจำานวน 3 อะตอมในโมเลกุล 
สูตรโมเลกุล C

3
H

8
 เป็นก๊าซไวไฟ พบในก๊าซธรรมชาติ (ดู natural 

gas) บางแหล่ง และยังพบละลายอยู่ในน้ำามันดิบ (ดู crude oil) 
แยกออกในกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติหรือกระบวนการกลั่น
น้ำามนั เปน็วตัถดุบิในการผลติโอเลฟนิ (ด ูolefins) ดว้ยกระบวนการ
แตกตัวด้วยไอน้ำา (ดู steam cracking) และการผลิตโพรพิลีน  
(ดู propylene) ด้วยการดึงไฮโดรเจนออก (ดู dehydrogenation) 
ใชเ้ปน็กา๊ซขบัดนัในผลติภณัฑป์ระเภทฉดีพน่ ใชผ้สมกบักา๊ซบวิเทน 
(ดู butane) ในอัตราส่วนต่าง ๆ เช่น 70:30 เป็นก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (ดู liquefied petroleum gas)

propane decarbonizing การขจัดคาร์บอนโดยใช้โพรเพน
การใช้โพรเพนเหลว (ดู propane ประกอบ) สกัดแยกคาร์บอน
หรอืถา่นโคก้ออกจากกากน้ำามนัหนกัเพือ่ใชเ้ปน็สารตัง้ตน้ทีใ่ชส้ำาหรบั
กระบวนการแตกตัวโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalytic cracking) 
ในกรณีที่ใช้บิวเทนเหลว (ดู butane ประกอบ) หรือของเหลว
ผสมระหว่างบิวเทนและโพรเพน เรียกกระบวนการนี้ว่า การขจัด
คาร์บอนโดยใช้ตัวทำาละลาย (solvent decarbonizing)

propane dewaxing การแยกไขโดยใช้โพรเพน
การใช้โพรเพนเหลว (ดู propane ประกอบ) สกัดแยกไข (ดู wax) 
ที่เจือปนอยู่ในผลผลิตน้ำามัน

propylene, propene โพรพิลีน, โพรพีน
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนชนดิไมอ่ิม่ตวั (ด ูaliphatichydrocarbon, 
unsaturated) สตูรโมเลกลุ C

3
H

6
 ไดจ้ากการแตกตวั (ด ูcracking) 

ของโพรเพนที่แยกจากกระบวนการกลั่นน้ำามันดิบ (ดู crude 
oil) หรือจากกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ เป็นก๊าซที่อุณหภูมิ
ห้องและความดันบรรยากาศ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นมอนอเมอร์ 
(monomer) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสำาหรับผลิตพอลิโพรพิลีน 
(polypropylene)

ผังกระบวนการวัฏจักรแรงกิน

pyrolysis gasoline, pygas แกโซลีนที่ได้จากกระบวนการ 
ไพโรลิซิส
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการแตกตัวด้วยไอน้ำา (ดู steam 
cracking) ของสารต้ังต้น (ดู feedstock) แนฟทา (naphtha) หรือ
ก๊าซออยล์ (ดู gas oil) ประกอบด้วยคาร์บอนจำานวน 5-9 อะตอม
อยู่ในโมเลกุลและมีสารประกอบแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) ใน
ปริมาณสูง เดิมนำาไปผสมน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) ปัจจุบันนิยม
ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสารแอโรแมติกส์เน่ืองจากเพ่ิมมูลค่าได้สูงกว่า

Rankine cycle วัฏจักรแรงกิน
วัฏจักรเทอร์โมไดนามิกส์ที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนความร้อนเป็น
พลังงานหรือกระแสไฟฟ้าโดยใช้ไอน้ำาขับกังหัน วัฏจักรแรงกิน 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้คือ
1-2: การเพิ่มความดันของน้ำาที่เป็นของเหลวโดยใช้ปั๊ม
2-3: การให้ความร้อนของน้ำาที่ความดันสูงโดยหม้อต้ม เพื่อให้ได้ไอ
ที่สมบูรณ์  
3-4: การขยายตัวของไอน้ำาความดันสูงโดยการนำาไปหมุนกังหัน 
ความร้อนจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน ไอน้ำาที่ได้จะมีอุณหภูมิและ
ความดันลดลง และอาจควบแน่นเป็นของเหลว  
4-1: การควบแน่นของไอน้ำาความดั่นต่ำาเพื่อทำาให้น้ำาทั้งหมดเป็น
ของเหลว ก่อนป้อนกลับสู่ปั๊มเพื่อเพิ่มความดันในวัฏจักรต่อไป

โพรพิลีน

H H H
H-C-C=C

H    H

กราฟเทอร์โมไดนามิกส์ของวัฎจักรแรงกิน
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raw natural gas ก๊าซธรรมชาติดิบ
ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ที่ได้จากแหล่งกักเก็บก๊าซ
ธรรมชาติในอ่าวไทย มีสารประกอบอื่นๆ นอกจากก๊าซมีเทน (ดู 
methane) เจอืปนอยู ่เชน่ น้ำา กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(ด ูcarbon 
dioxide) ไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ที่หนักกว่ามีเทน 
และโลหะหนัก (ปรอท) ต้องผ่านกระบวนการแยกน้ำา โลหะหนัก 
คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนหนัก และความชื้น เพื่อให้ได้
ก๊าซที่มีสมบัติที่เหมาะสมเชิงพาณิชย์เพื่อจำาหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ได้ 
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติทางการค้า (ดู commercial natural gas) 
ประกอบด้วยมีเทน (C

1
) เป็นส่วนใหญ่ มีก๊าซอีเทน (C

2
) เจือปน

อยู่บ้าง ก๊าซโพรเพน (C
3
) ก๊าซบิวเทน (C

4
) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(ดู liquefi ed petroleum gas) คอนเดนเสท (ดู condensate) 
หรือแกโซลีนธรรมชาติ (C

5+
) เป็นต้น

reboiler หม้อต้มซ้ํา
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ทำาหน้าที่ให้ความร้อนแก่กากก้น
หอกลั่น (ดู residue) ที่ตกสู่ด้านล่างของหอกลั่นเพื่อให้เดือด
กลายเปน็ไอใหม ่แลว้ปอ้นกลบัเขา้หอกลัน่ ทำาใหไ้ดส้ว่นทีเ่ปน็น้ำามนั
เบาเพิ่มเติม (light oil)

ผังกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ

หม้อต้มซ้ำา

recovery factor แฟคเตอร์การนําปิโตรเลียมขึ้นมา
แฟคเตอรท์ีใ่ชบ้ง่ถงึอตัราสว่นของปรมิาณปโิตรเลยีม (ด ูpetroleum) 
ทีส่ามารถนำาขึน้มาใชไ้ดต้อ่ปรมิาณทัง้หมดทีม่อียูใ่นแหลง่ปโิตรเลยีม

refi nery gas ก๊าซโรงกลั่น
ก๊าซท่ีได้จากการกล่ันน้ำามันปิโตรเลียม (ดู petroleum) ผลพลอยได้
จากการแตกตัว (ดู cracking) การรีฟอร์ม (ดู reforming) และ
กระบวนการอ่ืนๆ องค์ประกอบส่วนใหญ่คือ ก๊าซมีเทน (ดู methane) 
อีเทน (ดู ethane) เอทิลีน (ดู ethylene) บิวเทน (ดู buthane)  
บิวทิลีน (ดู buthene)

refi ning การกลั่น
การแปรรปูน้ำามนัดบิ (ด ูcrude oil) เปน็ผลติภณัฑน์้ำามนัชนดิตา่งๆ 
ทีน่ำาไปใชป้ระโยชนไ์ด ้เชน่ น้ำามนัเบนซนิ (ด ูgasoline)  น้ำามนัดเีซล 

(ด ูdiesel fuel) และผลติภณัฑใ์นรปูกา๊ซและเคมี
ภณัฑอ์ืน่ๆ การทำาใหป้โิตรเลยีม (ด ูpetroleum) 
ซึง่เปน็ของผสมของสารประกอบไฮโดรคารบ์อน 
(ดู hydrocarbons) บริสุทธิ์ขึ้นโดยแยก
ไฮโดรคารบ์อนออกเปน็กลุม่ หรอืสว่นตา่งๆ โดย
ผ่านกระบวนการกลั่นและขั้นตอนต่างๆ

refl ux รีฟลักซ์, ส่วนกลั่นกลับ
ของเหลวควบแน่นจากไอส่วนบนของหอกลั่น
บางส่วนที่ถูกป้อนกลับไปยังส่วนบนของหอกลั่น 
ของเหลวที่ป้อนกลับสัมผัสกับไอที่ลอยขึ้นสู่ส่วน
บนของหอกลั่น ทำาให้เกิดการถ่ายโอนมวลและ
ความรอ้นระหวา่งของเหลวและไอ ทำาใหก้ารแยก
ไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) เบาและหนกั
ออกจากไอและของเหลวดีขึ้น อุณหภูมิของไอ
ลดลง ขณะที่อุณหภูมิของน้ำามันที่ควบแน่น

เพิ่มขึ้น เป็นเทคนิคที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกลั่น
น้ำามันดิบ (ดู crude oil) 

refl ux ratio อัตราส่วนของรีฟลักซ์
สัดส่วนระหว่างของเหลวที่ป้อนกลับไปสู่ด้านบนของหอกลั่น กับ
ของเหลวทั้งหมดที่ได้จากการควบแน่นของไอส่วนบนของหอกลั่น 
เรียกว่า อัตราส่วนของรีฟลักซ์ (R

D
) ตามสมการ

 D
LRD =

 
 เมื่อ L คือ ของเหลวที่ป้อนกลับสู่ด้านบนของหอกลั่น  
  (refl ux liquid)
       D คือ ของเหลวท้ังหมดท่ีควบแน่นจากส่วนบนของ
  หอกล่ัน
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reforming รีฟอร์มมิง, การรีฟอร์ม
การเปล่ียนโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hyrocarbons) 
โดยใช้ความร้อนและตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) เพ่ือเพ่ิมเลข 
ออกเทน (ดู octane number) ของน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) 
เช่น การเปล่ียนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีโครงสร้างแบบโซ่ตรง 
(straight chain) ให้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีโครงสร้าง
แบบโซ่ก่ิง (branch chain) โดยปฏิกิริยาการเปล่ียนไอโซเมอร์  
(ดู isomerization) หรือการเปล่ียนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
อิ่มตัว (ดู aliphatic hydrocarbon, saturated) แบบโซ่ให้เป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอโรแมติกส์ด้วยกระบวนการ
ไซคลาร์ (Cyclar process) ทั้งไฮโดรคาร์บอนแบบโซ่กิ่งและ 
แอโรแมติกส์มีเลขออกเทนสูงกว่า

reforming process กระบวนการรีฟอร์ม
กระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(ดู hydrocarbons) จากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง โดย
ใช้ความร้อนและตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) เพื่อเพิ่มเลข 
ออกเทน (ด ูoctane number) ของน้ำามนัเบนซนิ (ด ูgasoline) การ 
รีฟอร์มจะเปลี่ยนนอร์มัลพาราฟิน (ดู normal paraffins) ไปเป็น  
ไอโซพาราฟิน (isoparaffin) หรือเป็นสารประกอบท่ีเป็นวงแหวน  
สำาหรับการผลิตก๊าซสังเคราะห์จากมีเทน ความหมายของการ 
รฟีอรม์คอืการเปลีย่นกา๊ซมเีทน (ด ูmethane) เปน็ไฮโดรเจน และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (ดู carbon monoxide) หรือที่เรียกว่าก๊าซ
สังเคราะห์ (ดู synthesis gas)

refrigerant สารทําความเย็น
สารที่ใช้ในระบบทำาความเย็น มีจุดเดือดต่ำา ใช้ดูดความร้อนจาก
กระบวนการที่ต้องการทำาให้เย็น โดยหลักการทำาให้กลายเป็นไอ 
และไอนี้จะถูกอัดที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้วนกลับมาใช้ใหม่ สารในกลุ่ม
นี้ได้แก่ ฟรีออน คาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon dioxide) และ
แอมโมเนีย

reid vapor pressure (RVP) ความดันไอหรีด (อาร์วีพี)
ความดันไอของผลิตภัณฑ์น้ำามันเบา (light oil) เมื่อทดสอบ
ภายใต้สภาวะมาตรฐาน บรรจุน้ำามันในท่อเหล็กที่ต่อกับมาตรวัด 
ความดัน อากาศภายในอุปกรณ์มีปริมาตรเป็นสี่เท่าของของเหลว  
วดัความดนั สงูสดุทีเ่กดิขึน้เมือ่เขยา่อปุกรณท์ี ่37.78 องศาเซลเซยีส 
เป็นตัวบ่งชี้ถึงโอกาสการเกิดอันตรายจากไอระเหยของน้ำามัน

research octane number (RON) เลขออกเทนวิจัย (อาร์โอเอ็น)
เลขออกเทน (ดู octane number) ที่ได้จากการทดสอบน้ำามัน
เบนซนิ (ด ูgasoline) โดยใชเ้ครือ่งยนตม์าตรฐานสบูเดยีวทีส่ามารถ
ปรับอัตราส่วนการอัด (compression ratio) ได้ ทดสอบภายใต้
สภาวะมาตรฐานที่ความเร็ว 600 รอบต่อนาที 

residue, reduced crude, long residue กากก้นหอกลั่น, 
น้ํามันดิบแยกส่วนเบาออก
ของเหลวข้นหนืดสีดำาที่ออกจากก้นหอกลั่นที่ส่วนน้ำามันเบาถูกแยก
ออกไปหมดแล้ว เป็นกากที่เหลือจากการกลั่นน้ำามันดิบ (ดู crude 
oil) สามารถนำาไปผ่านกระบวนการแปรรูปอื่นๆ ได้ผลิตภัณฑ์อีก
หลายชนิด เช่น ถ่านโค้ก (ดู coke) ยางมะตอยหรือแอสฟัลต์ (ดู 
asphalt) น้ำามันดินหรือทาร์ (tar) และไข (ดู wax) 

ring compound สารประกอบวงแหวน
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) ทีม่ลีกัษณะโครงสรา้ง
ทางโมเลกุลเป็นวง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
1. สารประกอบแอลิไซคลิก (alicyclic) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ท่ีคาร์บอนต่อกันเป็นวง ได้แก่ ไซโคลแอลเคน (cycloalkane) และ 
ไซโคลแอลคีน (cyclopalkene) เช่น ไซโคลเฮกซาน (cyclohexane)    
และไซโคลเพนทีน (cyclopentene) เป็นต้น
2. สารประกอบแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) หมายถึงสาร 
ประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนต่อกันเป็นวงโดยมีวงแหวน
เบนซีนเป็นโครงสร้างหลัก เช่น ทอลิวอีน (ดู toluene) และ 
แนฟทาลีน (naphthalene) เป็นต้น
3. สารประกอบเททระไฮโดรฟูแรน (tetrahydrofuran) หมายถึง
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีอะตอมของธาตุอื่น เช่น ออกซิเจน 
ไนโตรเจน และซัลเฟอร์ แทรกตัวอยู่ภายในวงแหวน ตัวอย่างของ
สารประกอบเททระไฮโดรฟูแรน ได้แก่ พิริดีน (pyridine) ฟิวแรน 
(furan) และไดออกซาน (dioxane) เป็นต้น

O

àÎà·ÍâÃä«¤ÅÔ¡ âÎâÁä«¤ÅÔ¡
เฮเทอโรไซคลิก โฮโมไซคลิก

วงแหวนเบนซีน

CH3

Ç§áËÇ�àº�«Õ� â·ÅÙÍÕ�โทลูอีน

CH
3
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sales gas, pipeline natural gas, commercial natural gas 
ก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่าย, ก๊าซธรรมชาติทางท่อ, ก๊าซธรรมชาติ
ทางการค้า
ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ที่ขนส่งทางท่อเพื่อจำาหน่าย ก๊าซ
ธรรมชาตทิีผ่า่นกระบวนการแยกเพือ่ขจดัสิง่เจอืปนและไฮโดรคารบ์อน
หนักออก มีสมบัติที่เหมาะสมกับการขนส่งทางท่อซึ่งเป็นไปตามข้อ
กำาหนดของแต่ละประเทศ สมบัติควบคุมที่สำาคัญคือค่าความร้อน 
อยู่ระหว่าง 950-1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต (36.49 เมกะจูลต่อ
ลูกบาศก์เมตร) มีก๊าซมีเทน (ดู methane) เป็นองค์ประกอบหลัก มี
ก๊าซอีเทน (ดู ethane) ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon 
dioxide) สารประกอบกำามะถนั (ด ูsulfur compound) และความชืน้ 
เจือปนบ้าง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

scrubber เครื่องฟอกก๊าซ
อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและแยกสารเจือปนออกจากก๊าซผสม เช่น 
การแยกก๊าซกรด (ดู acid gas) ที่ปนเปื้อนอยู่ในก๊าซผสมใน
กระบวนการผลิตโดยใช้ของเหลวเป็นสารดูดซึม

separation process กระบวนการแยก
กระบวนการแยกสารผสมออกจากกนั โดยการแยกวฏัภาค (phase) 
การกลั่นลำาดับส่วน การดูดซับ การดูดซึม การกรอง หรือการสกัด
โดยใช้ตัวทำาละลายหรือ สารละลายชนิดต่างๆ

sieve tray ถาดแบบตะแกรง 
ถาดทีใ่ชต้ดิตัง้เปน็ชัน้ๆ ภายในหอกลัน่ลำาดบัสว่น (ด ูfractionating 
column) แบบหนึ่ง เป็นตะแกรงเจาะรูจำานวนมากเพื่อให้ไอผ่าน
ขึน้ไปยังถาดชั้นบน ถาดมีขอบเพื่อใหส้่วนที่เดือดและควบแน่นเป็น
ของเหลวขงัอยูใ่นถาดไดจ้นเตม็เพือ่ใหไ้อผา่นขึน้มาสมัผสัและมชีอ่ง
ไหลล้นสู่ถาดด้านล่าง (ดู bubble cap tray, cascade tray และ 
tray ประกอบ)  

solvent ตัวทําละลาย
ตวัทำาละลายโดยปกตมิสีถานะเปน็ของเหลว มตีวัถกูละลาย (solute) 
ละลายอยู ่สารทีม่ทีัง้ตวัถกูละลายและตวัทำาละลายเรยีกวา่สารละลาย 
(solution)

solvent deasphalting การขจัดแอสฟัลต์โดยใช้ตัวทําละลาย
การทีใ่ชแ้ยกแอสฟลัต ์(ด ูaphalt) ออกจากกากกน้หอกลัน่ สญุญากาศ 
(ดู vacuum residue) โดยใช้โพรเพนเหลว (ดู propane) เป็นตัว
ทำาละลายพาราฟิน (ดู paraffi  ns) ออกจากแอสฟัลต์ ส่วนที่สกัดได้
นำาไปแยกโพรเพนออกได้น้ำามันหล่อลื่น (ดู lubricant) คุณภาพดี

solvent dewaxing การแยกไขพาราฟินโดยใช้ตัวทําละลาย
การแยกไขพาราฟิน (ดู paraffi  n wax) ออกจากน้ำามันโดยใช้ตัวทำา
ละลาย (ด ูsolvent) เชน่ โพรเพนเหลว (ด ูpropane) ทำาใหไ้ดน้้ำามนั
ที่มีจุดไหลเท (ดู pour point) และจุดหมอก (ดู cloud point) ต่ำา 

solvent extraction การสกัดโดยใช้ตัวทําละลาย
การสกดัแยกองคป์ระกอบในของผสมออกจากกนัโดยใชต้วัทำาละลาย 
(ด ูsolvent) เชน่ การใชเ้ฮกซาน (hexane) หรอืเบนซนีสกดัน้ำามนั
หอมระเหยออกจากพืช

solvent recovery การนําตัวทําละลายเวียนกลับมาใช้ใหม่
การแยกตัวทำาละลาย (ดู solvent) เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ ใช้
ในกระบวนการสกัดสารด้วยตัวทำาละลายที่มีปฏิบัติการต่อเนื่อง 
(continuous operation)  

sour crude น้ํามันดิบชนิดกรด
น้ำามันดิบ (ดู crude oil) ที่มีกำามะถันปนอยู่มากกว่าร้อยละ 0.5 
อาจอยูใ่นรปูของกำามะถนัอนิทรยี ์เชน่ เมอรแ์คปทนั (ด ูmercaptan) 
และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfi de) ทำาให้มีฤทธิ์
เป็นกรด และมีกลิ่นเหม็น

sour gas ก๊าซชนิดกรด
กา๊ซธรรมชาต ิ(ด ูnatural gas) ทีม่ไีฮโดรเจนซลัไฟด ์(ด ูhydrogen 
sulfi de) ปนอยู่ในปริมาณมากเกินเกณฑ์ข้อกำาหนดเพื่อการซื้อขาย 
ซึ่งจำากัดให้มีไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ไม่เกินประมาณ 0.25 กรัมต่อ 
100 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 4 ส่วนในล้านส่วน (ppm) มีกลิ่นเหม็น
เหมอืนไขเ่นา่ มฤีทธิเ์ปน็กรดและกดักรอ่น เปน็อนัตรายตอ่อปุกรณ์
การเจาะและการผลิต โดยทั่วไปใช้สารประกอบแอลคาโนลามีน 
(alkanolamine) เพือ่กำาจดักำามะถนักอ่นทีจ่ะนำากา๊ซเขา้กระบวนการ
หรือก่อนการขนส่ง

sludge กากตะกอน, สลัดจ์ 
กากตะกอนข้นที่สะสมอยู่ที่ก้นถังเก็บน้ำามันดิบ (ดู crude oil) หรือ
ถังเก็บผลิตภัณฑ์น้ำามันอื่นๆ รวมถึงตะกอนน้ำามันเครื่องใช้แล้ว

smoke point จุดเกิดควัน
ความสูงสูงสุดของเปลวไฟโดยไม่เกิดควันของส่วนกลั่นใส เช่น 
น้ำามันก๊าด (ดู kerosene) ทดสอบโดยการจุดในตะเกียงมาตรฐาน
ภายใต้ภาวะมาตรฐาน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

tray ประกอบ)  

ถาดแบบตะแกรง
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spontaneous ignition การติดไฟได้เอง
การลุกไหม้ของวัสดุได้เองโดยไม่ได้สัมผัสกับแหล่งกำาเนิดความร้อน
หรอืเปลวไฟโดยตรง มกัจะเกดิจากการออกซเิดชนัอยา่งชา้ๆ ซึง่เปน็
ปฏิกิริยาคายความร้อนภายใต้สภาวะที่ความร้อนไม่สามารถระบาย
ออกไปได้ ทำาให้ความร้อนสะสมจนถึงจุดที่ติดไฟได้ (ignition point) 
ตัวอย่างเช่น การลุกไหม้ได้เองของกองถ่านหินที่กองเก็บไว้ที่ลาน
เหมืองถ่านหิน หรือในบริเวณเก็บถ่านหินสำารองในโรงงาน

standard cubic feet (SCF) ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน (เอสซีเอฟ)
หนว่ยวดัปรมิาตรมาตรฐานของกา๊ซเชือ้เพลงิโดยมคีา่เทา่กบัลกูบาศก์
ฟตุของกา๊ซแหง้ทีอ่ณุหภมู ิ60 องศาฟาเรนไฮต ์(15.6 องศาเซลเซยีส) 
ที่ความดัน 14.696 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (เท่ากับ 1 บรรยากาศ หรือ 
101.325 กิโลปาสคาล)

steam cracking การแตกตัวโดยใช้ไอน้ํา
ปฏิกิริยาที่ใช้ในกระบวนการปิโตรเคมีขั้นต้นเพื่อผลิตเอทิลีน 
(ดู ethylene) จากอีเทน (ดู ethane) การใช้ไอน้ำาช่วยลดความดัน
ย่อยของก๊าซอีเทน ทำาให้การเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงลดลง และช่วย
ลดการเกาะสะสมของถ่านโค้ก (ดู coke) ที่ผนังท่อในเตาเผา

ภาพแสดงการแตกตัวโดยใช้ไอน้ำา

steam distillation การกลั่นด้วยไอน้ํา 
การกลั่นโดยพ่นไอน้ำาเข้าไปในเครื่องกลั่นหรือหอกลั่นโดยตรง เพื่อ
แยกสารที่ไม่ละลายน้ำาออก ไอน้ำาทำาหน้าที่เป็นตัวพาสารที่ต้องการ
แยกออกมาไดท้ีอ่ณุหภมูติ่ำากวา่จดุเดอืดจรงิของสาร นยิมใชแ้ยกสาร
ที่มีจุดเดือดสูงๆ มีข้อดีคือทำาให้อุณหภูมิกลั่นลดต่ำาลง จึงเหมาะกับ
การแยกสารที่สลายตัวได้ที่อุณหภูมิสูง 

straight-run product ผลิตภัณ±์จากหอกลั่น
ผลติภณัฑป์โิตรเลยีม (ด ูpetroleum) ทีไ่ดจ้ากการกลัน่โดยตรง โดย
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงทางเคมขีองไฮโดรคารบ์อน (ด ูhydrocarbons) 
ที่เป็นองค์ประกอบ บางครั้งเรียกว่าเวอร์จิน (virgin)

styrene สไตรีน
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) ประเภท
แอโรแมติกส์ (ดู aromatics) สูตรโมเลกุล C

6
H

5
CH=CH

2
 ผลิตได้

เอทลิเบนซนี (ethylbenzene) เปน็มอนอเมอร ์(monomer) ทีส่ำาคญั
ในการผลติพอลเิมอรช์นดิพอลสิไตรนี (polymer polystyrene) และ
โคพอลิเมอร์ต่างๆ (copolymer)

sulfur compound สารประกอบกํามะถัน 
สารประกอบที่มีกำามะถันเป็นองค์ประกอบ พบในน้ำามันดิบ 
(ดู crude oil) และก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) อาจมีปริมาณ
กำามะถันร้อยละ 0.04 ถึง 5 โดยน้ำาหนัก ขึ้นอยู่กับแหล่ง ใน
ก๊าซธรรมชาติพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfi de) 
คาร์บอนิลซัลไฟด์ (ดู carbonyl sulfi de) และเมอร์แคปทัน 
(ด ูmercaptan) ในน้ำามนัดบิทีม่กีำามะถนัสงูมสีารประกอบกำามะถนั
หลายชนิด มีโครงสร้างสลับซับซ้อน มีจุดเดือดสูง ในกระบวนการ
กลั่นได้รับความร้อนจะสลายตัวเกิดเป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และ
สารอินทรีย์ของกำามะถันโมเลกุลเล็ก เช่น เมอร์แคปทัน ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะออกไปจากหอกลั่น แต่สารเมอร์แคปทันยัง
คงอยู่ในส่วนกลั่นเช่น น้ำามันก๊าด (ดู kerosene) น้ำามันดีเซล 
(ดู diesel fuel) และน้ำามันเตา (ดู fuel oil) ในเชิงอุตสาหกรรม 
แบง่ออกเปน็ 2 ประเภทคอื ประเภททีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น และประเภท

การกลั่นด้วยไอน้ำา
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(ดู natural gas) การเปลี่ยนสารประกอบกำามะถันที่มีฤทธิ์
กัดกร่อน เช่น เมอร์แคปทัน (ดู mercaptan) ในน้ำามันให้กลาย
เป็นสารประกอบกำามะถันที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ไดซัลไฟด์  
ในกระบวนการเมอรอกซ์ (ดู merox process) เป็นต้น
 
synthesis gas, syngas ก๊าซสังเคราะห์
กา๊ซผสมระหวา่งกา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์(ด ูcarbon monoxide) 
และก๊าซไฮโดรเจนในสัดส่วนต่างๆ สามารถผลิตจากมีเทน หรือ
ไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ในปิโตรเลียม (ดู petroleum) หรือจาก 
เชือ้เพลงิแขง็ เชน่ ชวีมวล (biomass) และถา่นหนิ เปน็ตน้ เปน็สาร 
ตั้งต้น (ดู feedstock) ของปฏิกิริยาสังเคราะห์เมทานอล 
(methanol synthesis) และปฏิกิริยาสังเคราะห์ฟิชเชอร์–ทร็อปช์ 
(Fischer-Tropsch synthesis) เพื่อผลิตน้ำามันดิบสังเคราะห์  
(ดู synthetic crude oil) และเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์หลายชนิด

synthetic crude oil, syncrude น้ํามันดิบสังเคราะห์
น้ำามนัดบิสงัเคราะหท์ีไ่ดจ้ากเชือ้เพลงิแขง็หลายชนดิ เชน่ หนิน้ำามนั 
ทรายน้ำามัน หรือจากชีวมวล (biomass) โดยผ่านปฏิกิริยาการ 
แกซิฟาย (gasification) และปฏิกิริยาสังเคราะห์ฟิชเชอร์–ทร็อปช์ 
(Fischer-Tropsch synthesis) ร่วมกัน หรือปฏิกิริยาการทำาให้
เป็นของเหลว (liquefaction) โดยตรง เช่นการทำาให้พลาสติกเป็น
ของเหลว

synthetic rubber ยางสังเคราะห ์
ยางชนิดต่างๆ ที่สังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์  
(ดู polymerizaton) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีฐานแอโรแมติกส์  
(ดู aromatics) ขั้นปลายหรือปลายน้ำา เช่น ไอโซพรีน (isoprene) 
และยางสไตรนี-บวิทาไดอนี (styrene-butadiene rubber) เปน็ตน้

tetraethyl lead (TEL) เททระเอทิลเลด (ทีอีแอล)
สารประกอบอนิทรยีต์ะกัว่ทีม่เีลขออกเทนสงู (ด ูoctane number) 
ใช้เติมในน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) เพื่อเพิ่มเลขออกเทน 
ของน้ำามัน ซึ่งมีความเป็นพิษ ในปัจจุบันยกเลิกใช้สารชนิดนี้แล้ว
เนื่องจากปลดปล่อยอนุภาคตะกั่วออกไซด์สู่บรรยากาศ

thermal cracking การแตกตัวด้วยความร้อน 
การแตกตัวไฮโดรคาร์บอน (ดู hydrocarbons) โมเลกุลใหญ่เป็น
โมเลกุลท่ีเล็กกว่า โดยใช้ความร้อนแต่ไม่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) เช่น กระบวนการแตกตัว 
ของก๊าซออยล์ (gas oil) หรือน้ำามันเตา (ดู fuel oil)

ที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
(ก๊าซไข่เน่า) และสารประกอบเมอร์แคปทัน ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
มีจุดเดือด -62 องศาเซลเซียส ละลายในส่วนกลั่นเบา เป็นกรด
อ่อนและมีพิษรุนแรง ส่วนสารประกอบเมอร์แคปทัน สูตรทั่วไป 
R-S-H (R แทนหมู่แอลคิล) ถ้าหมู่แอลคิลเล็กจะมีฤทธิ์กัดกร่อน
มาก โดยเฉพาะกับทองแดง  เช่น เมทิลเมอร์แคปทัน (methyl 
mercaptan) และ เอทลิเมอรแ์คปทนั (ethyl mercaptan) เปน็ตน้ 
สารทัง้สองชนดินีม้กีลิน่เหมน็มาก สว่นประเภททีไ่มม่ฤีทธิก์ดักรอ่น 
ได้แก่ สารประกอบเมอร์แคปทันอื่นๆ ที่มีน้ำาหนักโมเลกุลสูง  
ซลัไฟด ์(sulfide) ไดซลัไฟด ์(disulfide) และไทโอฟนี (thiophene) 
ทำาให้ตัวเร่งปฏิกิริยา (ดู catalyst) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเสื่อม
คุณภาพ นอกจากนี้ เมื่อเผาไหม้แล้วก่อให้เกิดก๊าซกลุ่มซัลเฟอร์-
ออกไซด ์(ซลัเฟอรไ์ดออกไซดแ์ละซลัเฟอรไ์ตรออกไซด)์ เปน็มลพษิ
ทางอากาศทีร่นุแรง กระบวนการขจดัสารประกอบกำามะถนัทีม่ฤีทธิ์
กัดกร่อนถือเป็นกระบวนการที่จำาเป็นมาก มีหลายกระบวนการ 
เช่น กระบวนการเอมีน (amine process) กระบวนการเมอรอกซ์  
(ดู merox process) เป็นต้น

ก้อนกำามะถัน

sweet crude, sweet crude oil น้ํามันดิบสะอาด 
น้ำามนัดบิทีไ่มม่ฤีทธิเ์ปน็กรด มปีรมิาณกำามะถนันอ้ยกวา่ 0.5% อาจ
มีปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์เพียงเล็กน้อย
เท่านั้น (ดู sweet crude หมวดการตลาด ประกอบ)

sweet gas ก๊าซชนิดสะอาด
ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ที่ไม่มีฤทธิ์เป็นกรด มีปริมาณก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfide) และคาร์บอนไดออกไซด์
ต่ำา (ดู carbon dioxide)

sweetening การแยกก๊าซกรด, การลดความเป็นกรด
การแยกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ดู hydrogen sulfide) และ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ดู carbon dioxide) ออกจากก๊าซธรรมชาติ 
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three-phase separator หน่วยแยกชนิด 3 วัฏภาค
เครื่องแยกสารแบบ 3 สถานะ เช่น การแยกก๊าซ น้ำา และ
น้ำามัน ออกจากกัน เป็นกระบวนการแยกขั้นต้น มักใช้ที่แท่นผลิต
ที่รับปิโตรเลียมจากหลุมผลิต ก่อนนำาก๊าซและน้ำามันที่ ได้ไปเข้า
กระบวนการแยกต่อไป

treating การปรับปรุงคุณภาพ, การบําบัด
การเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบหรือผลผลิต หรือ การกำาจัดสารเคมีบาง
ชนิดที่เจือปนอยู่ในวัตถุดิบหรือผลผลิต เช่น การเพิ่มเลขออกเทน 
(ดู octane number) ของผลิตภัณฑ์น้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) 
การกำาจัดโลหะหนักหรือกำามะถันออกจากน้ำามัน

treating process กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ, กระบวนการ
บําบัด  
กระบวนการปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น การบำาบัดด้วย
ไฮโดรเจน (ดู hydrotreating) ซึ่งใช้ไฮโดรเจนช่วยจับสารประกอบ
ไนโตรเจน (ดู nitrogen compound in crude oil) หรือ
สารประกอบกำามะถัน (ดู sulfur compound) ที่ปนเปื้อนออกจาก
น้ำามนั เพือ่ทำาใหผ้ลติภณัฑบ์รสิทุธิข์ึน้ รวมถงึกระบวนการปรบัแตง่
ผลิตภัณฑ์น้ำามัน เช่น การเติมสารเติมแต่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์น้ำามัน
มีสมบัติเป็นไปตามข้อกำาหนดตามมาตรฐาน

ultimate analysis การวิเคราะห์แบบแยกธาตุ
การวิเคราะห์ส่วนประกอบของเชื้อเพลิงโดยแยกออกเป็นชนิดของ
ธาตุสำาคัญในเชื้อเพลิง ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน 
กำามะถัน ออกซิเจน เป็นต้น รายงานเป็นปริมาณร้อยละของธาตุ
ต่างๆ อาจใช้ในการคำานวณค่าความร้อนของเชื้อเพลิงโดยใช้สูตร
คำานวณของดูลอง (Dulong’s formula) ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้แยก
คำานวณเฉพาะเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว หรือก๊าซ

ultrafi ltration การกรองแบบแอลตราฟิลเทรชัน, การกรอง
ละเอียดยิ่งยวด
การกรองที่ใช้เยื่อเเผ่นกรองแบบละเอียดที่มีรูพรุนขนาดเล็กมาก 
(microporous) สำาหรบัเเยกคอลลอยด ์(colloid) ออกจากน้ำา เเละ
สารโมเลกุลเล็กอื่นๆ เยื่อเเผ่นแบบละเอียดมีขนาดรูพรุนประมาณ  
2-20 นาโนเมตร (20-2,000 อังสตรอม) ความดันที่ใช้ในระบบ
ต่ำากว่าระบบออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis) คือประมาณ 
100-800 กิโลปาสกาล (1-8 psi) เหมาะสำาหรับการเเยกหรือเพิ่ม
ความเข้มข้นของโปรตีน การบำาบัดน้ำาทิ้ง การทำาให้น้ำาใส เป็นต้น

หน่วยแยกชนิด 3 วัฏภาค

ถาดที่ใช้ในหอกลั่น

toluene ทอลิวอีน 
สารประกอบแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) หรือรู้จักกันในชื่อ
เมทลิเบนซนี (methylbenzene) หรอื ฟนีลิมเีทน (phenylmethane) 
สูตรโมเลกุล C

6
H

5
CH

3
 เป็นของเหลวที่ไม่ละลายน้ำา กลิ่นคล้าย

สีทาบ้าน ผลิตจากการกลั่นน้ำามันดิบ (ดู crude oil) หรือ
กระบวนการแตกตัวของแนฟทา (naphtha) เป็นสารตั้งต้น (ดู 
feedstock) และเป็นตัวทำาละลาย (ดู solvent) ที่นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรม เป็นสารระเหยที่สูดดมแล้วเสพติดได้เช่นเดียวกับตัว
ทำาละลายอื่น

CH3

ทอลิวอีน

tray ถาด 
ถาดทีใ่ชต้ดิตัง้เปน็ชัน้ ๆ  ภายในหอกลัน่ลำาดบัสว่น (ด ูfractionating 
column) อาจมีจำานวน 3-4 ชั้นจนถึงหลายสิบชั้นขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการกลั่นแยก ออกแบบให้มีช่องหรือรูจำานวนมาก
เพื่อให้ไอผ่านขึ้นไปสัมผัสกับของเหลวในถาด มีขอบเพื่อให้ส่วน
ที่เดือดและควบแน่นเป็นของเหลวขังอยู่ในถาดและมีช่องไหลล้น
สู่ถาดด้านล่าง มีหลายแบบ เช่นแบบตะแกรง (ดู sieve tray) 

แบบวาล์ว (valve tray) แบบมีฝาครอบ (ดู bubble cap tray) 
และแบบขั้นบันได (ดู cascade tray)
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Universal Oil Products (UOP) บริษัท ยูนิเวอร์ซัลออยล์ 
พรอดักส์ (ยูโอพี)
บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2457 ในชื่อ
เนชันนัลไฮโดรคาร์บอน (National Hydrocarbon Company) 
โดยนักประดิษฐ์ชาวแคลิฟอร์เนียชื่อ เจสซี เอ. ดับบส์ (Jesse 
A. Dubbs) ร่วมกับนักอุตสาหกรรมชาวชิคาโกชื่อ เจ. อ็อกเดน  
อาร์เมอร์ (J. Ogden Armour) ในปีต่อมา บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ยูนิเวอร์ซัลออยล์พรอดักส์ หรือยูโอพี เป็นสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการกลั่นปิโตรเลียม ก๊าซ การผลิตปิโตรเคมี และ
การทดสอบผลิตภัณฑ์ ทีมวิศวกรของบริษัทได้คิดค้นงานวิจัยและ
เปน็เจา้ของสทิธบิตัรกระบวนการตา่งๆ มากมาย นอกจากนี ้ยงัเปน็
ที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำาไร รวมถึงให้คำาปรึกษา
ในการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอีกด้วย  

universal viscosity ค่าความหนืดมาตรฐาน
ค่าความหนืดจลนศาสตร์ในหน่วยเอสยูเอส (SUS) หาได้จากระยะ
เวลา (วินาที) ที่ของไหลปริมาณ 60 มิลลิลิตรไหลผ่านหลอด 
คะพิลเลอรี (capillary) ในเคร่ืองมือสำาหรับวัดความหนืดเซย์บอลต์ 
(Saybolt universal viscometer) ในสภาวะและอุณหภูมิท่ีกำาหนด 
โดยสามารถเปล่ียนค่าความหนืดจลนศาสตร์ในหน่วยเอสยูเอสเป็น
หน่วยเซนติสโตกได้โดยใช้ตารางอ้างอิงในมาตรฐาน ASTM D 2161

upstream petroleum industry อตุสาหกรรมปโิตรเลยีมตน้น้าํ, 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมขั้นต้น
อตุสาหกรรมปิโตรเลียมข้ันต้น (ดู petroleum) เก่ียวข้องกับการสำารวจ
และผลิตเป็นหลัก เร่ิมจากการสำารวจแหล่งกักเก็บน้ำามันดิบ (ดู crude 
oil) หรือก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ท่ีอยู่ภายในช้ันหินใต้เปลือก
โลก การขุดเจาะทดสอบปริมาณสำารอง การขุดเจาะเพ่ือผลิตน้ำามันดิบ
หรือก๊าซธรรมชาติข้ึนมายังบนพ้ืนผิว จนถึงข้ันตอนการขนส่งน้ำามันดิบ
ท่ีได้ไปยังโรงกล่ันน้ำามันดิบ และการขนส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ (ดู downstream petroleum industry ประกอบ)

vacuum distillation การกลั่นสุญญากาศ
การกลั่นที่ความดันต่ำากว่าความดันบรรยากาศ ประมาณ 25-40 
มลิลเิมตรปรอท เพือ่ปอ้งกนัการสลายตวัของสารทีอ่ณุหภมูสิงู และ/
หรอืทำาใหส้ว่นทีไ่มส่ามารถกลัน่ไดท้ีค่วามดนัปกตแิลว้กลัน่แยกออก
มาไดเ้พิม่เตมิ ใชใ้นการกลัน่แยกน้ำามนัสว่นหนกัหรอืกากกน้หอกลัน่ 
(ดู residue) จากหอกลั่นลำาดับส่วน (ดู fractionating column) ที่
ความดนับรรยากาศในโรงกลัน่น้ำามนั เปน็หนว่ยปฏบิตักิารสำาคญัใน
โรงกลั่นน้ำามันหล่อลื่น ใช้ผลิตน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน (ดู base oil) 
หลายชนิด ได้ผลิตภัณฑ์ข้างเคียงคือ ไข (ดู wax) และยางมะตอย 
(ดู asphalt) คุณภาพสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำามันดิบตั้งต้น

vacuum distillation unit หน่วยกลั่นสุญญากาศ
หอกลั่นลำาดับส่วนที่ความดันสุญญากาศ หน่วยกลั่นน้ำามันที่รับ
น้ำามันหนักหรือกากก้นหอกลั่น (ดู residue) จากหอกลั่นน้ำามันดิบ 

(ดู crude oil) มากลั่นต่อที่สภาวะความดันต่ำากว่าบรรยากาศใกล้
กับความดันสุญญากาศ เช่น 25-40 มิลลิเมตรปรอท เป็นคอลัมน์
ขนาดใหญแ่ละเตีย้ เนือ่งจากอตัราสว่นของปรมิาตรไอตอ่ของเหลว
สูงมากกว่าหอกลั่นที่ความดันบรรยากาศ ได้ผลิตภัณฑ์หลักเป็น
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน (ดู base oil) 

vacuum gas oil, vacuum distillate ก๊าซออยล์สุญญากาศ, 
ดิสทิลเลตสุญญากาศ
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการกล่ันน้ำามันหนักท่ีมีโมเลกุลสูงเช่น กากก้นหอ 
กล่ัน (ดู residue) โดยใช้กระบวนการกล่ันสุญญากาศ (ดู vacuum 
distillation) ได้แก่ น้ำามันดีเซล (ดู diesel fuel) แนฟทา (naphtha) 
เป็นต้น 

vacuum pump ปั๊มสุญญากาศ
อุปกรณ์ที่ใช้สำาหรับดึงอากาศออกจากระบบปิด ทำาให้เกิดภาวะ
สุญญากาศภายในระบบปิดนั้น

vacuum residue กากก้นหอกลั่นสุญญากาศ
กากน้ำามันหนักที่ออกจากด้านล่างสุดของหอกลั่นสุญญากาศ 

viscosity ความหนืด 
ความสามารถในการต้านทานการไหลของของเหลว ของไหลท่ีมี
แรงต้านมากจะมีความหนืดมาก ของไหลท่ีมีแรงต้านน้อยจะมีความ
หนืดน้อย เป็นสมบัติทางกายภาพของของไหล ท้ังก๊าซและของเหลว 
การวัดความหนืดทำาโดยวัดแรงต้านทานการไหลภายในของของไหล 
เม่ือมีแรงมากระทำา (F-force) ในทิศทางขนานกับพ้ืนผิว เรียก  
แรงต้านท่ีเกิดข้ึนน้ีว่า แรงเฉือน (shear force) หน่วยของความหนืดคือ 
เซนติพอยส์ (ดู centipoise) หรือเซนติสโตก (ดู centistoke)

viscosity index (VI) ดัชนีความหนืด (วีไอ)
ค่าที่แสดงการเปลี่ยนแปลงความหนืดจลนศาสตร์ (kinematic 
viscosity) ของน้ำามันหล่อลื่นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ถ้าดัชนี
ความหนืดสูงแสดงว่าความหนืดจลนศาสตร์เปลี่ยนแปลงน้อย
เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง หรือในทางกลับกัน ถ้าดัชนีความหนืด
ต่ำาแสดงว่าความหนืดจลนศาสตร์เปลี่ยนแปลงมากเมื่ออุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง เป็นค่าที่มีความสำาคัญที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพ
การหล่อลื่น โดยเฉพาะการใช้งานน้ำามันหล่อลื่นในบริเวณที่
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมาก สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (ดู 
hydrocarbons) ประเภทพาราฟิน (ดู paraffins) มีดัชนีความ
หนืดสูงกว่าประเภทแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) ในผลิตภัณฑ์
น้ำามนัหลอ่ลืน่สำาเรจ็รปูมสีารเพิม่ดชันคีวามหนดื (viscosity index 
improver) เปน็สารพอลเิมอร ์(ด ูpolymer) เชน่ พอลไิอโซบวิทลีนี 
เมทาครเีลต (polyisobutylene methacrylate) ซึง่สายโซจ่ะจบัตวั
กันเป็นก้อนที่ปลายโซข่องโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนของน้ำามันหล่อลื่น
ที่อุณหภูมิต่ำา ที่อุณหภูมิสูงขึ้นสายโซ่จะคลายออกทำาให้ความหนืด
ของน้ำามันเปลี่ยนแปลงไม่มาก สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ประเทศ
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การกลั่นน้ำามันและการแยกก๊าซธรรมชาติ

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 111

สหรฐัอเมรกิา (Society of Automotive Engineer, SAE) กำาหนด
ดัชนีความหนืดของน้ำามันหล่อลื่นสำาหรับยานพาหนะ เป็นค่า SAE 
และช่วงของค่าดังกล่าว 

Watson characterization factor (K
W
) แฟคเตอร์การกําหนด

ลักษณะวัตสัน
แฟคเตอร์ที่แสดงถึงสัดส่วนระหว่างสารพาราฟิน (ดู paraffins) 
กับสารแอโรแมติกส์ (ดู aromatics) ที่เป็นองค์ประกอบของน้ำามัน
ดิบ (ดู crude oil) น้ำามันดิบที่มีปริมาณสารแอโรแมติกส์สูงมีค่า 
K

W
 น้อยกว่า 10 แต่ถ้ามีปริมาณสารพาราฟินสูงมีค่าประมาณ 15 

น้ำามันดิบส่วนใหญ่มักมีช่วงของค่า K
W
 ที่แคบ โดยมีค่า 10.5 เมื่อ

มีสารแนฟทีนมาก และ 12.9 เมื่อมีสารพาราฟินมาก

wax, paraffin wax, petroleum wax ไข, ไขพาราฟิน
ของแข็งที่ตกผลึกออกมาเมื่อน้ำามันหล่อลื่น (ดู lubricant) หรือ
น้ำามันส่วนที่หนักกว่าเย็นตัวลงหรือถูกทำาให้เย็น ในอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม (ดู petroleum) ไขได้จากกากก้นหอกลั่น (ดู residue) 
ทีไ่ดจ้ากกระบวนการกลัน่น้ำามนัดบิฐานพาราฟนิ พบไดท้ัง้ในสถานะ
ที่เป็นของเหลว กึ่งเหลวกึ่งแข็ง หรือของแข็ง ไขหรือกากไขที่ได้
จากน้ำามันหล่อลื่นหรือน้ำามันส่วนที่หนักกว่าที่เย็นตัวลงเรียกว่า 
สแล็กแว็กซ์ (slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำามันสูง ต้องนำามา
ผ่านกระบวนการสกัดน้ำามันออกได้ไขพาราฟินที่มีปริมาณน้ำามัน
เป็นไปตามข้อกำาหนดมาตรฐาน ใช้ในผลิตภัณฑ์หลายประเภท 
เช่น เทียนไข กระดาษไขบางชนิด ยาหม่อง เครื่องสำาอางบำารุง
ผิว เป็นต้น

CH
3

CH
3

ออร์โท-ไซลีน

H
3
C CH

3

เมทา-ไซลีน พารา-ไซลีน

H
3
C

CH
3

West Texas Intermediate (WTI) น้ํามันดิบเวสต์เท็กซัส 
(ดับเบิลยูทีไอ)
น้ำามันดิบ (ดู crude oil) ที่มีความหนาแน่นและปริมาณกำามะถัน
ต่ำา ใช้ราคาของน้ำามันดิบเวสต์เท็กซัสเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 
เปรียบเทียบ (ดู benchmark ในหมวดการตลาด) ในการพิจารณา
ราคาน้ำามันดิบและราคาของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำามันใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

wet gas ก๊าซชนิดเปียก
ก๊าซธรรมชาติ (ดู natural gas) ที่มีปริมาณไฮโดรคาร์บอน 
(ดู hydrocarbons) ควบแน่นเป็นของเหลวที่บรรยากาศปกติ
มากกว่า 0.3 แกลลอนต่อล้านลูกบาศก์ฟุตของก๊าซ ได้จาก
แหล่งก๊าซธรรมชาติบางแหล่ง ตัวอย่างเช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติ 
ในอ่าวไทย มีก๊าซมีเทน (ดู methane) ประมาณร้อยละ 60-70  
อีเทน (ดู ethane) ร้อยละ 10 โพรเพน (ดู propane) ร้อย
ละ 5 บิวเทน (ดู butane) และที่หนักกว่า ประมาณร้อยละ 
3 ต้องผ่านก๊าซธรรมชาติชนิดเปียกจากหลุมผลิตเข้าเครื่องแยก
สถานะ เพื่อแยกน้ำาก่อน แล้วจึงผ่านกระบวนการแยกคอนเดนเสท 
(ดู condensate) ก่อนนำาไปลดความชื้น ขั้นตอนการแยกน้ำา  
คอนเดนเสท และความชื้น ทำาเพื่อป้องกันปัญหาการควบแน่นใน
ท่อขนส่งเพื่อส่งไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติ สามารถนำาคอนเดน
เสทที่แยกได้ไปจำาหน่ายหรือเพิ่มคุณค่าโดยการกลั่นแยกส่วนกลั่น
เบาเพื่อผสมเป็นน้ำามันเบนซิน (ดู gasoline) และจากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติยังได้ไฮโดรคาร์บอน อีเทน โพรเพน และบิวเทนที่เป็น 
สารป้อนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ดู petroleum) จึงสามารถเพิ่ม
คุณค่าแหล่งก๊าซธรรมชาติชนิดเปียกได้มากกว่าชนิดแห้ง

working pressure ความดันใช้งาน 
ความดันที่ใช้จริงภายในกระบวนการ ต้องไม่เกินค่าความดันใช้งาน 
มิฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้

xylene ไซลีน
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนกลุม่แอโรแมตกิส ์(ด ูaromatics) สตูร
โมเลกุล C

8
H

10
 เป็นของเหลวไม่มีสี มีกลิ่นฉุน ไวไฟ ได้จากการ

กระบวนการรฟีอรม์ (ด ูreforming process) หรอืจากกระบวนการ
เติมหมู่แอลคิล (alkylation) ลงในวงแหวนเบนซีน (ดู benzene) 
ไซลีนมี 3 ไอโซเมอร์ คือ ออร์โท-ไซลีน (ดู ortho-Xylene)  
เมทา-ไซลนี (ด ูmeta-Xylene) และพารา-ไซลนี (ด ูpara-Xylene) 
ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก 
อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ ใช้เป็นตัวทำาละลาย (ดู solvent) 
รวมถึงสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มเลขออกเทน (ดู octane number) ให้
กับน้ำามันเบนซิน

ไขพาราฟิน
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ระบ
บล

อจ
ิสต

ิกส
์ปิโ
ตร

เล
ียม

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน116

additive สารเติมแต่ง, สารเคมีเพิ่มคุณภาพน้ำามัน
สารเคมีที่ใช้ผสมในน้ำามันเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ โดยทั่วไปมี 2 
กลุ่มใหญ่ คือ 1. สารทำาความสะอาด หรือสารซักฟอก (cleaning 
package หรือ detergent package) สารกลุ่มนี้ใช้ช่วยทำาความ
สะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เช่น ท่อไอดี ลิ้นไอดี ลิ้นไอเสีย และ
ชิ้นส่วนในห้องเผาไหม้อื่นๆ โดยช่วยขจัดคราบเขม่าตกค้างออก
ไป 2. สารเพิ่มสมรรถนะ (performance package) สารกลุ่มนี้
ช่วยทำาให้เครื่องยนต์ทำางานดีขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผา
ไหม้ เพิ่มอัตราเร่งของเครื่องยนต์ ทำาให้เครื่องยนต์เดินเรียบ และ
ตอบสนองดีขึ้น สารเติมแต่งสามารถใช้ได้พร้อมกันทั้ง 2 กลุ่ม  
หรือเลือกใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และสามารถเติมได้ทั้งน้ำามันใส เช่น 
แก๊สโซฮอล เบนซิน ดีเซล น้ำามันเตา และน้ำามันหล่อลื่น โดยทั่วๆ 
ไปน้ำามันพื้นฐานที่มาจากโรงกลั่นน้ำามัน จะเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของทางราชการและมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน บริษัทน้ำามันจะเติม
สารเพิ่มคุณภาพของแต่ละบริษัทลงไปเพื่อสร้างจุดขายด้านการ
ตลาด ทัง้นีค้ณุสมบตัแิละปรมิาณของสารเพิม่คณุภาพทีบ่รษิทัน้ำามนั
แต่ละแห่งใช้ก็จะแตกต่างกันไป

additive injection การผสมสารเติมแต่ง, การผสมสารเพิ่ม
คุณภาพน้ำามัน
การฉดีสารเคมเีพิม่คณุภาพเขา้ไปผสมกบัน้ำามนัพืน้ฐาน ขณะกำาลงั
จ่ายน้ำามันลงในถังขนส่งของรถบรรทุกน้ำามันที่คลังน้ำามัน การ
เติมสารเติมแต่งนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ให้มี
ปริมาณถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

10-wheel truck รถขนส่งน้ำามันสิบล้อ
ดู oil tanker

absorbent วัสดุซับน้ำามัน
วัสดุประเภทพลาสติกหรือใยธรรมชาติที่ทำาให้มีลักษณะเป็นแผ่น 
ม้วน หรือถุงท่อนกลมยาว (sock) เพื่อซับน้ำามัน พื้นผิววัสดุ
สามารถดดูซมึน้ำามนัไดด้ ีเหมาะสำาหรบัใชซ้บัคราบน้ำามนัทีเ่ปน็ฟลิม์
บาง หรือน้ำามันที่รั่วหกไม่มาก เป็นอุปกรณ์สำาคัญอย่างหนึ่งที่ต้องมี
ติดรถขนส่งน้ำามัน หรือเป็นอุปกรณ์ขั้นต้นที่จะใช้ซับน้ำามันรั่วหกใน
โรงงานหรือในคลังน้ำามัน

03

ม้วนซับคราบน้ำามัน

แผ่นซับคราบน้ำามัน
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air separator อุปกรณ์แยกอากาศออกจากน้ำามัน
อุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่แยกอากาศออกจากน้ำามันก่อนที่น้ำามันจะไหล
เข้าสู่มาตรวัดปริมาตรน้ำามัน เพราะหากมีอากาศเข้าไปในมาตร
วัดปริมาตรน้ำามัน อากาศจะไปแทนที่น้ำามันทำาให้การวัดปริมาตร
น้ำามันผิดพลาดได้

automatic tank dipping, auto tankage เครื่องมือวัดระดับ
และอุณหภูมิของน้ำามันอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติสำาหรับวัดระดับน้ำามันและอุณหภูมิของน้ำามัน 
ซึง่ตดิตัง้ไวใ้นถงัเกบ็น้ำามนั โดยมกีารเชือ่มสญัญาณจากเครือ่งมอืวดั
ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ในสำานักงาน โดยที่ตั้งโปรแกรมให้คำานวณ
ปริมาณน้ำามันที่เก็บอยู่ในถัง ให้สามารถแสดงปริมาณน้ำามันและ
อุณหภูมิขณะนั้นๆ ได้ และยังกำาหนดให้เตือนเมื่อระดับน้ำามันมี
ความผิดปกติได้อีกด้วย เช่น เมื่อระดับน้ำามันสูงหรือต่ำากว่าเกณฑ์
ที่กำาหนด เป็นต้น

ambient temperature อุณหภูมิโดยรอบ
อุณหภูมิบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ 
กำาลังทำางานอยู่

Rosemount 5601
Non-contacting
Radar 10 GHZ

APEXTM

Non-contacting
Radar 24 GHz

Rosemount 3310
Guided Wave Radar

เครื่องมือวัดระดับและอุณหภูมิของน้ำามันอัตโนมัติแบบใช้เรดาร์วัดระดับน้ำามัน

เครื่องมือวัดระดับและอุณหภูมิของน้ำามันอัตโนมัติ แบบใช้ลูกลอยวัดระดับน้ำามัน

อุปกรณ์แยกอากาศออกจากน้ำามัน
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barge transport การขนส่งทางเรือ
การขนสง่ทางเรอื สามารถขนสง่ไดท้ัง้ผลติภณัฑน์้ำามนัและกา๊ซ อกี
ทั้งยังขนส่งได้คราวละมากๆ ด้วยค่าขนส่งต่อหน่วยที่ถูกที่สุด การ
ขนส่งขั้นต้น (ดู primary transport) ในประเทศไทย ใช้การขนส่ง
ทางเรอืเปน็หลกั มาเปน็เวลานานแลว้ โดยเปน็การขนสง่ผลติภณัฑ์
ปิโตรเลียมนานาชนิดจากโรงกลั่นน้ำามันต่างๆ บริเวณจังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง ไปยังคลังน้ำามันต่างๆ ในภาคกลางและภาคใต้ 
(ดู pipeline transport และ rail transport ประกอบ)

bill of lading (BL) เอกสารการขนส่งสินค้า, ใบตราส่งสินค้า 
(บีแอล)
เอกสารท่ีแสดงปริมาณของน้ำามันท่ีขนส่งมาจากต้นทางและสูบถ่าย
เข้าสู่คลังน้ำามัน เป็นเอกสารสำาคัญท่ีใช้ยืนยันปริมาณน้ำามันระหว่าง
เรือขนส่งท่ีนำาน้ำามันมาส่งกับคลังน้ำามันซ่ึงเป็นผู้รับน้ำามันกับเรือ 
ขนส่งท่ีนำาน้ำามันมาส่ง รวมท้ังยังเป็นเอกสารท่ีให้รายละเอียดผู้ส่ง และ
ใช้แสดงสิทธิการครอบครองน้ำามันด้วย กรมศุลกากร กระทรวงการ
คลังเรียกเอกสารน้ีว่าใบตราส่งสินค้า

blending tank ถังผสมน้ำามัน
ถังเหล็กที่ใช้ผสมน้ำามันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
น้ำามนัทีต่รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค และมคีณุสมบตัติรงตาม
ข้อกำาหนดต่างๆ ของทางราชการ เช่น การผสมน้ำามันเบนซินพื้น
ฐาน (ร้อยละ 90 โดยปริมาตร) รวมกับเอทานอล (ร้อยละ 10 โดย
ปรมิาตร) เพือ่ใหไ้ดน้้ำามนัแกส๊โซฮอล เปน็ตน้ ถงัผสมน้ำามนัมหีลาย

ขนาดต่างๆ กัน เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตและ
ความต้องการของตลาด การผสมน้ำามันในถังผสม
อาจใช้เครื่องสูบหรือปั๊มสูบน้ำามันให้หมุนวนในถัง 
จนน้ำามนัผสมเขา้เปน็เนือ้เดยีวกนั แตห่ากเปน็การ
ผสมในถังขนาดเล็กอาจใช้ใบพัดกวนในถังก็ได้  
เมือ่ผสมน้ำามนัไดค้ณุสมบตัทิีต่อ้งการแลว้ มกัจะสบู
ถา่ยน้ำามนัออกจากถงัผสมไปเกบ็ไวใ้นถงัอืน่ เพือ่รอ
การขนส่งไปยังลูกค้า ถังผสมก็จะว่างและพร้อม
ผสมน้ำามันในครั้งต่อไป 

block train ขบวนรถไฟเฉพาะ
ขบวนรถไฟขนส่งน้ำามัน ซึ่งประกอบด้วยหัวลาก
และตู้ขนส่งน้ำามันจำานวน 12-15 ตู้ น้ำามันที่บรรจุ
อยูใ่นแตล่ะตู ้อาจเปน็ของบรษิทัเดยีวกนัหรอืหลาย
บริษัทก็ได้ แต่ควรมีต้นทางและปลายทางร่วมกัน 
เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง

ballast water น้ำาถ่วงเรือ, น้ำาอับเฉาเรือ
น้ำาที่สูบเข้าไปถ่วงตัวเรือให้ตัวเรือจมลงในระดับที่เหมาะสม ภาย
หลังการสูบถ่ายน้ำามันออกจากเรือขนส่งน้ำามันเข้าสู่ถังเก็บในคลัง
น้ำามัน เพื่อปรับความเสถียรและการทรงตัวของตัวเรือ น้ำาถ่วงเรือ
เป็นน้ำาที่มีการปนเปื้อน จึงห้ามสูบทิ้งลงในทะเลหรือแม่น้ำา จะสูบ
ออกจากเรือได้เฉพาะที่ท่าเรือที่มีระบบบำาบัดน้ำาถ่วงเรือเท่านั้น

barge เรือขนส่งน้ำามัน
เรือสำาหรับขนส่งน้ำามัน ภายในลำาเรือแบ่งเป็นช่องๆ เช่นเดียว
กับรถขนส่งน้ำามัน เพื่อแบ่งบรรจุน้ำามันเป็นส่วนๆ มีท่อเชื่อมไปที่
ปั๊มเพื่อสูบถ่ายน้ำามันออกจากเรือไปสู่ถังเก็บ เรือขนส่งน้ำามันเป็น
พาหนะที่ต้องมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากบรรทุกสินค้าไวไฟ เรือ
และอุปกรณ์บนเรือจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด นอกจาก
นัน้ ผูป้ฏบิตังิานบนเรอืยงัตอ้งไดร้บัการฝกึอบรมในเรือ่งการทำางาน
เกี่ยวข้องกับน้ำามันโดยเฉพาะ ลำาเรือของเรือขนส่งน้ำามันรุ่นใหม่มี
เปลอืกเรอืสองชัน้ เพือ่ปอ้งกนัน้ำามนัรัว่หกไหลลงสูแ่หลง่น้ำาในกรณี
ทีเ่รอืประสบอบุตัภิยั เรอืทีใ่ชข้นสง่น้ำามนัดบิจากแหลง่ผลติไปยงัโรง
กลั่นน้ำามัน อาจมีขนาดใหญ่ถึง 300,000 ตัน จัดเป็นเรือขนาดใหญ่
มาก (very large crude carrier, VLCC) สว่นเรอืทีใ่ชข้นสง่น้ำามนั
สำาเรจ็รปูในประเทศไทย จากโรงกลัน่น้ำามนัถงึคลงัน้ำามนั มกัมขีนาด
ไม่เกิน 2,000 ตัน ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะกับความลึกของแม่น้ำาส่วน
ใหญ่ภายในประเทศ

เรือขนส่งน้ำามัน
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bottom loading การบรรจนุ้ำามนัเขา้ทางกน้ถงัของรถขนสง่น้ำามนั
การเตมิน้ำามนัเขา้ทางกน้ถงัของรถขนสง่น้ำามนัทีค่ลงัน้ำามนั โดยงวง
เติมน้ำามันซึ่งเป็นท่อยางจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับท่อรับน้ำามันด้าน
ล่างของถังขนส่งน้ำามัน น้ำามันที่ไหลเข้าทางด้านล่างของถังจะดัน
ไอน้ำามันในถังที่อยู่เหนือระดับน้ำามันให้ไหลออกทางด้านบนของถัง 
ผ่านท่อระบายไอไปสู่อุปกรณ์ควบคุมไอน้ำามัน (ดู vapor recovery 
unit) เพื่อควบคุมไอน้ำามัน ใช้กับการเติมน้ำามันใส (ดู white oil) 
คือน้ำามันเบนซิน และดีเซล โดยเฉพาะ การเติมน้ำามันเข้าถังด้วย
ระบบนี้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเติม
น้ำามันได้ เนื่องจาก 1. ไม่มีไอน้ำามันกระจายอยู่บริเวณแท่นเติม
น้ำามัน เป็นการลดมลพิษที่ปล่อยสู่บรรยากาศ และลดโอกาสเกิด
ระเบดิ รวมทัง้ปลอดภยัตอ่สขุภาพของพนกังานมากขึน้ 2. สามารถ
เพิม่ความเรว็ในการเตมิน้ำามนัเขา้สูถ่งัขนสง่ โดยเตมิน้ำามนัพรอ้มกนั
หลายงวงได ้นอกจากนัน้ ยงัเพิม่ความเรว็ของน้ำามนัในทอ่ใหส้งูกวา่
การเติมทางด้านบนได้ถึง 2-3 เท่า 3. พนักงานทั้งหมดทำางานอยู่
บนพื้นลานโดยไม่ต้องปีนขึ้นไปทำางานบนถังขนส่งน้ำามัน เป็นการ
เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย 

breathing loss การที่ไอน้ำามันระเหยออกจากถังบรรจุเมื่อ
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ไอน้ำามันที่ต้องระบายออกจากถังขนาดใหญ่ชนิดหลังคาติดตาย 
(ดู cone roof tank) ซึ่งภายในถังบรรจุน้ำามันนั้น จะมีไอน้ำามัน
ลอยอยู่ในช่องว่างระหว่างระดับน้ำามันกับหลังคา โดยในช่วงเวลา
กลางวันที่ถังได้รับความร้อนจากแสงแดด ปริมาณของไอน้ำามัน
จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำาให้ความดันในถังเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ตั้งไว้ วาล์วควบคุมความดันภายในถังเก็บน้ำามัน (ดู PV valve) 
จะทำาหนา้ทีร่ะบายไอน้ำามนัออกจากถงั และเมือ่ถงึเวลากลางคนืซึง่
ถังจะเย็นลง ไอน้ำามันจะหดตัวลง ภายในถังจึงมีความดันน้อยกว่า
บรรยากาศภายนอก วาลว์ควบคมุความดนัจะทำาหนา้ทีเ่ปดิใหอ้ากาศ
ภายนอกไหลเข้าไปในถัง สภาวะเช่นนี้จะคล้ายกับการที่ถังหายใจ
เข้าในเวลากลางคืน และหายใจออกในเวลากลางวัน ซึ่งทำาให้มีไอ
น้ำามันระบายออกจากถัง เป็นการสูญเสียปริมาณน้ำามันบางส่วนไป

bullet tank ถังเหล็กบรรจุก๊าซแนวนอน
ถังเหล็กทรงกระบอกแนวนอน มีหัวท้ายโค้งมนสำาหรับบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefi ed petroleum gas) มักมีขนาดบรรจุ
น้อยกว่าถังบรรจุก๊าซทรงกลม แบบลูกบอล (ดู sphere และ ดู 
LPG storage tank ประกอบ) 

ถังเหล็กบรรจุก๊าซแนวนอน

bund wall เขื่อน, กำาแพงเก็บกักน้ำามัน
เขื่อนหรือกำาแพงที่สร้างล้อมรอบถังน้ำามันหรือกลุ่มถังน้ำามัน 
(ดู tank farm) ภายในคลังน้ำามัน เพื่อจำากัดน้ำามันที่อาจรั่วหก
ไหลออกจากระบบท่อหรือจากถังน้ำามันให้อยู่ภายในแนวเขื่อน 
เพื่อควบคุมความเสียหายและลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ปัจจุบัน
นิยมเทคอนกรีตบนพื้นดินรอบบริเวณกลุ่มถังน้ำามันเพื่อป้องกันไม่
ให้น้ำามันรั่วซึมลงสู่พื้นดินด้วย เขื่อนควรจะมีความสูงพอที่จะกัก
เก็บน้ำามันจากถังใบใหญ่ที่สุดที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ 

cargo line ท่อรับน้ำามัน
ดู receiving pipe

cold work งานที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
งานทีท่ำาแลว้ไมเ่กดิประกายไฟและความรอ้น ซึง่อาจเปน็สาเหตขุอง
เพลงิไหมห้รอืการระเบดิในพืน้ทีเ่สีย่งได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณ
ทีม่ไีอน้ำามนัเชือ้เพลงิ เชน่ งานทาส ีงานตรวจสอบอปุกรณ ์เปน็ตน้ 
(ดู hot work ประกอบ)

common product pipeline ท่อน้ำามันร่วม
ท่อที่ใช้สูบถ่ายน้ำามันได้หลายชนิด ในการใช้ท่อร่วมต้องทำาความ
สะอาดท่อก่อนเปลี่ยนชนิดน้ำามันที่จะส่งผ่านท่อ จึงเป็นการเพิ่ม
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานและทำาใหม้โีอกาสเกดิการปนเปือ้นของน้ำามนั
ต่างชนิด แต่ข้อดีคือใช้จำานวนท่อน้อย ซึ่งช่วยลดภาระการลงทุน
และการบำารุงรักษา (ดู dedicated product pipeline ประกอบ)

การบรรจุน้ำามันเข้าทางก้นถังของรถขนส่งน้ำามัน
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cone roof tank, fi xed roof tank  ถังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิงชนิดหลังคาติดตาย
ถงัเหลก็ทรงกระบอกแนวตัง้ มหีลงัคาเปน็รปูโคนปลายแหลมหรอืโดมโคง้มน มขีนาด
บรรจุตั้งแต่ 100,000 ลิตร ไปจนถึงหลายสิบล้านลิตร เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3 
เมตร ถึง 60 เมตร ด้วยเหตุที่ถังชนิดนี้ใช้เก็บน้ำามันซึ่งเป็นวัตถุไวไฟ จึงต้องสร้าง
อย่างปลอดภัยตามข้อกำาหนดของกฎหมายและข้อกำาหนดสากล เช่น มาตรฐานเอ
พีไอ (American Petroleum Institute, API) มาตรฐานเอ็นเอฟพีเอ (National 
Fire Protection Association, NFPA) และต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
และความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยอย่างน้อยต้องมีท่อรับน้ำามัน (ดู cargo line) 
หรือท่อจ่ายน้ำามัน (ดู delivery line) ท่อวัดระดับน้ำามัน (dip pipe) ท่อสำาหรับถ่าย
น้ำามันก้นถัง (ดู drain point) รวมทั้งมีท่อระบายไอน้ำามัน (ดู vent) และสายดิน 
ถังน้ำามันชนิดนี้พบได้ทั่วไปในคลังน้ำามัน และใช้เก็บน้ำามันหรือสารเคมีได้ทุกชนิด 
(ดู external fl oating roof, fl oating roof และ internal fl oating roof ประกอบ)
 

ถังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิงชนิดหลังคาติดตาย

116-157 MAC22news   120 22/2/2553   14:47



ระบบลอจิสติกส์ปิโตรเลียม

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 121

Discharge Line

Cargo Line

โครงสร้างถังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิงชนิดหลังคาติดตาย

critical interface รอยต่อของน้ำามันในท่อ
ดู interface

dead stock ปริมาณน้ำามันคงค้างในถัง
ปรมิาณน้ำามนัทีเ่หลอืคา้งในถงั ซึง่ไมส่ามารถสบูออกมาได ้เนือ่งจาก
ระดบัน้ำามนัอยูต่่ำากวา่ทอ่ดดู มกัจะเปน็น้ำามนัปนเปือ้น ไมเ่หมาะแก่
การใช้งาน โดยเฉพาะกรณีของน้ำามันเตาหรือน้ำามันดีเซล

dedicated product pipeline ทอ่เฉพาะสำาหรบัน้ำามนัชนดิเดยีว 
ทอ่ทีใ่ชส้บูถา่ยน้ำามนัเพยีงชนดิเดยีว ชว่ยลดปญัหาการปนเปือ้นของ
น้ำามันต่างชนิด แต่หากมีผลิตภัณฑ์น้ำามันหลายชนิด ก็ต้องใช้ท่อ
จำานวนมาก (ดู common product pipeline ประกอบ)

delivery pipe, discharge line ท่อจ่ายน้ำามัน
ท่อที่ใช้จ่ายน้ำามันออกจากถังเก็บเพื่อนำาไปใช้ หรือส่งเข้าเครื่องสูบ

น้ำามนัเพือ่เพิม่แรงดนัและสง่เขา้สูก่ระบวนการอืน่ตอ่ไป เชน่ สง่ไป
ผสมกบัน้ำามนัชนดิอืน่ สง่ไปเขา้ถงัใบอืน่ หรอืสง่ไปยงัแทน่เตมิน้ำามนั 
(ดู loading rack) เพื่อถ่ายลงสู่รถบรรทุกขนส่งน้ำามัน

delivery window กรอบเวลาการจัดส่งน้ำามัน
ช่วงเวลาที่กำาหนดให้ทำาการจัดส่งน้ำามันได้ ในประเทศไทยทั้ง
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นอีกหลายจังหวัดมีข้อกำาหนดให้รถ
ขนส่งน้ำามันวิ่งเข้าไปในเขตตัวเมืองได้เฉพาะในเวลากลางคืน เช่น 
ในเขตกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้วิ่งได้ช่วง 22.00-05.00 น. 
เท่านั้น

demurrage ค่าปรับเรือเสียเวลา
คา่ปรบัทีผู่ว้า่จา้งเรอืขนสง่น้ำามนัตอ้งจา่ยใหก้บัเรอืขนสง่น้ำามนั หาก
ไม่สามารถรับน้ำามันลงเรือหรือขึ้นจากเรือได้ภายในเวลาที่กำาหนด
ไว้ในสัญญา
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depot envelop ขอบเขตการจัดส่งน้ำามันของคลังน้ำามัน
ขอบเขตหรือรัศมีการจัดส่งน้ำามันจากคลังน้ำามันแต่ละแห่งไปสู่
ปลายทาง ซึ่งได้แก่ สถานีบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อ
ให้ค่าขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางต่ำาที่สุดเท่าที่จะทำาได้ จึงมีคลัง
น้ำามันกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำาให้การขนส่งน้ำามันจำากัด
อยู่ในขอบเขตขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีค่าใช้จ่ายต่ำาสุด 

depot layout การจัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการในคลังน้ำามัน
การจัดแบ่งพื้นที่ภายในคลังน้ำามันเพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่รัดกุม เนื่องจากเป็นสถานที่เก็บวัตถุ
อนัตราย โดยทัว่ไป แบง่พืน้ทีป่ฏบิตักิารหลกัออกเปน็ 3 สว่น ไดแ้ก ่ 
1. พื้นที่รับน้ำามัน ทั้งทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางรถไฟ และทางท่อ  
อาจมพีืน้ทีร่บัน้ำามนัอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งกไ็ด ้ขึน้อยูก่บั
ทำาเลทีต่ัง้ของคลงัน้ำามัน และคา่ใชจ้่ายของการขนส่งน้ำามนัจากโรง
กลัน่น้ำามนัถงึคลงัน้ำามนั (primary transport cost)  2. พืน้ทีเ่กบ็รกัษา
น้ำามนั มถีงัเหลก็ทรงกระบอกขนาดบรรจตุา่งๆ กนัไวเ้กบ็น้ำามนัชนดิ
ต่างๆ การสร้างถังน้ำามันจะสร้างรวมไว้ในบริเวณเดียวกันเป็นกลุ่ม 
(ด ูtank farm) มกีำาแพงหรอืเขือ่นคอนกรตีลอ้มรอบ (ด ูbund wall) 
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำามันไหลออกนอกบริเวณในกรณีที่มีอุบัติเหตุ
น้ำามันรั่วไหลออกจากถัง การจัดเก็บน้ำามันจะต้องดำาเนินการอย่าง
ปลอดภัย โดยคำานึงถึงความสะดวกในการบริหารจัดการด้วย 
3. พื้นที่จ่ายน้ำามัน มีพื้นที่และอุปกรณ์เพื่อจ่ายน้ำามันจากถังน้ำามัน 
สูร่ถบรรทกุน้ำามนั หรอืเรอืบรรทกุน้ำามนั เพือ่จดัสง่ไปยงัลกูคา้ตอ่ไป 
นอกจากนี้ อาจมีพื้นที่อื่นในคลังน้ำามันอีก เช่น อาคารสำานักงาน 
บ้านพักพนักงาน ส่วนซ่อมบำารุง เป็นต้น
 
depot legislation กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคลังน้ำามัน
กฎหมายควบคุมการประกอบการคลังน้ำามัน ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำามัน พ.ศ. 2474 พระราชบัญญัติว่าด้วย
การค้าน้ำามัน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติควบคุมน้ำามัน พ.ศ. 
2550 (ฉบับที่ 2) โดยคลังน้ำามันจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรม
ธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ก่อนจะเปิดดำาเนินการ ต้องได้
รบัใบอนญุาตจากหนว่ยงานปกครองประจำาทอ้งถิน่กอ่นการกอ่สรา้ง
ในพื้นที่ต่างๆ ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางน้ำา กระทรวง
คมนาคมก่อนการวางท่อในทะเล รวมถึงต้องทำารายงานผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อควบคุมไอน้ำามันที่จะปล่อย
ออกสู่บรรยากาศอีกด้วย

depot tariff พิกัดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการคลังน้ำามัน
อัตราค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการคลังน้ำามันต่อลิตรของน้ำามันที่ส่ง
ผ่านคลังน้ำามันตลอดปี คำานวณจากค่าก่อสร้างคลังน้ำามัน และค่า
ปฏิบัติการต่างๆ ในคลังน้ำามัน รวมถึงค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำาคลัง
น้ำามัน 

depot type ประเภทคลังน้ำามัน
คลังน้ำามันแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะการรับน้ำามัน 
ไดแ้ก ่คลงัน้ำามนัทางทะเล (ด ูsea-fed depot) คลงัน้ำามนัทางรถไฟ 
(ดู rail-fed depot) คลังน้ำามันทางท่อ (ดูู pipeline-fed depot) 
และคลังน้ำามันทางรถบรรทุก (ดู truck-fed depot) คลังน้ำามัน
แห่งหนึ่ง อาจมีการรับน้ำามันแบบผสมผสานได้ เช่น รับน้ำามันทั้ง
ทางทะเลและทางรถบรรทุก

ขอบเขตการจัดส่งน้ำามันของคลังน้ำามัน
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discharge line ท่อจ่ายน้ำามัน
ดู delivery pipe

dispatcher ผู้ควบคุมการจัดส่งน้ำามัน
ผู้ควบคุมการจัดส่งน้ำามันให้เป็นไปตามแผนการจัดส่งน้ำามัน โดย
เป็นผู้ประสานงานระหว่างคลังน้ำามัน รถหรือเรือขนส่งน้ำามัน และ
ลูกค้าผู้รับน้ำามัน ส่วนในการขนส่งน้ำามันทางท่อ ผู้ควบคุมการจัด
ส่งน้ำามันจะดูแลการส่งน้ำามันผ่านท่อให้เป็นไปตามแผนการจัดส่ง
แต่ละครั้ง (batch) ควบคุมการปนเปื้อนของน้ำามันบริเวณรอยต่อ
ของน้ำามัน (ดู interface) ในท่อ รวมทั้งดูแลให้ปริมาณน้ำามันขาด/
เกินอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตลอดจนเป็นผู้สอบทานการหาสาเหตุ
ของสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น

dispatching การจัดส่งน้ำามัน
การนำาแผนการจัดส่งน้ำามัน (ดู scheduling) ไปปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ
อาจเปน็เจา้หนา้ทีใ่นคลงัน้ำามนัทีอ่าจทำางานหลายหนา้ที ่หรอืเปน็ผู้
ควบคุมการจัดส่งน้ำามันโดยตรง

dispersant สารกระจายตัว สารเคมีที่ช่วยให้น้ำามันแตกตัว
สารเคมีที่ช่วยให้น้ำามันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ ในน้ำา โดยเมื่อเกิด
เหตุน้ำามันรั่วหกลงในแหล่งน้ำา สามารถใช้สารกระจายตัวเคมีชนิด
นี้ฉีดพ่นช่วยให้คราบน้ำามันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำาแตกตัวออกเป็นหยด
เล็กๆ และกระจายไปตามกระแสคลื่นได้ง่ายขึ้น ในขณะที่บางส่วน
อาจจมลงใตผ้วิน้ำา และจะถกูยอ่ยสลายโดยจลุนิทรยีต์อ่ไป สารเคมี
ประเภทนี้มีหลายชนิด และมีข้อแนะนำาอย่างชัดเจนว่าจะใช้สาร
กระจายเคมเีหลา่นีต้วัใดไดเ้มือ่ใด โดยสว่นใหญใ่หใ้ชไ้ดใ้นทะเลเปดิ 
เพราะมกีระแสน้ำาและคลืน่ลมทีช่ว่ยใหส้ารเคมทีำาปฏกิริยิากบัน้ำามนั
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และยงัชว่ยกระจายหยดน้ำามนัดว้ย ทัง้นี ้กอ่น
ใชต้อ้งไดร้บัอนญุาตจากหนว่ยราชการทีเ่กีย่วขอ้งกอ่น เนือ่งจากตวั
สารเคมีเองมีส่วนก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม

despatcher ผู้ควบคุมการจัดส่งน้ำามัน
ดู dispatcher

despatching การจัดส่งน้ำามัน
ดู dispatching

dip hatch ½าปิดท่อวัดระดับน้ำามัน 
ฝาปิดท่อวัดระดับน้ำามัน ซึ่งติดตั้งอยู่บนหลังคาถังน้ำามัน สำาหรับ
ปิด-เปิดเมื่อต้องการวัดระดับน้ำามัน เก็บตัวอย่างน้ำามัน หรือวัด
อุณหภูมิของน้ำามันที่บรรจุอยู่ในถัง

ฝาปิดท่อวัดระดับน้ำามัน 

วิธีการใช้สารกระจายตัวเพื่อให้คราบน้ำามันแตกตัว
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displacement loss ปริมาตรน้ำามันที่เข้าไปแทนที่ไอน้ำามันใน
ถังบรรจุน้ำามัน
ปรมิาตรน้ำามนัทีเ่ขา้ไปแทนทีไ่อน้ำามนัทีข่งัลอยอยูใ่นชอ่งวา่งระหวา่ง
ระดับน้ำามันกับหลังคาของถังบรรจุน้ำามันขนาดใหญ่ที่มีหลังคาชนิด
ติดตาย (ดู cone roof tank) เมื่อมีการรับน้ำามันเพิ่มเข้าไป ระดับ
น้ำามนัทีเ่พิม่ขึน้จะเขา้ไปแทนทีไ่อน้ำามนัทีล่อยอยู ่ทำาใหต้อ้งระบายไอ
น้ำามันผ่านวาล์วควบคุมความดันวาล์วพีวี (ดู PV valve) ออกไป 
การทีต่อ้งระบายไอน้ำามนัออกนีเ้ทา่กบัเปน็การสญูเสยีปรมิาณน้ำามนั
สว่นหนึง่ทีบ่รรจอุยูใ่นถงัเกบ็ไป (ด ูbreathing loss และ physical 
loss ประกอบ) โดยไอน้ำามันที่ระบายออกมีปริมาตรเท่ากับน้ำามันที่
รับเพิ่มเข้าไป จึงเป็นการสูญเสียปริมาณน้ำามันที่บรรจุอยู่ในถังเก็บ

drain point ท่อสำาหรับถ่ายน้ำามันก้นถัง 
ท่อสำาหรับถ่ายน้ำามันคงค้างในถัง (ดู dead stock) ซึ่งเป็นน้ำามัน
ส่วนที่อยู่ต่ำากว่าท่อจ่ายน้ำามัน (ดู delivery line) ออกจากถังน้ำามัน 
ใชใ้นกรณทีีต่อ้งการจะลา้งถงั หรอืเปลีย่นชนดิของน้ำามนัทีต่อ้งการ
บรรจุในถัง

drum ถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร
ถงัเหลก็ทรงกระบอกขนาดบรรจ ุ200 ลติร มกัใชบ้รรจนุ้ำามนัสำาหรบั
ผู้ใช้น้ำามันที่ไม่มีถังขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานที่เคลื่อนที่ตลอดเวลา 
เช่น หน่วยงานก่อสร้าง หรือโรงงานที่ต้องการน้ำามันบางชนิดใน
ปริมาณไม่มากนัก โดยจะบรรจุน้ำามันลงในถังเหล็ก (drum filling) 
จากคลังน้ำามัน จากนั้นจึงจัดส่งถึงผู้ใช้

drum filling การบรรจุน้ำามันลงถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร
การบรรจุน้ำามันลงในถังเหล็กทรงกระบอกขนาด 200 ลิตร 
(ดู drum) โดยทำาการบรรจุที่คลังน้ำามัน และจัดส่งถึงผู้ใช้

emergency instructions ข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ข้อปฏิบัติสำาหรับการจัดการกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในการปฏิบัติ
งานของคลงัน้ำามนัและการขนสง่เชือ้เพลงิ เชน่ ขณะสบูถา่ยน้ำามนั
จากเรือบรรทุกน้ำามันที่จอดเทียบท่าอยู่เข้าสู่คลังน้ำามัน จากคลัง
น้ำามนัลงสูเ่รอื หรอืการจา่ยน้ำามนัลงสูร่ถขนสง่น้ำามนั ซึง่อาจเกดิไฟ
ไหม ้หรอืน้ำามนัรัว่หก เปน็แผนฉกุเฉนิทีท่ัง้ฝา่ยคลงัน้ำามนัและบรษิทั
ขนส่ง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายต่างมีความเห็นชอบร่วมกัน

emergency stop สวิตช์ฉุกเฉิน
สวติชฉ์กุเฉนิสำาหรบัหยดุหรอืปดิการทำางานของระบบ ตดิตัง้ไวต้าม
จดุตา่งๆ ในคลงัน้ำามนั เชน่ ทีเ่ครือ่งสบูน้ำามนัเชือ้เพลงิ และทีร่ะบบ
การจา่ยน้ำามนัเชือ้เพลงิ เพือ่ใหอ้ปุกรณห์ยดุทำางานหรอืใหน้้ำามนัหยดุ
ไหล เพือ่ลดหรอืหยดุความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ และใหผู้ป้ฏบิตังิาน
สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

เสารับแรงกระแทก

ขณะเติมน้ำามันเข้าถัง ไอน้ำามันจะระบายออก

สวิตช์ฉุกเฉิน

+ =

distribution cost ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งน้ำามัน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดส่งน้ำามันจากโรงกลั่นน้ำามันจนถึงสถานี
บรกิารหรอืโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยใน
การขนส่งขั้นต้น (ดู primary transport) ค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน
งานคลงัน้ำามนั และคา่ใชจ้า่ยในการขนสง่ขัน้ทีส่อง (ด ูsecondary 
transport)

dolphin เสารับแรงกระแทก, เสากันชน
เสาเดี่ยวหรือกลุ่มเสาที่สร้างไว้ในแม่น้ำาหรือทะเลหน้าท่าเทียบเรือ 
เพือ่ปอ้งกนัทา่เรอืจากแรงกระแทกของเรอืขนสง่น้ำามนัขณะเรอืเขา้
เทยีบทา่ หรอืขณะเทยีบทา่อยูแ่ละมคีลืน่ลมแรง หรอืรวมทัง้ปอ้งกนั
แรงกระแทกจากคลื่นและกระแสน้ำาที่เกิดจากเรืออื่น
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explosive limit อัตราส่วนผสมระหว่างไอน้ำามันกับอากาศ ใน
เกณ±์ที่ทำาให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้
การที่ไอน้ำามันจะเกิดเพลิงหรือระเบิดได้ จะต้องมีการรวม
ตัวกับอากาศในสัดส่วนที่พอเหมาะ กล่าวคือ ต้องมีไอน้ำามัน
เชื้อเพลิงอยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 1-10 ของอากาศโดย
ปริมาตร ในสภาวะอุณภูมิและความดันปกติหากมีอัตราส่วน
ของไอน้ำามันเชื้อเพลิงในระดับต่ำากว่าร้อยละ 1 ของอากาศโดย
ปริมาตร ไอน้ำามันจะมีความเจือจางเกินไปและไม่สามารถติดไฟ
ได้ จุดร้อยละ 1 นี้ จึงเรียกว่าขีดจำากัดขั้นต่ำาของส่วนผสม
ระเบิดได้ (lower explosive limit) และเมื่อมีอัตราส่วนของ
ไอน้ำามันเชื้อเพลิงเกินกว่าร้อยละ 10 ของอากาศโดยปริมาตร
ไอน้ำามันจะไม่สามารถติดไฟได้เช่นกัน เนื่องจากมีปริมาณไอน้ำามัน
มากเกินไป จุดนี้เรียกว่าขีดจำากัดขั้นสูงของส่วนผสมระเบิดได้ 
(upper explosive limit) น้ำามันเชื้อเพลิงเป็นสารที่ระเหยได้ง่าย 
นอกจากจะติดไฟแล้ว ยังทำาให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นเสียชีวิตได้จาก
การขาดออกซิเจน และไอน้ำามันเชื้อเพลิงก็มีคุณสมบัติเป็นพิษต่อ
ร่างกายมนุษย์ด้วย

explosion proof อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกันระเบิด
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกล่องโลหะห่อหุ้มอย่างแข็งแรงและมิดชิด ไม่ให้
ก๊าซหรือไอน้ำามันเข้าไปได้ แต่หากมีก๊าซหรือไอน้ำามันรั่วไหลเข้าไป
ภายในจนเกดิการจดุระเบดิขึน้ กลอ่งโลหะทีห่อ่หุม้อปุกรณน์ัน้ๆ จะ
จำากดัใหเ้กดิการระเบดิอยูแ่ตภ่ายในกล่อง และจะไมก่อ่ใหเ้กดิเปลว
ไฟหรือประกายไฟใดๆ สู่ภายนอก กล่องยังต้องไม่ร้อนจัดจนทำาให้
ไอน้ำามนัในบรเิวณนัน้ตดิไฟขึน้ไดด้ว้ย อปุกรณไ์ฟฟา้ชนดิกนัระเบดิ
ต้องผลิตตามมาตรฐานและผ่านการทดสอบตามมาตรา 500 ของ
มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 
(National Electrical Code, NEC) 

explosimeter เครื่องมือวัดระดับไอน้ำามัน
เครื่องมือวัดความเข้มข้นของไอน้ำามันเชื้อเพลิงที่ผสมอยู่ในอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานที่มีประกายไฟ เปลวไฟ 
หรือความร้อน ในบริเวณที่อาจมีไอน้ำามัน หรือก่อนที่จะให้ผู้ปฏิบัติ
งานเข้าไปทำางานในสถานที่อับอากาศ เช่น ในถังเก็บน้ำามัน หรือ
ท่อน้ำามัน เป็นต้น เครื่องมือวัดระดับไอน้ำามันนี้ จะแสดงค่าเป็น
จำานวนร้อยละ 0-100 ของขีดจำากัดขั้นต่ำาของส่วนผสมระเบิดได้ 
(lower explosive limit, LEL) เชน่ เครือ่งมอือา่นคา่ได ้รอ้ยละ 50 
ของ LEL หมายความว่ามีสัดส่วนของไอน้ำามันอยู่ร้อยละ 0.5 โดย
ปริมาตรในอากาศ (ดู explosive limit และ gas free  ประกอบ)

เครื่องมือวัดระดับไอน้ำามัน

มอเตอร์ชนิดกันระเบิด

กล่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกันระเบิด
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external fl oating roof หลังคาชนิดไม่ติดตาย, หลังคาลอย
ภายนอก
หลังคาชนิดไม่ติดตายและสามารถลอยอยู่บนผิวของระดับน้ำามัน
ในถังขนาดใหญ่ที่มีขนาดบรรจุน้ำามันได้หลายสิบล้านลิตร ระดับ
หลังคายกขึ้นหรือตกลงตามระดับน้ำามันในถัง หลังคาลักษณะนี้
ก่อสร้างง่ายและช่วยควบคุมไอน้ำามันไม่ให้ระเหยออก มักก่อสร้าง
ให้มีขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำามันดิบในโรงกลั่นน้ำามัน หรือคลังน้ำามัน
ขนาดใหญ่ (ดู internal fl oating roof, fl oating roof และ cone 
roof tank ประกอบ)

โครงสร้างถังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิงชนิดหลังคาไม่ติดตาย

ถังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิงชนิดหลังคาไม่ติดตาย

fi lter, strainer หม้อกรอง
หม้อกรองสำาหรับกรองฝุ่นผงและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในระบบ
ท่อสูบถ่ายน้ำามัน ติดตั้งไว้ที่ทางดูดของเครื่องสูบน้ำามัน และที่ทาง
เข้าของอุปกรณ์หรือเครื่องมือวัดที่ต้องการความละเอียดมากๆ 
เช่น มาตรวัดปริมาตรน้ำามัน เพื่อป้องกันชิ้นส่วนภายในของ
อปุกรณน์ัน้ๆ มหีลายลกัษณะและระดบัความละเอยีดของการกรอง
ตามความต้องการของระบบและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโดยทั่วไป
จะใช้ระดับความละเอียดที่ 40 เมช (mesh) 

fender ยางกันกระแทกบริเวณหน้าท่าเรือ
ยางกันกระแทกซึ่งติดตั้งที่ท่าเทียบเรือขนส่งน้ำามัน เพื่อช่วยลด
แรงกระแทกระหว่างตัวเรือกับท่าเรือและเสา ซึ่งมีโครงสร้างเป็น
คอนกรีตหรือเหล็ก และรวมทั้งป้องกันไม่ให้ตัวเรือชำารุดขณะที่เรือ
เข้าจอดเทียบท่า 

ยางกันกระแทกบริเวณหน้าท่าเรือ

หม้อกรอง

fi re classifi cation การจำาแนกชนิดประเภทของไฟ
การจำาแนกชนิดประเภทของไฟเพื่อให้การดับไฟมีประสิทธิภาพ 
มีการแบ่งไฟเป็น 3 ชนิด ประเภทหลักๆ ได้แก่ 1. ไฟชนิด A คือ
ไฟที่เกิดจากวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า ขนสัตว์ ไฟชนิด
นี้สามารถดับได้ด้วยน้ำาหรือสารดับไฟอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของน้ำา
เป็นส่วนใหญ่ 2. ไฟชนิด B คือไฟที่เกิดจากของเหลวไวไฟ หรือไข
สัตว์ หรือจาระบี ไฟประเภทนี้จะดับได้ด้วยโฟม ผงเคมีแห้ง และ
คาร์บอนไดออกไซด์ การใช้โฟมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะโฟม
จะคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิง ป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปรวมตัว 
ขณะเดียวกัน น้ำาที่ผสมอยู่ในโฟมก็จะทำาให้เชื้อเพลิงเย็นลงด้วย 
3. ไฟชนิด C คือไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ การดับไฟชนิด
นี้ ต้องใช้ผงเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์ หรือของเหลวอื่นๆ 
ที่ไม่นำาไฟฟ้า 

116-157 MAC22news   126 22/2/2553   14:48



ระบบลอจิสติกส์ปิโตรเลียม

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 127

fi re hose สายดับเพลิง
ท่ออ่อนทำาด้วยผ้าใบหรือวัสดุประเภทยาง ทนแรงดันของน้ำาได้สูงกว่า 8 บาร์ ม้วนเก็บได้ ปลาย
ด้านหนึ่งมีข้อต่อเพื่อสวมเข้ากับหัวจ่ายน้ำาดับเพลิงหรือรถดับเพลิง ปลายอีกด้านหนึ่งอาจต่อกับ
ท่อเส้นอื่นเพื่อเพิ่มความยาวหรือต่อเข้ากับหัวฉีดน้ำาดับเพลิง สายดับเพลิงมีหลายขนาด ขนาดที่
เหมาะสำาหรับการดับเพลิงในคลังน้ำามันมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 3/4 นิ้ว 2 นิ้ว และ 2 1/2 นิ้ว  
ความยาวมาตรฐานของสายดบัเพลงิคอื 50 ฟตุ 75 ฟตุ และ 100 ฟตุ ปกตจิะมว้นเกบ็ไวใ้นตูเ้กบ็
สายดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ใกล้หัวจ่ายน้ำาดับเพลิง เพื่อความรวดเร็วในการควบคุมเพลิง

fi re hydrant system ระบบโครงข่ายหัวจ่ายน้ำาดับเพลิง
ระบบดับเพลิงที่มีการติดตั้งหัวจ่ายน้ำาดับเพลิงไว้ทั่วคลังน้ำามัน โดย
มีท่อน้ำาดับเพลิงหลัก (ดู fi re water main) เป็นแกนในการจ่าย
น้ำาไปยงัจดุตา่งๆ ทีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิเพลงิไหม ้เชน่ แทน่จา่ย
น้ำามัน อาคารเครื่องสูบน้ำามัน ท่าเรือ ถังน้ำามันและกลุ่มถังน้ำามัน 
โดยที่จุดเสี่ยงเหล่านี้จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟ และอุปกรณ์
ดับเพลิงเพิ่มเติมเฉพาะจุดอีกด้วย เช่น บริเวณท่าเรือ มีการติดตั้ง
ม่านน้ำา หัวฉีดน้ำาและโฟม ที่อาคารเครื่องสูบน้ำามัน มีการติดตั้งหัว
จา่ยโฟมจากทางดา้นบนครอบคลมุอาคารทัง้หมด ทีแ่ทน่จา่ยน้ำามนั 
มีการติดตั้งหัวจ่ายโฟมจากทางด้านบน ครอบคลุมอาคารทั้งหมด 
และติดตั้งหัวฉีดน้ำาและหัวฉีดโฟม ส่วนบริเวณถังเก็บน้ำามัน มีการ
ติดตั้งหัวฉีดน้ำารอบถังเพื่อลดความร้อนของถังเมื่อเกิดเพลิงไหม้ถัง
ใกล้เคียง รวมทั้งติดตั้งระบบฉีดโฟมเข้าถังเมื่อมีไฟไหม้น้ำามันในถัง 
ระบบโครงขา่ยหวัจา่ยน้ำาดบัเพลงิจะมเีครือ่งสบูน้ำาขนาดใหญ ่สบูน้ำา
จากถงัเกบ็น้ำาดบัเพลงิเขา้สูท่อ่น้ำาดบัเพลงิหลกั และจะตอ้งมเีครือ่ง
สูบน้ำาดับเพลิงสำารองอีกเครื่องหนึ่งด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าระบบดับ
เพลิงสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ตู้เก็บสายดับเพลิง

หัวจ่ายน้ำาดับเพลิง
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fire water main, ring main ท่อน้ำาดับเพลิงหลัก
ท่อน้ำาดับเพลิงหลักที่อยู่รอบคลังน้ำามัน (ring main) มีท่อเชื่อมไป
ตามส่วนต่างๆ ของคลังน้ำามัน มีวาล์วคุมเป็นช่วงๆ และมีความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานสูง หากท่อน้ำาดับเพลิงหลักส่วนใดเสียหาย 
จะสามารถปิดวาล์วส่วนนั้น และยังใช้งานท่อดับเพลิงส่วนที่เหลือ
ได้ต่อไป

fire water tank ถังเก็บน้ำาดับเพลิง
ถังบรรจุน้ำาเพื่อใช้ผสมกับสารละลายโฟมในการดับเพลิง และใช้
สำาหรับลดความร้อนของถังที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ 
เป็นถังเหล็กชนิดเดียวกับถังที่ใช้เก็บน้ำามัน คลังน้ำามันทั่วไปจะต้อง
มีอุปกรณ์ สารละลายโฟม และน้ำาสำาหรับการดับเพลิงไว้พร้อมใช้
งานตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติมาตรฐานโดยทั่วไป โดยคลัง
น้ำามันจะต้องมีปริมาณน้ำาสำารองสำาหรับหล่อเย็นถังน้ำามันข้างเคียง
และดับเพลิงได้นานไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

fixed roof tank ถังน้ำามันชนิดหลังคาติดตาย
ดู cone roof tank

floating roof หลังคาลอย
หลังคาของถังน้ำามันชนิดที่ระดับหลังคายกขึ้นหรือตกลงตามระดับ
น้ำามันในถัง ใช้กับถังบรรจุน้ำามันเบนซินและน้ำามันดิบเพื่อให้น้ำามัน
ระเหยน้อยที่สุด หลังคาลอยแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่ 
หลังคาลอยคลุมด้านนอก (ดู external floating roof ประกอบ)  
และหลังคาลอยภายใน (ดูู internal floating roof ประกอบ)

floating suction ทอ่ดดูน้ำามนัชนดิปลายทอ่ลอยตามระดบัน้ำามนั
ทอ่ดดูน้ำามันในถงัน้ำามันทีป่ลายทอ่มีลูกลอยพยุงไว ้เพื่อใหด้ดูน้ำามัน
จากบรเิวณใตผ้วิหนา้ของน้ำามนั ทำาใหไ้ดน้้ำามนัทีส่ะอาด ทอ่ดดูแบบ
นี้ใช้กับน้ำามันที่ต้องการความสะอาดมาก ปราศจากการปนเปื้อน
ของฝุ่นผงและน้ำาที่ตกลงอยู่ส่วนล่างของถัง เช่น น้ำามันเครื่องบิน

fire safety มาตรการป้องกันเพลิงไหม้
ระเบียบปฏิบัติและข้อกำาหนดสำาหรับทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆ 
ในคลงัน้ำามนั รวมทัง้สถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิเพลงิไหมจ้าก
น้ำามัน ช่วยลดการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนลดความเสยีหายของทรพัยส์นิตา่งๆ เชน่ ในการออกแบบ
คลงัน้ำามนั ตอ้งใหอ้ปุกรณ ์และสิง่กอ่สรา้ง เปน็ไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมเพลิงและสารเคมีสำาหรับใช้
ดับเพลิงติดตั้งไว้พร้อมใช้งาน ต้องปฏิบัติงานตามขั้นตอนและมีใบ
อนญุาตทำางานกำากบั ตอ้งมกีารบำารงุรกัษาใหอ้ปุกรณแ์จง้เหตพุรอ้ม
ใช้งานตลอดเวลา และต้องมีแผนมีแผนฉุกเฉินและมีการซ้อมตาม
แผนเป็นประจำา เป็นต้น

fire triangle ทฤษฎีสามเหลี่ยมการเกิดไฟ 
เงื่อนไขการเกิดเพลิงไหม้ ต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ประการ 
ได้แก่ เชื้อเพลิง อากาศ และความร้อนหรือประกายไฟ การแสดง
รูปสามเหลี่ยมช่วยชี้ให้เห็นว่า ถ้าองค์ประกอบของไฟไม่ครบทั้ง 3 
ประการแล้ว ไฟหรือเพลิงไหม้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งสามารถนำาไป
ประยุกต์ใช้ทั้งในแง่ป้องกันและแก้ไขการเกิดเพลิงไหม้ มีการนำา
ทฤษฎกีารเกดิไฟมาใชป้อ้งกนัเพลงิไหมใ้นคลงัน้ำามนั โดยการหา้มทำา
กจิกรรมทีม่คีวามรอ้น ประกายไฟ หรอืเปลวไฟ ภายในคลงัน้ำามนั (ด ู
hot work) และห้ามใช้อุปกรณ์ชนิดที่ก่อให้เกิดความร้อน ประกาย
ไฟ หรือเปลวไฟ รวมถึงการเก็บรักษาเชื้อเพลิงไว้ในภาชนะที่ปิด
มิดชิด ป้องกันการรั่วหก และมีการควบคุมไอน้ำามัน เพื่อลดโอกาส
ที่ไอน้ำามันจะเข้าไปผสมในอากาศซึ่งเป็นสภาวะอันตราย เป็นต้น 
ความเข้าใจในทฤษฎีการเกิดไฟมีประโยชน์ในการควบคุมเพลิง  
เช่น เม่ือเกิดเพลิงไหม้ การใช้โฟมพ่นคลุมบริเวณฐานของเพลิงเพ่ือปิด
ก้ันอากาศ (ออกซิเจน) จะทำาให้เพลิงสงบลงได้ ขณะเดียวกันน้ำา
ท่ีอยู่ในโฟมจะลดความร้อนของต้นกำาเนิดเพลิงด้วย และการพยายาม
เคล่ือนย้ายเช้ือเพลิงออกจากบริเวณเพลิงไหม้ให้เหลือน้อยท่ีสุด  
ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็จะดับ เป็นต้น

โครงสร้างท่อดูดน้ำามันชนิดปลายท่อลอยตามระดับน้ำามัน

ทฤษฎีสามเหลี่ยมการเกิดไฟ
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foot valve วาล์วก้นถังบรรจุน้ำามันบนรถขนส่ง
วาล์วที่ติดตั้งไว้ที่ก้นถังบรรจุน้ำามันบนรถขนส่ง ก่อนเชื่อมต่อกับท่อ
จ่ายน้ำามัน ทำาหน้าที่ป้องกันน้ำามันรั่วหกออกจากถังในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุและท่อจ่ายน้ำามันเสียหาย วาล์วนี้จะปิดอยู่ตลอดเวลาที่
รถเคลื่อนที่ พนักงานขับรถจะเปิดวาล์วเมื่อจะถ่ายน้ำามันออกจาก
ถังเท่านั้น

กว้างเพียงพอเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีราวกัน
ตกทั้งสองด้านของสะพานด้วย

วาล์วก้นถัง

สะพานชั่วคราวใช้พาดกราบเรือ

Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT) บริษัท ขนส่ง
น้ำามันทางท่อ จำากัด (เอฟพีที)
บริษัทผู้ให้บริการขนส่งน้ำามันทางท่อจากคลังน้ำามันบางจาก 
เชลล์ และเชฟรอน บริเวณคลองเตยและพระโขนงในเขต
กรงุเทพมหานคร ไปยงัคลงัน้ำามนัของบรษิทับรกิารเชือ้เพลงิการบนิ
กรุงเทพ (Bangkok Aviation Fuel Services Public Company 
Limited หรือ BAFS) ที่สนามบินดอนเมือง และสนามบิน
สุวรรณภูมิ รวมทั้งคลังน้ำามันปลายท่อที่ อำาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียธุยา น้ำามนัทีส่ง่ผา่นทอ่ของบรษิทัขนสง่น้ำามนัทางทอ่ 
สว่นใหญเ่ปน็น้ำามนัเครือ่งบนิ (Jet A-1) แตส่ามารถขนสง่น้ำามนัใส 
(ดู white oil) อื่นๆ ได้เช่นกัน บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 
มี บมจ. การบินไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ ได้แก่ 
บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ บมจ. บางจากปิโตรเลียม 
บจ. ทุนลดาวัลย์ บมจ. ปตท. บมจ. ท่าอากาศยานไทย การรถไฟ
แห่งประเทศไทย บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย บจ. คาลเท็กซ์เทรด
ดิ้งแอนด์ทรานสปอร์ตคอร์ปอเรชั่น บจ. แอร์โททาล (ประเทศไทย)  
บจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจ. คูเวตปิโตรเลียม ยุโรป บีวี   
บจ. บีพี เอเชีย แปซิฟิค พีทีอีลิมิเต็ด บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ. ซีไอบีเอ็มไทย และ บจ. หลัก
ทรัพย์จัดการกองทุนธนชาติ

full trailer รถพ่วงขนส่งน้ำามัน
ดู oil tanker

gangway สะพานชั่วคราวใช้พาดกราบเรือ
สะพานชั่วคราวที่ใช้พาดระหว่างท่าเรือกับกราบเรือขนส่งน้ำามัน 
เป็นทางขึ้นลงของผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีความแข็งแรงมั่นคง และ

gantry แท่นเติมน้ำามัน 
ดู loading rack

gas free บริเวณปลอดไอน้ำามัน
สถานที่ซึ่งมีปริมาณไอน้ำามันต่ำากว่าร้อยละ 1 ของขีดจำากัดขั้นต่ำา 
ของส่วนผสมระเบิดได้ (ดู lower explosive limit, LEL)  
และมีออกซิเจนเกินกว่าร้อยละ 20 ของอากาศ เช่น ในถังเก็บ
น้ำามัน สถานที่อับอากาศ หรือท่อน้ำามัน จึงจะถือว่าปลอดภัย
สำาหรับการเข้าไปปฏิบัติงาน อาทิ การล้างถังเก็บน้ำามัน ซึ่งก่อน
เข้าไปปฏิบัติงาน ต้องวัดปริมาณไอน้ำามันและออกซิเจนก่อน และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับระดับไอน้ำามันอย่างเคร่งครัดโดย
มีเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ค่าที่อ่านได้จาก
explosivemeter
(ร้อยละของ LEL)

ปริมาตรของ
ไอน้ำามันเชื้อเพลิง 
ในอากาศ (ร้อยละ)

เงื่อนไขใน
การปฏิบัติงาน

น้อยกว่าร้อยละ 1 น้อยกว่า 0.01

-	คนงานเข้าทำางานได้
โดยไม่ต้องใช้เครื่อง
ช่วยหายใจ

-	ใชอ้ปุกรณไ์ฟฟา้ปกตไิด ้
ใช้เครื่องตัด เครื่อง
เชื่อมได้

ร้อยละ 1-4 0.01-0.04

-	คนงานเข้าทำางานโดย
ไม่ต้องใช้เครื่องช่วย
หายใจได้เป็นระยะๆ

-	ทำางานท่ีมีประกายไฟ
ไม่ได้

-	ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ไม่กันระเบิด

มากกว่าร้อยละ 4 มากกว่า 0.04

-	คนงานต้องใช้เครื่อง
ช่วยหายใจตลอดเวลา

-	อนุญาตให้ใช้เครื่องมือ
ช่างที่ไม่มีประกายไฟ
เท่านั้น
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global positioning system (GPS) ระบบแสดงจุดพิกัดบนพื้น
ผิวโลก (จีพีเอส)
เครื่องมือที่ติดตั้งบนยานพาหนะ เพื่อรับสัญญาณอ้างอิงจาก
ดาวเทยีม และคำานวณกลบัมาเปน็คา่พกิดัของตำาแหนง่ยานพาหนะ
ได้ทันที นำามาใช้เป็นระบบแจ้งตำาแหน่งของรถบรรทุกขนส่งน้ำามัน
ขณะอยู่บนเส้นทาง มี 2 ชนิด คือ 1. ชนิดที่บันทึกข้อมูลของ
ตำาแหน่งรถไว้ตลอดเวลาในกล่องดำาซึ่งติดตั้งไว้ภายในห้องคนขับ  
ซึ่งจะมีการถ่ายนำาข้อมูลจากกล่องดำาถ่ายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อตรวจสอบเส้นทางและเวลาที่ใช้วิ่ง ความเร็ว ตำาแหน่งและ
เวลาของการจอด ตลอดจนพฤติกรรมการขับรถ นอกจากนั้น  
ยังอาจกำาหนดให้ระบบบันทึกข้อมูลการปิด-เปิดวาล์วท่อน้ำามันของ
ถังขนส่งน้ำามันได้อีกด้วย 2. ชนิดส่งข้อมูลกลับทันที (real time) 
จพีเีอสชนดินี ้จะแจง้ตำาแหนง่ของรถผา่นทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็
โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา ผู้ควบคุมการจัดส่งซึ่งประจำาอยู่ที่คลัง
น้ำามนัสามารถตรวจสอบตำาแหนง่ของรถไดท้างจอคอมพวิเตอร ์ทัง้นี ้
สามารถเกบ็ขอ้มลูของรถแตล่ะคนัไวใ้นระบบ และตรวจสอบขอ้มลู
ย้อนหลังได้เหมือนระบบกล่องดำา

gravity flow การปล่อยให้น้ำามันไหลด้วยแรงดึงดูดของโลก
การถ่ายน้ำามันจากรถขนส่งน้ำามันลงสู่ถังใต้ดินในสถานีบริการ  
ซึ่งใช้วิธีปล่อยให้น้ำามันไหลเอง โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก 
เนือ่งจากรถขนส่งน้ำามนัอยูใ่นระดบัสูงกวา่ถงัใตด้นิ เปน็วธิกีารทีใ่ช้
กับการถ่ายน้ำามันใส (ดู white oil) เช่น น้ำามันเบนซิน โดยไม่ใช้
ปั๊มที่ติดตั้งอยู่กับรถขนส่งน้ำามัน เนื่องจากไอน้ำามันเบนซินอาจไหล
เข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์ ทำาให้เครื่องยนต์ระเบิดได้ 

grounding wire, grounding cable สายดิน
สายนำาไฟฟา้ซึง่ปลายดา้นหนึง่เชือ่มตอ่กบัตวัถงับรรจนุ้ำามนั อปุกรณ์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องในบริเวณการขนถ่ายน้ำามัน
ของคลงัน้ำามนั รวมถงึรถขนสง่น้ำามนัและรถไฟ โดยมปีลายอกีดา้น
หนึง่ฝงัเชือ่มตอ่กบัแทง่ทองแดงทีฝ่งัอยูใ่นดนิ เพือ่ถา่ยเทประจไุฟฟา้
สถติทีเ่กดิขึน้ลงดนิเพือ่ความปลอดภยั เนือ่งจากน้ำามนัเปน็ของเหลว 
เมื่อเคลื่อนที่อยู่ในท่อ ปั๊ม หรือไหลผ่านเข้าถังขนส่งของรถบรรทุก
น้ำามันหรือตู้รถไฟ อาจก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิตขึ้น หากสะสมจน
มคีวามตา่งศกัยม์ากพอ จะเกดิประกายไฟและอาจทำาใหไ้อน้ำามนัใน
บริเวณนั้นติดไฟหรือเกิดระเบิดขึ้นได้

hazardous area พื้นที่เสี่ยงอันตราย
บริเวณที่มีไอน้ำามันไวไฟอยู่ในบรรยากาศตลอดเวลาหรือเป็นบาง
ครัง้บางคราว ซึง่ตอ้งปอ้งกนัไมใ่หม้ปีระกายไฟหรอืเปลวไฟจากการ
ปฏบิตังิาน การกอ่สรา้ง หรอืจากอปุกรณไ์ฟฟา้ใดๆ (ด ูhazardous 
area classification ประกอบ)

hazardous area classification การจำาแนกพืน้ทีเ่สีย่งอนัตราย
การจัดแบ่งพื้นที่อันตรายออกเป็นบริเวณหรือโซน (zone)  

เพื่อจำาแนกระดับของภาวะอันตราย ทำาให้สามารถเลือกใช้เครื่อง
มอื อปุกรณไ์ฟฟา้ และระเบยีบสำาหรบัการปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมกบั
แต่ละพื้นที่ได้ พื้นที่เสี่ยงอันตรายแบ่งออกได้เป็น 3 บริเวณ ได้แก่ 
บริเวณ โซน 0 ซึ่งหมายถึงบริเวณที่มีไอน้ำามันอยู่ตลอดเวลาหรือ
มีอยู่เป็นระยะเวลานาน เช่น ภาวะที่ไอน้ำามันลอยอยู่เหนือระดับ
น้ำามันในถัง บริเวณ โซน 1 ซึ่งหมายถึงบริเวณที่อาจมีไอน้ำามัน
จากการปฏิบัติงานปกติ เช่น ขณะเติมน้ำามันลงรถบรรทุกน้ำามัน  
หรือในท่อระบายไอน้ำามันจากถังบรรจุน้ำามันทุกประเภท และโซน 
2 ซึง่หมายถงึบรเิวณทีอ่าจมไีอน้ำามนั หากมคีวามผดิปกตเิกดิขึน้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น เมื่อเครื่องสูบปั๊มน้ำามันรั่ว ลิ้นบังคับน้ำามันรั่ว 
หรือกรณีเติมน้ำามันล้นถัง บริเวณอื่นนอกเหนือจากนี้จัดเป็นพื้นที่
ปลอดภัย (ดู safe area)

hazardous atmosphere บรรยากาศเสี่ยงอันตรายภาวะไวไฟ 
ภาวะที่มีไอน้ำามันไวไฟผสมอยู่ในอากาศ เป็นภาวะที่พร้อมจะเกิด
เพลงิไหมห้รอืระเบดิได ้ถา้มปีระกายไฟหรอืเปลวไฟเกดิขึน้จากการ
ปฏบิตังิานหรอืจากอปุกรณไ์ฟฟา้ (ด ูhot work และด ูfire triangle 
ประกอบ) หรือเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตขณะปฏิบัติการ

hazardous waste ของเสียอันตราย
เศษสิ่งของ สิ่งปฏิกูล วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอยู่ใน
สภาวะของแขง็ ของเหลว หรอืกา๊ซ รวมถงึภาชนะบรรจภุณัฑต์า่งๆ 
ซึ่งมีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นหรืออนาคตหากได้รับการจัดการ
ที่ไม่เหมาะสม ในคลังน้ำามัน ของเสียอันตรายส่วนใหญ่เป็นขยะที่
ปนเปือ้นน้ำามนัประเภทตา่งๆ รวมทัง้สารเคมซีึง่มใีชอ้ยูใ่นคลงัน้ำามนั 
ตลอดจนดินและน้ำาทิ้งที่ปนเปื้อนน้ำามัน

high pressure tank ถังน้ำามันทนความดันสูง
ถังเก็บน้ำามันที่ทนแรงดันไอน้ำามันได้ดี เป็นถังเหล็กแนวตั้ง หลังคา
รูปโดม ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรง สามารถทนแรงดัน
ไอน้ำามนัในถงัไดถ้งึ 21 นิว้น้ำา หรอื 0.0533 กโิลกรมั/ตารางเซนตเิมตร 
(0.0522564 บาร์) ใช้สำาหรับเก็บน้ำามันเบนซินซึ่งมีไอระเหยความ
ดันสูง ช่วยลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์น้ำามัน และลดผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

horizontal tank, skid tank ถังน้ำามันแนวนอน
ถังเหล็กทรงกระบอกแนวนอนสำาหรับบรรจุน้ำามัน มีขนาดบรรจุ
ตั้งแต่ 1,000 ลิตร จนถึงประมาณ 60,000 ลิตร จัดเป็นถังขนาด
เลก็ มกัใชส้ำาหรบับรรจนุ้ำามนัสำาเรจ็รปูเพือ่ใชใ้นโรงงานอตุสาหกรรม 
เช่น น้ำามันเตาหรือน้ำามันดีเซล การใช้ถังน้ำามันแนวนอนจะต้อง
ติดอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับถังเหล็กทรง
กระบอกแนวตั้ง (ดู vertical tank) ซึ่งได้แก่ ที่วัดระดับน้ำามัน  
ท่อระบายไอน้ำามัน ท่อรับน้ำามัน และท่อจ่ายน้ำามัน ถังชนิดนี้มักจะ
ตัง้วางไวบ้นพืน้ โดยมโีครงสรา้งงา่ยๆ รองรบั ผูใ้ชง้านสามารถเพิม่
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ถังน้ำามันแนวนอน

จำานวนถงัไดโ้ดยการวางขนานกนัไปกบัถงัเดมิ หรอืตดิตัง้ไวบ้นโครง
เหล็กสูง เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันของในการไหลของน้ำามัน โดยเฉพาะ
น้ำามันเตาที่มีความหนืดสูง

hot work งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ
งานที่ทำาแล้วอาจเกิดประกายไฟและความร้อน ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุของเพลิงไหม้หรือการระเบิดในพื้นที่เสี่ยงได้โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งบริเวณที่มีไอน้ำามันเชื้อเพลิง เช่น งานที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
งานตัดหรือเชื่อมเหล็ก งานขัดด้วยเครื่องมือไฟฟ้า งานเจาะ
คอนกรีต เป็นต้น (ดู cold work ประกอบ)

in-line blending การผสมน้ำามันในท่อ
การผสมน้ำามัน 2 ชนิดเข้าด้วยกัน โดยฉีดน้ำามันทั้ง 2 ชนิดเข้าไป
ในทอ่พรอ้มๆ กนั การผสมจะถกูควบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
เครือ่งวดัทีแ่มน่ยำา ทำาใหน้้ำามนัทีผ่สมมสีดัสว่นถกูตอ้งตามทีก่ำาหนด 
มีประสิทธิภาพมากกว่าการผสมเป็นรุ่นผลิตเป็นครั้งๆ ในถังผสม 
(ดู batch blending) เนื่องจากไม่ต้องใช้ทั้งถังสำาหรับผสมน้ำามัน
และถังสำาหรับเก็บน้ำามันที่ผสมแล้ว หากเป็นน้ำามันชนิดที่ผสมกัน
ได้ยาก หลังจากฉีดผสมในท่ออาจนำาไปผ่านระบบช่วยผสม เพื่อให้
น้ำามนัรวมเปน็เนือ้เดยีวกนัไดด้ขีึน้ น้ำามนัทีผ่า่นการผสมโดยใชร้ะบบ
ผสมน้ำามนัในทอ่นี ้จะสามารถสบูถา่ยลงพาหนะขนสง่ เชน่ รถ หรอื
เรือบรรทุกน้ำามันได้โดยตรง ตัวอย่างน้ำามันที่ใช้การผสมด้วยระบบ
นี้ ได้แก่ น้ำามันแก๊สโซฮอล และน้ำามันไบโอดีเซล

insulating flange หน้าแปลนท่อชนิดมีฉนวนป้องกันไฟฟ้า 
ไหลผ่าน
ฉนวนหน้าแปลนท่อรับน้ำามันบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ สำาหรับ
ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าในระบบท่อจากคลังน้ำามันไหลผ่านระบบ
ทอ่สูเ่รอืขนสง่น้ำามนั ในทางกลบักนั กก็นัไมใ่หก้ระแสไฟฟา้จากเรอื
ไหลผ่านท่อเข้าสู่คลังน้ำามัน ซึ่งอาจทำาให้เกิดประกายไฟ หรือทำาให้
อุปกรณ์ไฟฟ้าในคลังน้ำามัน และ/หรืออุปกรณ์บนเรือเสียหายได้ ใน

ทางกลับกัน กระแสไฟฟ้าจากเรืออาจไหลผ่านท่อยางและท่อเหล็ก
ไปสูถ่งัเกบ็น้ำามนั ซึง่ทำาใหเ้กดิอนัตรายไดเ้ชน่เดยีวกนั กระแสไฟฟา้
ที่กล่าวนี้อาจเป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในระบบป้องกันการกัดกร่อน
ของโลหะ (impressed current cathodic protection) ก็ได้

intelligent pig พิกอัจฉริยะ
เครือ่งมอืทรงกลมหรอืทรงกระบอกทีใ่ชส้อดเขา้ไปในทอ่ เคลือ่นทีไ่ป
ในทอ่ดว้ยแรงดนัของน้ำามนั หรอืดว้ยตวัเอง ทีต่วัเครือ่งมอืจะตดิตัง้
เครื่องตรวจจับข้อมูล (sensor) ต่างๆ ตามที่วิศวกรต้องการ เช่น 
ตรวจสอบและบนัทกึสภาพภายในทอ่ จดุทีม่รีอยรัว่ สภาพความกลม
ของทอ่ จดุทีม่สีนมิ เปน็ตน้ (ด ูpipe inspection gauge ประกอบ)

หน้าแปลนท่อชนิดมีฉนวนป้องกันไฟฟ้าไหลผ่าน

ฉนวนป้องกันไฟฟ้า

พิกอัจฉริยะ
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และการตอ่เรอื การปอ้งกนัสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำาตา่งๆ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทะเล

International Maritime Organization (IMO) องค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (ไอเอ็มโอ)
องค์กรหนึ่งของสหประชาชาติที่กำากับดูแลเรื่องการขนส่งทางทะเล 
เป็นผู้ออกกฎระเบียบที่ประเทศต่างๆ ต้องปฏิบัติตามในเรื่องความ
ปลอดภัย และการปกป้องสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
ทางทะเล

International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals 
(ISGOTT) คู่มือความปลอดภัยสำาหรับเรือขนส่งน้ำามันและท่าเรือ
ขนถ่ายน้ำามัน (ไอเอสจีโอทีที)
เอกสารที่จัดทำาขึ้นโดยความร่วมมือของหอการค้าของสมาคมการ
เดินเรือขนส่ง (ดู International Chamber of Shipping) กลุ่ม
บริษัทน้ำามันที่มีการขนส่งน้ำามันทางทะเล (ดู Oil Companies 
International Marine Forum, OCIMF) และสมาคมผู้บริหาร
ท่าเรือสากล (ดู International Association of Ports and 
Harbors) ภายใต้การสนับสนุนขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (ดู International Maritime Organization, IMO) เพื่อ
ให้การปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำามันและที่ท่าเรือขนถ่ายน้ำามันเป็น
ไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมทั้งปฏิบัติการ
ด้านน้ำามันดิบและน้ำามันสำาเร็จรูป คู่มือความปลอดภัยสำาหรับเรือ
ขนส่งน้ำามันและท่าเรือขนถ่ายน้ำามันเล่มแรกพิมพ์ออกมาใช้ในปี 
พ.ศ. 2521 และมีการปรับปรุงจนถึงปัจจุบันนับเป็นฉบับที่ 5 ซึ่งได้
จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2549 หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติงาน
บนเรอืขนสง่น้ำามนั การออกแบบเรอืขนสง่น้ำามนั รวมถงึเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  และเรือ่งอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายตา่งๆ โดยแบง่เนือ้หาออก
เป็น 4 หมวด คือ ข้อมูลทั่วไป (general information) ข้อมูลเกี่ยว
กับเรือขนส่งน้ำามัน (tanker information) ข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือ 
ขนถ่ายน้ำามัน (terminal information) และการบริหารจัดการ 
การเชื่อมต่อระหว่างเรือขนส่งน้ำามันและท่าเรือขนถ่ายน้ำามัน 
(management of the tanker and terminal interface)

intrinsically safe equipment อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิด 
การจุดระเบิด 
อปุกรณไ์ฟฟา้ วงจรไฟฟา้ หรอืสว่นของวงจร ซึง่ถา้เกดิการลดัวงจร
ภายในเอง หรือลัดวงจรลงดิน (grounding) พลังงานที่เกิดขึ้นจาก
ประกายไฟหรอืความรอ้นจะไมเ่พยีงพอทีจ่ะจดุระเบดิ หรอืกอ่ใหเ้กดิ
การลกุไหมข้องเชือ้เพลงิภายใตเ้งือ่นไขทีก่ำาหนดไว ้อปุกรณไ์ฟฟา้ดงั
กลา่วนีจ้งึมคีวามปลอดภยัเพยีงพอทีจ่ะใชภ้ายในพืน้ทีเ่สีย่งอนัตราย 
(ดู hazardous area) ตามที่อุปกรณ์นั้นๆ ระบุไว้ได้

jetty ท่าเทียบเรือ
สิ่งก่อสร้างคล้ายสะพานยาวยื่นออกไปในทะเลหรือแม่น้ำา สำาหรับ
ให้เรือขนส่งน้ำามันเข้าเทียบ เพื่อส่งหรือรับน้ำามันที่คลังน้ำามันหรือ
โรงกลั่นน้ำามัน เป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง เพราะมีการสูบถ่าย

interface, critical interface รอยต่อของน้ำามันในท่อ 
ช่วงรอยต่อของน้ำามันต่างชนิดกัน ที่ส่งตามกันเข้าไปในท่อขนส่ง
น้ำามัน เป็นบริเวณที่น้ำามันทั้งสองชนิดค่อยๆ ผสมกัน ทำาให้เกิด
สภาวะน้ำามันปนเปื้อน โดยความมากน้อยของการปนเปื้อนจะขึ้น
อยู่กับชนิดของน้ำามันและช่วงเวลาในการจัดส่ง การปนเปื้อนของ
น้ำามันที่รอยต่อในท่อมี 2 ลักษณะ คือ 1. รอยต่อการปนเปื้อนของ
น้ำามนัตา่งชนดิกนัซึง่ทำาใหค้ณุสมบตัขิองน้ำามนัผดิเพีย้นไป (critical 
interface) เช่น น้ำามันบริเวณรอยต่อของน้ำามันเบนซินซึ่งมีจุดวาบ
ไฟต่ำา กับน้ำามันดีเซลซึ่งมีจุดวาบไฟสูง ก่อนนำาไปใช้ต้องผ่านการ
ประเมินในห้องปฏิบัติการก่อน และ 2. รอยต่อการปนเปื้อนของ
น้ำามนัชนดิเดยีวกนัแตต่า่งชัน้คณุภาพกนั (non-critical interface) 
เช่น ที่รอยต่อของน้ำามันเบนซิน 95 กับเบนซิน 91 ซึ่งสามารถ
นำาน้ำามันปนเปื้อนน้ำามันคุณภาพสูงไปใช้ผสมกับน้ำามันคุณภาพต่ำา
กว่าได้

internal floating roof หลังคาลอยภายใน
หลงัคาลอยทีต่ดิตัง้ซอ้นไวใ้ตห้ลงัคาของถงัเกบ็น้ำามนัชนดิหลงัคาตดิ
ตาย (ดู cone roof tank ประกอบ) เพื่อคลุมผิวหน้าของน้ำามันไม่
ใหร้ะเหย รอบตวัหลงัคามขีอบยางซึง่ชว่ยปดิชอ่งวา่งระหวา่งหลงัคา
ลอยและผนังด้านในของถัง เพื่อกักไอน้ำามันไว้ใต้หลังคา หลังคา
ลอยชนิดนี้ใช้กับถังน้ำามันชนิดระเหยง่ายและไวไฟมาก เช่น น้ำามัน
เบนซิน เท่านั้น และเหมาะสำาหรับติดตั้งในถังน้ำามันที่มีขนาดเส้น
ผา่นศนูยก์ลาง 12 เมตรขึน้ไป หากตดิตัง้ในถงัขนาดเลก็กวา่นีอ้าจไม่
คุ้มทุน (ดู external floating roof และ floating roof ประกอบ)

internal tank coating การทาสีเคลือบด้านในของถัง
การทาสเีคลอืบผนงัดา้นในของถงัน้ำามนั สำาหรบัถงัน้ำามนัทีต่อ้งการ
ความสะอาดเป็นพิเศษ เช่น ถังน้ำามันเครื่องบิน (Jet A-1) หรือ
ถังที่มีการเก็บน้ำามันซึ่งปนเปื้อนด้วยสารที่กัดกร่อนเหล็ก เช่น จาก
น้ำาทะเลซึ่งอาจปนเปื้อนในระหว่างการขนถ่าย โดยจะใช้สีอีพอกซี
เคลือบที่พื้นถังและผนังถังด้านในสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตรเพื่อ
ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนของน้ำาทะเลที่ปนเปื้อน
และตกอยู่ก้นถัง

International Association of Ports and Harbors (IAPH) 
สมาคมผู้บริหารท่าเรือสากล (ไอเอพีเอช)
องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้บริหารท่าเรือทั่วโลกประมาณ 
350 แห่งจาก 87 ประเทศ มีหน้าที่สำาคัญด้านการแลกเปลี่ยนและ
สนบัสนนุความรูแ้ละความคดิใหม่ๆ  ในการบรหิารทา่เรอืและกจิการ 
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

International Chamber of Shipping (ICS) หอการค้าของ
สมาคมการเดินเรือขนส่ง (ไอซีเอส)
องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาคมเจ้าของเรือขนส่งทั่วโลก 
มีศักยภาพรวมประมาณสองในสามของปริมาณรวมของการขนส่ง
ทางเรือทั้งหมด องค์กรนี้ให้ความสำาคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเดนิเรอื เชน่ ความปลอดภยัในการขนสง่ทางเรอื การออกแบบ

หลักหรือพุกผูกเชือกเรือ (Shell Thailand)

116-157 MAC22news   132 22/2/2553   14:48



ระบบลอจิสติกส์ปิโตรเลียม

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 133

น้ำามันในปริมาณมากๆ หากเกิดอุบัติภัยขึ้น จะมีผลกระทบด้าน
ความปลอดภัยสูง เช่น ระเบิด หรือไฟไหม้ และรวมทั้งมีผลกระ
ทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น การรั่วไหลของน้ำามันลงสู่แม่น้ำาหรือ
ทะเล ดังนั้น อุปกรณ์ต่างๆ บนท่าเทียบเรือจะต้องได้มาตรฐาน  
มีระเบียบปฏิบัติที่กำาหนดโดยอุตสาหกรรมน้ำามันและอุตสาหกรรม
การขนส่งน้ำามันทางน้ำา นอกจากนั้น ยังต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานท่าเรืออีกด้วย

หลักหรือพุกผูกเชือกเรือ (Shell Thailand)

joint venture (JV) depot คลังน้ำามันร่วม (เจวี)
คลังน้ำามันที่มีบริษัทน้ำามันตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปเป็นผู้ร่วมลงทุน  
โดยอาจจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่หรือไม่ก็ได้ และมอบหมาย 
ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน เช่น  
คลงัน้ำามนัรว่มแหง่หนึง่ มบีรษิทัน้ำามนัคาลเทก็ซ ์(ไทย) บรษิทัเอสโซ ่
(ประเทศไทย) และบรษิทัเชลลแ์หง่ประเทศไทยเปน็ผูร้ว่มทนุ โดยมี
บรษิทัน้ำามนัคาลเทก็ซ ์(ไทย) เปน็ผูร้บัผดิชอบในการดำาเนนิงานของ
คลงัน้ำามนั ทัง้นี ้จะมคีณะกรรมการจากทัง้ 3 บรษิทัควบคมุดแูลดา้น
นโยบายและค่าใช้จ่ายอีกชั้นหนึ่ง ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
และงบลงทนุจะเปน็ไปตามสดัสว่นของการถอืหุน้หรอืสญัญารว่มทนุ 
(ดู throughput charge ประกอบ)

lightering การลดน้ำาหนักบรรทุกของเรือขนส่งน้ำามัน
การสูบถ่ายน้ำามันจากเรือขนส่งลำาใหญ่ลงสู่เรือขนส่งลำาเล็กกว่า  
เพือ่ใหเ้รอืใหญเ่บาขึน้ กนิน้ำาลกึนอ้ยลง และสามารถเขา้เทยีบทา่ได้

loading arm งวงเติมน้ำามัน
ท่อสำาหรับจ่ายน้ำามันลงสู่ถังขนส่งน้ำามันของรถบรรทุกและรถไฟ
ขนส่งน้ำามัน งวงเติมน้ำามันมี 2 ประเภท ประเภทแรกคือ งวงเติม
น้ำามนัสำาหรบัจา่ยน้ำามนัสูถ่งัขนสง่จากทางดา้นบนถงั (top loading) 
มีลักษณะเป็นท่ออะลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หลาย
ท่อนต่อกัน ท่อแต่ละท่อนสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เพื่อ
ความสะดวกในการเคลือ่นทีห่ากตอ้งการยา้ยชอ่งเตมิ โดยมอีปุกรณ์
ควบคมุการไหลของน้ำามนัอยูบ่นงวงเตมิเพือ่บงัคบัการไหลของน้ำามนั

ท่าเทียบเรือ

ได้ มีความเร็วในการเติมเฉลี่ยประมาณ 1,000-1,500 ลิตรต่อนาที 
งวงเติมน้ำามันประเภทที่สอง คือ งวงเติมน้ำามันสำาหรับจ่ายน้ำามัน
เข้าทางก้นถังขนส่ง (ดู bottom loading) ที่ปลายท่อยางของงวง
เตมิมขีอ้ตอ่สำาหรบัสวมเขา้กบัทอ่รบัน้ำามนัจากถงัขนสง่ ไมม่อีปุกรณ์
ควบคุมการไหลของน้ำามันอยู่บนงวงเติม แต่ควบคุมการไหลของ
น้ำามันด้วยระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน มีความเร็วในการเติมน้ำามัน
ประมาณ 2,500 ลิตรต่อนาที และเติมได้ทีละหลายงวง โดยงวง
ประเภทนี้จะใช้กับน้ำามันใสเท่านั้น

งวงเติมน้ำามันสำาหรับจ่ายน้ำามันสู่ถังขนส่งจากทางด้านบนถัง (Top loading)

งวงเติมน้ำามันสำาหรับจ่ายน้ำามันเข้าทางก้นถังขนส่ง (Bottom loading)
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loading note เอกสารสั่งเติมน้ำามัน
เอกสารทีจ่ดัทำาโดยระบบอตัโนมตั ิหรอืโดยพนกังานทีร่บัผดิชอบดา้น
การขนส่ง เพื่อให้พนักงานขับรถบรรทุกน้ำามันใช้ในการเติมน้ำามัน
เข้าสู่ถังขนส่งน้ำามัน โดยจะระบุชนิดของน้ำามัน ปริมาณจำานวน 
หมายเลขถังและช่องที่จะบรรจุน้ำามัน อย่างชัดเจน พนักงานที่
แท่นจ่ายน้ำามันและพนักงานขับรถ จะใช้เอกสารนี้กำากับการเติม
น้ำามันลงถังขนส่งน้ำามัน และจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง เพราะ
ข้อมูลในเอกสารสั่งเติมน้ำามัน จะสอดคล้องกับเอกสารนำาส่งสินค้า
และใบแจ้งหนี้

loading rack, gantry แท่นเติมน้ำามัน
แท่นเติมน้ำามันสำาหรับให้รถบรรทุกหรือรถไฟเข้าเทียบเพื่อเติม
ผลิตภัณฑ์น้ำามันลงถังขนส่งน้ำามัน แท่นเติมมี 2 ชนิด ชนิดแรก
คือแท่นสำาหรับจ่ายน้ำามันลงถังขนส่งน้ำามันของรถบรรทุกและ
รถไฟแบบเติมเข้าทางด้านบนถัง (top loading) โดยใช้งวงเติม
น้ำามัน (ดู loading arm) หย่อนลงไปในถังขนส่งทางช่องเปิด
ด้านบน การเติมน้ำามันวิธีนี้ใช้ได้กับน้ำามันทุกประเภท แต่จะ
มีไอน้ำามันระเหยออกจากช่องเติมน้ำามันส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ชนิดที่สองคือแท่นสำาหรับ
จ่ายน้ำามันเข้าถังขนส่งน้ำามันของรถบรรทุกแบบเติมเข้าทางก้นถัง 
(ด ูbottom loading) โดยมอีปุกรณจ์า่ยน้ำามนัเขา้สูท่อ่ดา้นลา่งของ
ถังรถขนส่ง มีท่อระบายไอน้ำามันออกจากถังกลับไปยังอุปกรณ์เก็บ
ไอน้ำามัน (ดู vapor recovery unit, VRU) จึงไม่มีไอน้ำามันปล่อย
ออกสู่บรรยากาศ สามารถเติมน้ำามันได้เร็วกว่าการเติมจากด้านบน
ของถงัมาก และผูป้ฏบิตังิานสามารถทำางานอยูท่ีร่ะดบัพืน้ดนิโดยไม่
ต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาถัง

long haul การส่งน้ำามันระยะทางไกลโดยใช้รถขนส่งน้ำามัน
การจัดส่งน้ำามันให้กับสถานีบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรมจาก
คลังน้ำามันที่อยู่ห่างจากพื้นที่นั้น เนื่องจากพื้นที่คลังน้ำามันใกล้เคียง
ไม่มีน้ำามันชนิดที่ต้องการ โดยปกติการขนส่งน้ำามันระยะทางไกล
จะใช้รถขนส่งน้ำามันขนาดใหญ่ ซึ่งได้แก่ รถขนส่งน้ำามันกึ่งพ่วง
(ดู semi-trailer)

lower explosive limit (LEL) อัตราส่วนต่ำาสุดของส่วนผสม
ระหว่างไอน้ำามันและอากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้, ขีดจำากัดขั้น
ต่ำาของส่วนผสมระเบิดได้ (แอลอีแอล)
ดู explosive limit

LPG cylinder ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม มีขนาดบรรจุหลาย
ขนาด ได้แก่ ขนาด 4 กิโลกรัมน้ำาหนักก๊าซ, 7 กิโลกรัมน้ำาหนัก
ก๊าซ, 11.5 กิโลกรัมน้ำาหนักก๊าซ, 13.5 กิโลกรัมน้ำาหนักก๊าซ 
15 กิโลกรัมน้ำาหนักก๊าซ และ 48 กิโลกรัมน้ำาหนักก๊าซ ทำาจาก
เหล็กกล้าคุณภาพสูง และผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรมถงักา๊ซปโิตรเลยีมเหลว มอก. 27-2543 ภายในถงัมกีา๊ซ
ปโิตรเลยีมเหลวบรรจปุระมาณรอ้ยละ 85 ของความจถุงั และมกีาร
ผนกึทีว่าลว์ตัง้แตโ่รงงานบรรจ ุตวัถงับรรจตุอ้งไดร้บัการตรวจสอบ
สภาพถงัและอปุกรณท์ีต่ดิตัง้กบัตวัถงัทกุๆ 5 ป ีเพือ่ความปลอดภยั โดย
ที่โกร่งด้านบนหรือที่ฐานของถังทุกใบจะต้องมีรายละเอียดดัง
ตอ่ไปนี ้ตอกเปน็รอยประทบัการตอกรายละเอยีดเปน็รอยประทบัไว ้
ซึง่ไดแ้ก ่1. ชือ่ผลติภณัฑแ์ละความดนัใชง้านสงูสดุ 2. หมายเลขลำาดบั
(serial number) ของบริษัทผู้ครอบครองเจ้าของถัง 3. ความ
หนาของผนังถัง 4. ความจุที่ระบุเป็นหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตร 
5 . น้ำ าหนักถั ง เปล่ า 6 . ชื่ อผู้ ผลิตหรือโรงงานที่ ผลิตถั ง
7. เครื่องหมายของผู้ตรวจสอบ เดือน/ปีที่ทดสอบด้วยความดัน
ของเหลว (hydrostatic test) และ 8. ชื่อหรือเครื่องหมาย
ของบริษัทผู้ค้าก๊าซ

แท่นเติมน้ำามัน

ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
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LPG fi lling plant โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้มเมื่ออยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวลงในถังก๊าซ
(ดู LPG cylinder) เปล่า และส่งถังที่บรรจุก๊าซแล้วกลับเข้าไปหมุนเวียนในตลาดต่อไป โรงบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะรับก๊าซจากคลังที่ขนส่งมาโดยรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวและเก็บก๊าซไว้
ในถังบรรจุขนาดใหญ่ ก่อนบรรจุก๊าซจะต้องล้างและตรวจสอบสภาพถัง จากนั้นจึงใช้ปั๊มเครื่อง
สูบเพิ่มความดันก๊าซให้สูงขึ้นถึงประมาณ 9.18–10.20 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (9-10 บาร์) 
บรรจุก๊าซลงในถังประมาณร้อยละ 85 ของความจุถัง แล้วนำาถังไปตรวจสอบการรั่วไหล และผนึก
(ดู seal) ที่วาล์ว เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงว่าได้รับการบรรจุก๊าซจากโรงงานและ
มีน้ำาหนักก๊าซครบตามกฎหมาย 

LPG storage tank ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในคลังน้ำามัน 
ถงัขนาดใหญส่ำาหรบับรรจกุา๊ซปโิตรเลยีมเหลวในคลงัน้ำามนั มทีัง้ชนดิ
ทีเ่ปน็ถงัเหลก็ทรงกลมแบบลกูบอล (ด ูsphere) และถงับรรจกุา๊ซ
แนวนอนมีหัวท้ายโค้งมน (ดู bullet tank) ถังดังกล่าวต้องทน
แรงดันของก๊าซได้อย่างปลอดภัย โดยมีความดันใช้งานปกติ
ประมาณ 7-8 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

LPG truck รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีลักษณะคล้ายรถขนส่งน้ำามัน แต่ตัวถัง
บรรจุผลิตภัณฑ์มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาว หัวท้ายมน โครงสร้างมี
ความแข็งแรงกว่าถังขนส่งน้ำามันมากและต้องทนความดันภายในได้ถึง 
26.31 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (25.8 บาร์) ขณะที่ความดันของ
ก๊าซปิโตรเลียมในถังในสภาพปกติมีเพียง 5.10-7.14 กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร (5-7 บาร์) เท่านั้น รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่นิยมใช้
กันในประเทศไทยมี 3 ขนาด คือ รถ 6 ล้อ มีขนาดบรรทุก 4.3 ตัน 
รถ 10 ล้อ มีขนาดบรรทุก 8 ตัน และรถขนส่งก๊าซกึ่งพ่วง 18 ล้อ 
มขีนาดบรรทกุ 15 ตนั ทัง้ตวัรถและอปุกรณค์วามปลอดภยัประจำารถจะ
ต้องมีการตรวจสภาพทุกๆ ปี โดยกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อต่อใบอนุญาต
การใช้รถ และต้องมีการตรวจสอบตัวถังบรรจุก๊าซอย่างละเอียดทุกๆ 
5 ปี เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจในความปลอดภัยของโครงสร้างถัง

รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในคลังน้ำามัน 

ระบบลอจิสติกส์ปิโตรเลียม
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manometer แมนอมิเตอร์ 
เครื่องมือวัดความดันของไอน้ำามันส่วนที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำามัน
ภายในถังบรรจุน้ำามัน มีรูปร่างเป็นตัว U ทำาด้วยแก้ว หรือวัสดุใส 
เหมาะสำาหรับวัดไอน้ำามันที่มีความดันไม่สูงมาก
 
marine loading arm งวงเติมน้ำามันสำาหรับเรือ
ท่อเติมน้ำามันพร้อมหัวจ่ายติดตั้งไว้ที่ปลายท่อ ท่อนี้ได้รับการ
ออกแบบใหม้คีวามยดืหยุน่สงู เหมาะสำาหรบัใชส้บูถา่ยน้ำามนัขณะที่
ตัวเรือขนส่งน้ำามันมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เวลาทีม่คีลืน่ลมบรเิวณทา่เรอื เพือ่ทำาใหง้านสบูถา่ยน้ำามนัสะดวก
และปลอดภัยขึ้น (ดู loading arm ประกอบ)

งวงเติมน้ำามันสำาหรับเรือ

แมนอมิเตอร์

ภาพขณะใช้งวงเติมน้ำามันสำาหรับเรือ

ท่อยางสำาหรับสูบถ่ายน้ำามันที่ท่าเทียบเรือ

marine loading hose ทอ่ยางสำาหรบัสบูถา่ยน้ำามนัทีท่า่เทยีบเรอื
ท่อยางที่ออกแบบและผลิตมาเป็นพิเศษ ใช้รับจ่ายน้ำามันที่ท่า
เทียบเรือ สามารถทนแรงดันภายในท่อขณะทำางานปกติที่ 15.3 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ 10.2 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 
หรือ 7.1 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร จึงต้องแข็งแรงเป็นพิเศษ
เนื่องจากการสูบถ่ายน้ำามันในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด
น้ำามันรั่วหก มีหลายขนาดตามความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ท่อ เช่น ขนาด 4 นิ้ว ขนาด 6 นิ้ว ขนาด 8 นิ้ว และขนาด
10 นิ้ว มีความยาวมากที่สุดประมาณ 6 เมตร
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meter accuracy ความแม่นยำาของมาตรวัดปริมาตรน้ำามัน
ความแม่นยำาของมาตรวัดปริมาตรน้ำามัน ในการซื้อขายต้องใช้
มาตรที่มีความเที่ยงตรงสูง ขณะเดียวกัน อาจมีความคลาดเคลื่อน
ยินยอมหรือมีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (tolerance) และพิสัย
ความคลาดเคลื่อนซึ่งต้องเป็นไปไม่เกินกว่าที่กฎหมายอนุโลมให้ 
ในอุตสาหกรรมน้ำามัน เกณฑ์พิสัยความคลาดเคลื่อนที่ใช้ในการ
สอบปรับเทียบ (calibration) ปริมาตรน้ำามัน ได้แก่ ความแม่นยำา
ของมาตรวัดปริมาณน้ำามัน (accuracy) ซึ่งมีค่าร้อยละ 0.005 
และสภาวะความสามารถในการทำาซ้ำาได้ (repeatability) ซึ่งมีค่า
ร้อยละ 0.005 แต่ด้วยเหตุที่สภาพการใช้งานของมาตรวัดแต่ละตัว
มีความแตกต่างกัน เพื่อความสะดวกจึงอาจใช้ปริมาณน้ำามันที่ไหล
ผ่านมาตรวัด หรือใช้จำานวนเดือนของการใช้งาน เช่น 6 เดือน 
หรือ 12 เดือน กำาหนดรอบของการสอบปรับเทียบความแม่นยำา
ของมาตรวัดก็ได้ ทั้งนี้ การกำาหนดรอบการสอบทานเทียบจะถูก
ต้องเหมาะสมขึ้น หากมีข้อมูลของความเที่ยงของมาตรวัดในการ
ปฏิบัติงานแต่ละวันประกอบการพิจารณาด้วย การสอบทานเทียบ
มาตรวัดโดยทั่วไป จะใช้น้ำามันชนิดเดียวกับที่ไหลผ่านมาตรวัดและ
ถังตวงมาตรฐาน (proving tank) เป็นเครื่องมือในการปรับเทียบ 
สอบเทยีบ สำาหรบัมาตรวดัปรมิาตรน้ำามนัขนาดใหญ ่จะใชม้าตรวดั
น้ำามันมาตรฐาน (master meter) แทน

milk run การจัดส่งน้ำามันให้ลูกค้าหลายราย โดยใช้รถขนส่งคันเดียว
การจัดส่งน้ำามันหลายชนิดจากคลังน้ำามันให้กับสถานีบริการได้
มากกวา่หนึง่แหง่ในการขนสง่เทีย่วเดยีว เนือ่งจากปจัจบุนัรถขนสง่
น้ำามนัมคีวามจมุากขึน้ โดยเฉพาะรถกึง่พว่ง (ด ูsemi-trailer) ซึง่อาจมี
ความจุมากถึง 30,000-40,000 ลิตร หรืออีกลักษณะหนึ่งคือการ
จดัสง่น้ำามนัชนดิเดยีวโดยใชร้ถกึง่พว่งขนสง่ใหก้บัสถานบีรกิารหลาย
แห่งที่อยู่บนเส้นทางเดียวกัน

mooring bollard หลัก, พุกผูกเชือกเรือ 
เสาสั้นๆ ติดตั้งไว้บริเวณท่าเทียบเรือสำาหรับผูกเชือกเรือ มีแกน
เหล็กขวางด้านบนหรือมีด้านบนป้าน เพื่อป้องกันเชือกผูกเรือหลุด 
ต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงกระชากของเรือ ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะที่เกิดคลื่นลมแรง
 

meter มาตรวัดปริมาตรน้ำามันเชื้อเพลิง 
มาตรวัดปริมาตรน้ำามันเชื้อเพลิงในการซื้อขายผลิตภัณฑ์น้ำามันซึ่ง
อาจจะมีขนาดเพียง 2-3 ลิตรไปจนถึงล้านลิตร มีหลายแบบ หลาย
ขนาดขึน้อยูก่บัชนดิของน้ำามนัและปรมิาณการซือ้ขาย เชน่ มาตรที่
ติดตั้งอยู่ภายในตู้จ่ายน้ำามันตามสถานีบริการมีขนาดเล็ก เหมาะแก่
การจำาหนา่ยแกผู่ใ้ชร้ถยนตซ์ึง่เตมิประมาณ 1-200 ลติร สว่นมาตร
ขนาดใหญต่ดิตัง้ไวท้ีค่ลงัน้ำามนัเพือ่ใชว้ดัปรมิาตรน้ำามนัทีเ่ตมิลงในถงั
ของรถและเรอืขนสง่ สามารถวดัปรมิาตรน้ำามนัไดเ้ปน็หมืน่หรอืลา้น
ลิตร มาตรวัดปริมาตรน้ำามันเชื้อเพลิงต้องผ่านการตรวจสอบจาก
สำานักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เพื่อยืนยันความถูกต้องแม่นยำา
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด และต้องมีการตรวจสอบเป็นประจำา
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด

มาตรวัดปริมาตรน้ำามันเชื้อเพลิง 

หลักหรือพุกผูกเชือกเรือ หลักหรือพุกผูกเชือกเรือ 
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notice of readiness (NOR) เอกสารแสดงความพรอ้มของเรอืขนสง่น้ำามนั (เอน็โออาร)์
เอกสารแสดงความพร้อมของเรือที่จะรับหรือส่งน้ำามัน ต้องใช้เมื่อเรือขนส่งน้ำามันเทียบท่า
ที่คลังน้ำามัน แสดงวันและเวลาที่เรือเข้าเทียบท่า รวมทั้งแสดงความพร้อมของเรือสำาหรับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

oil boom ทุ่นกักน้ำามัน
อปุกรณท์ีใ่ชก้กัหรอืลอ้มน้ำามนัทีล่อยอยูบ่นผวิน้ำาเมือ่เกดิเหตนุ้ำามนัรัว่หกลงในแหลง่น้ำา เพือ่
ไมใ่หค้ราบน้ำามนัขยายวงไหลไปตามกระแสน้ำา ทุน่กกัน้ำามนันีม้ลีกัษณะเปน็ทุน่ทรงกระบอก
ยาวลอยอยู่บนผิวน้ำา (floater) และมีชายทุ่น (skirt) ห้อยต่อยื่นลงไปใต้ผิวน้ำา กันน้ำามันไม่
ให้ไหลลอดใต้ทุ่น ช่วยให้สามารถกำาจัดหรือเก็บคราบน้ำามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำาจาก
วัสดุหลายประเภท เช่น ผ้าใบ ยาง พลาสติก เป็นต้น มีหลายขนาด เช่น 50 เมตร หรือ 
100 เมตร และสามารถนำามาต่อกันเพื่อเพิ่มความยาวของทุ่นได้ หากเป็นการรั่วหกลงใน
แม่น้ำาหรือแหล่งน้ำาตื้น ก็จะใช้ทุ่นกักน้ำามันขนาดเล็ก แต่หากเป็นการรั่วหกลงในทะเลหรือ
มหาสมทุรกจ็ะใชทุ้น่ขนาดใหญ ่ตอ้งเลอืกใชทุ้น่กกัน้ำามนัทีม่ขีนาดเหมาะสมกบัปรมิาณน้ำามนั
ที่รั่วหก และสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น การรั่วหกในแหล่งน้ำาขนาดเล็ก หรือในทะเลเปิด
 

แนวทุ่นกักน้ำามัน
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Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
กลุ่มบริษัทน้ำามันที่มีการขนส่งน้ำามันทางทะเล (โอซีไอเอ็มเอฟ)
องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทน้ำามันที่มีการขนส่งน้ำามัน
ดิบและน้ำามันสำาเร็จรูปทางทะเล มีส่วนร่วมกับองค์กรอื่นๆ และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล ในการให้คำา
แนะนำาและข้อคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำามันดิบ
และน้ำามันสำาเร็จรูป ความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ รวมถึงการ
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมด้วย

oil interceptor อุปกรณ์แยกน้ำาออกจากน้ำามัน
อุปกรณ์แยกน้ำามันและไขมันออกจากน้ำาก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบาย
น้ำาหรือแหล่งน้ำาสาธารณะ ใช้ควบคุมน้ำาทิ้งจากคลังน้ำามันให้มี
ค่าความสกปรกไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด โดยเฉพาะค่า
ปนเปื้อนน้ำามันในน้ำาทิ้งต้องไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วน (<5 
PPM) ทำางานโดยอาศัยหลักการความแตกต่างระหว่างความถ่วง
จำาเพาะของน้ำาและน้ำามัน เนื่องจากน้ำามีความถ่วงจำาเพาะ
เท่ากับ 1 และน้ำามันส่วนใหญ่มีความถ่วงจำาเพาะน้อยกว่า 
คือประมาณ 0.7-0.9x ดังนั้น น้ำามันจึงลอยอยู่เหนือน้ำา เมื่อปล่อย
ทิ้งไว้จะแยกชั้นออกจากกัน ทำาให้สามารถแยกน้ำาทิ้งที่มีน้ำามันปน
เปื้อนน้อยกว่า 5 PPM ออกได้ การแยกชั้นโดยวิธีนี้เหมาะกับ
น้ำามันที่ไม่ละลายน้ำาเท่านั้น

อุปกรณ์เก็บคราบน้ำามันที่มีปากดูดลอยอยู่บนผิวน้ำา (Weir Skimmer)

อุปกรณ์แยกน้ำาออกจากน้ำามัน

อุปกรณ์แยกน้ำาออกจากน้ำามัน

oil logistics การจัดการขนส่งน้ำามันไปสู่ผู้ใช้ 
ดู petroleum logistics  

oil skimmer อุปกรณ์เก็บคราบน้ำามันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำา
อุปกรณ์เก็บคราบน้ำามันเมื่อน้ำามันรั่วหกลงสู่แหล่งน้ำา มี 2 รูปแบบ
ตามลักษณะของคราบน้ำามันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำา ได้แก่ 1. อุปกรณ์
เก็บคราบน้ำามันที่มีปากดูดลอยอยู่บนผิวน้ำา (weir skimmer) 
เพื่อใช้ดูดคราบน้ำามันที่จับตัวกันเป็นฟิล์มหนาลอยอยู่บนผิวน้ำา 
เช่น น้ำามันดิบ (crude oil) น้ำามันเตา (bunker oil) หลังจากนั้น
แล้วจึงนำาไปแยกน้ำาออก 2. อุปกรณ์เก็บคราบน้ำามันที่ทำาขึ้นจาก
วัสดุที่มีพื้นผิวหน้าที่จับคราบน้ำามันได้ง่าย (oleophillic skimmer) 
โดยจะให้อุปกรณ์เคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำาเพื่อจับคราบน้ำามัน แล้วนำา
มาเข้าเครื่องรีดน้ำามันที่ติดอยู่บนพื้นผิวออก ผลิตขึ้นใช้หลากหลาย
ลักษณะ เช่น เป็นสายพานแบน สายพานเชือก แผ่นหมุน และ
ถงัทรงกระบอกหมุน เป็นต้น เหมาะสำาหรับใชจ้ับคราบน้ำามันที่เป็น
ฟิล์มบาง เช่น น้ำามันดีเซล
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oil spill การรั่วหกของน้ำามัน
การมีน้ำามันรั่วหกจากระบบขนส่งหรือถังบรรจุน้ำามัน เช่น การรั่ว
หกลงแม่น้ำา ทะเล คลอง หรือลงบนพื้นดิน ถือเป็นอุบัติภัยร้ายแรง
อย่างหนึ่ง อาจเกิดขึ้นได้ขณะสูบถ่ายน้ำามันจากยานพาหนะต่างๆ 
หรอืเกดิจากถงัเกบ็น้ำามนัทีเ่สือ่มสภาพ หากน้ำามนัทีร่ัว่หกเปน็น้ำามนั
ดบิ (crude oil) จะมผีลเสยีตอ่สภาพแวดลอ้มมาก เนือ่งจากระเหย
ได้ช้า และสลายตัวได้ยาก ดังนั้น หากรั่วหกลงสู่แหล่งน้ำา จะส่ง
ผลต่อระบบนิเวศและชีวิตของสัตว์ การทำาความสะอาดการรั่วหก
ต้องใช้เวลาและสรรพกำาลังมาก อีกทั้งยังทำาได้ยากลำาบาก เพราะ
น้ำามันจะไปเคลือบอยู่บนพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เช่น ดิน ทราย ต้นไม้ 
ก้อนหิน แต่หากเป็นน้ำามันใส (ดู white oil) เช่น น้ำามันดีเซล 
หรอืเบนซนิ รัว่หกลงสูแ่หลง่น้ำา จะมผีลตอ่สภาพแวดลอ้มนอ้ยกวา่
น้ำามันดิบ เพราะเป็นน้ำามันชนิดเบา ระเหยได้ง่ายและสลายตัวได้
เร็วขึ้นเมื่อมีแสงแดด แต่จะมีคุณสมบัติไวไฟกว่าน้ำามันดิบ จึงอาจ
นำามาซึง่ปญัหาดา้นความปลอดภยัในแงข่องไฟไหม ้และการระเบดิ

oil spill clean-up strategy กลยุทธ์ในการขจัดคราบน้ำามัน
แผนดำาเนินการขจัดคราบน้ำามันเมื่อมีน้ำามันรั่วหกลงสู่แหล่งน้ำา 
เพือ่ลดผลกระทบตอ่ประชาชนและสภาพแวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุและ
โดยเร็วที่สุด อาจพยายามดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างพร้อมกัน เช่น 1. ควบคุมและเก็บคราบน้ำามัน โดยใช้ทุ่นกัก
น้ำามัน (oil boom) ล้อมคราบน้ำามันไว้ และพยายามใช้เครื่องมือ
ต่างๆ เก็บคราบน้ำามันให้ได้มากที่สุด 2. ใช้สารกระจายเคมีที่ช่วย
ให้น้ำามันแตกตัว (ดู dispersant) ทำาให้น้ำามันแตกตัวออกเป็นหยด
เล็กๆ ซึ่งสามารถกระจายไปตามกระแสน้ำาได้ง่ายขึ้น และจะถูก
ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในที่สุด 3. เผาคราบน้ำามัน หากมีเงื่อนไข
ที่เหมาะสม เช่น การรั่วหกในทะเลเปิด ซึ่งเป็นวิธีการขจัดคราบ
น้ำามันที่มีประสิทธิภาพดี แต่จะก่อให้เกิดควันดำา 4. ใช้วัสดุซับ
น้ำามัน (ดู absorbent) ซึ่งเหมาะสำาหรับการรั่วหกปริมาณไม่มาก 
5. ทำาความสะอาดชายฝั›ง เนื่องจากน้ำามันที่รั่วหกจะถูกคลื่นพัด
เข้าหาชายฝั›ง ซึ่งหมายรวมถึงการเตรียมสถานที่ที่จะเก็บขยะปน
เปือ้นน้ำามนัปรมิาณมหาศาลดว้ย 6. ใชจ้ลุนิทรยีย์อ่ยสลายน้ำามนั ซึง่
เปน็วธิกีารทีจ่ะใชเ้วลามากกวา่วธิอีืน่ๆ และ 7. ปลอ่ยใหร้ะเหยและ
ยอ่ยสลายไปตามธรรมชาต ิในกรณทีีน่้ำามนัรัว่หกในมหาสมทุรทีห่า่ง
ไกล แสงแดด คลืน่ ลม จะชว่ยใหน้้ำามนัระเหยและยอ่ยสลายไปเอง

oil spill emergency response มาตรการตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุน้ำามันรั่วหก
มาตรการตอบสนองกับภาวะฉุกเฉินเมื่อมีน้ำามันรั่วหกลงสู่แหล่ง
น้ำา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในขณะขนส่ง หรือขณะสูบถ่ายบริเวณท่าเรือ
ของคลังน้ำามันหรือโรงกลั่นน้ำามัน จัดเป็นอุบัติภัยร้ายแรงที่มีผลก
ระทบต่อสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนและ
ผู้ปฏิบัติงาน การรั่วหกของน้ำามันทั้งจากการขนส่งและการปฏิบัติ
งานที่ท่าเรือ ล้วนมีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งขนาดของการรั่วหก 
สถานที ่และเวลาทีเ่กดิเหต ุดงันัน้ จงึมกีารแบง่ระดบัของเหตนุ้ำามนั
รั่วหกตามขนาด หรือปริมาณของน้ำามันที่รั่วหกนั้น รวมทั้งตาม
ตำาแหน่งของจุดเกิดเหตุว่าอยู่ห่างจากคลังน้ำามันหรือโรงกลั่นน้ำามัน

มากนอ้ยเพยีงใด เพือ่กำาหนดรปูแบบของการจดัการ ซึง่แบง่ออกเปน็ 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 (tier 1) เป็นการรั่วหกของน้ำามันในการ
ปฏิบัติงานของคลังน้ำามันหรือโรงกลั่นน้ำามันเอง ซึ่งต้องมีแผนงาน 
เครื่องมือและบุคลากรพร้อมที่จะจัดการ อีกทั้งถือเป็นความรับผิด
ชอบของผูบ้รหิารคลงัน้ำามนัหรอืโรงกลัน่น้ำามนันัน้ๆ ระดบั 2 (tier 2)
เป็นการรั่วหกของน้ำามันขนาดกลาง ซึ่งอาจเกิดนอกเขตความรับ
ผิดชอบของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ดังนั้น หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
อาจขอความร่วมมือจากบริษัทน้ำามันต่างๆ ที่มีพื้นที่ปฏิบัติการใกล้
เคยีงกบัทีเ่กดิเหต ุใหช้ว่ยสนบัสนนุอปุกรณแ์ละบคุลากรในการขจดั
คราบน้ำามัน และระดับ 3 (tier 3) เป็นการรั่วหกของน้ำามันขนาด
ใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุเรือขนส่งน้ำามัน โดยรัฐบาลจะ
เป็นผู้ประสานงานและสั่งการ ซึ่งจะต้องระดมเครื่องมือขจัดคราบ
น้ำามันจากภาคเอกชนทั้งหมด รวมทั้งขอความช่วยเหลือจากศูนย์
เครือ่งมอืขจดัคราบน้ำามนัประจำาภมูภิาค (EARL) ดว้ย ทัง้นี ้บรษิทั
น้ำามันทุกบริษัทจะต้องเตรียมแผนการ เครื่องมือ และบุคลากรให้
สอดคล้องกับระดับของเหตุน้ำามันรั่วหกข้างต้นทุกระดับ และมีการ
ฝึกปฏิบัติตามแผนการ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถรับมือกับเหตุการณ์
ได้จริง ในประเทศไทย มีกรมขนส่งทางน้ำาเป็นผู้วางแผนระดับชาติ 
ซึ่งครอบคลุมการรั่วหกของน้ำามันในระดับ 2 และ 3 รวมถึงมีการ
ฝึกร่วมกับบริษัทน้ำามันเป็นประจำาทุกปีด้วย

ตารางการจำาแนกระดับความร้ายแรงของน้ำามันรั่วหก

oil spill prevention การป้องกันน้ำามันรั่วหก
การป้องกันน้ำามันรั่วหกเป็นมาตรการที่ดีกว่าการขจัดคราบน้ำามัน
เมื่อเกิดน้ำามันรั่วหกแล้ว เนื่องจากการขจัดคราบน้ำามันเป็น
กระบวนการที่ยุ่งยากและไม่สามารถคาดหวังประสิทธิผลได้เต็มที่
การป้องกันเหตุน้ำามันรั่วหกได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องคำานึงถึง
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
1. การพฒันาและฝกึอบรมพนกังานประจำาเรอื พนกังานประจำาคลงั
น้ำามัน พนักงานที่ท่าเรือ และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบ 
2. การปฏิบัติงานต่างๆ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องของคู่มือ
ความปลอดภัยสำาหรับเรือขนส่งน้ำามันและท่าเรือขนถ่ายน้ำามัน 
และเปน็ไปตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการปอ้งกนัมลพษิ
จากเรือ (หรืออนุสัญญา MARPOL) 
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3. อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบถ่ายน้ำามัน 
ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และมีการตรวจสอบบำารุง
รักษาอย่างสม่ำาเสมอ 
4. ใช้เรือที่มีเปลือกเรือ 2 ชั้น และ 
5. มีมาตรการรับมือและแผนฉุกเฉินต่างๆ แผนการตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุน้ำามันรั่วหก และแผนเตรียมพร้อมรับ
ภาวะฉุกเฉินต่างๆ พร้อมสำาหรับเหตุน้ำามันรั่วหก ตลอดจนต้องมี
การฝึกซ้อมและทดสอบแผนเหล่านี้อย่างสม่ำาเสมอด้วย

oil tanker รถขนส่งน้ำามัน 
รถขนส่งที่ใช้จัดส่งน้ำามัน เช่น จัดส่งจากคลังน้ำามันไปสู่สถานีบริการ
และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นยานพาหนะหลักที่ใช้ในการจัดส่ง
น้ำามัน มีทั้งแบบที่ถังบรรจุน้ำามันเป็นถังเหล็กและถังอะลูมิเนียม ใน
ประเทศไทยมีใช้อยู่ 3 แบบ คือ 1. รถบรรทุกสิบล้อ (ดู 10-wheeled 
truck) สามารถบรรทุกน้ำามันได้ประมาณ 18,000 ลิตรต่อคัน 
2. รถบรรทุกกึ่งพ่วง (ดู semi-trailer) สามารถบรรทุกน้ำามันได้
ประมาณ 36,000 ลิตรต่อคันและ 3. รถบรรทุกพ่วง (ดู full trailer) 
ซึง่นยิมใชน้อ้ยลง เนือ่งจากรถบรรทกุสองประเภทแรกมคีวามปลอดภยั
สูงกว่า

การเตือนอาจใช้ระบบเสียง หรือไฟกระพริบ หรือการแจ้งทางจอ
คอมพิวเตอร์

petroleum logistics, oil logistics การจัดการขนส่งน้ำามัน
ไปสู่ผู้ใช้ 
การจัดส่งน้ำามันจากผู้ผลิต (โรงกลั่นน้ำามัน) ไปสู่ผู้ใช้ในทุกภาคส่วน 
เช่น ภาคเกษตรกรรม คมนาคม อุตสาหกรรม ในทุกๆ สภาวะที่
ต้องการใช้น้ำามันอย่างสม่ำาเสมอ อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
โดยไม่ทำาลายสภาพแวดล้อม และคำานึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้
ปฏิบัติงานและผู้ใช้น้ำามันด้วย องค์ประกอบในกระบวนการจัดส่ง
น้ำามัน ได้แก่ ยานพาหนะต่างๆ เช่น เรือบรรทุกน้ำามัน รถบรรทุก
น้ำามัน ท่อขนส่งน้ำามัน รถไฟ รวมไปถึงคลังน้ำามัน และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ

petroleum measurement table ตารางแสดงค่าตัวแปรของ
ปริมาตรน้ำามัน
ตารางแสดงค่าตัวแปรของปริมาตรน้ำามันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิและความกดดันต่อเนื้อน้ำามัน น้ำามันเป็นของเหลวที่มี
ปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ โดยจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิของน้ำามันสูงขึ้น และในทางกลับกัน ปริมาตรจะลดลง
เมื่ออุณหภูมิของน้ำามันต่ำาลง ส่วนความกดดันมีผลไม่มากเหมือน
อุณหภูมิ และส่วนใหญ่จะใช้่ค่าความกดดันคงที่ที่ 1 บรรยากาศ 
เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงเหลา่นี ้ไมไ่ดเ้ปน็การเปลีย่นแปลงเชงิเสน้ 
จึงต้องใช้ค่าจากตารางมาช่วยในการคำานวณ ตารางแสดงค่า 
ตัวแปรของปริมาตรน้ำามันพัฒนาขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศอังกฤษ (Institute of Petroleum หรือ, IP) 
ร่วมกับสถาบันการทดสอบและวัสดุอเมริกัน (American 
Society for Testing and Materials,  ASTM) และ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum 
Inst i tu te , API ) ธุ รกิ จน้ำ ามันทั่ วโลกต้องอ้ างอิ งตาราง 
ดังกล่าวเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการซื้อขายน้ำามัน

ตาราง
อุณหภูมิ
มาตรฐาน
(หน่วย)

ความ
หนาแน่น
(หน่วย)

ความ
กดดัน
(หน่วย)

ผลลัพธ์

53A, 53B, 53D 15ำ C Kg/m3 obs. base

54A, 54B, 54D 15ำ C Kg/m3 obs Ctl

API-A-60
API-B-60
API-D-60

60ำ F API ำobs PSIG

base, 
Ctl, F,
Cpl, 
VCF

(ตารางนี้จะกำาหนดค่าอุณหภูมิมาตรฐานที่จะใช้อ้างอิงไว้ที่ค่าอุณหภูมิ 2 ค่า คือ 
60ำ F และ 15ำ C)

operation manual คู่มือการปฏิบัติงาน
เอกสารอธบิายขัน้ตอนการทำางานทกุอยา่งทีจ่ำาเปน็สำาหรบัการปฏบิตัิ
งานในคลังน้ำามัน ตลอดจนระบบขนส่งน้ำามันทางท่อ และระบบ
บริหารการขนส่งทุกประเภท ทั้งนี้ คู่มือการปฏิบัติงานควรมีเนื้อหา
ที่ครอบคลุมและหัวเรื่องต่างๆ ทั้งให้ภาพรวมของการปฏิบัติงาน 
มีรายละเอียดของระบบต่างๆ และการทำางานของอุปกรณ์ต่างๆ 
ทั้งหมด รวมทั้งวิธีการทำางานของบุคลากรในระบบหลักและระบบ
เสริม เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการทำางาน ตลอดจนมีแผนผัง
และแบบแสดงรายละเอยีดของอปุกรณต์า่งๆ แผนผงัของระบบทอ่
และจดุเชือ่มตอ่ของอปุกรณท์กุชนดิ มคีำาอธบิายขัน้ตอนการทำางาน
ในแตล่ะสว่น รวมทัง้แผนฉกุเฉนิและแผนสำารองเมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิ

overfill protection การป้องกันน้ำามันล้นถัง 
ระบบการป้องกันน้ำามันล้นถัง โดยการติดตั้งอุปกรณ์เตือนขณะ
เติมน้ำามันเข้าถังเก็บ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าระดับน้ำามันสูง
กว่าเกณฑ์สูงสุดที่กำาหนดไว้แล้วและน้ำามันอาจล้นออกจากถังได้  

รถบรรทุกสิบล้อขนส่งน้ำามัน

ตัวอย่างตาราง

ตารางที่พัฒนาขึ้นมีหลายตารางสำาหรับน้ำามันหลากหลายชนิด
และเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนไป เช่น ความหนาแน่น และอุณหภูมิ  
ในการค้าขายน้ำามันสำาเร็จรูปจะใช้ตาราง 53 และ 54 เป็นหลัก 
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pipe inspection gauge (PIG) พิก
เครือ่งมอืทรงกลมหรอืทรงกระบอกทีใ่ชส้อดใสเ่ขา้ไปในทอ่เพือ่ไลน่้ำา
มนัหรอืใชต้รวจสอบสภาพทอ่ เคลือ่นทีไ่ปในทอ่ไดด้ว้ยการอดัอากาศ
หรือน้ำา หรือเคลื่อนที่ไปพร้อมกับกระแสน้ำามันที่กำาลังไหลไปในท่อ 
(ดู intelligent pig ประกอบ)

พิกประเภทต่างๆ

pipeline transport การขนส่งทางท่อ
การขนสง่หรอืการลำาเลยีงน้ำามนัหรอืกา๊ซธรรมชาตปิรมิาณมากโดย
ใช้ปั๊มแรงดันสูงส่งทางท่อ การขนส่งน้ำามันผ่านท่อจะมีโครงข่าย
เชือ่มโยงระหวา่งจดุสง่ซึง่สว่นใหญเ่ปน็โรงกลัน่น้ำามนั และจดุรบัซึง่
เป็นคลังน้ำามันต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2552 มีโครงข่ายของระบบท่อ
ส่งน้ำามันสองระบบคือ ระบบของบริษัทท่อส่งปิโตรเลียม (ดู Thai 
Petroleum Pipeline,  Thappline) และ บริษัทขนส่งน้ำามันทาง
ท่อ (Fuel Pipeline Transportation Limited, FPT) การขนส่ง
น้ำามันทางท่อ จะส่งได้เฉพาะน้ำามันใส (ดู white oil) ซึ่งได้แก่ 
กลุ่มน้ำ ามันเบนซิน ดี เซล และน้ำ ามันอากาศยานเท่านั้น 
ส่วนการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จะกระทำาผ่านโครงข่ายท่อ
ก๊าซธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน และกับโรงแยกก๊าซหรือโรงไฟฟ้าโดยตรง
ในกรณีที่เป็นการส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่โรงแยกก๊าซ จะมีการ
แยกก๊าซที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงออกเพื่อส่งให้กับอุตสาหกรรม
ปโิตรเคม ีและสง่กา๊ซสว่นทีเ่หลอืตอ่ไปยงัโรงไฟฟา้และอตุสาหกรรม

โดยจัดแบ่งผลิตภัณฑ์น้ำามันออกเป็นกลุ่มต่างๆ คือ กลุ่ม A หมาย
ถึงน้ำามันดิบ กลุ่ม B หมายถึงน้ำามันสำาเร็จรูป และ กลุ่ม D หมาย
ถึง น้ำามันหล่อลื่น เช่น 54 A เป็นตารางที่ใช้กับน้ำามันดิบ 54 B 
เป็นตารางที่ใช้กับน้ำามันสำาเร็จรูป และ 54 D เป็นตารางที่ใช้กับ
น้ำามันหล่อลื่น

physical loss ปริมาณน้ำามันที่สูญหายทางกายภาพ
การสูญหายทางกายภาพของผลิตภัณฑ์น้ำามัน เกิดขึ้นได้หลาย
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. การระเหย น้ำามนัสำาเรจ็รปูทกุประเภทมคีณุสมบตัริะเหยได ้โดย
เฉพาะน้ำามันใส (ดู white oil) เช่น น้ำามันเบนซิน ซึ่งการระเหยมี
ได้หลายรูปแบบ เช่น การระเหยที่เกิดจากการแทนที่ของของเหลว 
(ดู displacement loss) การระเหยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ (ดู breathing loss) และการระเหยที่เกิดขึ้นเมื่อ
เปิดฝาช่องวัดระดับน้ำามันเพื่อวัดระดับและเก็บตัวอย่างน้ำามัน 
ซึ่งไอน้ำามันในถังที่มีความดันอยู่จะไหลออกจากถัง
2. การรับน้ำามันจากยานพาหนะ จะมีการสูญเสียน้ำามันในส่วนที่
ติดกับผิวถัง และตกค้างอยู่ที่ก้นถังของยานพาหนะขนส่ง เช่น เรือ 
รถไฟ รถบรรทุก
3. การเติมน้ำามันลงในถังขนส่งบนยานพาหนะทุกชนิด จะเกิด
ไอน้ำามันมากขณะเติมและสูญหายไปในอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการเติมน้ำามันเข้าถังบรรจุจากด้านบนของถังรถบรรทุกน้ำามันที่
ไม่มีการควบคุมไอน้ำามันที่ระเหยออกมา
4. การเตมิน้ำามนัมากเกนิจากจำานวนทีต่อ้งการ อาจจะเกดิจากความ
ไมแ่มน่ยำาของมาตรวดัปรมิาตรน้ำามนั หรอืแปน้แสดงระดบัน้ำามนัใน
รถขนส่ง (ดู ullage bar ประกอบ)
5. การล้นและรั่วหยด น้ำามันล้นเกิดขึ้นได้ในขณะเติมน้ำามันเข้าถัง
บรรจขุนสง่ของรถขนสง่น้ำามนั หรอืการทีน่้ำามนัลน้ออกจากถงับรรจุ
น้ำามนัในคลงัน้ำามนั ซึง่เปน็ผลจากการปฏบิตังิานผดิพลาด สว่นการ
รั่วหยด มักเกิดตามหน้าแปลนท่อและวาล์วต่างๆ ซึ่งแก้ไขได้ง่าย
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อื่นๆ เพื่อนำาไปเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำาหรือเตาเผาต่างๆ ในปี พ.ศ. 
2552 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) มีโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติ
ที่เชื่อมต่อจากโรงแยกก๊าซไปยังโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรม 
รอบๆ กรุงเทพมหานครโดยตรง และมีโครงการขยายโครงข่ายท่อ
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อ
เพลิงสะอาดในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ การใช้ท่อขนส่ง
นับเป็นอีกวิธีหนึ่งนอกจากการขนส่งทางเรือ รถไฟ และรถบรรทุก 
ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสิ้นเปลืองพลังงานในการ
ลำาเลียงเชื้อเพลิงน้อยกว่าการขนส่งวิธีอื่น มีความปลอดภัยสูงมาก 
เนื่องจากท่อฝังอยู่ใต้ดินและมีระบบป้องกันความเสียหายและ
ควบคุมการจัดส่งที่สามารถตรวจสอบการส่งน้ำามันได้ตลอดเวลา 
ตลอดจนช่วยบรรเทาความคับคั่งของการจราจรและลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเหตุน้ำามันรั่วหกที่เกิดขึ้นได้ทั้งระหว่างการ
ถ่ายน้ำามันและอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดี (ดู barge 
transport และ rail transport ประกอบ)

pressure-vacuum valve วาล์วควบคุมความดันภายในถังเก็บ
น้ำามัน 
ดู PV valve 

primary transport การขนส่งขั้นแรก 
การขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำามันจากโรงกลั่นน้ำามัน ด้วยวิธีขนส่งแบบ
ต่างๆ เช่น ทางเรือ ทางท่อ ทางรถไฟ และทางรถบรรทุก
น้ำามันไปสู่คลังน้ำามัน เพื่อการจัดส่งให้ผู้ใช้ต่อไป การขนส่งขั้น
แรกนี้ รวมถึงการถ่ายโอนน้ำามันระหว่างคลังน้ำามัน (bridging)  
ด้วย (ดู secondary transport ประกอบ)

อุปกรณ์เชื่อมต่อจากเครื่องยนต์ไปยังปั๊มน้ำามัน

plan board แผนการจัดส่งน้ำามันประจำาวัน
การสรปุแผนการจดัสง่น้ำามนัในชว่ง 24 ชัว่โมงถดัไป ซึง่จะรวบรวม
รายละเอียดของการจัดส่งทั้งหมด ได้แก่ คลังน้ำามันต้นทางและ 
จดุสง่น้ำามนัปลายทางทกุแหง่ รายละเอยีดของการใชร้ถขนสง่น้ำามนั 
รวมทัง้เวลาออกจากคลงัน้ำามนัตน้ทางและเวลาถงึจดุสง่น้ำามนัปลาย
ทางโดยประมาณ ทั้งนี้ แผนการจัดส่งน้ำามันจะทำาให้ผู้วางแผนจัด
ส่งทราบว่า จะขนส่งน้ำามันได้ตามคำาสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ รวม
ทั้งทราบจำานวนเที่ยวที่รถขนส่งแต่ละคันต้องวิ่ง และทราบจำานวน
ของรถขนสง่ทีต่อ้งใช ้ในขณะทีล่กูคา้จะสามารถประมาณเวลาทีร่ถ
ขนส่งน้ำามันจะนำาน้ำามันไปส่งได้เช่นกัน

power take-off (PTO) อุปกรณ์เชื่อมต่อจากเครื่องยนต์ไปขับ
เครื่องสูบยังปั๊มน้ำามัน (พีทีโอ)
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อการหมุนของเครื่องยนต์ ไปขับเครื่องสูบปั๊ม
น้ำามนัทีต่ดิตัง้อยูบ่รเิวณใตร้ถขนสง่น้ำามัน โดยเครือ่งสูบปัม๊น้ำามนัมี 
ความจำาเป็นในการสูบถ่ายน้ำามันดีเซลและน้ำามันเตา เมื่อจัดส่ง
น้ำามันให้กับลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีถังรับแบบตั้งอยู่
บนพืน้ดนิ หรอืเปน็ถงัทีต่ดิตัง้อยูใ่นทีส่งู (ด ูgravity flow ประกอบ)

ตำาแหน่งอุปกรณ์เชื่อมต่อจากเครื่องยนต์ไปยังปั๊มน้ำามัน

 โครงข่ายของระบบท่อส่งน้ำามัน

pipeline-fed depot คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางท่อขนส่งน้ำามัน
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันจากท่อขนส่งน้ำามัน (ดู pipeline transport) 
อาจรับโดยตรงจากโรงกลั่นน้ำามันหรือถ่ายโอนจากคลังน้ำามัน
แห่งหนึ่งไปยังคลังน้ำามันอีกแห่งหนึ่งที่มีท่อเชื่อมต่อกัน ตัวอย่าง
การส่งน้ำามันทางท่อ เช่น จากโรงกลั่นน้ำามันเข้าสู่คลังน้ำามันที่
อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี และคลังน้ำามันที่จังหวัดสระบุรี  
หรือการส่งน้ำามันเครื่องบิน (Jet A-1) จากคลังน้ำามันที่คลองเตย
และพระโขนงไปสู่คลังน้ำามันที่สนามบินดอนเมืองและสนามบิน
สุวรรณภูมิ คลังน้ำามันแบ่งได้เป็นหลายประเภทตามลักษณะการ
รับน้ำามัน ได้แก่ คลังน้ำามันที่รับน้ำามันขนส่งทางเรือ (ดู sea-fed 
depot) คลังน้ำามันที่รับน้ำามันขนส่งทางรถไฟ (ดู rail-fed depot) 
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันขนส่งโดยรถบรรทุก (ดู truck-fed depot) 
และคลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางท่อ (ดู pipeline-fed depot)
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product conductivity การนำาไฟฟ้าของน้ำามัน
คุณสมบัติของน้ำามันที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าถ่ายเท มีหน่วยวัด
เป็นพีโกซีเมน/มิเตอร์ (picosiemen/meter หรือ ps/m) 
ค่าการนำาประจุไฟฟ้าที่เกินกว่า 50 ps/m ถือเป็นเกณฑ์ที่ปลอดภัย 
และน้ำามันจะไม่สะสมประจุไฟฟ้าในขณะสูบถ่าย ทั้งนี้ อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ถังบรรจุน้ำามัน ระบบท่อ เครื่องสูบ 
ต้องติดตั้งสายดิน (ดู grounding wire) อย่างถูกต้องด้วย น้ำามัน
ที่มีการนำาประจุไฟฟ้าที่ไม่ดี คือ น้ำามันสำาเร็จรูปที่อยู่ในกลุ่มน้ำามัน
ชนิดกลาง (middle distillate) เช่น น้ำามันก๊าด และน้ำามันดีเซล 
ซึง่อาจมคีา่การนำาประจไุฟฟา้ต่ำามากถงึ 0 ps/m การเพิม่คณุสมบตัิ
การนำาประจุไฟฟ้าของน้ำามัน สามารถทำาได้โดยการเติมสารเคมี 
เช่น เติมสาร ASA 3 ลงในน้ำามันก๊าดและน้ำามันดีเซล จนมีค่า
การนำาประจุไฟฟ้าอย่างน้อย 50 ps/m หรือเติมสาร ASA 3 ลง
ในน้ำามันเครื่องบิน Jet A-1 เพื่อให้มีค่าการนำาประจุไฟฟ้าระหว่าง 
50-300 ps/m ส่วนน้ำามันเบนซินเป็นกลุ่มที่มีค่าการนำาประจุไฟฟ้า
ดีอยู่แล้ว และจะไม่เติมสาร ASA 3

product loss control การควบคุมการสูญหายของน้ำามัน
การควบคุมการสูญหายของน้ำามันในกระบวนการลำาเลียงน้ำามัน
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีความสำาคัญเพราะน้ำามันเป็นวัตถุ
ไวไฟทีม่ทีัง้ความเสีย่งตอ่ไฟไหม ้และสง่ผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม 
ตลอดจนสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและสาธารณชน การสูญหาย
เกิดขึ้นได้ทั้งด้านกายภาพ (ดู physical loss) และการสูญหายเชิง
ตัวเลข (inventory loss) การสูญหายของน้ำามันทางด้านกายภาพ 
มีสาเหตุ 3 ประการ คือ การระเหย การรั่วหกออกจากภาชนะที่
บรรจ ุและการขโมยน้ำามนั ทัง้นี ้ไดม้กีารกำาหนดคา่มาตรฐานสำาหรบั
การบริหารการสูญหายของน้ำามัน ณ จุดต่างๆ ตลอดเส้นทางการ
ลำาเลยีงการขนสง่ทางเรอืและการเกบ็น้ำามนั/จา่ยน้ำามนัทีค่ลงัน้ำามนั 
สญูหายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 0.2 การขนสง่ทางทอ่สญูหายไดไ้มเ่กนิรอ้ย
ละ 0.1 และ การขนสง่ทางรถบรรทกุ/รถไฟสญูหายไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 
0.15 การสูญหายเชิงตัวเลขหรือการสูญหายทางบัญชี อาจเกิดขึ้น
ได้จากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน การคำานวณที่ผิดพลาด และการทุจริต 

product pipe ท่อลำาเลียงน้ำามัน 
ท่อลำาเลียงน้ำามันที่ใช้อยู่ในคลังน้ำามัน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ ท่อรับน้ำามัน (ดู receiving pipe) และ ท่อจ่ายน้ำามัน
(ดู delivery pipe)

product pump เครื่องสูบน้ำามันเชื้อเพลิง 
อุปกรณ์ที่ใช้สูบถ่ายน้ำามันจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ด้วยเหตุที่
ต้องใช้สูบน้ำามันซึ่งเป็นของเหลวไวไฟ เครื่องสูบน้ำามันจึงต้องผลิต
ตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานเอพีไอ (API) มีตั้งแต่ขนาด
เล็กกำาลังไม่กี่แรงม้า จนถึงขนาดหลายร้อยแรงม้า เครื่องสูบส่วน
ใหญห่มนุดว้ยมอเตอรไ์ฟฟา้ แตก่ม็บีางชนดิทีใ่ชเ้ครือ่งยนตห์มนุดว้ย
 

protest letter จดหมายประท้วง
จดหมายทีค่ลงัน้ำามนัยืน่ตอ่บรษิทัเจา้ของเรอืขนสง่น้ำามนัทีน่ำาน้ำามนั
มาสง่ยงัคลงัน้ำามนั เมือ่พบวา่มสีิง่ทีไ่มเ่ปน็ไปตามสญัญาขนสง่ เชน่ 
พบว่าน้ำามันที่ขนส่งมามีปริมาณน้อยกว่าจำานวนที่ส่งจากต้นทาง 
หรือเจ้าหน้าที่ของเรือขนส่งน้ำามันไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนความ
ปลอดภัยที่กำาหนดไว้ เป็นต้น

pump house, pump room อาคารเครื่องสูบน้ำามันเชื้อเพลิง 
อาคารหรือห้องที่มีเครื่องสูบน้ำามันหลายๆ เครื่องติดตั้งอยู่รวมกัน
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานในคลังน้ำามัน เนื่องจากไอน้ำามัน
หนักกว่าอากาศ จึงต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี พื้นอาคารเรียบ
ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งอาจเป็นจุดสะสมของไอน้ำามันได้ นอกจาก
นั้นยังต้องมีเขื่อนหรือรางระบายน้ำาเพื่อป้องกันน้ำามันไหลออกนอก
บริเวณด้วย อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นสิ่งจำาเป็นอีกอย่างหนึ่งภายใน
บรเิวณอาคารหรอืหอ้งเครือ่งสบู เนือ่งจากอาจมไีอน้ำามนัรัว่ออกจาก
เครื่องสูบ วาล์ว และท่อต่างๆ อันอาจทำาให้เกิดอุบัติภัยได้

เครื่องสูบน้ำามันเชื้อเพลิง

อาคารเครื่องสูบน้ำามันเชื้อเพลิง

เครื่องสูบน้ำามันเชื้อเพลิง
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PV valve, PV vent วาล์วควบคุมความดันภายในถังเก็บน้ำามัน 
วาล์วควบคุมความดันของไอน้ำามันในถังเก็บน้ำามัน ที่สามารถตั้ง
ค่าความดันในถังได้ตามต้องการ การควบคุมไอน้ำามันเป็นการลด
การระเหยของน้ำามัน ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียและลดปริมาณไอ
น้ำามันในบรรยากาศที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย วาล์ว
ควบคมุความดนัจะระบายไอน้ำามนัออกเมือ่ความดนัในถงัสงูขึน้เพือ่
ป้องกันความเสียหายต่อตัวถัง ในทางตรงกันข้าม ขณะที่สูบถ่าย
น้ำามันออกจากถัง จะเกิดสุญญากาศภายในถัง วาล์วจะปล่อยให้
อากาศไหลเข้าถังเท่ากับค่าความดันที่ตั้งไว้ เพราะหากไม่มีอากาศ
ไหลเข้าไปในถังขณะสูบน้ำามันออก แรงดันของบรรยากาศจาก
ภายนอกจะทำาให้ถังบุบได้ 

rail tank wagon ตู้รถไฟสำาหรับบรรทุกน้ำามันและก๊าซ
ตู้รถไฟที่ใช้ขนส่งน้ำามันและก๊าซไปยังที่ต่างๆ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ 
1. ตู้รถขนส่งน้ำามันใส (ดู white oil) ใช้ขนส่งน้ำามันดีเซลและ
น้ำามันเบนซิน จากโรงกลั่นน้ำามันหรือคลังน้ำามันส่วนกลาง ไปยัง
คลังน้ำามันย่อยในจังหวัดต่างๆ 
2. ตูร้ถขนสง่น้ำามนัเตา ใชข้นสง่น้ำามนัเตา ไปใหล้กูคา้ทีเ่ปน็โรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังน้ำามันย่อยในจังหวัดต่างๆ 
3. ตู้รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี, LPG) จากโรงกลั่น
น้ำามันและโรงแยกก๊าซ ไปยังคลังก๊าซในภาคต่างๆ

วาล์วควบคุมความดันภายในถังเก็บน้ำามัน

ตารางแสดงจำานวนตู้รถไฟสำาหรับบรรทุกน้ำามันและก๊าซ

ชนิดตู้รถไฟ
ปริมาตร (ลิตร)

ดีเซล เบนซิน

126xxx 26,000 -

429xxx 29,300 29,300

433xxx 29,200 33,500

438xxx 37,600 38,700

441xxx 37,600 38,700

442xxx 36,800 42,300

449xxx 42,900 49,400

rail transport การขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งน้ำามันเชื้อเพลิงและก๊าซโดยทางรถไฟ เป็นทางเลือก
ของการขนส่งสำาหรับคลังน้ำามันและคลังก๊าซที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครง
ข่ายทางรถไฟ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบใน
การขนส่ง การขนส่งน้ำามันสำาเร็จรูปและก๊าซมีต้นทางอยู่ที่ระยอง 
ศรีราชา สระบุรี บางปะอิน บางละมุง และปลายทางอยู่ที่คลัง
น้ำามนัและคลงักา๊ซในจงัหวดัตา่งๆ เชน่ นครสวรรค ์พษิณโุลก แพร ่
ลำาปาง เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี ส่วนการขนส่ง
น้ำามันดิบมีต้นทางอยู่ที่สถานีบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก และปลาย
ทางอยู่ที่โรงกลั่นน้ำามันบางจาก กรุงเทพมหานคร และโรงกลั่น
น้ำามนัตา่งๆ ทีจ่งัหวดัระยอง การขนสง่น้ำามนัและกา๊ซโดยทางรถไฟ 
มคีา่ขนสง่ถกูกวา่การขนสง่ดว้ยรถบรรทกุ และใกลเ้คยีงกบัคา่ขนสง่
ทางท่อ แต่มีข้อสังเกตว่า การขนส่งน้ำามันและก๊าซโดยทางรถไฟ
ในปัจจุบันนี้มีน้อยลง เนื่องจากหัวลากและตู้บรรทุกมีจำานวนจำากัด 
(ดู barge transport และ pipeline transport ประกอบ)

rail-fed depot คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางรถไฟเป็นหลัก 
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันที่ขนส่งมาโดยรถไฟ (ดู rail transport)  
ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ หรือเชื่อมต่อรางรถไฟเข้าไปในคลังน้ำามัน
เพื่อความสะดวกในการสูบถ่ายน้ำามันจากตู้บรรทุกน้ำามันเข้าไป
เก็บในถังเก็บน้ำามัน (ดู tank) ภายในคลังน้ำามัน ในประเทศไทย
มีคลังน้ำามันประเภทนี้อยู่ในภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งมีโครง

โครงสร้างวาล์วควบคุมความดันภายในถังเก็บน้ำามัน
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ข่ายทางรถไฟเชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำามันหลายแห่ง นอกจาก
นี้ ยังมีคลังน้ำามันที่แบ่งตามลักษณะการรับน้ำามันอีก 3 ประเภท 
ได้แก่ คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางเรือ (ดู sea-fed depot) ทางท่อ  
(ด ูpipeline-fed depot) และ ทางรถบรรทกุ (ด ูtruck-fed depot) 
ทัง้นี ้คลงัน้ำามนัทีร่บัน้ำามนัทีข่นสง่มาโดยรถไฟ อาจรบัน้ำามนัทีข่นสง่
มาโดยทางอื่นได้ด้วย 

receiving pipe, cargo line ท่อรับน้ำามัน 
ท่อที่ใช้รับน้ำามันจากเรือ รถบรรทุก รถไฟ หรือจากระบบท่อขนส่ง
น้ำามันเข้าสู่ถังเก็บน้ำามันในคลังน้ำามัน ท่อรับน้ำามันอาจเป็นท่อรับที่
รับเฉพาะน้ำามันชนิดใดชนิดหนึ่ง (ดู dedicated-product pipe) 
หรือเป็นท่อร่วมที่รับน้ำามันได้หลายชนิด (ดู multicommon- 
product pipe) ซึ่งจะต้องทำาความสะอาดท่อก่อนที่จะเปลี่ยนชนิด
ของน้ำามันที่จะไหลผ่านท่อในแต่ละครั้ง  

refinery certificate เอกสารยืนยันคุณสมบัติน้ำามันจากโรงกลั่น
น้ำามัน
เอกสารแสดงคุณสมบัติของน้ำามันที่จ่ายลงเรือขนส่งจากโรงกลั่น
น้ำามันสู่คลังน้ำามัน เจ้าหน้าที่คลังน้ำามันจะใช้เอกสารนี้สอบทาน
ว่า น้ำามันที่ขนส่งมานั้นถูกต้องตามใบสั่งซื้อหรือไม่ และใช้เปรียบ
เทียบกับคุณสมบัติของตัวอย่างน้ำามันจากเรือขนส่งที่ส่งไปตรวจ
สอบที่ห้องทดลอง

relaxation time เวลาสำาหรับพักรอให้น้ำามันกลับสู่ภาวะปกติ 
ช่วงเวลาที่น้ำามันถ่ายเทประจุไฟฟ้า
ช่วงเวลาประมาณ 30 วินาทีหลังเสร็จสิ้นการสูบถ่ายน้ำามันเข้าสู่
ถังบรรจุ เป็นช่วงเวลาที่น้ำามันจะถ่ายเทประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะ
สูบถ่าย กระจายผ่านส่วนต่างๆ ของถังลงสู่ดิน จนอยู่ในระดับที่
ปลอดภัย ประจุไฟฟ้าสถิตอาจเกิดที่ผิวหน้าของน้ำามันและผนังถัง 
อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของน้ำามันที่เสียดสีกับผนังถังและท่อ 
(ดู settling time ประกอบ)

restricted area พื้นที่ควบคุม
พื้นที่ที่มีการควบคมุการเขา้ออกของคน ยานพาหนะ อุปกรณ์ตา่งๆ 
ก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่อันตราย (ดู hazardous area) 

ring main ท่อดับเพลิงหลัก 
ดู fire water

safe area พื้นที่ปลอดภัย 
ดู hazardous area classification

safety distance ระยะปลอดภัย
ระยะหา่งหรอืพีน้ทีว่า่งทีเ่หมาะสมระหวา่งบรเิวณหนึง่กบัอกีบรเิวณ
หนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดอุบัติภัยขึ้นที่จุดแรกจะช่วยลดผลกระทบต่อจุดที่
สอง เช่น ระยะห่างจากกลุ่มถังน้ำามันถึงชุมชน ระยะห่างระหว่าง
ถังน้ำามันที่ตั้งอยู่ใกล้กัน นอกจากนั้น ระยะปลอดภัยยังช่วยให้ไอ

น้ำามนัทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นบรเิวณพืน้ทีอ่นัตรายเจอืจางลงเมือ่ไอน้ำามนั
เคลื่อนที่ไปถึงชุมชน และลดความเสี่ยงจากไฟไหม้

sand box, sand bucket ถังบรรจุทราย
ถังบรรจุทรายที่เตรียมพร้อมไว้ใช้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในคลังน้ำามัน  
จัดเป็นอุปกรณ์ผจญเพลิงอย่างหนึ่ง มักตั้งไว้ข้างตู้อุปกรณ์ดับเพลิง
ซึง่อยูใ่กลก้บัหวัจา่ยน้ำาดบัเพลงิ โดยทรายใชด้บัเพลงิน้ำามนัทีม่ขีนาด
ไมใ่หญไ่ด ้เพราะทรายจะไปทบัอยูบ่นผวิหนา้ของน้ำามนั และไมย่อม
ใหอ้ากาศเขา้ไปสูก่องเพลงิ ไฟจงึดบัได ้นอกจากนี ้ทรายยงัสามารถ
ใช้ซับน้ำามันที่รั่วหกบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ถังบรรจุทราย

scheduler ผู้วางแผนการจัดส่งน้ำามัน
พนกังานทีท่ำาหนา้ทีว่างแผนการจดัสง่น้ำามนั และเปน็ผูป้ระสานงาน
ระหว่างบริษัทผู้จัดส่งซึ่งเป็นผู้บริหารรถขนส่งน้ำามัน กับคลังน้ำามัน
ซึง่เปน็ผูจ้า่ยน้ำามนั เพือ่ตรวจสอบวา่การจดัสง่เปน็ไปตามแผน และ/
หรอืตอ้งการแกไ้ขแผนการจดัสง่หรอืไม ่เชน่ อาจมเีหตนุ้ำามนัทีค่ลงั
ไม่พอจ่าย หรือจำานวนรถขนส่งไม่เพียงพอ เป็นต้น ผู้วางแผนการ
จัดส่งอาจมีคนเดียวสำาหรับบริษัทหรือคลังน้ำามันขนาดเล็ก แต่อาจ
มเีปน็แผนกสำาหรบับรษิทัหรอืคลงัน้ำามนัขนาดใหญ ่ปจัจบุนัมรีะบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยให้ผู้วางแผนการจัดส่งทำางานได้สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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secondary transport การขนส่งขั้นที่สอง 
การขนส่งน้ำามันจากคลังน้ำามันไปยังสถานีบริการและโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่กระทำาโดยใช้รถบรรทุกน้ำามันของบริษัท
น้ำามันหรือรถขนส่งน้ำามันของเจ้าของสถานีบริการหรือของโรงงาน
อุตสาหกรรมเอง นอกจากนั้น การขนส่งขั้นที่สองอาจใช้การขนส่ง
ทางเรอืไดด้ว้ย เชน่ การขนสง่น้ำามนัเตาและน้ำามนัดเีซลใหเ้รอืขนสง่
สินค้า และการขนส่งน้ำามันไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้
ทางน้ำา (ดู primary transport ประกอบ)

semi-trailer รถขนส่งน้ำามันชนิดกึ่งพ่วง
ดู oil tanker

settling time ช่วงเวลาพักน้ำามันเพื่อปล่อยให้น้ำามันเข้าสู่สภาพ
คงที่ 
ช่วงเวลาพักน้ำามันหลังจากรับน้ำามันเข้าสู่ถังเก็บจากเรือขนส่ง
น้ำามัน พาหนะอื่น หรือท่อขนส่งน้ำามันแล้ว โดยไม่ดำาเนินการใดๆ 
กับน้ำามันในถังเก็บนั้น เพื่อให้ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในถังถ่ายเทลง
สู่พื้นดิน รวมทั้งให้ฝุ่นผงและน้ำาจมลงสู่พื้นถัง ก่อนที่จะสูบน้ำามัน
ออกเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้า โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที
(ดู relaxation time ประกอบ)

ship/shore interface การทำางานรว่มกนัระหวา่งพนกังานทา่เรอื
และพนักงานบนเรือขนส่งน้ำามัน
การที่พนักงานท่าเรือและพนักงานบนเรือขนส่งน้ำามันร่วมกันตรวจ
สอบอุปกรณ์และขัน้ตอนต่างๆ ในการสูบถา่ยน้ำามันที่ท่าเรือซึง่เป็น
ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสูง และเนื่องจากเป็นการทำางานกับน้ำามัน
ปริมาณมาก หากเกิดความผิดพลาดขึ้น อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยร้าย
แรงได้ ดังนั้น การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างท่าเรือ
และเรือขนส่งน้ำามันจะช่วยป้องกันอุบัติภัยได้ พนักงานทั้งสองฝ่าย
จะตอ้งมกีารสือ่สารและรว่มมอืกนัตรวจสอบทกุขัน้ตอน วา่มคีวาม
ถูกต้องสมบูรณ์ทั้งก่อนและระหว่างการสูบถ่ายน้ำามัน (ดู ship/
shore safety checklist ประกอบ)

ship/shore interface agreement ข้อตกลงยืนยันความรับผิด
ชอบเรื่องความปลอดภัย
ข้อตกลงว่าด้วยความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย เพื่อให้การสูบ
ถ่ายน้ำามันที่ท่าเรือเป็นไปอย่างราบรื่นตามข้อกำาหนดของการขนส่ง
ทางน้ำาและข้อปฏิบัติของคลังน้ำามัน เจ้าหน้าที่เรือและเจ้าหน้าที่
คลังน้ำามันจะลงนามร่วมกันในจดหมายแสดงความรับผิดชอบของ
ทัง้สองฝา่ยในเรือ่งความปลอดภยั (safety letter) ซึง่มสีาระสำาคญั
คือ 1. ความปลอดภัยในระหว่างการสูบถ่ายน้ำามันถือเป็นความรับ
ผดิชอบรว่มกนัทัง้สองฝา่ย 2. ทัง้สองฝา่ยสามารถการยตุกิารปฏบิตัิ
งานได้หากพบว่ามีอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่
ไม่ปลอดภัย หรือเมื่อมีพนักงานที่ไม่ทำาหน้าที่ตามกรอบการทำางาน

scheduling การทำาแผนการจัดส่งน้ำามัน
แผนการจัดส่งน้ำามันโดยการใช้ยานพาหนะต่างๆ รวมทั้งแผนการ
จัดส่งน้ำามันผ่านทางท่อ หากเป็นการวางแผนการจัดส่งโดยใช้รถ
ขนส่งน้ำามัน จะมีการรวบรวมข้อมูลของการสั่งซื้อน้ำามันล่วงหน้า
จากสถานีบริการ โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทเดินรถต่างๆ 
รวมทัง้ผูใ้ชน้้ำามนัรายอืน่ๆ จากนัน้แลว้จงึนำาขอ้มลูเหลา่นีไ้ปวางแผน
การใช้รถขนส่งน้ำามันที่มีอยู่ เพื่อบริหารการจัดส่งน้ำามันจากคลัง
น้ำามันต่างๆ ให้ถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนการ
วางแผนการจัดส่งน้ำามันทางท่อ เป็นการรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการน้ำามันที่ต้องขนส่งทางท่อเป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์
ล่วงหน้าจากบริษัทที่ใช้บริการการขนส่งน้ำามันทางท่อ (ดู shipper) 
โดยพิจารณาว่าบริษัทที่ใช้บริการการขนส่งน้ำามันทางท่อแต่ละราย
ต้องการส่งน้ำามันชนิดใด ปริมาณเท่าไร ในช่วงเวลาใด จากนั้น
จึงนำาข้อมูลนั้นมาใช้วางแผนการใช้ท่อขนส่งน้ำามัน โดยบริษัทผู้ให้
บริการขนส่งน้ำามันทางท่อจะพยายามให้มีการปนเปื้อนของน้ำามัน
ต่างชนิดที่ส่งผ่านท่อเดียวกันให้น้อยที่สุด 

sea-fed depot คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางเรือเป็นหลัก 
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางเรือ (ดู barge transport) จากโรงกลั่น
น้ำามันภายในประเทศและโรงกลั่นน้ำามันในต่างประเทศ คลังน้ำามัน
ประเภทนีจ้ะตัง้อยูใ่กลก้บัแมน่้ำาหรอืทะเล และมทีา่เทยีบเรอืทีส่รา้ง
ขึน้เพือ่การขนถา่ยน้ำามนัโดยเฉพาะ นอกจากนี ้ยงัมคีลงัน้ำามนัทีแ่บง่
ตามลกัษณะการรบัน้ำามนัอกี 3 ประเภท ไดแ้ก ่คลงัน้ำามนัทีร่บัน้ำามนั
ทางรถไฟ (ดู rail-fed depot) ทางท่อ (ดู pipeline-fed depot) 
และทางรถบรรทุก (ดู truck-fed depot) ทั้งนี้ คลังน้ำามันที่รับ
น้ำามันที่ขนส่งมาทางเรือ อาจรับน้ำามันที่ขนส่งมาโดยทางอื่นได้ด้วย

seal ตราผนึก
แผ่นป้ายพร้อมเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ขององค์กร มักทำาด้วย
ตะกั่ว โลหะชนิดอื่น หรือพลาสติก ใช้ผนึกบนอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการ
ให้มีการปรับเปลี่ยนการทำางานหรืออุปกรณ์ที่มีการตั้งค่าต่างๆ ไว้ 
หรือเพื่อยืนยันว่าไม่มีการเปิดช่องเปิดต่างๆ (manhole) โดยผู้ที่
ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีการใช้ตราผนึกอย่างกว้างขวางในคลังน้ำามัน 
เชน่ ผนกึมาตรวดัปรมิาตรน้ำามนัเชือ้เพลงิ ซึง่จะดำาเนนิการโดยเจา้
หนา้ทีก่รมสรรพากรเพือ่ยนืยนัความถกูตอ้งของมาตรและใหใ้ชง้าน
ได้ ผนึกแป้นวัดระดับน้ำามันว่าถูกต้องแม่นยำา หรือผนึกฝาช่องเปิด
และวาล์วจ่ายน้ำามันบนรถขนส่งน้ำามันเพื่อป้องกันการทุจริต

ตราผนึก
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ที่ได้ตกลงกันไว้ 3. ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าได้ทำาการตรวจสอบความ
ปลอดภัยตามรายการอย่างครบถ้วนแล้ว (ดู ship/shore safety 
checklist ประกอบ) 

ship/shore safety checklist รายการเพื่อการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการสูบถ่ายน้ำามันที่ท่าเรือ
รายการอุปกรณ์และขั้นตอนการทำางานที่พนักงานท่าเรือและ
พนักงานบนเรือขนส่งจะต้องร่วมกันตรวจสอบ ทั้งก่อนและ
ระหว่างการสูบถ่ายน้ำามันที่ท่าเทียบเรือ เพื่อความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการทำางานของพนักงาน รายการตรวจสอบ
ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ประจำาเรือ อุปกรณ์บนท่าเรือ ความพร้อม
ของถังรับน้ำามัน อุปกรณ์เครื่องสูบน้ำามันและท่อรับน้ำามันตลอด
จนถงึขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และการเตรยีมพรอ้มสำาหรบัเหตฉุกุเฉนิ 

แบบฟอร์มรายการเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยในการสูบถ่ายน้ำามันที่ท่าเรือ

shipper บริษัทที่ใช้บริการการขนส่งน้ำามันทางท่อ
บริษัทที่ใช้บริการการขนส่งน้ำามันทางท่อ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่บริษัท
น้ำามันต่างๆ 

skid tank ถังบรรจุน้ำามันแนวนอน
ดู horizontal tank

slop tank ถังบรรจุน้ำามันปนเป„œอน
ดู underground tank

sludge ขยะเหลวก้นถังน้ำามัน
ขยะทีเ่กดิจากการสะสมของฝุน่ผง น้ำามนัเหนยีว หรอือาจมนี้ำาปนอยู่
ดว้ย ขยะเหลวจดัอยูใ่นกลุม่ของเสยีอนัตรายและอาจไวไฟ และตอ้ง
กำาจดัโดยการสง่ใหบ้รษิทักำาจดัขยะของเสยีอนัตรายทีไ่ดร้บัอนญุาต
จากทางราชการเท่านั้น

source of ignition ต้นกำาเนิดของการลุกไหม้
พลังงานในทุกรูปแบบที่ทำาให้ส่วนผสมของไอเชื้อเพลิงและอากาศ
ในภาวะที่เหมาะสม เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดขึ้นได้ เช่น เปลวไฟ 
หลอดไฟ การเชือ่มไฟฟา้ อปุกรณไ์ฟฟา้ ประกายไฟ ความรอ้นจาก
อุปกรณ์ต่างๆ ท่อไอเสีย ฟ้าผ่า เป็นต้น

sphere ถังบรรจุก๊าซทรงกลม 
ถงัเหลก็ทรงกลมอยา่งลกูบอลใชส้ำาหรบับรรจกุา๊ซแอลพจีปีโิตรเลยีม
เหลว (LPG) รปูทรงกลมทำาใหถ้งัสามารถทนแรงดนัของกา๊ซภายใน
ถังได้เป็นอย่างดี มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 100 ตันถึงหลายพันตัน 
(ดู bullet tank และ LPG storage tank ประกอบ)

stock closing การปิดยอดรับจ่ายน้ำามัน
การสอบทานปรมิาณน้ำามนัอนัเปน็สนิคา้คงคลงัทีม่อียูจ่รงิในถงับรรจุ
น้ำามันแต่ละถังเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานประจำาวัน เปรียบเทียบกับ
ตวัเลขทางบญัชขีองยอดรบัและจา่ยน้ำามนัประจำาวนั เพือ่ตรวจสอบ
วา่การรบัจา่ยน้ำามนัแตล่ะชนดิในแตล่ะถงัของคลงัน้ำามนัอยูใ่นเกณฑ์
ของความคลาดเคลื่อนยินยอมเผื่อเหลือเผื่อขาด (tolerance) หรือ
ไม่ หากพบว่ามีปริมาณน้ำามันน้อยหรือมากเกินกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 
จะต้องตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดตามมา 
เช่น ถังหรือท่อใต้ดินรั่ว มาตรวัดคลาดเคลื่อน เป็นต้น ทั้งนี้การปิด
ยอดรับจ่ายน้ำามันควรทำาทุกถัง ทุกวัน และทุกสิ้นเดือน

strainer หม้อกรอง
ดู fi lter

116-157 MAC22news   148 22/2/2553   14:48



ระบบลอจิสติกส์ปิโตรเลียม

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 149

stripping การดูดเก็บน้ำามันส่วนที่ตกค้างอยู่ในถังและท่อ
การดูดเก็บน้ำามันส่วนที่ตกค้างอยู่ในถังและท่อต่างๆ เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของการสูบถ่ายน้ำามัน อาจต้องใช้ปั๊มเครื่องสูบที่ทำางานด้วย
ลมขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บน้ำามันส่วนที่ตกค้างนี้

supporting craft เรือรับเชือก
เรือขนาดเล็กที่ช่วยนำาเชือกผูกเรือจากเรือขนส่งน้ำามันมายังท่าเรือ
ขณะเรือขนส่งกำาลังเข้าเทียบท่า ช่วยให้เรือขนส่งน้ำามันซึ่งมีขนาด
ใหญ่เทียบท่าได้ง่ายขึ้น

swing tank ถังเหล็กแนวตั้งที่สามารถสูบน้ำามันออกจากก้นถัง
ได้หมด 
ถังแนวตั้ง ทำาด้วยเหล็ก มีท่อสูบจ่ายน้ำามันติดตั้งอยู่ตรงจุดต่ำา
สุดของตัวถัง ทำาให้สามารถสูบถ่ายน้ำามันออกจากก้นถังได้หมด  
จึงไม่มีปริมาณน้ำามันคงค้างในถัง (ดู dead stock) เหมาะสำาหรับ
คลงัน้ำามนัทีม่กีารเปลีย่นชนดิของน้ำามนัทีเ่กบ็ในถงัเปน็ประจำาเพราะ
ช่วยไม่ให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ 

switch loading การเตมิน้ำามนัชนดิหนึง่ลงในถงัทีเ่คยบรรจนุ้ำามนั
อีกชนิดหนึ่ง
การเปลี่ยนชนิดของน้ำามันที่เคยบรรจุในถังจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีก
ชนิดหนึ่ง เช่น การเติมน้ำามันดีเซลลงไปในถังที่เคยบรรจุน้ำามัน
เบนซิน หรือการเติมน้ำามันเบนซินลงในถังที่เคยบรรจุน้ำามันดีเซล 
การเปลี่ยนชนิดน้ำามันเช่นนี้อาจทำาให้เกิดระเบิดและไฟไหม้ได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมน้ำามันดีเซลลงไปในถังที่เคยบรรจุน้ำามัน
เบนซนิ เนือ่งจากยงัมนี้ำามนัเบนซนิและไอน้ำามนัคา้งอยูใ่นถงั น้ำามนั
เบนซินที่ค้างอยู่ในถังจะลอยอยู่ที่ผิวหน้าของน้ำามันดีเซล ส่วน 
ไอน้ำามันเบนซินจะลอยอยู่ในช่องว่างของถัง เป็นภาวะที่ไอน้ำามัน
พร้อมที่จะติดไฟได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน การเติมน้ำามันดีเซล
เขา้ไปในถงั ยงักอ่ใหเ้กดิประจไุฟฟา้สถติสะสมบนผวิหนา้ของน้ำามนั
และผิวถังอีกด้วย ประจุไฟฟ้าสถิตนี้อาจก่อให้เกิดประกายไฟ และ
ทำาให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวทำาได้
โดย 1. ใหม้สีายดนิเชือ่มตอ่อยา่งสมบรูณร์ะหวา่งตวัถงับรรจนุ้ำามนั

เรือรับเชือก
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กับระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเติมน้ำามันลงถัง 2. เติมน้ำามันที่มีคุณสมบัตินำาไฟฟ้าได้ดีลงถังบรรจุ
เพือ่ลดการสะสมของประจไุฟฟา้ทีผ่วิหนา้ของน้ำามนั และ 3. ลดความเรว็ของการไหลของน้ำามนัขณะ
กำาลังเติม เพื่อลดการเกิดประจุไฟฟ้าสถิต

tank ถังเก็บน้ำามัน 
ถังสำาหรับเก็บน้ำามันมีหลายแบบ ทำาด้วยเหล็ก มีลักษณะต่างๆ ได้แก่ ถังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิง ขนาด
ใหญ่ตามแนวตั้ง (ดู vertical tank) ถังน้ำามันแนวนอน (ดู horizontal tank) ถังเก็บน้ำามันใต้ดิน 
(ดู underground tank) และถังบรรจุน้ำามันปนเปื้อน (ดู slop tank)

tank cleaning การทำาความสะอาดภายในถังเก็บน้ำามัน 
การทำาความสะอาดถงัเกบ็น้ำามนัหลงัจากทีใ่ชง้านไปไดร้ะยะหนึง่ หรอืเมือ่มคีวามจำาเปน็ตอ้งซอ่มบำารงุ
สภาพภายในถัง หรือเมื่อต้องเปลี่ยนชนิดของน้ำามันที่จะเก็บในถัง ด้วยเหตุที่น้ำามันเป็นของเหลวไวไฟ 
การทำาความสะอาดถังเก็บน้ำามันจึงต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเพลิงไหม้และ
เหตุร้ายที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมด้วย

tank dipping การวัดระดับน้ำามันในถังเก็บ 
การวัดระดับน้ำามันในถังเก็บโดยหย่อนเทปโลหะผ่านฝาปิดท่อวัดระดับน้ำามัน (ดู dip hatch) ลงไปใน
ถัง เพื่อดูว่าน้ำามันในถังมีระดับความลึกเท่าใดจากจุดอ้างอิงที่ก้นถังจนถึงระดับผิวน้ำามัน ซึ่งใช้หน่วย
เมตร (ทศนิยม 3 ตำาแหน่ง) เมื่อได้ระดับความลึกแล้ว จึงนำามาคำานวณหาปริมาตรน้ำามัน (มีหน่วย
เป็นลูกบาศก์เมตร) ตามสูตรที่แสดง หรือนำาไปเทียบกับตารางหาปริมาตรน้ำามัน (ดู tank table) 
ของถงัใบนัน้เพือ่หาปรมิาณน้ำามนัทีอ่ยูใ่นถงั ปรมิาณน้ำามนัทีเ่กบ็ไวใ้นถงัจะแปรผนัตามอณุหภมู ิโดยที่
น้ำามันจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และหดตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง ดังนั้นทุกครั้งที่วัดระดับน้ำามัน 
จึงควรต้องวัดอุณหภูมิของน้ำามันในถังด้วย โดยทำาการวัดที่หลายระดับเพื่อหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของ
น้ำามัน ปริมาตรน้ำามันที่คำานวณได้จะเป็นปริมาตรน้ำามันที่อุณหภูมิเฉลี่ยขณะนั้น

ปริมาตรน้ำามัน (m3) = H(m) x D2/4 (m2)

ภาพแสดงการวัดระดับน้ำามันในถังเก็บ 

(หน่วยเป็นเมตร)

(หน่วยเป็นเมตร)

tank drain ท่อถ่ายน้ำามันค้างถัง
ทอ่สบูถา่ยน้ำามนัทีต่ดิตัง้ไวใ้กลก้น้ถงัเพือ่ถา่ยปรมิาณน้ำามนัคงคา้งในถงั (ด ูdead stock) หรอืของเหลว
สกปรก (ดู sludge) ออกจากก้นถังให้มากที่สุด ก่อนจะแเปิดถังเพื่อทำาความสะอาด (ดู water draw 
off ประกอบ)

tank earthing สายดินของถังเก็บน้ำามัน
ดู  tank grounding 
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tank farm กลุ่มถังน้ำามัน 
ถังน้ำามันที่ตั้งรวมเป็นกลุ่มๆ ภายในคลังน้ำามัน มีเขื่อนดินหรือเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบเพื่อกักน้ำามันที่อาจรั่วหก
ไหลจากถังเก็บน้ำามัน การก่อสร้างกลุ่มถังน้ำามันต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำามันเชื้อ
เพลิงพุทธศักราช 2474 ซึ่งกำาหนดให้การเก็บรักษาน้ำามันต้องคำานึงถึงความปลอดภัยเป็นสำาคัญ คือต้องอยู่ใน
ถังที่มั่นคงแข็งแรง ติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบถ้วน ตำาแหน่งของถังและสิ่งก่อสร้างอื่นในพื้นที่คลัง
น้ำามันจะต้องมีระยะปลอดภัย (ดู safety distance) ตามข้อกำาหนดเพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดเพลิงไหม้ มีถนน
ใหร้ถดบัเพลงิและเจา้หนา้ทีเ่ขา้ไปปฏบิตักิารในบรเิวณกลุม่ถงัน้ำามนัไดอ้ยา่งปลอดภยั นอกจากนัน้ อปุกรณไ์ฟฟา้
ทุกชนิดที่ติดตั้งในบริเวณกลุ่มถังน้ำามันต้องเป็นชนิดกันระเบิดเท่านั้น และเป็นชนิดที่สอดคล้องกับการจำาแนก
ประเภทระดับความเสี่ยงของพื้นที่นั้นๆ (ดู hazardous area classifi cation ประกอบ) และเนื่องจากน้ำามัน
เชื้อเพลิงที่เก็บอยู่ในกลุ่มถังน้ำามันเป็นวัตถุไวไฟ จึงต้องวางท่อน้ำาดับเพลิง และมีอุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับกรณี
ฉุกเฉินติดตั้งอยู่ภายในบริเวณกลุ่มถังน้ำามันด้วย

tank grounding, tank earthing การต่อสายดินสำาหรับถังเก็บน้ำามัน 
การต่อวงจรไฟฟ้าสายดินจากผนังถังเก็บน้ำามันลงสู่พื้นดิน ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 2 จุด เพื่อช่วยถ่ายเทกระแสไฟ
ลงสู่ดิน จำานวนสายดินต้องเพิ่มขึ้นตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังน้ำามัน สายดินต้องทำาด้วยแผ่นทองแดง
และมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยกว่า 10 โอห์ม นอกจากจะช่วยลดความเสียหายจากฟ้าผ่าแล้ว สายดินยังช่วย
ระบายประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำามันในท่อและในถังไหลลงสู่พื้นดิน เป็นการป้องกันประกายไฟที่อาจเกิดจาก
ความต่างศักย์ของประจุไฟฟ้าด้วย

กลุ่มถังน้ำามัน 
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tank marking ข้อความ เครื่องหมาย คำาเตือนบนถังบรรจุน้ำามนั 
สัญลักษณ์ ตัวเลข หรือข้อความที่อยู่บนถังบรรจุน้ำามัน เพื่อบอก
ข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับถังบรรจุน้ำามันนั้นๆ โดยแสดงไว้ตามตำาแหน่ง
ต่างๆ ของถังบรรจุน้ำามันที่อยู่ในคลังน้ำามัน เช่น

terminal automation system (TAS) ระบบอัตโนมัติสำาหรับ
ปฏิบัติการคลังน้ำามัน (ทีเอเอส)
ระบบทีป่ระกอบดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณห์ลายอยา่ง
ทำางานประสานกันโดยอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ เพื่อควบคุมการ
ทำางานของอปุกรณใ์นสว่นตา่งๆ ของปฏบิตักิารคลงัน้ำามนั ตวัอยา่ง
เชน่ ระบบควบคมุวาลว์ (tank farm automation) ระบบวดัน้ำามนั
ในถังเก็บน้ำามัน (ดู auto tankage) ระบบจ่ายน้ำามันและออก
เอกสาร (ด ูscheduling ประกอบ) ระบบสนิคา้คงคลงั (inventory 
system) และระบบแท่นจ่ายน้ำามัน (gantry automation) ระบบ
ดงักลา่วชว่ยลดปรมิาณงานภาคสนามของผูป้ฏบิตังิานในคลงัน้ำามนั 
ทำาใหผู้ป้ฏบิตังิานมเีวลาสำาหรบัการควบคมุและตรวจสอบงาน รวม
ทัง้ภารกจิดา้นความปลอดภยัและกจิกรรมดา้นอืน่ๆ ของคลงัน้ำามนั
มากขึน้ เชน่ การดแูลลกูคา้ และการพฒันาความสมัพนัธก์บัชมุชน
รอบคลังน้ำามัน

ตำาแหน่ง ข้อมูล

ข้างบันได
หมายเลขข้างถัง ซึ่งเป็นระบบ
จัดการของคลังน้ำามันนั้นๆ

บนฝาปิดช่องทางเข้าออก วันที่ล้างถังครั้งล่าสุด

ใกล้ฝาปิดช่องทางเข้าออก
คำาเตือนในกรณีที่ถังเคยบรรจุ
น้ำามันเบนซินที่มีสารตะกั่ว

ใกล้จุดวัดระดับน้ำามันบนหลังคาถัง
ตัวเลขบอกระยะแนวดิ่งจากจุด
วัดระดับน้ำามันบนหลังคาถัง

ใกล้กับวาล์วควบคุมความดัน
ภายในถังเก็บน้ำามัน (PV value) 
บนหลังคาถัง

ค่าที่ตั้งไว้ของวาล์ควบคุมความ
ดันภายในถังเก็บน้ำามัน ทั้งค่า
ความดันและสุญญากาศ

tank table ตารางความจุของถังเก็บน้ำามัน
ตารางแสดงปริมาตรของน้ำามันในถังบรรจุ ซึ่งคำานวณจากความสูง
ของระดับน้ำามัน โดยใช้สูตรคำานวณดังนี้

ปริมาตร = ระดับความสูงของน้ำามัน x ¶ x (เส้นผ่านศูนย์กลางถัง)2

เพื่อความสะดวกในการคำานวณหาปริมาตรของน้ำามันในถังบรรจุ 
จึงมีการทำาตารางปริมาตรความจุของถังไว้ให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ 
จะใชต้วัเลขระดบัความสงูของน้ำามนัในถงัตัง้แตร่ะดบัต่ำาสดุถงึระดบั
สงูสดุของถงัในการคำานวณซึง่ใชห้นว่ยเปน็มลิลเิมตร และจะวดักบั
ตัวเลขเส้นรอบวงของถัง (tank strapping) ที่ระดับความสูงต่างๆ 
กัน แล้วนำามาคำานวณหาค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของถัง  
เพือ่ใชใ้นการคำานวณปรมิาตรน้ำามนัเปน็ลติร (ด ูtank dip ประกอบ)

tank transfer การถ่ายโอนน้ำามันระหว่างถัง
การขนย้ายน้ำามันออกจากถังเก็บ จำาเป็นต้องทำาในบางโอกาส เช่น 
เมื่อต้องตรวจสอบหรือซ่อมบำารุงถัง หรือเมื่อต้องการถ่ายน้ำามันไป
ยังถังที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่า เมื่อความต้องการน้ำามันของตลาด
เปลี่ยนแปลงไป

tank truck รถขนส่งน้ำามัน
ดู oil tanker

tank truck compartment ช่องบรรจุน้ำามันในถังบรรทุกน้ำามัน
ชอ่งภายในถงัทรงกระบอกแนวนอนบนรถบรรทกุ สำาหรบัแยกบรรจุ
ผลิตภัณฑ์น้ำามันหลายๆ ชนิด เช่น เบนซิน แก๊สโซฮอล ดีเซล  
การแบ่งช่องบรรจุภายในถังบรรจุขนส่งน้ำามันช่วยกระจายน้ำาหนัก
ของน้ำามันไปยังส่วนต่างๆ ของรถ การควบคุมรถจึงดีขึ้นทำาให้คน
ขับรถสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้น

ระบบอัตโนมัติสำาหรับปฏิบัติการคลังน้ำามัน (ทีเอเอส)

4

Thai Petroleum Pipeline Company Limited (Thappline) 
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียม จำากัด (แทปไลน์)
บริษัทที่ให้บริการขนส่งน้ำามันทางท่อ และบริการคลังน้ำามันปลาย
ท่อ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน (พ.ศ. 2552)
ได้แก่ บมจ. ปตท. บจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) บจ. เชลล์
แห่งประเทศไทย บจ. น้ำามันคาลเท็กซ์ (ไทย) บจ. ไทยออยล์  
บจ. ปิโตรนาสรีเทล (ประเทศไทย) บจ. คูเวตปิโตรเลียม 
(ประเทศไทย) บจ. บีพีออยล์ (ประเทศไทย) และบจ. โมบิลออยล์
ไทยแลนด์ โดยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียม ให้บริการท่อขนส่งน้ำามัน  
3 เส้นทางหลัก คือ
1. ศรีราชา-สระบุรี ระยะทาง 255 กิโลเมตร ขนส่งน้ำามันได้ 
26,000 ล้านลิตรต่อปี โดยมีต้นทางอยู่ที่กลุ่มโรงกลั่นน้ำามันบริเวณ 
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อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และปลายทางอยู่ที่คลังน้ำามันปลาย
ท่อของบริษัทท่อส่งปิโตรเลียม ที่อำาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
และคลังน้ำามันที่อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ 
ยังมีท่อแยกไปยังบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) 
ที่ดอนเมืองอีกด้วย
2.  คลงัน้ำามนัลำาลกูกา-สนามบนิสวุรรณภมู ิระยะทาง 38 กโิลเมตร
3.  มาบตาพดุ-ศรรีาชา เปน็ทอ่สว่นขยายตอ่จากศรรีาชา ไปยงักลุม่
โรงกลั่นน้ำามันบริเวณ อำาเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง ระยะทาง 
67 กิโลเมตร ขนส่งน้ำามันได้ 7,200 ล้านลิตรต่อปี

นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายระบบท่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่อ
จากเส้นทางจากสระบุรีไปยังจังหวัดขอนแก่นและพิษณุโลก ทั้งนี้ 
การขนส่งทางท่อมีราคาค่าขนส่งต่อหน่วยต่ำา มีความปลอดภัยสูง 
และไมก่อ่ใหเ้กดิปญัหาจราจร แตใ่นปจัจบุนัป ี(พ.ศ. 2552) สามารถ
ให้บริการขนส่งทางท่อได้เฉพาะน้ำามันใส (ดู white oil) เท่านั้น 
และไม่รวมเชื้อเพลิงผสม (biofuel) ทุกชนิด (ดู Fuel Pipeline 
Transportation Limited ประกอบ)

throughput charge ค่าธรรมเนียมการใช้คลังน้ำามัน
คา่ธรรมเนยีมในการใชถ้งัเกบ็น้ำามนัหรอือปุกรณอ์ืน่ๆ ในคลงัน้ำามนั
ที่บริษัทหนึ่งจ่ายให้อีกบริษัทหนึ่ง โดยทำาสัญญาระบุระยะเวลาไว้
อย่างชัดเจน เช่น บริษัท ก. ทำาสัญญาขอใช้ถังเก็บน้ำามันดีเซล
ปริมาณ 10 ล้านลิตรต่อเดือน เป็นระยะเวลารวม 1 ปีกับบริษัท 
ข. โดยยินยอมให้บริษัท ข. คิดค่าธรรมเนียมในการใช้ถัง อุปกรณ์ 
และสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น แท่นจ่ายน้ำามัน ท่าเรือ ใน
อัตรา 1 บาทต่อลิตรต่อเดือน ทั้งนี้บริษัท ก. จะจ่ายค่าธรรมเนียม
ตามปริมาณน้ำามันที่นำาเข้าไปที่คลังน้ำามันของบริษัท ข. แต่จะไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและงบลงทุนของ
คลังน้ำามันแห่งนั้น วิธีการนี้แตกต่างจากคลังน้ำามันร่วม (ดู joint 
venture depot)

tool box meeting การประชุมกลุ่ม
การประชุมกลุ่มที่ใช้เวลาสั้นๆ ประมาณ 10-15 นาที ระหว่าง
หัวหน้างานกับพนักงานระดับปฏิบัติการ เช่น พนักงานขับรถขนส่ง
น้ำามัน และพนักงานประจำาคลังน้ำามัน หัวข้อของการประชุมจะ
เน้นย้ำาเรื่องระเบียบปฏิบัติ ความปลอดภัย ข้อควรระวังเป็นพิเศษ
ในระยะนั้น เช่น ฝนตก น้ำาท่วม หรือถนนชำารุด รวมทั้งมีการนำา
เหตุการณ์อุบัติภัยที่เกิดขึ้นมาถ่ายทอดในที่ประชุม พร้อมทั้งให้ข้อ
แนะนำาในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยง การประชุมลักษณะนี้ อาจจัด
ใหม้ทีกุวนักอ่นเขา้งาน หรอืตามความเหมาะสมของแตล่ะหนว่ยงาน

transport emergency card (TREMCARD) เอกสารแสดงแผน
ฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุของรถขนส่งน้ำามัน (เทรมการ์ด)
เอกสารติดรถขนส่งน้ำามัน ซึ่งให้รายละเอียดของสินค้าที่กำาลัง
ขนสง่วา่เปน็น้ำามนัชนดิใด มอีนัตรายตอ่คนและสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 
มีวิธีการเก็บที่ถูกต้องอย่างไร และในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้มีวิธีการ
ดบัเพลงิทีถ่กูตอ้งอยา่งไร รวมทัง้ใหร้ายละเอียดดว้ยวา่ผูเ้ขา้ไปกูภ้ยั

ตอ้งใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัภยับคุคล (personal protective equipment, 
PPE) ชนิดใดบ้าง อีกทั้งถ้ามีการรั่วหกจะต้องดำาเนินการอย่างไร

truck manhole ช่องเปิดด้านบนถัง
ช่องเปิดที่อยู่ด้านบนของถังบรรจุน้ำามันบนรถขนส่งน้ำามัน เป็นช่อง
วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-50 ซม. สำาหรับการเติมน้ำามันและ
การซ่อมบำารุง มีฝาถังปิดเปิดซึ่งมักทำาจากอะลูมิเนียม และติดตั้ง
อุปกรณ์ควบคุมไอน้ำามัน ช่องเปิด จะต้องประกอบด้วย
1. วาล์ว (valve) ระบายไอน้ำามันขณะปฏิบัติงานปกติ เช่น
ขณะเติมน้ำามันเข้าถัง หรือเมื่อน้ำามันขยายตัวเพราะอุณหภูมิสูงขึ้น
2.  วาล์วสุญญากาศ (vacuum valve) ซึ่งยอมให้อากาศไหลเข้าถัง
ขณะถา่ยเทน้ำามนัออกจากถงั หากไมม่อีากาศไหลเขา้ขณะถา่ยน้ำามนั
ออก ถังจะบุบจากแรงดันบรรยากาศ
3.  วาลว์ระบายไอฉกุเฉนิ (emergency pressure vent) ทำาหนา้ที่
ระบายไอน้ำามันออกเมื่อเกิดไฟไหม้ เพื่อป้องกันถังระเบิด วาล์วนี้มี
ขนาดใหญก่วา่วาลว์ระบายไอน้ำามนัในขอ้ 1 นอกจากนีย้งัมอีปุกรณ์
เพิ่มเติม เช่น วาล์วระบายไอ (vapor vent)  และอุปกรณ์ตรวจ
สอบการล้น (overfi ll sensor) ในกรณีที่เป็นรถบรรทุกที่ใช้ระบบ
บรรจุน้ำามันจากก้นถัง (ดู bottom loading) 

สารานุกรม

ช่องเปิดของถังน้ำามันที่ติดตั้งบน
รถบรรทุกน้ำามัน
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truck-fed depot คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางรถบรรทุก 
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันจากโรงกลั่นน้ำามันหรีอคลังน้ำามันอี่นโดย
ทางรถบรรทุกกึ่งพ่วงขนาดใหญ่ เพราะไม่สามารถทำาการขนส่ง
โดยทางเรือ ทางท่อ หรือทางรถไฟได้ จึงจำาเป็นต้องใช้การ
ขนส่งโดยรถขนส่งน้ำามัน แม้ว่าจะเป็นการขนส่งที่แพงเมื่อ
เทียบกับการการขนส่งน้ำามันด้วยวิธีอื่น นอกจากนี้ยังมีคลัง
น้ำามันที่แบ่งตามลักษณะการรับน้ำามันอีก 3 ประเภท ได้แก่ 
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางรถไฟ (ดู rail-fed depot) ทางท่อ 
(ดู pipeline-fed depot) และ ทางเรือ (ดู sea-fed depot) 
ประกอบ) 

tugboat เรือลากจูง
เรือขนาดเล็กที่แข็งแรงและมีกำาลังมาก ใช้ลากจูงหรือดันเรือขนส่ง
น้ำามนัซึง่มขีนาดใหญเ่ขา้เทยีบทา่ในกรณทีีท่า่เรอืคบัแคบ หรอืมกีาร
จราจรทางน้ำาคับคั่ง หรือในกรณีที่เรือขนส่งน้ำามันมีขนาดใหญ่เมื่อ
เทยีบกบัขนาดของทา่เรอื เรอืลากจงูชว่ยบงัคบัทศิทางของเรอืขนสง่
น้ำามันได้ดี ทำาให้เข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย
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 เรือลากจูง
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ullage ปริมาตรว่างในถังน้ำามัน 
ช่องว่างในถังบรรจุน้ำามัน วัดจากผิวหน้าของน้ำามันที่มีอยู่ในถังถึง
ระดบัสงูสดุของถงัทีส่ามารถจนุ้ำามนัได ้ชอ่งวา่งดงักลา่วคอืปรมิาตร
ว่างในถังน้ำามันที่จะรับน้ำามันเข้าเก็บเพิ่มในถังได้ มีหน่วยเป็นลิตร 
(ดู tank dipping ประกอบ)

ullage bar, ullage gauge แป้นแสดงระดับน้ำามัน
แป้นโลหะที่ติดตั้งไว้ในถังบรรจุน้ำามันของรถขนส่งน้ำามัน มีขีด
และลูกศรแสดงระดับของน้ำามันที่บรรจุอยู่ว่ามีปริมาตรเท่าใด  
เช่น 3,000 ลิตร หรือ 5,000 ลิตร ก่อนการใช้งานต้องปรับแป้น
นี้ให้ถูกต้องแม่นยำา โดยการตวงน้ำาแทนน้ำามันในช่องบรรจุแต่ละ
ช่องของถังบรรจุน้ำามัน (ดู tank truck compartment) แล้วปรับ
แปน้ใหต้รงกบัปรมิาตรทีว่ดั จากนัน้จะมกีารรอ้ยลวดและตตีราผนกึ  
(ดู seal) เพื่อป้องกันการแก้ไขแป้น แป้นแสดงระดับน้ำามันใช้กัน
อยา่งแพรห่ลายในรถขนสง่น้ำามนัทีใ่ชร้ะบบการบรรจนุ้ำามนัจากทาง
ด้านบนของถัง เป็นเครื่องมือที่ช่วยยืนยันว่า คลังน้ำามันจ่ายน้ำามัน
ครบจำานวนลงสู่ถังขนส่งน้ำามัน เพื่อให้ผู้รับน้ำามันแน่ใจว่าได้รับ
น้ำามันครบตามจำานวนที่สั่งซื้อ

ถังชั้นในเป็นเหล็ก ทั้งยังกำาหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่ว
ไหลไว้ระหว่างถังชั้นนอกและถังชั้นในอีกด้วย ในคลังน้ำามัน มีการ
ฝังถังน้ำามันไว้ใต้ดินด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นถังสำาหรับเก็บ
น้ำามนัปนเปือ้นทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการขนถา่ยน้ำามนั อยา่งไรกต็าม 
ถังบรรจุน้ำามันปนเปื้อน (ดู slop tank)   อาจเป็นถังที่ตั้งอยู่บน
พื้นดินก็ได้ นอกจากถังน้ำามันแล้ว ในประเทศไทยยังกำาหนดให้ฝัง
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในสถานีบริการเติม LPG ให้แก่
รถยนต์ไว้ใต้ดินด้วย

upper explosive limit (UEL) ขีดจำากัดขั้นสูงของส่วนผสม
ระเบิดได้ (ยูอีแอล)
ดู explosive limit

vapor control system ระบบควบคุมไอน้ำามัน
ระบบที่จัดการไม่ให้ไอน้ำามันรั่วไหลสู่บรรยากาศ 1. ขณะรับจ่าย
น้ำามันที่คลังน้ำามัน 2. ระหว่างการขนส่งจากคลังน้ำามันไปยังสถานี
บรกิาร และ 3. ขณะเตมิน้ำามนัใหแ้กผู่ใ้ชย้านพาหนะในสถานบีรกิาร 
โดยอาศัยอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งในจุดที่ไอน้ำามันรั่วไหลขณะถ่ายเท
น้ำามันและทำาให้เป็นระบบปิดทั้งหมด
การถ่ายเทน้ำามันที่คลังน้ำามันและสถานีบริการ :
l ขณะสูบถ่ายน้ำามันเข้าและออกจากคลังน้ำามัน ระบบจะควบคุม
ไอน้ำามนัไมใ่หเ้กนิเกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้โดยเฉพาะการรบัน้ำามนัเบนซนิ
ทกุชนดิทางเรอืหรอืทางทอ่ ตอ้งรบัเขา้เกบ็ในถงัทีม่หีลงัคาลอยซึง่จะ
ควบคุมไอน้ำามันได้ การจ่ายน้ำามันเบนซินทุกชนิดที่แท่นเติมน้ำามัน
ลงถังรถขนส่งน้ำามันจะเติมจากทางก้นถัง (ดู bottom loading) 
ซึ่งควบคุมไอขณะเติมไม่ให้รั่วไหลสู่บรรยากาศ และไอน้ำามันในถัง
รถบรรทุกที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำามันจะไหลเข้าเครื่องเก็บไอน้ำามันเพื่อ
เปลี่ยนไอน้ำามันกลับมาเป็นน้ำามันต่อไป

underground tank ถังเก็บน้ำามันใต้ดิน
ถังทรงกระบอกแนวนอนขนาดเล็กที่อยู่ใต้ดิน บรรจุน้ำามันได้
ประมาณ 2,000 ถึง 30,000 ลิตร เช่น ถังเก็บน้ำามันสำาเร็จรูป
ใต้ดินในสถานีบริการ การฝังถังบรรจุน้ำามันไว้ในดินช่วยลดความ
เสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย แต่การตรวจสอบและบำารุงรักษาทำาได้
ยาก หากน้ำามันเกิดการรั่วไหล อาจปนเปื้อนน้ำาใต้ดิน และสร้าง
ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบจาก
น้ำามันที่รั่วจากถังใต้ดิน ประเทศไทยกำาหนดให้ใช้ถังชนิด 2 ชั้น 
โดยอาจเป็นถังเหล็กทั้งคู่ หรือถังชั้นนอกเป็นไฟเบอร์กลาสและ

แป้นแสดงระดับน้ำามัน

แป้นแสดงระดับน้ำามัน

ภาพแสดงขณะสูบถ่ายน้ำามันเข้าและออกจากคลังน้ำามัน

สารานุกรม
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FLUID FLOW

VAPOR FLOW

As product is discharged into the
underground storage tank, the vapors
are forced back into the truck to be
carried back to the terminal.

l ขณะถ่ายน้ำามันจากรถบรรทุกน้ำามันลงสู่ถังใต้ดินในสถานีบริการ 
ระบบนี้เป็นระบบปิดและไม่ปล่อยไอน้ำามันออกสู่บรรยากาศเลย 
ไอน้ำามันในถังใต้ดินที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำามันจะไหลกลับเข้าถังขนส่ง
น้ำามนัของรถบรรทกุผา่นทางทอ่รบัไอน้ำามนัของรถบรรทกุน้ำามนัเขา้
สู่ส่วนที่เป็นช่องว่างของถังน้ำามันด้วยปริมาตรเท่ากัน

ภาพแสดงขณะถ่ายน้ำามันจากรถบรรทุกน้ำามันลงสู่ถังใต้ดินในสถานีบริการ

ภาพแสดงการควบคุมไอน้ำามันที่สถานีบริการขณะเติมให้กับยานพาหนะ

l การควบคุมไอน้ำามันที่สถานีบริการขณะเติมให้กับยานพาหนะ 
ระบบนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมที่สถานีบริการโดยใช้หัวจ่าย
น้ำามนัซึง่มฝีาครอบเขา้กบัชอ่งรบัน้ำามนัทีต่วัรถเพือ่ดดูไอน้ำามนักลบั
สู่ถังใต้ดิน (ดู vapor recovery unit ประกอบ)

ภาพแสดงอุปกรณ์เก็บไอน้ำามัน

vapor recovery unit (VRU) อุปกรณ์เก็บไอน้ำามัน (วีอาร์ยู) 
อุปกรณ์ดูดซับไอน้ำามันและเปลี่ยนสภาพไอน้ำามันให้กลับมาเป็น
ของเหลวอีกครั้ง โดยให้ไอน้ำามันไหลผ่านเข้าไปในถังดูดซับทรง
กระบอกบรรจผุงถา่น ผงถา่นจะดดูซบัไอน้ำามนัไวแ้ละปลอ่ยอากาศ
ที่สะอาดสู่บรรยากาศ เมื่อผงถ่านดูดซับไอน้ำามันไว้อิ่มตัวแล้ว 
ระบบจะสลับไปใช้ถังดูดซับอีกชุดหนึ่งแทน ขณะเดียวกันปั๊มจะดูด
ไอน้ำามันออกจากถังดูดซับชุดแรกและใช้น้ำามันฉีดเป็นละอองฝอย
ดูดซับให้ไอน้ำามันละลายในน้ำามันกลายเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง
(ดู vapor recovery, หมวดการตลาด ประกอบ)

vent ท่อระบายไอ 
ทอ่เปดิทีต่ดิตัง้ไวบ้นหลงัคาถงัเพือ่ระบายไอน้ำามนัออกและปลอ่ยให้
อากาศไหลเข้าแทนที่ขณะสูบถ่ายน้ำามันออกจากถัง

ท่อระบายไอ 
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vertical tank ถังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิงแนวตั้งขนาดใหญ่ 
ถังเก็บน้ำามันในคลังน้ำามัน อาจมีความจุได้ตั้งแต่ 100,000 ลิตร 
จนถึงหลายสิบล้านลิตร  การออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำามัน
ในคลังน้ำามันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน เอพีไอ API ถังเก็บน้ำามันต้องการ
ความปลอดภัยสูง จึงต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบหลายอย่าง เช่น 
ช่องระบายไอน้ำามัน อุปกรณ์ควบคุมไอน้ำามัน ท่อรับน้ำามัน ท่อส่ง
น้ำามัน อุปกรณ์วัดระดับน้ำามัน ท่อน้ำาดับเพลิง และหัวฉีดดับเพลิง 
เป็นต้น หากเป็นถังเก็บน้ำามันสำาเร็จรูปหรือน้ำามันใส (ดู white 
oil) ซึ่งมีคุณสมบัติระเหยได้ง่าย ถังน้ำามันเหล่านี้จะทาสีขาวเพื่อ
ให้สะท้อนแสงแดดและลดอุณหภูมิของถัง แต่หากเป็นถังน้ำามัน
ที่บรรจุน้ำามันเตา มักนิยมทาสีดำาเพื่อให้ดูดซับพลังงานความร้อน
จากแสงแดดเพื่อลดความหนืดของน้ำามัน ช่วยให้สูบถ่ายได้ง่ายขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีถังเก็บน้ำามันอีกหลายแบบตามลักษณะการใช้งาน  
เช่นถังเก็บน้ำามันแนวนอน (ดู horizontal tank) ถังเก็บน้ำามัน
ใต้ดิน (ดู underground tank) และถังบรรจุน้ำามันปนเปื้อน  
(ดู slop tank)

vessel-to-vessel transfer การถ่ายลำา 
การสบูถา่ยน้ำามนัจากเรอืขนสง่น้ำามนัลำาหนึง่ไปสูอ่กีลำาหนึง่โดยตรง 
มกัเปน็การสบูถา่ยจากเรอืขนสง่น้ำามนัขนาดใหญท่ีม่นี้ำาหนกับรรทกุ
มากและกนิน้ำาลกึจนไมส่ามารถเขา้เทยีบทา่ไดส้ะดวก ลงสูเ่รอืขนาด
เล็กกว่า เพื่อให้เรือขนาดใหญ่มีน้ำาหนักบรรทุกลดลง และสามารถ
เข้าเทียบท่าที่คลังน้ำามันได้ แม้ว่าจะต้องมีการถ่ายลำาจากเรือขนาด
ใหญ่สู่เรือขนาดเล็กซึ่งเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงานก่อน
เทียบท่า แต่การขนส่งน้ำามันด้วยเรือขนาดใหญ่ โดยทั่วไปจะมีค่า
ขนส่งต่อลิตรถูกกว่าการใช้เรือขนาดเล็ก 

การถ่ายลำา

vetting การตรวจสอบเรือ
การตรวจสอบสภาพของเรือบรรทุกน้ำามันว่ามีความพร้อมทั้งทาง
ด้านตัวเรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำามัน 
รวมทั้งตรวจสอบว่าพนักงานประจำาเรือมีความสามารถตามข้อ
กำาหนดของการขนสง่น้ำามนัทางเรอืหรอืไมด่ว้ย เรอืทีผ่า่นการตรวจ
สอบแล้วจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นเรือที่อนุญาตให้ขนส่งน้ำามันได้ 
การตรวจสอบจะทำาเป็นประจำา เช่น ทุก 1 ปี หรือทุก 2 ปี

water draw off ท่อถ่ายน้ำาออกจากก้นถัง 
ทอ่ถา่ยน้ำาออกจากถงัเกบ็น้ำามนัแนวตัง้ ทอ่ขนาดเลก็ทีว่างไวต้รงจดุ
ต่ำาสุดของก้นถังซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำาไหลมารวมกันเนื่องจากน้ำาหนัก
กว่าน้ำามัน น้ำาที่ปะปนอยู่ในน้ำามันอาจมาจากการกลั่นตัวของไอน้ำา
ในอากาศและไหลลงสูก่น้ถงั หรอือาจมาจากการปนเปือ้นในระหวา่ง
การขนสง่ทางเรอื หรอืในระหวา่งขัน้ตอนการขนถา่ยน้ำามนั หรอืมา
จากการใช้น้ำาไล่น้ำามันในท่อ

white oil น้ำามันใส 
กลุม่ของน้ำามนัในคลงัน้ำามนัทีใ่ชใ้นการขนสง่เปน็หลกั ไดแ้ก ่น้ำามนั
เบนซิน น้ำามันดีเซล น้ำามันก๊าด และแก๊สโซฮอล
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สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน162

กา
รต

ลา
ดแ
ละ
กา
รจ

ัดจ
ำาห
น่า
ยผ

ลิต
ภัณ

ฑ์ป
ิโต
รเล

ียม 04
aboveground storage tank, skid tank ถังบรรจุน้ำ�มัน 
บนดิน, ถังลอย
ถังบรรจุน้ำ�มันติดตั้งบนพื้นดิน ใช้เก็บน้ำ�มันชนิดไม่ไวไฟ เนื่องจ�ก
ตัง้อยูบ่นพืน้ดนิ ส�ม�รถมองเหน็ไดง้�่ย มปีรมิ�ตรในก�รเกบ็น้ำ�มนั
ไม่ม�กคือมักไม่เกิน 15,000 ลิตร ข้อดีของถังน้ำ�มันบนดินคือติดตั้ง
ได้ง่�ย ต้นทุนต่ำ�กว่�ก�รติดตั้งถังน้ำ�มันใต้ดิน (ดู underground 
tank) ง่�ยต่อก�รบำ�รุงรักษ� แต่ด้�นคว�มสวยง�มและคว�ม
ปลอดภัยต่ำ�กว่�ถังเก็บน้ำ�มันใต้ดิน

ไม่ให้ตกลงไป ไม่จำ�เป็นต้องเปลี่ยนไส้กรอง แต่ต้องเปลี่ยนน้ำ�มัน
และล้�งบ่อยๆ มีประสิทธิภ�พม�กแต่ได้รับคว�มนิยมน้อยลง  
อ�จเป็นด้วยเหตุผลด้�นก�รตล�ด 2. ไส้กรองอ�ก�ศแบบแห้ง  
เป็นแบบท่ีใช้กันปัจจุบัน ทำ�ด้วยกระด�ษหรือใยสังเคร�ะห์ซ้อน
กันหล�ยๆ แผ่น บรรจุในหม้อกรองอ�ก�ศแบบปิดท่ีมีหล�ยแบบ  
ช่วยลดเสียงดังของเคร่ืองยนต์ มีท่อต่อออกไปรับอ�ก�ศนอกห้องเคร่ือง 
ส�ม�รถเปิดทำ�คว�มสะอ�ดและเปล่ียนไส้กรองได้ง่�ย

air hose ส�ยลม 
ส�ยทีส่ง่หรอืนำ�ลมแรงดนัสงูไปใชใ้นง�นทีต่อ้งใชร้ะบบลมในสถ�นี
บริก�ร เช่น เครื่องอัดจ�ระบี เครื่องฉีดโฟมล้�งรถ เครื่องเติม
ลม และอื่นๆ ทำ�ด้วยย�งสังเคร�ะห์หรือพล�สติกอุตส�หกรรมมี
โครงสร้�งเส้นใยสังเคร�ะห์เพิ่มคว�มแข็งแรงให้กับส�ย อ�จทำ�
ด้วยพล�สติกสังเคร�ะห์สีต่�งๆ ส�ม�รถรับแรงดันลมได้ม�กน้อย
แตกต่�งกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ผลิต

ถังลอย

ส�ยลมที่ผลิตจ�กย�งสังเคร�ะห์

additive ส�รเติมแต่ง
ส�รที่เติมในผลิตภัณฑ์เพื่อปรับคุณสมบัติ อ�จใช้กับเชื้อเพลิง
ปิโตรเลียมเพื่อปรับปรุงให้เผ�ไหม้ดีขึ้น เช่น ส�รกันน็อก หรือใช้
กับน้ำ�มันหล่อลื่นเพื่อลดก�รสึกหรอของผิวโลหะ 

air filter ไส้กรองอ�ก�ศ
อุปกรณ์สำ�คัญในระบบป้อนอ�ก�ศให้กับเครื่องยนต์ มีหน้�ที่กรอง
อนุภ�คต่�งๆ ที่ปะปนม�กับอ�ก�ศ เช่น ฝุ่น หิน ดิน ทร�ย
ตั้งแต่ขน�ดใหญ่จนถึงขน�ดเล็ก เพื่อปล่อยให้อ�ก�ศสะอ�ดผ่�น
เข้�เครื่องยนต์ ก�รกรองอ�ก�ศมีคว�มสำ�คัญม�กเพร�ะเศษฝุ่น
ส�ม�รถเข้�ไปทำ�คว�มเสียห�ยให้แก่อุปกรณ์และชิ้นส่วนของ
ระบบป้อนและควบคุมอ�ก�ศ ระบบจ่�ยไอดี หัวฉีด ว�ล์วและบ่�
ว�ล์ว แหวนสูบ และกระบอกสูบ หัวเทียน ห้องเผ�ไหม้ ตลอดจน 
แคท�ลิติกคอนเวอร์เตอร์และหม้อพักไอเสีย ไส้กรองอ�ก�ศมี 
สองแบบ คือ 1. ไส้กรองอ�ก�ศแบบเปียก เป็นแบบเก�่ที่เคยนิยม
ใช้กัน ทำ�ด้วยต�ข่�ยเหล็กปลอดสนิม ติดตั้งอยู่ในหม้อกรองอ�ก�ศ
แบบปิด ภ�ยในมีน้ำ�มันหล่ออยู่รอบๆ ทำ�หน้�ที่ดักจับฝุ่นละออง 

ไส้กรองอ�ก�ศ
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การตลาดและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณ
ฑ์ปิโตรเลียม

ปั๊มลมประกอบด้วยมอเตอร์ ปั๊มและถังบรรจุลม

American Petroleum Institute (API) สถ�บันปิโตรเลียมแห่ง
สหรัฐอเมริก� (เอพีไอ) 
สม�คมก�รค้�ระดับช�ติที่ทำ�หน้�ที่เป็นตัวแทนอุตส�หกรรม
น้ำ�มันและก๊�ซธรรมช�ติของสหรัฐอเมริก�ในทุกๆด้�น มีสม�ชิก
ตั้งแต่บรรษัทน้ำ�มันข้�มช�ติไปจนถึงบริษัทขน�ดเล็กรวมประม�ณ 
400 ร�ย สม�ชิกเหล่�นี้ม�จ�กทุกภ�คส่วนของอุตส�หกรรม อ�ทิ 
ผู้ผลิต โรงกลั่น ผู้จัดจำ�หน่�ย บริษัทขนส่งท�งท่อ บริษัทขนส่ง
ท�งเรือ ผู้ให้บริก�ร สถ�บันแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐ�นะผู้กำ�หนด
ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์น้ำ�มันชนิดต่�งๆ ที่เรียกว่� ม�ตรฐ�นเอพีไอ 
(ดู API Standard) ซึ่งแต่เดิมนั้นมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อให้อุตส�หกรรม
น้ำ�มันภ�ยในประเทศสหรัฐอเมริก�เองใช้อ้�งอิงให้เป็นม�ตรฐ�น
เดียวกัน ต่อม�ได้รับคว�มนิยมไปทั่วโลกจนกล�ยเป็นม�ตรฐ�น
ส�กลไปในที่สุด 

antifoaming agent ส�รกันฟอง 
ส�รที่เติมในน้ำ�มันหล่อลื่นเพื่อป้องกันก�รเกิดฟอง เพื่อให้น้ำ�มัน
หล่อลื่นทำ�ง�นได้ประสิทธิภ�พสูงสุด ก�รเกิดฟองเกิดจ�กก�รมี
อ�ก�ศเข้�ไปปนอยู่ขณะที่น้ำ�มันหล่อลื่นหมุนเวียนอยู่ในระบบ

API Diesel Engine Specifi cation ข้อกำ�หนดเอพีไอสำ�หรับ
น้ำ�มันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล
ขอ้กำ�หนดของสถ�บนัเอพไีอ (ด ูAmerican Petroleum Institute) 
ที่ใช้กับน้ำ�มันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล มักเริ่มต้นด้วยคำ�ว่� API 
ต�มด้วยตัวอักษรย่อ C (ม�จ�กตำ�ว่� commercial category 
หรือ compression ignition) และตัวอักษรย่อที่บอกคุณภ�พ
ของน้ำ�มันหล่อลื่น เรียงต�มลำ�ดับตัวอักษร ตั้งแต่ A, B, C, 
จนถึง G เช่น API CD, CE จนถึง CF-4, CG-4 และ CH-4 
เป็นข้อกำ�หนดสูงสุด (เลข 4 ที่ต่อท้�ยหม�ยคว�มว่�เน้นใช้
กับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ) ส่วนข้อกำ�หนดระดับต้นคือ CA 
และ CB ปัจจุบันไม่นิยมผลิต เพร�ะไม่เหม�ะกับเครื่องยนต์ดีเซล
ในปัจจุบัน ก�รแบ่งคุณภ�พของน้ำ�มันหล่อลื่นรถยนต์ดีเซลเริ่มต้น
จ�กระดับ API CA (ประก�ศใช้ พ.ศ. 2483) สำ�หรับใช้ง�นกับ
เคร่ืองยนต์ดีเซลง�นเบ�รอบต่ำ� และมีวิวัฒน�ก�รเร่ือยม�จนเป็น
ระดับ API CH-4 (ประก�ศใช้ พ.ศ. 2541) ซึ่งเป็นน้ำ�มันหล่อลื่น
สำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีเกรดคุณภ�พสูงสุดในปัจจุบัน

เครื่องอัดจ�ระบีระบบลมอัด

ส�ยเติมลมที่ติดตั้งอุปกรณ์วัดคว�มดันลม
บนส�ยจ่�ยลมทำ�ให้สะดวกและส�ม�รถ
อ่�นค่�คว�มดันในขณะเติมลมได้ง่�ย

air hose gauge ที่วัดลมย�ง 
อปุกรณต์รวจสอบคว�มดนัภ�ยในย�งรถยนต ์มรีปูแบบแตกต�่งกนั
หล�ยแบบ เช่น ชนิดป�กก�มีปล�ยหนึ่งใช้กดที่หัวจุ๊บเติมลมย�ง 
คว�มดันในลมย�งจะดันแท่งโลหะที่ปล�ยป�กก�อีกด้�นหนึ่งออก
และแสดงระดับคว�มดันภ�ยในย�ง

air pressure grease pump ถังอัดจ�ระบีระบบลมอัด
อุปกรณ์ในก�รอัดจ�ระบี (ดู grease) โดยใช้แรงลม โดย
บรรจุจ�ระบีเข้�ในเครื่องอัดจ�ระบีแล้วต่อระบบลมคว�มดันสูง
เข้�สู่เครื่อง บีบไกปืนเพื่อจ่�ยจ�ระบีในตำ�แหน่งที่ต้องก�ร ปกติใน
ระบบช่วงล่�งของรถยนต์มีจุดหมุนในระบบบังคับเลี้ยวหรือบริเวณ
ลูกปืนล้อรถ ที่ต้องอัดจ�ระบีเพื่อหล่อลื่น ลดก�รเสียดสี และเพื่อ
ยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของชิ้นส่วน

air pump ปั๊มลม 
อปุกรณอ์ดัอ�ก�ศเข�้ไปบรรจใุนถงัเกบ็ เพือ่จ�่ยไปใชง้�นรอบสถ�นี
บริก�ร เช่น เติมลมย�ง ต่อกับเครื่องอัดจ�ระบี ต่อกับเครื่องฉีด
โฟมล้�งรถ เป่�ทำ�คว�มสะอ�ดไส้กรองอ�ก�ศหรือห้องเครื่องยนต์ 
เป็นต้น เมื่อปั๊มลมทำ�ง�นจะเกิดคว�มร้อนและเมื่ออ�ก�ศในถังลม
ถูกอ�ก�ศเย็นจ�กภ�ยนอก คว�มชื้นในอ�ก�ศอ�จควบแน่นเกิด
น้ำ�สะสมในถังลมได้ จึงต้องหมั่นตรวจสอบและระบ�ยน้ำ�ออกจ�ก
ระบบเป็นประจำ�เพื่อให้มีน้ำ�ปนอยู่ในระบบลมน้อยที่สุด ปั๊มลม
จะตดัก�รทำ�ง�นเมือ่คว�มดนัถงึระดบัและเริม่ทำ�ง�นใหมเ่มือ่อ�ก�ศ
ในถังถูกใช้ไปจนคว�มดันลดระดับลงต่ำ�กว่�ค่�ที่ตั้งไว้

ตัวอย่�งสัญลักษณ์ ม�ตรฐ�นเอพีไอ

อุปกรณ์วัดคว�มดันลมย�งที่มีหน้�ปัด
และเข็มชี้แสดงค่�คว�มดัน

ที่วัดลมย�งชนิดป�กก�
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ียม API Gasoline Engine Specification ขอ้กำ�หนดเอพไีอสำ�หรับ
น้ำ�มันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน
ขอ้กำ�หนดของสถ�บนัเอพไีอ (ด ูAmerican Petroleum Institute) 
ที่ใช้กับน้ำ�มันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน มักเริ่มต้นด้วยคำ�ว�่ API 
ต�มดว้ยตวัอกัษรยอ่ S (ม�จ�กคำ�ว�่ station service หรอื spark 
ignition) และตวัอกัษรยอ่ทีบ่อกคณุภ�พของน้ำ�มนัหลอ่ลืน่เรยีงต�ม
ลำ�ดับตัวอักษร ต้ังแต่ A, B, C... H และ J (ข้�มตัว I ไปเพร�ะคล้�ย
เลข 1) เช่น API SE, API SH จนถึง API SJ รองลงม�เป็น SH 
และ SG ก�รแบง่คณุภ�พของน้ำ�มนัหลอ่ลืน่เครือ่งยนตเ์บนซนิเริม่
ต้นจ�กระดับ API SA ซึ่งเป็นน้ำ�มันหล่อลื่นขั้นพื้นฐ�น (ดู base 
oil) ทีไ่มม่กี�รเตมิส�รเพิม่คณุภ�พเลย และมวีวิฒัน�ก�รเรือ่ยม�จน
เป็นระดับ API SJ (ประก�ศใช้ พ.ศ. 2539) ซึ่งเป็นน้ำ�มันหล่อลื่น 
สำ�หรับเครื่องยนต์เบนซินที่มีเกรดคุณภ�พสูงสุดในปัจจุบันโดย 
เพิ่มประสิทธิภ�พทุกด้�นและเติมส�รเพิ่มคุณภ�พให้สูง SH 
เน้นก�รระเหยต่ำ� ค่�ฟอสฟอรัสต่ำ� ป้องกันก�รทำ�ปฏิกิริย�กับ 
ออกซิเจนดีขึ้น มีอ�ยุก�รใช้ง�นน�นขึ้น และเน้นก�รลดแรง 
เสียดท�นในเครื่องยนต์
       
API standard ม�ตรฐ�นเอพีไอ
ม�ตรฐ�นต่�งๆ ที่พัฒน�ขึ้นโดยสถ�บันเอพีไอ (ดู American  
Petroleum Institute) ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2467 เรือ่ยม� ปจัจบุนัมอียูร่�ว  
500 ร�ยก�ร ครอบคลมุทกุๆ ด�้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุส�หกรรมน้ำ�มนั 
และก๊�ซธรรมช�ติ โดยสถ�บันเอพีไอได้ทำ�ง�นร่วกับองค์ก�ร 
ม�ตรฐ�นส�กล (International Organization of Standardization) 
อย่�งจริงจังจนทำ�ให้ม�ตรฐ�นเอพีไอได้รับก�รยอมรับและ 
แพร่หล�ยไปทั่วโลก

arbitrage ก�รซื้อและข�ยต่�งตล�ดเวล�เดียวกัน
ก�รซื้อและข�ยน้ำ�มันต�่งตล�ด อ�จเพื่อระบ�ยน้ำ�มันจ�กภูมิภ�ค
หนึ่งไปยังอีกภูมิภ�คหนึ่ง เนื่องจ�กส่วนต่�งร�ค�ของน้ำ�มันชนิด
เดียวกันใน 2 ภูมิภ�ค ม�กพอที่จะทำ�ให้ก�รระบ�ยน้ำ�มันดังกล่�ว
ยังมีกำ�ไร (สูงกว่�ค่�ขนส่งและค่�ใช้จ่�ยในก�รระบ�ยน้ำ�มัน)  
เช่น ก�รส่งน้ำ�มันสำ�เร็จรูปบ�งชนิดจ�กตล�ดสิงคโปร์ ไปข�ยใน
ตล�ดในตะวันออกกล�ง ยุโรป หรืออเมริก� เพร�ะร�ค�น้ำ�มันใน
บริเวณนั้นสูงกว่�ร�ค�น้ำ�มันที่สิงคโปร์ เป็นต้น

aromatic base oil น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�นแอโรแมติก 
น้ำ�มันพื้นฐ�นที่ได้จ�กหอกลั่นแต่ไม่นิยมใช้ทำ�น้ำ�มันเครื่อง ใช้เป็น
ตวัทำ�ละล�ยย�งพ�ร�ไดด้ ีสว่นใหญน่ยิมใชใ้นก�รอตุส�หกรรมก�ร
ผลิตย�งต่�งๆ (ดู base oil ประกอบ)

asphalt (อเมริกัน), bitumen (อังกฤษ) ย�งมะตอย, แอสฟัลต์, 
บิทูเมน 
ก�กก้นหอกลั่นลำ�ดับส่วนที่คว�มดันบรรย�ก�ศในโรงกลั่นน้ำ�มัน 
ได้จ�กก�รกลั่นน้ำ�มันดิบฐ�นแอสฟัลต์ มีสีดำ� มีลักษณะเหนียว  
คว�มหนืดและคว�มยืดหยุ่นสูง ใช้เป็นวัสดุเคลือบกันน้ำ� กันซึม 
ใช้ในง�นก่อสร้�งถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้� สมบัติที่สำ�คัญ

คือเป็นตัวประส�นระหว่�งวัสดุเติม เช่น หินและทร�ย เข้�เป็น 
เนื้อเดียวกัน อ�จเกิดได้ต�มธรรมช�ติ 

automatic car wash เครื่องล้�งรถอัตโนมัติ 
อปุกรณล์�้งรถทีท่ำ�ง�นต�มขัน้ตอนต�่งๆ โดยอตัโนมตัดิว้ยขนแปรง
ที่ออกแบบเป็นพิเศษ เริ่มตั้งแต่ฉีดน้ำ� ฉีดโฟม ขัดและทำ�คว�ม
สะอ�ดรถ ล้�งโฟม เป่�แห้ง เครื่องมีท�งเข้�-ออกท�งเดียว รถจะ
วิง่เข�้ไปทีท่�งเข�้แลว้คอ่ยๆ เคลือ่นไปต�มร�งโดยอตัโนมตั ิเครือ่ง
ล้�งรถทำ�ง�นทีละขั้นตอนจนเสร็จพอดีกับที่รถเคลื่อนไปที่ท�งออก 
เดิมทียังไม่เป็นที่นิยมม�กนัก เนื่องจ�กก�รล้�งด้วยมือจะสะอ�ด
และพิถีพิถันม�กกว่� ต่อม�มีก�รผสมผส�นก�รล้�งด้วยมือเข�้ไป
เสรมิ โดยล�้งขดัลอ้กอ่นเข�้เครือ่ง และเพิม่ก�รเชด็ทำ�คว�มสะอ�ด
ในตำ�แหน่งที่เข้�ถึงได้ย�ก เมื่อเครื่องล้�งรถทำ�ง�นเสร็จแล้ว อ�จ
นำ�ไปดูดฝุ่นหรือใช้บริก�รเสริมอย่�งอื่นเพิ่มเติมต�มคว�มต้องก�ร 
จุดเด่นคือประหยัดเวล� และใช้พนักง�นน้อยกว่� ข้อเสียคือมีค�่
บำ�รุงรักษ�สูง

ก�รเคลื่อนตัวของรถไปต�มแนวร�งผ�่นขั้นตอนก�รทำ�คว�มสะอ�ดต่�งๆ

ขนแปรงที่ใช้ทำ�คว�มสะอ�ดในเครื่องล้�งรถอัตโนมัติ

ที่เป่�ลมเพื่อไล่น้ำ�ออกจ�กรถ
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automation system ระบบบริห�รก�รข�ยอัตโนมัติ 
ระบบจัดก�รภ�ยในสถ�นีบริก�รน้ำ�มันด้วยคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมท่ีเ ขียนข้ึนเป็นพิเศษต�มวัตถุประสงค์ท่ีต้องก�ร  
ติดต้ัง ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์วัดระดับน้ำ�มันอัตโนมัติ  
ตู้จ่�ยน้ำ�มันอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ส�ม�รถบริห�รจัดก�รก�รข�ย
น้ำ�มันท่ีหน้�ล�น (ดู forecourt) โดยส�ม�รถรองรับก�รข�ย
ประเภทต่�งๆ เช่น ก�รเติมน้ำ�มันชำ�ระด้วยเงินสด (cash sale)  
ก�รเติมน้ำ�มันชำ�ระด้วยบัตรเครดิต (credit sale) ก�รเติม
น้ำ�มันแบบบริก�รตนเอง (self service) คือผู้รับบริก�รชำ�ระ
เงินก่อนแล้วหัวจ่�ยจึงจ่�ยน้ำ�มันให้ รวมไปถึงก�รจัดก�รภ�ยใน 
ร้�นจี-สโตร์ (ดู G-store) ก�รจัดก�รสินค้�คงเหลือ ก�รรับจ่�ยน้ำ�มัน 
หรือสินค้�อ่ืนๆ ส�ม�รถออกร�ยง�นท่ีจำ�เป็น ส�ม�รถเช่ือมต่อระบบ
กับบริษัทน้ำ�มันผู้เป็นเจ้�ของตร�เคร่ืองหม�ยก�รค้�ได้ด้วย

automatic tank gauge (ATG), tank monitoring อุปกรณ์
วัดระดับน้ำ�มันอัตโนมัติ (เอทีจี) 
ระบบที่ติดตั้งขึ้นเพื่อตรวจวัดระดับน้ำ�มันในถังน้ำ�มันใต้ดิน  
(ดู underground tank) แทนก�รวัดด้วยไม้วัดถัง เป็นระบบวัด
น้ำ�มนัอตัโนมตัทิีส่�ม�รถแสดงปรมิ�ณน้ำ�มนัในแตล่ะถงัไดต้�มเวล�
จริงทีต่รวจสอบในเวล�นั้นๆ และแสดงถงึค่�ต่�งๆ ทีจ่ำ�เปน็ไดด้ว้ย 
เช่น ระดับน้ำ�ที่ปนอยู่ในถังใต้ดินซึ่งห�กเกินระดับที่ตั้งไว้ เครื่อง
จะเตือนให้ทร�บหรืออ�จตัดระบบก�รจ่�ยน้ำ�มันทันที นอกจ�ก
นี้ยังส�ม�รถแสดงถึงอุณหภูมิภ�ยในถัง ปริม�ณน้ำ�มันที่ส�ม�รถ
เพิ่มลงได้ในแต่ละถัง รวมทั้งก�รเตือนกรณีลงน้ำ�มันม�กเกินระดับ
ที่กำ�หนดไว้ หรือห�กท่อท�งเดินน้ำ�มันรั่วซึมเครื่องก็จะส�ม�รถ 
ร้องเตือนหรือแสดงค�่ได้ด้วย

automotive LPG market ตล�ดก๊�ซปิโตรเลียมเหลวสำ�หรับ
ย�นพ�หนะ
ตล�ดก�๊ซปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefied petroleum gas) สำ�หรับ
ใช้กับรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ที่ได้ทำ�ก�รดัดแปลงระบบก�รจ่�ย 
เชื้อเพลิงและเครื่องยนต์ให้ส�ม�รถใช้ก๊�ซปิโตรเลียมเหลวแทน
ระบบน้ำ�มันเชื้อเพลิงได้

automotive lube market ตล�ดน้ำ�มันหล่อลื่นกลุ่มย�นยนต์ 
ตล�ดน้ำ�มันหล่อลื่นกลุ่มใหญ่ที่ครอบคลุมย�นยนต์ทุกชนิดในภ�ค
ก�รคมน�คมขนส่งท�งบก
 

เครื่องวัดระดับน้ำ�มันอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันหล่อลื่น

backcourt พื้นที่ให้บริก�รหลังล�น 
พื้นที่ด้�นหลังของสถ�นีบริก�รถัดจ�กพื้นที่ให้บริก�รส่วนหน้�  
(ดู forecourt) ได้แก่ ตัวอ�ค�ร จี-สโตร์ (ดู G-store) รวมถึง
บริเวณที่ให้บริก�รเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่องและล้�งอัดฉีด

backcourt service ก�รบริก�รหลังล�นสถ�นีบริก�ร 
ก�รให้บริก�รอื่นๆ นอกบริเวณล�นจำ�หน่�ยน้ำ�มัน เช่น บริก�ร
เปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่องยนต์ ก�รปะหรือเปลี่ยนย�งรถยนต์  
ล้�งสีดูดฝุ่น ทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในห้องโดยส�รตลอดจนภ�ยนอก
ตัวรถยนต์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่�ก�รล้�งอัดฉีด (ดู forecourt 
service ประกอบ)

balance phase ก�รสร้�งภ�ระสมดุลของระบบไฟฟ้�
ก�รปรับสมดุลของก�รใช้ไฟฟ้�ภ�ยในสถ�นีบริก�รที่ใช้ระบบไฟฟ้�
ชนิด 3 เฟสให้แต่ละเฟสมีภ�ระ (load) ใกล้เคียงกัน ไม่มีก�รใช้
ไฟฟ้�ในเฟสใดเฟสหนึ่งม�กจนเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้หม้อแปลงไฟ
ทำ�ง�นหนักจนมีอ�ยุก�รใช้ง�นสั้นลง ทำ�ได้โดยก�รวัดภ�ระของ
แต่ละเฟสที่ใช้กับเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้�แล้วย้�ยภ�ระของ
เฟสที่ม�กเกินไปไปยังอีกเฟสหนึ่ง

barrel (bbl) บ�ร์เรล (บีบีแอล) 
หน่วย วัดป ริม�ตรของน้ำ � มัน ท่ี นิยมใ ช้ ในก�ร วัดป ริม�ตร 
ของน้ำ�มันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอ่ืนๆ 1 บ�ร์เรลเท่�กับ 
42 แกลลอนอเมริก� หรือ 34.9723 แกลลอนอังกฤษ หรือ  
158.9873 ลิตร 
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ียม barrels per day (BBL/D, BPD) บ�ร์เรลต่อวัน (บีบีแอล/ดี,
บีพีดี)
ปริม�ณน้ำ�มันคิดเป็นบ�ร์เรลต่อวัน ใช้แสดงปริม�ณน้ำ�มันที่ขนส่ง 
ผลิตได้ หรือข�ยได้ใน 1 วัน (ดู barrel ประกอบ)

base oil, lubricant base oil น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�น 
น้ำ�มันพื้นฐ�นที่ได้รับก�รปรับปรุงสมบัติให้เป็นน้ำ�มันหล่อลื่นชนิด
ต่�งๆ เพ่ือก�รจำ�หน่�ย แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ น้ำ�มันจ�กโรงกล่ัน
น้ำ�มันหล่อล่ืน (ดู mineral base oil) และน้ำ�มันพ้ืนฐ�นสังเคร�ะห์ 
(ดู synthetic base oil)

bearing ตลับลูกปืน, แบริง
สว่นประกอบสำ�คญัของเครือ่งจกัรทีต่อ้งหมนุในลกัษณะต�่งๆ ขณะ
เครื่องทำ�ง�น และในส่วนที่ต้องก�รก�รหล่อลื่น ช่วยรองรับหรือ
ช่วยยึดชิ้นส่วนต่�งๆ ของเครื่องจักรให้หมุนในตำ�แหน่งที่ถูกต้อง 
เป็นก�รลดแรงเสียดท�น ลดก�รสึกหรอ และลดก�รสั่นสะเทือน 
(ด ูplain bearing, roller bearing และ thrust bearing ประกอบ)

biodiesel ไบโอดีเซล
เชื้อเพลิงเหลวที่ได้จ�กน้ำ�มันพืช ไขมันสัตว์ หรือน้ำ�มันที่ใช้
ประกอบอ�ห�รแล้ว ผลิตจ�กชีวมวลจึงเป็นแหล่งพลังง�นทดแทน
อย่�งยั่งยืนที่สำ�คัญ สมบัติสำ�คัญ คือ ให้ก�รเผ�ไหม้สมบูรณ์ 
และปรมิ�ณกำ�มะถนัต่ำ�ม�ก แตม่จีดุว�บไฟ (fl ash point) สงูกว�่น้ำ�มนั
ดเีซล ส�ม�รถยอ่ยสล�ยไดเ้องต�มกระบวนก�รชวีภ�พในธรรมช�ต ิ
และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจ�กมีสมบัติที่ใช้แทนน้ำ�มัน
ดีเซลจ�กปิโตรเลียมได้ จึงนิยมเรียกว่�ไบโอดีเซล ปัจจุบัน 
ไบโอดีเซลที่มีจำ�หน่�ยในสถ�นีบริก�รเป็นน้ำ�มันผสมระหว่�ง
ไบโอดเีซลและน้ำ�มนัดเีซล ม ี2 ชนดิ คอื ไบโอดเีซล บ ี2 และ ไบโอดเีซล 
บี 5 ซึ่งหม�ยถึงมีไบโอดีเซลผสมอยู่ร้อยละ 2 และ 5 ต�มลำ�ดับ 
(ดู biodiesel, หมวดพลังง�นทดแทน ประกอบ)

bollard protector, bumper post เส�กันชน, เส�กันปะทะ
อุปกรณ์บรรเท�คว�มรุนแรงและลดคว�มเสียห�ยจ�กอุบัติเหตุ
ซึ่งเกิดจ�กก�รชนหรือปะทะของรถที่เข้�ม�ใช้บริก�รภ�ยใน
สถ�นีบริก�ร มักติดตั้งบริเวณตู้จ่�ยน้ำ�มัน หรือหน้�ร้�นสะดวกซื้อ 
เพื่อเพิ่มคว�มปลอดภัยและลดคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เส�กันชนหรือเส�กันปะทะ

benchmark crude น้ำ�มันดิบอ้�งอิง
น้ำ�มันดิบที่ใช้เป็นม�ตรฐ�นเปรียบเทียบ (benchmark) ในก�ร
กำ�หนดคุณสมบัติและร�ค�น้ำ�มันดิบในตล�ดโลก เช่น น้ำ�มันดิบ
เวสตเ์ทก็ซสั (West Texas Intermediate, WTI) จ�กสหรฐัอเมรกิ� 
มีค่� API ประม�ณ 39.6 องศ� น้ำ�มันดิบเบรนต์ (Brent) 
จ�กทะเลเหนือ มีค่� API ประม�ณ 37.5 องศ� น้ำ�มันดิบดูไบ 
(Dubai) จ�กตะวนัออกกล�ง มคี�่ API ประม�ณ 31 องศ� น้ำ�มนัดบิ
โอม�น (Omam) จ�กตะวันออกกล�ง มีค่� API ประม�ณ 34 
องศ� และน้ำ�มันดิบต�ปิส (Tapis) จ�กตะวันออกไกล มีค่� API 
ประม�ณ 46 องศ�

bi-fuel engine เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงสองระบบ
เครือ่งยนตเ์ผ�ไหมภ้�ยในทีต่อ้งใชห้วัเทยีนในก�รจดุระเบดิ (spark-
ignition internal combustion engine) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊�ซ
ธรรมช�ตแิละถงัก�๊ซเพิม่เตมิ ส�ม�รถเลอืกใชเ้ชือ้เพลงิไดท้ัง้น้ำ�มนั
เบนซิน (ดู gasoline) และก๊�ซธรรมช�ติอัด 

ตลับลูกปืนหรือแบริง
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brake fluid น้ำ�มันเบรก
น้ำ�มนัหลอ่ลืน่ทีใ่ชก้บัระบบเบรกไฮดรอลกิของรถยนต ์เปน็ตวักล�ง
ถ�่ยทอดกำ�ลงัไฮดรอลกิจ�กแปน้เหยยีบเบรก และมคีณุสมบตัอิืน่ๆ 
ได้แก่ หล่อลื่นส่วนต่�งๆ ในระบบเบรก เช่น แม่ปั๊มเบรกและ
ลูกปั๊มเบรก มีคว�มหนืดที่เหม�ะสมและยืดหยุ่นได้ มีจุดเดือดสูง
และระเหยย�ก คงสภ�พได้น�น ไม่เป็นอันตร�ยต่อชิ้นส่วนที่เป็น
โลหะในระบบหรือลูกย�งต่�งๆ กระทรวงก�รขนส่ง (Department of 
Transportation, DOT) ของสหรัฐอเมริก�และสม�คมวิศวกร 
ย�นยนต์น�น�ช�ต ิ(SAE International) ไดร้ว่มกนักำ�หนดม�ตรฐ�น
ด้�นคว�มปลอดภัยโดยใช้ตัวย่อ DOT ต�มด้วยตัวเลข 1 ถึง 5  
และใช้จุดเดือดเป็นเกณฑ์ เช่น DOT 3, DOT 4 และ DOT 
5 มีจุดเดือดของน้ำ�มันเบรกไม่ต่ำ�กว่� 205, 230 และ 260  
องศ�เซลเซียสต�มลำ�ดับ

branded service station สถ�นีบริก�รน้ำ�มันที่มีเครื่องหม�ย 
ก�รค�้ 
สถ�นบีรกิ�รน้ำ�มนัทีแ่สดงเครือ่งหม�ยก�รค�้และมรีปูแบบเดยีวกนั
ทั่วประเทศ มีก�รลงทุนเพื่อส่งเสริมก�รข�ยเพื่อทำ�ให้ชื่อเสียงของ
ผลิตภัณฑ์เป็นที่จดจำ�ของผู้ใช้บริก�ร ประเภทของสถ�นีบริก�รที่มี
เครื่องหม�ยก�รค้�ส�ม�รถจำ�แนกได้ดังนี้ 1. COCO (company-
owned, company-operated) คือสถ�นีบริก�รฯ ที่บริษัทน้ำ�มัน
เป็นเจ้�ของและดำ�เนินก�รเองทั้งหมด โดยอ�จตั้งบริษัทลูกขึ้นม� 
บริห�รง�น 2. CODO (company-owned, dealer-operated) 
คอืสถ�นบีรกิ�รฯ ทีบ่รษิทัน้ำ�มนัเปน็เจ�้ของ แตใ่หต้วัแทนจำ�หน�่ย
ดำ�เนนิก�ร โดยมสีญัญ�เช�่ดำ�เนนิก�ร 3. DODO (dealer-owned, 
dealer-operated) คอืสถ�นบีรกิ�รฯ ทีต่วัแทนจำ�หน�่ยเปน็เจ�้ของ
และดำ�เนนิก�รเองทัง้หมด 4. JV (joint venture) คอืสถ�นบีรกิ�รฯ 
ที่บริษัทและตัวแทนจำ�หน�่ยลงทุนร่วมกัน และให้ตัวแทนจำ�หน�่ย
ดำ�เนินก�ร และ 5. COOP (co-operation) คือสถ�นีบริก�รฯ  
ที่ข�ยน้ำ�มันให้แก่สม�ชิกในรูปแบบสหกรณ์ (ดู unbranded  
service station ประกอบ)

สถ�นีบริก�รน้ำ�มันที่มีเครื่องหม�ยก�รค้�

burst test ก�รทดสอบคุณสมบัติของถังก๊�ซเอ็นจีวีด้วย 
ก�รระเบิด
ก�รทดสอบถังก๊�ซเอ็นจีวีด้วยก�รระเบิดถัง เพื่อให้มั่นใจว่�ก�ร
ออกแบบถงัมพีืน้ฐ�นทีส่มบรูณแ์ละมกี�รเสรมิเสน้ใยต�มอตัร�สว่น
ที่กำ�หนดไว้ (ดู NGV tank standard ประกอบ)

calibration container ถังตวงน้ำ�มันเพื่อปรับเทียบ
อุปกรณ์ตรวจสอบปริม�ณก�รจ่�ยน้ำ�มันของแต่ละมือจ่�ย  
(ด ูnozzle) ว�่ตรงต�มม�ตรฐ�นหรอืไม ่เปน็ถงัตวงขน�ด 5 ลติรที่
กฎหม�ยบงัคบัใหม้ปีระจำ�สถ�นบีรกิ�ร ผูป้ระกอบก�รสถ�นบีรกิ�ร
จะต้องหมั่นตรวจสอบปริม�ณก�รจ่�ยน้ำ�มันของมือจ่�ยทุกอันว่�
ได้ม�ตรฐ�นต�มระเบียบของสำ�นักง�นกล�งชั่งตวงวัด โดยก�ร
บีบมือจ่�ยให้จ่�ยน้ำ�มันปริม�ณ 5 ลิตรลงสู่ถังตวงและตรวจว่�มี
คว�มคล�ดเคลือ่นยนิยอม (tolerance) เกนิกว่�ค�่ทีก่ำ�หนดหรอืไม่

ถังตวงขน�ดต่�งๆ

น้ำ�มันเบรก

162-201 MAC22news   167 22/2/2553   14:51



สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน168

กา
รต

ลา
ดแ
ละ
กา
รจ

ัดจ
ำาห
น่า
ยผ

ลิต
ภัณ

ฑ์ป
ิโต
รเล

ียม calibration stick, gauge stick ไม้วัดน้ำ�มัน, ไม้วัดถัง 
อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริม�ณน้ำ�มันภ�ยในถังใต้ดิน (ดู underground 
tank) ทำ�จ�กโลหะทองเหลืองมีลักษณะเป็นแท่งย�วมีขีดแสดง
ระดับต่�งๆ ของน้ำ�มันในถัง ใช้จุ่มลงไปในถังน้ำ�มันในแนวดิ่ง 
โดยปกตไิมว้ดัน้ำ�มนัเปน็อปุกรณท์ีใ่ชเ้ฉพ�ะถงัเพร�ะมกี�รปรบัเทยีบ
ปริม�ตรและทำ�ขีดวัดปริม�ตรบนไม้วัดเฉพ�ะเพื่อคว�มเที่ยงตรง 
ห�กนำ�ไปใชก้บัถงัอืน่ซึง่มคีว�มจเุดยีวกนัอ�จมคีว�มคล�ดเคลือ่นได้

canopy หลังค�คลุมตู้จ่�ยน้ำ�มันหรือบริเวณล�นจำ�หน่�ยน้ำ�มัน 
หลงัค�คลมุบรเิวณล�นจำ�หน�่ยน้ำ�มนัเพือ่กนัแดดและฝน ใหค้ว�ม
สะดวกกบัผูร้บับรกิ�ร และปอ้งกนัละอองน้ำ�จ�กฝน และคว�มรอ้น
จ�กแสงแดดซึ่งอ�จส่งผลกระทบกับอุปกรณ์จำ�หน่�ยน้ำ�มันทำ�ให้
มอี�ยกุ�รใชง้�นสัน้ลง ผูจ้ำ�หน�่ยน้ำ�มนัแตล่ะบรษิทัอ�จจะออกแบบ
ให้มีรูปแบบแตกต่�งกันไป อ�จประดับตกแต่งระบบไฟบริเวณขอบ
หลงัค�ใหส้วยง�ม และมรีะบบไฟสอ่งสว�่งใตห้ลงัค�สอ่งม�ยงัล�น
จำ�หน่�ยน้ำ�มัน ให้สว่�ง สะดวก ปลอดภัย

car care business ธุรกิจดูแลรถยนต์, ธุรกิจค�ร์แคร์
ธุรกิจบริก�รรถยนต์ขน�ดเล็ก บริก�รเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง 
และธุรกิจส่วนควบ เช่น ย�งรถยนต์ แบตเตอรี่ ผ้�เบรก เป็นต้น 
ไม่ขึ้นตรงกับบริษัทน้ำ�มันหล่อลื่นบริษัทใดบริษัทหนึ่ง มีคว�มหล�ก
หล�ยให้ผู้รับบริก�รเลือกใช้ได้ต�มคว�มพอใจ 

หลังค�คลุมล�นจำ�หน่�ยน้ำ�มัน

carburetor ค�ร์บูเรเตอร์
อุปกรณ์ปรับส่วนผสมระหว่�งเชื้อเพลิงและอ�ก�ศให้ได้สัดส่วน
ที่เหม�ะสมก่อนส่งเข้�ว�ล์วไอดี เป็นอุปกรณ์สำ�คัญที่มีผลต่อก�ร
เผ�ไหม้ที่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อ�จติดตั้งมิกเซอร์เข้�ไปร่วมกับ
ค�ร์บูเรเตอร์ มีก�รออกแบบและรูปลักษณะแตกต่�งกันขึ้นอยู่กับ
บริษัทผู้ผลิต

ที่เหม�ะสมก่อนส่งเข้�ว�ล์วไอดี เป็นอุปกรณ์สำ�คัญที่มีผลต่อก�ร
เผ�ไหม้ที่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ อ�จติดตั้งมิกเซอร์เข้�ไปร่วมกับ
ค�ร์บูเรเตอร์ มีก�รออกแบบและรูปลักษณะแตกต่�งกันขึ้นอยู่กับ
บริษัทผู้ผลิต

ค�ร์บูเรเตอร์

หลังค�คลุมบริเวณล�นจ่�ยน้ำ�มัน

ธุรกิจดูแลรถยนต์
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cetane, n-cetane ซีเทน, นอร์มัลซีเทน (n-C
10
H

22
)

ไฮโดรค�รบ์อนอิม่ตวัชนดิโซต่รง เปน็ของเหลวทีอ่ณุหภมูหิอ้ง ใชเ้ปน็
เชือ้เพลงิอ�้งองิสำ�หรบัเครือ่งยนตด์เีซล มสีมบตัใินก�รจดุระเบดิได้
เองดีม�ก คือมีระยะหน่วงก�รติดไฟ (ignition delay) สั้น กำ�หนด
ให้มีเลขซีเทนเท่�กับ 100

cetane number เลขซีเทน
ตัวเลขแสดงสมบัติในก�รจุดระเบิดได้เองของน้ำ�มันดีเซล (ดู diesel 
fuel) คำ�นวณเทียบกับร้อยละของนอร์มัลซีเทน (ดู cetane)  
และเฮปต�เมทิลโนเนน (heptamethylnonane) ต�มสมก�ร 

cetane no. = percent n-cetane + (0.15) (percent heptamethylnonane) 

น้ำ�มันดีเซลคุณภ�พดีมีเลขซีเทนสูง มีระยะหน่วงก�รติดไฟสั้น  
จุดระเบิดได้เองดี เครื่องยนต์ไม่เกิดก�รน็อก

commercial crude inventory ปริม�ณน้ำ�มันดิบสำ�รองท�งก�รค้� 
น้ำ�มันดิบที่เก็บไว้ต�มโรงกลั่นและคลังน้ำ�มันต่�งๆ ของเอกชน 
ผู้ประกอบก�รธุรกิจน้ำ�มัน เช่น น้ำ�มันดิบดับเบิลยูทีไอ (WTI)  
ที่ซ้ือข�ยในตล�ดล่วงหน้�ท่ีตล�ดนิวยอร์กเมอร์แคนไทล์เอกซ์เชนจ์
(New York Mercantile Exchange, NYMEX) มีก�รส่งมอบ
ที่คลังเก็บน้ำ�มันดิบสำ�รองท�งก�รค้�ที่เมืองคุชชิง (Cushing)  
รัฐโอคล�โฮม� เป็นต้น

compressor เครื่องอัดก�๊ซ, คอมเพรสเซอร์
อปุกรณท์ีใ่ชเ้พิม่คว�มดนัใหก้�๊ซหรอืสว่นผสมของก�๊ซ เชน่ อ�ก�ศ 
แล้วส่งผ่�นไปยังสถ�นที่ที่จะใช้ง�น เช่น เครื่องมือที่ขับด้วย 
กำ�ลังลม เครื่องมือฉีดพ่นของเหลว เครื่องสูบลม หรือเครื่องอัด
จ�ระบี ก�รอัดก�๊ซเพื่อให้ส�ม�รถเก็บในถังเก็บก�๊ซได้เป็นปริม�ณ
ม�กไม่ว่�จะอยูใ่นรูปของก�๊ซหรือของเหลว มีหล�ยแบบและขน�ด 
ที่รู้จักกันทั่วไปคือในระบบทำ�คว�มเย็น ขน�ดใหญ่ใช้ในก�รอัด
เพิ่มคว�มดันก๊�ซธรรมช�ติเพื่อส่งไปต�มท่อหรือใช้ในโรงแยกก๊�ซ
ธรรมช�ติ โรงง�นเหล็กและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

condition-based maintenance (CBM) ก�รบำ�รุงรักษ�ต�ม
เงื่อนไข (ซีบีเอ็ม)
ก�รบำ�รุงรักษ�ที่เกิดจ�กก�รนำ�ข้อมูลในปัจจุบันและอดีตม�เป็น
เงื่อนไขในก�รกำ�หนดคว�มสำ�คัญในก�รบำ�รุงรักษ�เพื่อให้เกิดผลดี
ทีส่ดุ โดยพจิ�รณ�จ�กคว�มผดิปกตขิองเครือ่งมอืหรอือุปกรณด์้�น
ต�่งๆ เช่น เสียง คว�มร้อน ก�รสั่นสะเทือน เป็นต้น

corrective maintenance ก�รบำ�รุงรักษ�เชิงแก้ไข 
ก�รซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์หลังจ�กเกิดคว�มเสียห�ยขึ้น
แล้ว อ�จเกิดขณะที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์กำ�ลังทำ�ง�นอยู่โดยไม่
ค�ดม�ก่อนและเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องหยุดก�รทำ�ง�นเพื่อซ่อมแซม
หรอืเปลีย่นชิน้สว่นทีเ่สยีห�ย โดยทัว่ไปใชก้บัเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์

ปั๊มไดอะแฟรม

ที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อก�รข�ย เช่น อุปกรณ์สำ�นักง�น ระบบ
ไฟสอ่งสว�่งทัว่ไป อปุกรณท์ัว่ไปภ�ยในหอ้งน้ำ� และอืน่ๆ ก�รบำ�รงุ
รักษ�แบบนี้มีข้อดีคือ ทำ�ให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่�งๆ ใช้ง�นได้
อย่�งคุ้มค่�เต็มที่ต�มอ�ยุและสภ�วะแวดล้อม โดยไม่ต้องเสียค่�
ใช้จ่�ยหรือกำ�ลังคนในก�รบำ�รุงรักษ�หรือตรวจสอบ แต่ข้อเสียคือ
ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ล่วงหน้�ได้ ดังนั้นก�รซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ชิ้นส่วนจึงต้องเร่งรีบ อ�จมีผลต่อคุณภ�พของง�นและมักเสีย 
ค�่ใช้จ่�ยสูงกว่�ปกติ 

cross promotion ก�รส่งเสริมก�รข�ยร่วมกัน
ก�รที่บริษัทม�กกว่�หนึ่งบริษัทขึ้นไปทำ�ก�รส่งเสริมก�รข�ยสินค้�
หรือบริก�รร่วมกัน โดยก�รจัดกิจกรรมท�งก�รตล�ดที่ดึงดูดคว�ม
สนใจลูกค้�เพื่อกระตุ้นก�รข�ย เช่น บริษัทน้ำ�มัน ธน�ค�รเจ�้ของ
บัตรเครดิต และผู้ผลิตหรือจำ�หน่�ยสินค้�อุปโภคบริโภคร่วมกันจัด
ร�ยก�รมอบของสมน�คุณเฉพ�ะผู้ใช้บริก�รที่ชำ�ระค่�น้ำ�มันด้วย
บัตรเครดิตของธน�ค�รแห่งนั้น ทำ�ให้ทุกฝ่�ยได้รับประโยชน์

diaphragm pump ปั๊มไดอะแฟรม
อุปกรณ์สำ�หรับดูดน้ำ�หรือน้ำ�มัน ทำ�หน้�ที่ลักษณะเดียวกับปั๊มน้ำ� 
แต่ต่�งกันที่ใช้ระบบลมเพื่อคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นใกล้วัตถุ
ไวไฟ มักใช้ดูดน้ำ�หรือน้ำ�มันออกจ�กถัง เก็บน้ำ�มัน หรืออ�จดูดน้ำ�
หรือน้ำ�มันออกจ�กบริเวณบ่อพัก อ�จเป็นชนิดเคลื่อนย้�ยได้หรือ
ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ 

diesel dual-fuel engine เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วม
เครื่องยนต์เผ�ไหม้ภ�ยในที่ใช้แรงอัดของภ�ยในกระบอกสูบจุด
ระเบิดหรือเครื่องยนต์ดีเซล (compression-ignition internal 
combustion engine, diesel engine) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊�ซ
และถงัก�๊ซเพิม่เตมิเชน่เดยีวกบัระบบเชือ้เพลงิสองระบบ (bi-fuel)  
ซึง่ตอ้งใชน้้ำ�มนัดเีซลรว่มกบัก�๊ซธรรมช�ตอิดั โดยใชน้้ำ�มนัดเีซลเปน็
ตัวจุดระเบิดนำ�ร่อง มีคว�มยืดหยุ่นในก�รใช้เชื้อเพลิง และร�ค� 
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ียม ตดิตัง้อปุกรณใ์ชก้�๊ซธรรมช�ตเิพิม่เตมิต่ำ�กว�่ร�ค�รถใหม ่มขีอ้เสยี
คอืไมส่�ม�รถปรบัเครือ่งยนตใ์หเ้หม�ะสมกบัเอน็จวีไีดอ้ย�่งสมบรูณ์

2. น้ำ�มันดีเซลหมุนช้� (ดู low speed diesel oil, LSD 
สำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบหมุนป�นกล�งหรือรอบหมุนช้� 
(industrial diesel oil) เช่น เครื่องยนต์ดีเซลขับส่งกำ�ลังติดตั้งอยู่
กับที่ มีรอบก�รทำ�ง�นต่ำ�ประม�ณ 500-1,000 รอบต่อน�ที มีเลข
ซเีทนต่ำ�และอตัร�ก�รระเหยช�้ ในทอ้งตล�ดเรยีกน้ำ�มนัขีโ้ล ้น้ำ�มนั
ดีเซลหมุนช้�เป็นน้ำ�มันผสมระหว่�งเชื้อเพลิงส่วนกลั่น (distillate 
fuel) กับน้ำ�มันเต�ต�มข้อกำ�หนดของกระทรวงพ�ณิชย์ ถ้�ใช้กับ
เรือเดินสมุทรมักเรียกว่�ม�รีนดีเซลออยล์ (marine diesel oil)

different valve gas tank ถังก�๊ซชนิดว�ล์วแยก
ถังก�๊ซปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefied petroleum gas) สำ�หรับ
รถยนต์ที่แบ่งว�ล์วเติมและว�ล์วจ่�ยออกเป็น 2 ตัว และมี 
ม�ตรวัดก๊�ซแยกส่วนเอ�ไว้ ว�ล์วเติมประกอบด้วยว�ล์วมือหมุน
สำ�หรับปิด-เปิดเวล�เติมก๊�ซ ว�ล์วกันก�รย้อนกลับเพื่อป้องกัน
ก�รไหลย้อนของก๊�ซเหลว ว�ล์วป้องกันก�รเติมเกินร้อยละ 85 
เผื่อก�รขย�ยตัว ว�ล์วระบ�ยแรงดันส่วนเกิน และตัวสุดท�้ยคือ
ม�ตรวัดปริม�ณก�๊ซเหลว ใช้เป็นตัวบอกระดับก๊�ซเหลวภ�ยในถัง 
เลือกใช้ต�มขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งและองศ�คว�มชันของก�ร
ตั้งระน�บถัง ในบ�งรุ่นมีลวดต้�นท�นต่อไว้ภ�ยในเพื่อใช้เป็นตัว
ส่งสัญญ�ณวัดระดับ แบบเดียวกับม�ตรวัดระดับน้ำ�มันในรถยนต์ 

สวิตซ์เลือกชนิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้สองประเภท

ถังก๊�ซชนิดว�ล์วแยก

ถังก๊�ซที่ติดตั้งในเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้สองประเภท

dispenser sump, pump sump บ่อกักน้ำ�มันใต้ตู้จ่�ยน้ำ�มัน 
บ่อสี่เหลี่ยมทำ�ด้วยวัสดุสังเคร�ะห์ อยู่ใต้ตู้จ่�ยน้ำ�มัน ในกรณีที่มี
ก�รซอ่มบำ�รงุหรอืน้ำ�มนัรัว่ซมึ บอ่นีจ้ะกกัเกบ็น้ำ�มนัไวไ้มใ่หซ้มึหรอื
กระจ�ยลงใต้ดิน บ�งครั้งอ�จใส่ทร�ยเพื่อช่วยในก�รดูดซับ

diesel fuel น้ำ�มันดีเซล 
เชื้อเพลิงเหลวสำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซล (compression-ignition 
internal combustion engine) ส่วนผสมเชื้อเพลิงและอ�ก�ศ
ด้วยแรงอัดสูงของอ�ก�ศและคว�มร้อนในกระบอกสูบจุดระเบิด
โดยไม่ต้องใช้หัวเทียน ส่วนกลั่นกล�งของหอกลั่นลำ�ดับส่วนที่ 
คว�มดนับรรย�ก�ศในโรงกลัน่น้ำ�มนั มจีดุเดอืดอยูท่ีป่ระม�ณ 180-
370 องศ�เซลเซียส แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็ว (automotive diesel oil หรือ gas oil) 
สำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบหมุนเร็วที่ใช้กับย�นยนต์ เช่น รถยนต์ 
รถบรรทกุ เรอืประมง รถแทรกเตอร ์และเครือ่งจกัรกลหนกัทกุชนดิ
ที่มีรอบหมุนสูงกว่� 1,000 รอบต่อน�ที มีเลขซีเทนสูง (ดู cetane 
number) และมีอัตร�ก�รระเหยเร็ว ในท้องตล�ดเรียกน้ำ�มันโซล่� 
ถ�้ใชก้บัเรอืเดนิสมทุรมกัเรยีกว�่ม�รนีก�๊ซออยล ์(marine gas oil) 
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การตลาดและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณ
ฑ์ปิโตรเลียม

กรวยย�งจร�จร

dispensing pump ตู้จ่�ยน้ำ�มัน 
ตู้ที่ครอบปั๊มน้ำ�มันต่อกับมือจ่�ยน้ำ�มัน (ดู nozzle) มีหล�ยแบบ
และขน�ด พัฒน�จ�กตู้จ่�ยที่เป็นระบบเฟืองทด (mechanic) 
ในสมัยก่อนม�เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีตั้งแต่ตู้จ่�ยแบบ
มือจ่�ยเดียว จำ�หน่�ยได้ 1 ผลิตภัณฑ์ จนถึงตู้จ่�ยแบบหล�ย
มือจ่�ย จำ�หน่�ยได้หล�ยผลิตภัณฑ์ในตู้เดียวกัน (multi-product 
dispensing pump) สถ�นีบริก�รสมัยใหม่อ�จมีตู้จ่�ยน้ำ�มันที่มี
มือจ่�ยถึง 8 อันต่อ 1 ตู้จ่�ย แต่ละด้�นส�ม�รถจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
น้ำ�มนัไดถ้งึ 4 ชนดิ อำ�นวยคว�มสะดวกใหผู้ม้�รบับรกิ�รและใชพ้ืน้ที่
ไดป้ระโยชนส์งูสดุ แตตู่จ้�่ยทีม่มีอืจ�่ยจำ�นวนม�กมรี�ค�สงูและตอ้ง
เสยีภ�ษหีวัจ�่ยเพิม่ต�มจำ�นวนมอืจ�่ย ทำ�ใหต้น้ทนุในก�รประกอบ
ก�รสูงขึ้น ตู้จ่�ยปัจจุบันได้รับก�รพัฒน�ทั้งด้�นประสิทธิภ�พ
และคว�มปลอดภัย เช่น มีระบบตัดก�รจ่�ยน้ำ�มันโดยอัตโนมัติ 
และมีระบบตัดน้ำ�มันกรณีเติมน้ำ�มันจนใกล้ระดับเต็มถังบรรจุ 
มีระบบป้องกันคว�มผิดพล�ดของพนักง�นเติมน้ำ�มัน เป็นต้น

ปั๊มหลอดแก้ว 

double wall tank ถังใต้ดินผนังสองชั้น 
ถงับรรจนุ้ำ�มนัใตด้นิทำ�ดว้ยเหลก็หรอือะลมูเินยีมแลว้หอ่หุม้ดว้ยวสัดุ
สังเคร�ะห์ประเภทไฟเบอร์หรือเทอร์โมพล�สติก เพื่อให้ก�รใช้ง�น
มีคว�มทนท�นและมีอ�ยุก�รใช้ง�นย�วขึ้น มีคว�มปลอดภัยต่อ      
สิ่งแวดล้อมม�กกว�่ถงัใตด้นิผนังชัน้เดยีว (ด ูunderground tank)

ตู้จ่�ยน้ำ�มันในอดีตที่ใช้ระบบเฟืองทด

ตู้จ่�ยน้ำ�มันในอดีต

ตู้จ่�ยน้ำ�มันในปัจจุบันชนิด 6 หัวจ่�ย

driveway cone กรวยย�งจร�จร
วัสดุทรงกรวย ทำ�ด้วยย�งสังเคร�ะห์ มักใช้สีส้มสะท้อนแสงซึ่ง
ส�ม�รถมองเห็นได้ชัดเจนในเวล�กล�งวัน และมีแถบสะท้อนแสง
ทีส่�ม�รถเหน็ไดใ้นเวล�กล�งคนื ใชก้ัน้บรเิวณหรอืกำ�หนดเขตไมใ่ห้
รถเข้�ไปในพื้นที่ที่ต้องก�รควบคุม เช่น จุดลงน้ำ�มัน หรือบริเวณ
ที่กำ�ลังทำ�ก�รปรับปรุง หรือมีก�รก่อสร้�ง ทั้งนี้เพื่อคว�มปลอดภัย
ในสถ�นีบริก�รน้ำ�มัน

drop feed lubrication ก�รหล่อลื่นแบบน้ำ�มันหยด
ก�รหล่อลื่นโดยฉีดหรือหยดน้ำ�มันหล่อลื่นลงไปหล่อลื่นชิ้นส่วนที่
เคลื่อนที่ของเครื่องอัดก๊�ซ เช่น บริเวณแผ่นเลื่อน นอกจ�กน้ียังทำ�
หน้�ท่ีกันร่ัวช่องว่�งระหว่�งแผ่นเล่ือนกับผนังภ�ยในห้องอัด หลงัจ�ก
หล่อลื่นแล้วน้ำ�มันจะถูกขับออกไปพร้อมกับก๊�ซหรืออ�ก�ศที่ถูกอัด 

dry stock ดร�ยสต๊อก 
ปริม�ณสินค้�ในจี-สโตร์ทุกชนิด ยกเว้นสินค้�ผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน 
(ดู wet stock ประกอบ)

dump pump ปั๊มหลอดแก้ว 
สถ�นีบริก�รน้ำ�มันที่บรรจุน้ำ�มันเชื้อเพลิงไว้ในถังขน�ด 200 ลิตร 
มหีลอดแกว้ไวต้วงน้ำ�มนัและมอืหมนุเปน็ตวัจ�่ยน้ำ�มนั ไมม่ถีงัน้ำ�มนั
ใต้ดิน (ดู underground tank)
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ียม E20 อี 20 
เชื้อเพลิงเหลวที่มีส่วนผสมระหว่�งน้ำ�มันเบนซิน (ดู gasoline) 
ร้อยละ 80 และเอท�นอล (ดู ethanol) ร้อยละ 20 โดยปริม�ตร 
ใช้กับรถยนต์ที่ระบุว่�ให้ใช้อี 20 ได้เท�่นั้น เริ่มจำ�หน�่ยพร้อมกับ 
อี 85 ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 รถยนต์ที่ใช้อี 20 ส�ม�รถเติมเบนซิน
ธรรมด� แก๊สโซฮอล 91 (ดู gasohol 91) และแก๊สโซฮอล 95 
(ดู gasohol 95) ได้ด้วย 

E85 อี 85
เชื้อเพลิงเหลวที่มีส่วนผสมของเอท�นอล (ดู ethanol) ร้อยละ 85  
และน้ำ�มันเบนซิน (ดู gasoline) ร้อยละ 15 โดยปริม�ตร เป็น 
ส่วนผสมน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ใช้ในประเทศบร�ซิล สวีเดน และบ�ง
รัฐของสหรัฐอเมริก� แอลกอฮอล์ที่นำ�ม�ใช้เป็นส่วนผสมมักได้จ�ก 
ชีวมวลหรือที่เรียกว�่ไบโอแอลกอฮอล์ (bioalcohol) เช่น ข�้วโพด
ในสหรัฐอเมริก� อ้อยและมันสำ�ปะหลังในประเทศไทย อี 85  
มีเลขออกเทน (ดู octane number) ระหว่�ง 100-105 สูงกว�่
น้ำ�มันเบนซินทั่วไปซึ่งมีเลขออกเทนระหว่�ง 87-95 รถยนต์ที่ใช้ 
อี 85 มีอัตร�ก�รสิ้นเปลืองสูงกว่�รถที่ใช้น้ำ�มันเบนซินประม�ณ 
ร้อยละ 28 โดยจะต้องใช้กับเครื่องยนต์ที่ได้รับก�รออกแบบเป็น
พิเศษ ลดชิ้นส่วนที่เป็นย�ง แมกนีเซียม และอะลูมิเนียม 

Energy Policy and Planning Office (EPPO) สำ�นักง�น
นโยบ�ยและแผนพลังง�น (สนพ.)
องค์กรหลักในก�รบริห�รจัดก�รนโยบ�ยและแผนพลังง�นของ
ประเทศไทย เดิมคือสำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�น
แห่งช�ติ (สพช.) สังกัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ภ�ยหลังก�รปฏิรูป
ระบบร�ชก�รของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2545 ได้โอนย�้ยม�สังกัด
กระทรวงพลังง�นและเปลี่ยนชื่อเป็นสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผน
พลังง�น ภ�รกิจที่สำ�คัญคือศึกษ� วิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนก�ร
บรหิ�รและพฒัน�พลงัง�นของประเทศทัง้ด�้นน้ำ�มนั ก�๊ซธรรมช�ต ิ
และไฟฟ้� เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รนโยบ�ยพลังง�นแห่งช�ติ 
สนพ. มบีทบ�ทสำ�คญัในก�รกำ�หนดม�ตรก�รแกไ้ขและปอ้งกนัก�ร
ข�ดแคลนน้ำ�มันเชื้อเพลิง กำ�หนดแผนง�นและม�ตรก�รด้�นก�ร
อนรุกัษพ์ลงัง�นและพลงัง�นทดแทน กำ�หนดนโยบ�ยและม�ตรก�ร
ต�่งๆ เพื่อปรับปรุงคุณภ�พน้ำ�มันและลดปัญห�มลภ�วะในอ�ก�ศ 
เชน่ ก�รนำ�น้ำ�มนัเบนซนิไรส้�รตะกัว่ม�ใช ้ก�รลดปรมิ�ณกำ�มะถนั
ในน้ำ�มันดีเซล (ดู diesel fuel) กำ�หนดม�ตรก�รเพื่อลดผลกระทบ
ต่อประช�ชนจ�กร�ค�น้ำ�มันที่ผันผวน ส่งเสริมก�รผลิตไฟฟ้�จ�ก
พลังง�นหมุนเวียน เช่น ชีวมวล ก�๊ซชีวภ�พ แสงแดด ลม ฯลฯ 
ตลอดจนรณรงค์เพื่อสร้�งทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประช�ชนให้เกิดก�รใช้พลังง�นอย�่งมีประสิทธิภ�พ

ethanol, ethyl alcohol เอท�นอล, เอทิลแอลกอฮอล์ 
แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมี C

2
H

5
OH เกิดจ�กก�รหมักเพื่อ

เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำ�ต�ลโดยใช้เอนไซม์หรือกรดบ�งชนิด จ�กนั้นจึง
เปลี่ยนน้ำ�ต�ลเป็นแอลกอฮอล์โดยใช้ยีสต์ ห�กนำ�น้ำ�หมักที่ได้ไป
ผ่�นกระบวนก�รกลั่นจะได้แอลกอฮอล์ที่มีคว�มบริสุทธิ์ร้อยละ 95 
วัตถุดิบที่ใช้ในก�รหมักมักเป็นพืชที่มีแป้ง เช่น มันสำ�ปะหลัง ข้�ว 
ข้�วโพดหรือพืชที่มีน้ำ�ต�ล เช่นอ้อย บีทรูท ประเทศบร�ซิลเป็น 
ผูผ้ลติเอท�นอลอนัดบัหนึง่ของโลก (ด ูbioethanol, หมวดพลงัง�น
ทดแทน ประกอบ)

Euro 4 ม�ตรฐ�นยูโร 4
ม�ตรฐ�นระดบั 4 ทีก่ำ�หนดขึน้โดยกลุม่ประเทศในยโุรปเพือ่ปอ้งกนั
และแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อมอันเนื่องม�จ�กก�รใช้เชื้อเพลิงในภ�ค
ก�รขนส่ง โดยกำ�หนดม�ตรฐ�นไอเสียสำ�หรับย�นพ�หนะควบคู่
กับม�ตรฐ�นของเชื้อเพลิง เพื่อให้ย�นพ�หนะปล่อยไอเสียได้  
ไม่เกินเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่กำ�หนด น้ำ�มันยูโร 4 คือ น้ำ�มันเบนซิน 
(ดู gasoline) หรือน้ำ�มันดีเซล (ดู diesel fuel) ที่มีคุณภ�พต�ม
ม�ตรฐ�นของกลุ่มยุโรประดับ 4 ได้รับก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นไอเสีย
และม�ตรฐ�นน้ำ�มันเชื้อเพลิงให้มีคว�มเข้มงวดเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ 
ต�มทีไ่ดก้ำ�หนดไว ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภ�พแวดลอ้มและปรมิ�ณ
มลพษิทีถ่กูปลอ่ยออกม�ต�มปรมิ�ณก�รใชเ้ชือ้เพลงิ ในอน�คตจะมี
ก�รนำ�ม�ตรฐ�นยูโร 5 และยูโร 6 ม�บังคับใช้ต่อไป

explosion proof flashlight ไฟฉ�ยกันก�รระเบิด 
ไฟฉ�ยที่ใช้ขณะอยู่ใกล้วัตถุไวไฟ เพื่อป้องกันประก�ยไฟที่อ�จเกิด
ขึ้นไม่ให้สัมผัสกับไอระเหยของวัตถุไวไฟซึ่งอ�จระเบิดได้ มักใช้ใน
ก�รตรวจรับน้ำ�มัน หรือตรวจสอบระดับน้ำ�มันของรถบรรทุกน้ำ�มัน
ที่ม�ส่งยังสถ�นีบริก�ร

ไฟฉ�ยกันก�รระเบิด

explosion proof motor มอเตอร์กันระเบิด 
มอเตอร์ที่ ใช้หมุนปั๊มให้ทำ�ง�นดูดน้ำ�มันที่ลำ�เลียงม�ต�มท่อ  
มีระบบมอเตอร์ควบคุมก�รหมุนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ 
เรียกว่�คอนเดนเซอร์แทนตัวแปลงถ่�นเพื่อไม่ให้เกิดประก�ยไฟ 
กันก�รระเบิดถ้�สัมผัสกับน้ำ�มันหรือวัตถุที่ระเหยเป็นไอและติดไฟ
ได้ง�่ย มักใช้กับสถ�นีบริก�ร
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explosion proof terminal box กล่องรวมจุดเชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้�กันระเบิด 
ชุดกล่องอะลูมิเนียมที่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้�กันระเบิดติดตั้ง
ในตู้จ่�ยน้ำ�มัน (ดู dispensing pump) ขณะมีก�รตัดต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคว�มปลอดภัย

facilities สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในสถ�นีบริก�ร 
สถ�นที่ เครื่องมือ หรือบริก�รต�่งๆ ที่จัดให้มีภ�ยในสถ�นีบริก�ร 
เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้รับบริก�รในก�รซื้อสินค้� หรือ 
ทำ�ธุระอื่นๆ นอกเหนือจ�กก�รรับบริก�รด้�นเชื้อเพลิงและรถยนต์ 
อ�ทิ ร้�นสะดวกซื้อ ห้องน้ำ�สะอ�ด ธน�ค�ร ตู้บริก�รเงินด่วน  
ร้�นอ�ห�ร ร�้นก�แฟสด บริก�รล�้งรถ บริก�รเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มัน
เครื่อง ร้�นหนังสือ แท่นเติมลม ปัจจุบันมีก�รพัฒน�อยู่ตลอด
เวล�เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รและสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้
กับผู้รับบริก�ร

firewall กำ�แพงกันไฟ 
ผนังทึบก่อด้วยอิฐธรรมด�หน�ไม่น้อยกว่� 18 เซนติเมตร ไม่มีช่อง
ใหไ้ฟหรอืควนัผ่�นได ้หรอืเปน็ผนงัทบึทีท่ำ�ดว้ยวสัดทุนไฟชนดิอืน่ๆ 
ที่มีสมบัติป้องกันไฟได้เท่�เทียมกัน ถ้�เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ต้องหน�ไม่น้อยกว่� 12 เซนติเมตร สร้�งขึ้นเพื่อเพิ่มคว�ม
ปลอดภยัใหก้บัสิง่ปลกูสร�้งและประช�ชนทีอ่ยูโ่ดยรอบสถ�นบีรกิ�ร  
ข้อกำ�หนดและคว�มจำ�เป็นในก�รสร้�งกำ�แพงกันไฟให้เป็นไปต�ม
ประก�ศของกระทรวงพลังง�น

fixed mixer ระบบดูดแบบคงที่
ระบบผสมที่ใช้กลไกของหม้อต้มก๊�ซเป็นตัวเปิด-ปิดก๊�ซในจังหวะ
ดูดของลูกสูบในเครื่องยนต์ ก๊�ซจะถูกดูดออกม�ผสมกับอ�ก�ศ
ที่มิกเซอร์ (ดู mixer) ก่อนเข้�ห้องเผ�ไหม้ ปริม�ณก๊�ซถูก
ควบคุมโดยสปริงเร่งของหม้อต้มก๊�ซ มิกเซอร์ส่วนใหญ่มีขน�ด
เส้นผ่�นศูนย์กล�งภ�ยในเล็กกว่�เส้นผ่�นศูนย์กล�งของปีกผีเสื้อ  
และควบคุมแรงดูดผ่�นว�ล์วลด (ในประเทศไทยเรียกว�ล์ว
กล�งส�ย หรือ power valve) ซึ่งเป็นตัวกำ�หนดแรงดูดให้ 
สมัพนัธก์บัหมอ้ตม้ เปน็ระบบทีม่รีะยะเวล�ก�รใชง้�นย�วน�นกว�่ 
50 ป ีใกลเ้คยีงกบัก�รใชง้�นของก�๊ซปโิตรเลยีมเหลว (ด ูliquefied 
petroleum gas)
 
flood lubrication ก�รหล่อลื่นแบบน้ำ�มันท่วม
ก�รหล่อลื่นโดยฉีดน้ำ�มันหล่อลื่นเข้�ไปในห้องอัดเพื่อทำ�หน้�ที่ 
หล่อลื่นและกันรั่วระหว่�งชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องอัดก๊�ซ 
นอกจ�กนี้ยังช่วยระบ�ยคว�มร้อนของก๊�ซหรืออ�ก�ศที่ถูกอัด 
น้ำ�มันดังกล่�วจะถูกแยกออกจ�กก๊�ซที่ปล�ยท�งท่อ ทำ�ให้เย็นลง
ผ่�นไส้กรองแล้วถูกหมุนเวียนกลับไปใช้อีก

flow limiter อุปกรณ์จำ�กัดก�รไหล 
ข้อต่อติดต้ังท่ีส�ยจ่�ยเพ่ือควบคุมก�รไหลของน้ำ�มันให้มีคว�ม
สม่ำ�เสมอและช่วยหยุดก�รจ่�ยน้ำ�มันกรณีส�ยจ่�ยหลุดหรือข�ด 
โดยติดต้ังและใช้ง�นร่วมกับอุปกรณ์ตัดก�รจ่�ยน้ำ�มันด้วยแม่เหล็ก  
(ดู magnetic breakaway) และข้อต่อส�ยจ่�ยน้ำ�มันบิดได้ (ดู hose 
swivel)

flow meter มิเตอร์วัดก�รไหล 
มเิตอรท์ีว่ดัปรมิ�ตรก�รไหลของน้ำ�มนัเพือ่ใหน้้ำ�มนัทีจ่�่ยผ�่นหวัจ�่ย
ได้ค่�ม�ตรฐ�น สม่ำ�เสมอ และเที่ยงตรง

ร้�นอ�ห�รภ�ยในสถ�นีบริก�ร

ร้�นก�แฟภ�ยในสถ�นีบริก�ร
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ียม flow rate อัตร�ก�รไหล
ปริม�ตรของน้ำ�มันที่ไหลผ่�นท่อ (ไหลที่คว�มดันปกติ) ที่มี 
เส้นผ่�นศูนย์กล�งค่�หนึ่ง ในช่วงเวล�หนึ่ง วัดจ�กมิเตอร์วัด 
ก�รไหลเพื่อให้ได้ปริม�ตรที่แม่นยำ� ทำ�ให้ก�รจ่�ยน้ำ�มันมีค่�เที่ยง
ตรงและคล�ดเคลือ่นนอ้ยทีส่ดุ เชน่ ก�รจ�่ยน้ำ�มนัปรมิ�ตร 5 ลติร  
ที่อัตร�ก�รไหลต่ำ�สุด 5 ลิตรต่อน�ที ยอมให้มีคว�มคล�ดเคลื่อน
ได้ไม่เกิน 15 มิลลิลิตร

flushing oil น้ำ�มันชำ�ระล�้งเครื่องยนต์
น้ำ�มันที่ใช้ชำ�ระล้�งห้องเครื่องหลังจ�กถ่�ยน้ำ�มันเครื่องที่ครบอ�ยุ
ก�รใช้ง�นออกแล้ว ช่วยทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในห้องเครื่องยนต์ 

forecourt พื้นที่ให้บริก�รหน้�ล�น 
พื้นที่บริเวณแท่นตั้งตู้จ่�ยน้ำ�มัน (ดู dispensing pump) ตลอด
จนบริเวณโดยรอบสถ�นีบริก�รน้ำ�มัน (ดู backcourt ประกอบ) 

forecourt service ก�รบริก�รหน้�ล�นสถ�นีบริก�ร 
ก�รจำ�หน่�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิงชนิดต�่งๆ บริเวณล�นจำ�หน่�ยน้ำ�มัน
ของสถ�นีบริก�รต�มขั้นตอนและม�ตรฐ�นที่ได้รับก�รฝึกอบรม
ม� รวมถึงบริก�รเสริมอื่นๆ เช่น วัดระดับน้ำ�กรดในแบตเตอรี่ 
ระดับน้ำ�ในหม้อพักน้ำ�ของหม้อน้ำ� วัดระดับน้ำ�มันเครื่อง เป็นต้น  
(ดู backcourt service ประกอบ) 

franchise แฟรนไชส์, สิทธิพิเศษ
ระบบธุรกิจแบบหนึ่งที่เจ้�ของธุรกิจ (ดู franchisor) ให้สิทธิ
พิเศษแก่ผู้รับสิทธิพิเศษ (ดู franchisee) เพื่อประกอบธุรกิจที่มี
รูปแบบของสินค้�หรือบริก�ร ตลอดจนก�รบริห�รจัดก�รที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพ�ะของผู้ให้สิทธิ เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันภ�ยใต้ตร�
หรือเครื่องหม�ยก�รค้�/บริก�รเดียวกันทุกส�ข� 

franchise agreement สัญญ�รับสิทธิพิเศษ
สญัญ�ทีจ่ดัทำ�ขึน้ระหว�่งเจ�้ของเครือ่งหม�ยก�รค�้ซึง่เปน็ผูใ้หส้ทิธิ
พิเศษ (ดู franchisor) กับผู้ที่ต้องก�รรับสิทธิพิเศษ (ดู franchisee) 
ในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยระบุร�ยละเอียดเกี่ยวกับผลตอบแทน 
ตลอดจนข้อปฏิบัติต่�งๆ ทั้งนี้ระยะเวล�ของสัญญ�อ�จเป็นปีต่อปี  
หรือต�มแต่จะตกลงกัน

franchise fee ค่�แฟรนไชส์, ค่�ธรรมเนียมเพื่อรับสิทธิพิเศษ
ค่�ธรรมเนียมซึ่งกำ�หนดเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอนที่ผู้รับสิทธิ
พิเศษ (ดู franchisee) จ่�ยให้แก่ผู้ให้สิทธิพิเศษ (ดู franchisor)  
เพื่อสิทธิในก�รประกอบธุรกิจจำ�หน่�ยสินค้�หรือบริก�รในรูป 
แฟรนไชส์ (ดู franchise) อ�จเป็นค่�ธรรมเนียมแรกเข�้หรือจ�่ย
ในระหว่�งดำ�เนินก�รต�มแต่ข้อตกลงในสัญญ�ใช้สิทธิ

franchisee แฟรนไชซี, ผู้รับสิทธิพิเศษ
ผู้รับสิทธิในก�รดำ�เนินธุรกิจในรูปแฟรนส์ไชส์ (ดู franchise)  
อันมีผู้ให้สิทธิพิเศษ (ดู franchisor) เป็นเจ้�ของ โดยผู้รับสิทธิ
พิเศษไม่ได้อยู่ในฐ�นะของพนักง�นหรือลูกจ้�ง แต่เป็นเจ้�ของ
กจิก�รทีท่ำ�หน�้ทีบ่รหิ�รง�นส�ข�ต�มรปูแบบและระบบทีผู่ใ้หส้ทิธิ
พิเศษกำ�หนดไว้

franchisor แฟรนไชเซอร์, ผู้ให้สิทธิพิเศษ
เจ้�ของธุรกิจที่มีชื่อก�รค้�/เครื่องหม�ยก�รค้�และก�รบริห�ร
จัดก�รซึ่งตนได้คิดค้นและพัฒน�จนได้รับก�รพิสูจน์แล้วว่�ประสบ
คว�มสำ�เร็จในก�รประกอบก�ร และให้สิทธิในก�รใช้ชื่อก�รค้�/
เครื่องหม�ยก�รค้�และวิธีก�รดำ�เนินก�รนั้นแก่ผู้รับสิทธิพิเศษ 
(ดู franchisee) โดยผู้ให้สิทธิพิเศษหรือเจ้�ของสิทธิพิเศษจะต้อง
สนบัสนนุผูร้บัสทิธพิเิศษในเรือ่งก�รฝกึอบรมทกัษะคว�มรูใ้นก�รทำ�
ธรุกจิทีต่นพฒัน�ขึน้ และผูร้บัสทิธพิเิศษจะตอ้งจ�่ยค�่ธรรมเนยีมใน
ก�รใช้สิทธิเป็นก�รตอบแทน (ดู franchise fee)

fuel เชื้อเพลิง 
ของแข็ง ของเหลว หรือก๊�ซ ที่ทำ�ปฏิกิริย�ก�รเผ�ไหม้กับอ�ก�ศ 
(combustion) แล้วให้คว�มร้อนในปริม�ณม�กพอที่จะนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้ เชื้อเพลิงยังหม�ยรวมถึงส�รที่ทำ�ปฏิกิริย�นิวเคลียร์ 
(nuclear reaction) หรือผลิตไฟฟ้�โดยออกซิเดชันท�งเคมีไฟฟ�้
ด้วย (electrochemical oxidation)

foreign exchange (FOREX) ปริวรรตเงินตร�ต่�งประเทศ,  
ก�รแลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ (ฟอเรกซ์)
ก�รแลกเปลีย่นเงนิตร�ของประเทศหนึง่เปน็เงนิตร�ของอกีประเทศ
หนึ่ง โดยคิดมูลค่�ต�มอัตร�แลกเปลี่ยน (exchange rate)  
ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล�เนื่องจ�กมีปัจจัยหล�ยอย่�งที่มี
อทิธพิลตอ่ก�รขึน้ลงของค�่เงนิในแตล่ะสกลุ จงึสง่ผลกระทบโดยตรง
ต่อต้นทุนของสินค้�หรือบริก�รที่มีก�รซื้อข�ยระหว่�งประเทศ  
คว�มหม�ยอีกนัยหนึ่งคือก�รซื้อข�ยค�่เงิน สกุลเงินที่มีก�รซื้อข�ย
ต้องอยู่ในระบบแลกเปลี่ยนเงินตร�ระหว�่งประเทศ

ก�รบริก�รหน้�ล�นสถ�นีบริก�ร
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โรงง�นบรรจุก๊�ซ

ร้�นก๊�ซจำ�หน่�ยปลีกเครื่องยนต์สำ�หรับรถเอ็นจีวีระบบดูดก๊�ซ

fuel oil น้ำ�มันเต� 
เชือ้เพลงิเหลวทีเ่ปน็สว่นกลัน่สดุท้�ยของหอกลัน่ลำ�ดบัส่วนทีค่ว�ม
ดันบรรย�ก�ศในโรงกลั่นน้ำ�มัน มีจุดเดือดสูง มีคว�มหนืดสูง  
แบ่งออกเป็นหล�ยเกรดและเรียกชื่อต�่ง ๆ กัน เช่น บังเกอร์บี 
(bunker B) มีคว�มหนืดเชิงจลน์ประม�ณ 750 เซนติสโตก  
(centistoke) หรอื 10-6 ต�ร�งเมตรตอ่วนิ�ททีี ่38 องศ�เซลเซยีส 
กำ�มะถันไม่เกินร้อยละ 4.5 และค�่คว�มร้อนขั้นสูงประม�ณ 42.5 
เมกะจูลต่อกิโลกรัม บังเกอร์ซี (bunker C) มีคว�มหนืดเชิงจลน์
ประม�ณ 1,500 เซนติสโตกที่ 38 องศ�เซลเซียส กำ�มะถันไม่
เกินร้อยละ 5 และค่�คว�มร้อนขั้นสูงประม�ณ 41.5 เมกะจูลต่อ
กิโลกรัม ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือเดินทะเลขน�ดใหญ่

fuel strainer ตะแกรงกรองเชื้อเพลิง
ตะแกรงท่ีทำ�หน้�ท่ีกรองฝุ่นผงและส่ิงสกปรกในก๊�ซจ�กถังก๊�ซ 
แอลพีจีท่ีอ�จหลุดลอดเข้�ไปในหม้อต้มก๊�ซก่อนผ่�นไปยังค�ร์บูเรเตอร์

full-time employee (FTE) พนักง�นประจำ� (เอฟทีอี) 
พนักง�นที่ทำ�ง�นกับองค์กรเต็มเวล� อ�จใช้เป็นหน่วยนับง�นที่
ทำ� เช่น ง�นหนึ่งถูกกำ�หนดไว้ว�่ต้องใช้ 5 หน่วยพนักง�นประจำ� 
หม�ยคว�มว�่ง�นนีต้อ้งใชพ้นกัง�นประจำ�จำ�นวน 5 คนดำ�เนนิก�ร
จงึจะเสรจ็สิน้ ห�กเปน็พนกัง�นทีท่ำ�ง�นชัว่คร�วหรอืพนกัง�นทีจ่�้ง
ม�ทำ�เฉพ�ะบ�งเวล�อ�จต้องใช้จำ�นวนบุคล�กรเพิ่มขึ้น

fumigation system ระบบดูดก�๊ซ (เอ็นจีวี)
อุปกรณ์ผสมก๊�ซและอ�ก�ศ (gas mixer) ทำ�หน้�ที่ผสมอ�ก�ศ
ที่เครื่องยนต์ดูดเข้�ไปกับก๊�ซเอ็นจีวี ในอัตร�ส่วนที่เหม�ะสมกับ
ก�รเผ�ไหม้ก่อนที่จะจ่�ยเข้�เครื่องยนต์ อุปกรณ์หลักๆ ประกอบ
ด้วย ถังก�๊ซ หัวเติมก๊�ซ หม้อต้มหรืออุปกรณ์ปรับคว�มดันก๊�ซ  
(pressure regulator หรือ pressure reducer) อุปกรณ์ปรับเวล�
ก�รจุดระเบิดของเครื่องยนต์ (timing advancer) และสวิทช์เลือก
ชนิดเชื้อเพลิงที่ทำ�หน้�ที่ตัด-ต่อระบบควบคุมเชื้อเพลิงแต่ละชนิด 
ส�ม�รถเพิ่มประสิทธิภ�พโดยติดตั้งแบบวงจรปิด (closed loop) 
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

gas factory โรงง�นบรรจุก๊�ซ
โรงง�นบรรจุก๊�ซปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefied petroleum gas) 
ในถงัขน�ดต�่งๆ เพือ่ใชใ้นอตุส�หกรรมขน�ดเลก็หรอืเพือ่ประกอบ
อ�ห�ร ตอ้งผ�่นก�รรบัรองจ�กกรมโรงง�น กระทรวงอตุส�หกรรม 
และหน่วยง�นอื่นๆ เนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยงในก�รเกิดอุบัติเหตุและ
อันตร�ย

gas shop ร้�นก๊�ซจำ�หน่�่ยปลีก
ร้�นจำ�หน่�ยหรือให้เช่�ถังบรรจุก๊�ซปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefied 
petroleum gas) สำ�หรับใช้ในอุตส�หกรรมขน�ดเล็ก หรือเพื่อ
ประกอบอ�ห�ร รูปแบบก�รข�ยขึ้นอยู่กับนโยบ�ยของเจ้�ของ
กิจก�ร หรือนโยบ�ยของบริษัทที่เป็นเจ้�ของสินค้�
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ียม gasohol แก๊สโซฮอล
เช้ือเพลิงเหลวสำ�หรับเคร่ืองยนต์เผ�ไหม้ภ�ยในจุดระเบิดด้วย 
หัวเทียน (spark-ignition internal combustion engine)  
เป็นส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ประม�ณร้อยละ 10-15 กับน้ำ�มัน
เบนซิน (ดู gasoline) ร้อยละ 90-85 ในสหรัฐอเมริก�และ
ประเทศแคน�ด�เรียกน้ำ�มันเชื้อเพลิงว่�แกโซลีน (ดู gasoline) 
พัฒน�ขึ้ น เป็ นพลั ง ง �นท�ง เลื อกทดแทนน้ำ � มั น เบนซิ น  
และใช้เป็นส�รเพิ่มออกเทนแทนส�รเติมออกซิเจนเอ็มทีบีอี  
(ด ูmethyl tertiary butyl ether) ซึง่หล�ยประเทศยกเลกิก�รใชไ้ปแลว้  
แก๊สโซฮอลมีเลขออกเทนสูงกว่�แต่ให้พลังง�นน้อยกว่�ส�รเติม
ออกซิเจนเอ็มทีบีอี ออกซิเจนที่เป็นส่วนประกอบในเอท�นอล  
(ดู ethanol) ช่วยให้ก�รเผ�ไหม้ภ�ยในห้องเครื่องสมบูรณ์และลด 
ก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์ ปัจจุบันมีจำ�หน�่ยอยู่ 2 ชนิด 
คือ แก๊สโซฮอล 91 (ดู gaohol 91) และแก๊สโซฮอล 95 (ดู gasohol  
95 และดู gasohol, หมวด พลังง�นทดแทน ประกอบ)

gasohol 91 แก๊สโซฮอล 91 
เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ�มันเบนซิน (ดู gasoline) ร้อยละ 90 
และเอท�นอล (ดู ethanol) ร้อยละ 10 เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล 
95 (ดู gasohol 95) แต่ม�ตรฐ�นของเบนซินที่นำ�ม�ผสมจะต่ำ�
กว่�รถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล 91 ได้ส่วนใหญ่เป็นรถรุ่นใหม่ที่เติม
เบนซิน 91 ม�ก่อน

gasohol 95 แก๊สโซฮอล 95 
เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของน้ำ�มันเบนซิน (ดู gasoline) ร้อยละ 
90 และเอท�นอล (ดู ethanol) ร้อยละ 10 ส�ม�รถใช้ทดแทน
น้ำ�มันเบนซิน 95 ได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆเพิ่มเติม  
และส�ม�รถเติมสลับหรือผสมกับน้ำ�มันเบนซินโดยไม่ต้องรอให้
น้ำ�มันหมดถัง รถยนต์ที่จะเติมแก๊สโซฮอล 95 ต้องเป็นรถระบบ
หัวฉีดที่ผลิตหลังปี พ.ศ. 2538 ยกเว้นบ�งรุ่น

gasoline, gasolene, benzin แกโซลีน, เบนซิน 
เชื้อเพลิงเหลวสำ�หรับเครื่องยนต์เผ�ไหม้ภ�ยในจุดระเบิดด้วย 
หัวเทียน ผลิตจ�กส่วนกลั่นเบ�ช่วงจุดเดือดประม�ณ 30-200  
องศ�เซลเซียสที่ได้จ�กก�รกลั่นน้ำ�มันดิบผสมกับน้ำ�มันที่ผ่�น
กระบวนก�รปรับปรุงโมเลกุลเพื่อเพิ่มเลขออกเทนในโรงกลั่นน้ำ�มัน
หล�ยชนดิและส�รเตมิแตง่ ในประเทศไทยเรยีกน้ำ�มนัเบนซนิ เชน่
เดียวกับประเทศในแถบยุโรป ในสหรัฐและประเทศแคน�ด�เรียก
แกโซลีน ในอังกฤษเรียกเพโทรล (ดู petrol) ในสมัยก่อนมีก�รเติม
ส�รอินทรีย์ที่มีตะกั่ว เช่น เททระเมทิลเลด (tetra methyl lead) 
เพื่อเพิ่มเลขออกเทน แต่เนื่องจ�กส�รตะกั่วเป็นอันตร�ยต่อระบบ
ประส�ทของมนุษย์ ปัจจุบันจึงใช้ส�รเติมออกซิเจนเอ็มทีบีอีแทน 
(ดู methyl tertiary butyl ether) และเรียกว�่น้ำ�มันไร้ส�รตะกั่ว 
ปัจจุบันมีจำ�หน่�ยอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ แกโซลีน 91 หรือ เบนซิน 91 
(ดู gasoline 91) และแกโซลีน 95 หรือ เบนซิน 95 (ดู gasoline 
95 และดู gasoline, หมวดก�รกลั่น ประกอบ)

gasoline 91 แกโซลีน 91, เบนซิน 91 
น้ำ�มันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินที่มีเลขออกเทน 91 (ดู octane  
number) 

gasoline 95 แกโซลีน 95, เบนซิน 95 
น้ำ�มันเชื้อเพลิงชนิดเบนซินที่มีเลขออกเทน 95 (ดู octane  
number)

gasoline gauging paste ครีมวัดน้ำ�มัน
ส�รเคมีที่ใช้วัดระดับน้ำ�มันในถังใต้ดิน (ดู underground tank)  
เปน็ครมีสชีมพใูชท้�ไมว้ดัถงั เมือ่น้ำ�ย�สมัผสักบัน้ำ�มนั จะเปลีย่นเปน็ 
สแีดงสด ทำ�ใหท้ร�บระดบัน้ำ�มนัในถงั อ�่นปรมิ�ตรน้ำ�มนัในถงัต�ม
ระดบัสแีดงทีป่ร�กฏบนไมว้ดัถงัโดยใชต้�ร�งปรบัเทยีบ (calibration 
table) ปกติ สถ�นีบริก�รน้ำ�มันจะวัดปริม�ณน้ำ�มันเป็นประจำ� 
ทกุวนัเพือ่จดัก�รสนิค�้คงเหลอื ตรวจสอบยอดข�ย และตรวจสอบ
ก�รสูญห�ยของน้ำ�มันด้วย

gear oil น้ำ�มันเฟืองท้�ย, น้ำ�มันเกียร์ 
น้ำ�มันที่ทำ�หน้�ที่หล่อลื่นเฟืองหรือเกียร์ ลดแรงเสียดท�นและ
สกึหรอ ทนคว�มรอ้นและต�้นปฏกิริยิ�ออกซเิดชนั ชะล�้งเศษโลหะ
จ�กหน�้ฟนัเกยีรท์ีเ่กดิจ�กก�รกระเทอืนและเสยีดส ีลดเสยีงดงัและ
ก�รสัน่สะเทอืนในเรอืนเกยีร ์ปอ้งกนัสนมิและก�รกดักรอ่น ในสว่น
ผสมควรมสี�รเตมิแตง่ทีช่ว่ยรบัแรงกดดว้ย ม�ตรฐ�นทีใ่ชใ้นปจัจบุนั
กำ�หนดโดยสถ�บันเอพีไอ (ดู American Petroleum Institute)  
มีค่�ดัชนีคว�มหนืด (viscosity index) เป็นตัวเลขต่�งๆ เช่น 
เบอร ์90 หรอื 100 เปน็ตน้ อกัษรทีเ่ปน็สญัลกัษณข์องน้ำ�มนัชนดินี้ 
คอื GL ต�มดว้ยตวัเลขทีเ่ปน็ไปต�มขอ้กำ�หนดของเครือ่งยนตแ์ตล่ะ
รุ่น เช่น GL-4 เบอร์ 90 

น้ำ�มันเฟืองท้�ยหรือน้ำ�มันเกียร์ชนิดหนึ่ง
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general market ตล�ดทั่วไป
ตล�ดผลิตภัณฑ์น้ำ�มันสำ�เร็จรูปและก๊�ซปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefi ed 
petroleum gas) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับอุตส�หกรรมขน�ดเล็ก
และประกอบอ�ห�ร บรรจุในถังขน�ดต่�งๆ

generator เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�
เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้�ที่ใช้น้ำ�มันดีเซล (ดู diesel fuel) เป็น
เชื้อเพลิงในก�รเดินเครื่อง สำ�หรับผลิตไฟฟ้�สำ�รองใช้ในสถ�นี
บริก�รเมื่อเกิดไฟฟ้�ดับหรือเมื่อมีก�รงดจ่�ยไฟฟ้�จ�กส�ยส่งเพื่อ
ปรับปรุงระบบ ปัจจุบันมีติดตั้งเฉพ�ะในสถ�นีบริก�รที่มียอดก�ร
จำ�หน่�ยน้ำ�มันสูงเท่�นั้น

grease จ�ระบี 
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดหนึ่ง ลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว เป็นส่วนผสม
ของน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�น ส�รเติมแต่งมีดัชนีคว�มหนืดสูงทำ�ให้
ใช้ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำ� ใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนต่�งๆ คุณสมบัติอื่นๆ 
ที่ควรพิจ�รณ�ในก�รเลือกใช้จ�ระบี ได้แก่ 1. คว�มอ่อนหรือแข็ง
ตัวของจ�ระบี (consistency) 2. จุดหยดของจ�ระบี (dropping 
point) 3. ส�รเติมแต่ง (ดู additive) 

government reserve น้ำ�มันสำ�รองที่รัฐบ�ลกำ�หนด
ปรมิ�ณน้ำ�มนัสำ�รองต�มกฎหม�ยทีร่ฐับ�ลกำ�หนดใหผู้ป้ระกอบก�ร
ต้องเก็บสำ�รองเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน โดยจะนำ�ไปใช้ในเชิงก�รค้�
ไม่ได้ห�กไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กรัฐบ�ล เป็นก�รสำ�รองต�มกฎหม�ย
เพิ่มเติมจ�กก�รสำ�รองน้ำ�มันเพื่อก�รพ�ณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบก�ร
ต้องดำ�เนินก�รเก็บสำ�รองเอง ไม่ใช่รัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเหมือน
ก�รสำ�รองน้ำ�มันท�งยุทธศ�สตร์ (ดู strategic petroleum reserve)

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�

จ�ระบี

grease type ชนิดของจ�ระบี จ�ระบี (ดู grease) ที่จำ�หน่�ย
อยู่ในท้องตล�ดมีคุณสมบัติสำ�หรับก�รใช้ง�นที่ต่�งกัน โดยทั่วไป
มีอยู่หล�ยชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่�งกันไปแต่ละชนิดดังต่อไปนี้
 ● จ�ระบีชนิดแคลเซียม (calcium grease) ทนน้ำ�แต่ไม่ 
  ทนคว�มร้อน
 ● จ�ระบีชนิดโซเดียม (sodium grease) ทนคว�มร้อน
  แต่ไม่ทนน้ำ�
 ● จ�ระบีชนิดอะลูมิเนียม (aluminium grease) ทนน้ำ�
  แต่ไม่ทนคว�มร้อน
 ● จ�ระบี แคลเซียมคอมเพล็กซ์ (calcium complex  
  grease) ทนน้ำ�และทนคว�มร้อนได้สูงรับแรงกดได้ดี
 ● จ�ระบีลิเทียม (lithiumgrease) ทนน้ำ�และทนคว�มร้อน
 ● จ�ระบีลิเทียมคอมเพล็กซ์ (lithium coทplex grease) 
  ทนน้ำ� ทนคว�มร้อนได้สูง และรับแรงกดได้ดี
 ● จ�ระบีคอลลอยดัลเคลย์ (colloidal clay grease)
     ทนน้ำ�และทนคว�มร้อนได้สูงม�กเป็นพิเศษ

เบอร์คว�มแข็งจ�ระบี 
NGLI No.

ระยะจม (1/10 มม) 
ที่ 25 องศ�เซลเซียส

000 445-475

00 400-430

0 355-385

1 310-340

2 265-295

3 220-250

4 175-205

5 130-160

6 85-115
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ียม

gross marketing margin (GMM) ส่วนต่�งขัน้ต้นในก�รตล�ด 
(จีเอ็มเอ็ม)
ส่วนต่�ง (spread) ระหว่�งร�ค�ข�ยปลีกหน้�สถ�นีบริก�ร  
(ด ูpump price) กบัร�ค�ข�ยสง่หน�้โรงกลัน่ (refinery wholesale 
price) ของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ โดยยังไม่ได้คำ�นึงถึงค่�ใช้จ่�ยท�ง
ก�รตล�ด เช่น เงินเดือนพนักง�น ค�่ขนส่ง ค�่เก็บรักษ�น้ำ�มัน
ในคลังน้ำ�มัน (oil terminal หรือ oil depot) ค่�โฆษณ�และ 
ส่งเสริมก�รจำ�หน�่ย ตลอดจนส่วนแบ่งก�รตล�ดให้กับผู้ประกอบ
ก�รค�้ปลีก (สถ�นีบริก�รน้ำ�มัน) ซึ่งอ�จทำ�ให้ค่� GMM ติดลบได้

GMM = ร�ค�ข�ยปลีกหน�้สถ�นีบริก�ร - ร�ค�ข�ยส่งหน�้โรงกลั่น

gross refining margin (GRM) ส่วนต่�งขั้นต้นในก�รกลั่น
น้ำ�มัน, ค่�ก�รกลั่น (จีอ�ร์เอ็ม)
ส่วนต่�ง (spread) ระหว่�งร�ค�น้ำ�มนัดบิกบัร�ค�น้ำ�มนัสำ�เรจ็รปู
หน้�โรงกลั่น โดยเอ�น้ำ�มันสำ�เร็จรูปทุกชนิดที่โรงกลั่นกลั่นได้ต�ม
สัดส่วนผลได้ผลิตภัณฑ์ (product yield) ม�คำ�นวณเป็นร�ค�ข�ย
เฉลีย่หน�้โรงกลัน่ หกัลบดว้ยตน้ทนุน้ำ�มนัดบิทกุชนดิทีโ่รงกลัน่ใชใ้น
ก�รกลั่น ออกม�เป็นค่� GRM ของโรงกลั่นนั้นๆ 

GRM = ร�ค�เฉล่ียของผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป - ต้นทุนเฉล่ียของน้ำ�มันดิบ
       ทุกชนิดหน�้โรงกลั่น  ทุกชนิดที่ใช้ในก�รกลั่น 

 

G-store (gas station store) จี-สโตร์ 
ร�้นจำ�หน�่ยสนิค�้ประเภทดสิเค�นตส์โตรห์รอืคอนวเีนยีนสส์โตรท์ี่
อยู่ในสถ�นีบริก�รน้ำ�มัน เป็นรูปแบบธุรกิจค้�ปลีกที่เข�้สู่เมืองไทย
ไม่ต่ำ�กว�่ 10 ปีแล้ว ก�รแข่งขันระหว่�งสถ�นีบริก�รน้ำ�มันที่ทวี
คว�มเข้มข้นขึ้น ทำ�ให้สถ�นีบริก�รฯ ต้องห�กลยุทธ์ท�งก�รตล�ด
ใหม่ๆ ม�เสริมเพื่อดึงลูกค้�และเพิ่มร�ยได้ เช่น ร�้นค�้ รวมทั้ง
ระบบสถ�นีบริก�รครบวงจร ได้แก่ บริก�รล้�งอัดฉีด เปลี่ยนถ�่ย
น้ำ�มนัหลอ่ลืน่ ตรวจเชค็เครือ่งยนต ์หรอืบรกิ�รหอ้งน้ำ�ทีส่ะอ�ดดว้ย

hand-operated grease pump ถังอัดจ�ระบีชนิดคันโยก 
อุปกรณใ์นก�รอัดจ�ระบ ี(ด ูgrease) ทีใ่ชค้นัโยก โดยบรรจุจ�ระบี
เข�้ในเครือ่งอดัจ�ระบแีลว้โยกคนัโยก เพือ่จ�่ยจ�ระบใีนตำ�แหนง่ที่
ต้องก�ร ปกติในระบบช่วงล่�งของรถยนต์มีจุดหมุนในระบบบังคับ
เลี้ยวหรือบริเวณลูกปืนล้อรถ ที่ต้องอัดจ�ระบีเพื่อหล่อลื่น ลดก�ร
เสียดสี และเพื่อยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของชิ้นส่วน

green oil น้ำ�มันเขียว 
น้ำ�มันดีเซล (ดู diesel fuel) ที่เติมส�รเคมีให้เป็นสีเขียวเพื่อให้
แตกต่�งจ�กน้ำ�มันดีเซลที่ใช้ทั่วไปต�มโครงก�รที่รัฐบ�ลริเริ่มในปี 
พ.ศ. 2544 เพื่อช่วยเหลือช�วประมงให้ซื้อเชื้อเพลิงได้ในร�ค�ถูก  
และเพื่อสกัดกั้นก�รลักลอบนำ�เข้�น้ำ�มันเถื่อนจ�กประเทศเพื่อน
บ้�น (ดู oil smuggling) โดยรัฐบ�ลยกเว้นภ�ษี กรมสรรพส�มิต 
อ�กรศุลก�กรและภ�ษีมูลค่�เพิ่ม ทำ�ให้ร�ค�ถูกกว่�น้ำ�มันดีเซล
ทัว่ไปประม�ณ 3-4 บ�ทตอ่ลติร โดยจำ�หน�่ยผ�่นเรอืบรรทกุน้ำ�มนั
และเรือสถ�นีบริก�รต�มจุดต่�งๆ ในเขตต่อเนื่องน่�นน้ำ�ทะเลไทย
ซึ่งอยู่ในระยะ 30 ไมล์ทะเลจ�กแนวช�ยฝั่ง

เรือสถ�นีบริก�ร (Tanker)

hand-operated oil bucket pump, oil bucket pump  
เครื่องอัดน้ำ�มันเกียร์เฟืองท้�ย 
เครื่องมือที่ใช้เติมน้ำ�มันเกียร์เฟืองท้�ย (ดู gear oil) ของรถยนต์ 
จ่�ยน้ำ�มันโดยใช้คันโยก บ�งรุ่นส�ม�รถแจ้งปริม�ตรน้ำ�มันเกียร์  
ที่จ่�ยออกไปได้

ถังอัดจ�ระบีชนิดคันโยก

เครื่องอัดน้ำ�มันเกียร์เฟืองท้�ย 
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head count จำ�นวนรวมบุคล�กร 
จำ�นวนบุคล�กร ซึ่งประกอบด้วย พนักง�นประจำ� (ดู full-time 
employee, FTE) ผู้รับเหม�และพนักง�นชั่วคร�ว เป็นก�รนับ
จำ�นวนบุคล�กรเพื่อก�รสร�้งประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รบริห�รง�น
ด้�นบุคคล

heavy crude, heavy crude oil น้ำ�มันดิบชนิดหนัก
น้ำ�มันดิบท่ีมีส�รประกอบไฮโดรค�ร์บอนประเภทพ�ร�ฟินโมเลกุล 
ใหญ่ม�ก มีคว�มหนืดและคว�มหน�แน่นสูง เมื่อกลั่นจะให้ 
น้ำ�มันเต� (ดู fuel oil) ในปริม�ณม�ก (ดู heavy crude, หมวด
ก�รกลั่น ประกอบ)

heavy duty motor oil (HDMO) น้ำ�มันหล่อลื่นประเภทง�น
หนัก (เอชดีเอ็มโอ) 
น้ำ�มันเครื่องที่ใช้ในภ�คขนส่ง อ�ทิ รถบรรทุกสินค�้ รถโดยส�ร
ขน�ดใหญ ่เรอืเดนิทะเล และเรอืประมง ทีใ่ชน้้ำ�มนัดเีซล (ด ูdiesel 
fuel) เป็นเชื้อเพลิง

high pressure sodium lamp หลอดโซเดียมคว�มดันสูง 
หลอดไฟทีใ่ชใ้นง�นทีต่อ้งก�รปรมิ�ณแสงสว�่งม�ก แตส่ขีองแสงจะ
ไมส่มดลุเหมอืนหลอดโลหะเฮไลด ์เปน็หลอดทีม่ปีระสทิธภิ�พสงูสดุ
ในบรรด�หลอดปลอ่ยประจคุว�มดนัสงูทัง้หมด ปจัจบุนัส�ม�รถผลติ
หลอดที่มีประสิทธิภ�พได้ถึง 157 ลูเมนต่อวัตต์ (lumens/watt)

high pressure tank ถังแรงดันสูง
ถังที่ได้รับก�รออกแบบสำ�หรับก�๊ซปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefied 
petroleum gas) ใหร้บักบัก�รอดัแรงดนัเอ�ไวเ้พื่อใหก้�๊ซมแีรงดนั
ต�มปกติของบรรย�ก�ศ ต�มกฎหม�ยประเทศไทยโดยสำ�นักง�น
ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม (ม.อ.ก.) กำ�หนดให้ถังก๊�ซรถยนต์ต้องทน
แรงดันได้ 500 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว หรือ 33 บ�ร์ เนื่องจ�กก๊�ซ
ปิโตรเลียมเหลวมีสถ�นะเป็นของเหลว จึงไม่จำ�เป็นต้องใช้ถังเหล็ก
หน�ในก�รเก็บ โดยทั่วไปจะใช้ถังที่ทำ�ด้วยเหล็กแผ่นหน�ประม�ณ 
2.5 มิลลิเมตร

high pressure water pump ปั๊มน้ำ�คว�มดันสูง, ปั้มน้ำ�แรง
ดันสูง
ปัม๊น้ำ�ทีเ่พิม่คว�มดนัใหน้้ำ�ทีใ่ชท้ำ�คว�มสะอ�ด เชน่ ล�้งรถ ทำ�คว�ม
สะอ�ดพื้นล�นจำ�หน่�ยน้ำ�มัน ทำ�คว�มสะอ�ดร�งระบ�ยน้ำ�  
หรอื ล�้งเครือ่งปรบัอ�ก�ศ เปน็ตน้ อปุกรณป์ระกอบดว้ย มอเตอร ์
ปั๊ม ส�ยน้ำ�คว�มดันสูง และปืนฉีดน้ำ�คว�มดันสูง

highway sign ป้�ยเครื่องหม�ยก�รค้�บนท�งหลวง 
ป้�ยที่ติดตั้งบริเวณด้�นหน้�ของสถ�นีบริก�ร ทำ�หน้�ที่เดียวกัน
กับป้�ยสัญลักษณ์หรือตร�เครื่องหม�ยก�รค้� (ดู identification 
sign) แต่มีขน�ดสูงใหญ่กว่�ป้�ยปกติ เพื่อให้มองเห็นได้จ�กระยะ
ไกล ผู้รับบริก�รส�ม�รถชะลอคว�มเร็วรถได้ทันและเลี้ยวรถเข้�
ม�ใช้บริก�รได้โดยปลอดภัย ด้�นล่�งของป้�ยมักมีป�้ยแสดงร�ค�
ของแต่ละผลิตภัณฑ์และข้อมูลก�รให้บริก�รอื่นๆ ในสถ�นีบริก�ร
ด้วย (ดู price sign ประกอบ)

hoist เครื่องยกรถ 
เครื่องยกรถเพื่อก�รตรวจ ซ่อมบำ�รุงบริเวณใต้ท้องรถ หรือเพื่อ
ล้�งรถ ปัจจุบันมีทั้งระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้� โดยติดตั้งอยู่
ในอ�ค�รเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง (lube bay) หรือนอกอ�ค�ร  
มีพื้นที่ให้รถเข้�ไปจอดเหนือเครื่องยกรถ มีแกนโลหะทรงกระบอก 
ระบบไฮดรอลกิดนัรถใหย้กสงูขึน้ เพือ่สะดวกในก�รทำ�ง�นหรอือ�จ
ติดตั้งเครื่องยกรถบริเวณที่ล้�งรถเพื่อยกรถให้ลอยขึ้น สะดวกต่อ 
ก�รล้�ง อัด ฉีด บริเวณใต้ท้องรถด้วยน้ำ�แรงดันสูง เคร่ืองยกรถระบบ
ไฟฟ้�มีทั้งชนิดสองเส�และสี่เส�

hand rotary pump ปั๊มมือหมุน 
อุปกรณ์ก�รสูบน้ำ�มันด้วยมือ โดยทั่วไปติดตั้งหรือใช้ง�นกับ 
ถังบรรจุขน�ด 200 ลิตร ประกอบด้วยท่อโลหะที่ต่อจ�กปั๊มลงไป
แช่ในถัง ควบคุมก�รทำ�ง�นด้วยมือหมุนเพื่อให้ปั๊มดูดจ่�ยน้ำ�มัน
ออกจ�กถังบรรจุ

ปั๊มมือหมุน

เครื่องยกรถชนิด 2 เส� แบบใช้ไฟฟ้�
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ียม hose ส�ยจ่�ยน้ำ�มัน 
ท่อที่ต่อออกม�จ�กตู้จ่�ยน้ำ�มัน (ดู dispensing pump) ทำ�
ด้วยย�งสังเคร�ะห์ ตู้จ่�ยน้ำ�มันจะสูบน้ำ�มันขึ้นจ�กถังใต้ดิน (ดู  
underground tank) ผ�่นไสก้รองภ�ยในตูจ้�่ยน้ำ�มนัแลว้สง่น้ำ�มนัม�
ต�มส�ยจ�่ยน้ำ�มนั (ซึง่ควบคมุโดยมอืจ�่ยน้ำ�มนัเพือ่จำ�หน�่ยน้ำ�มนั
ให้กับผู้เข้�ม�รับบริก�รในสถ�นีบริก�รน้ำ�มัน ส�ยจ่�ยน้ำ�มันทั่วไป 
มีทั้งส�ยชั้นเดียว ส�ย 2 ชั้น และส�ยที่ใช้กับระบบดูดไอน้ำ�มัน
กลับด้วย (ดู vapor recovery) 

hydraulic oil น้ำ�มันไฮดรอลิก
น้ำ�มนัทีท่ำ�หน�้ทีเ่ปน็ตวักล�งในก�รสง่ถ�่ยพลงัง�นไปยงัสว่นต�่งๆ 
ของระบบไฮดรอลิกผ่�นตัวกระทำ� เช่น กระบอกสูบ หรือมอเตอร์ 
ไฮดรอลิกในอุตส�หกรรม และใช้ป้องกันก�รรั่วไหลของระบบได้ 
มีสมบัติที่สำ�คัญคือมีสภ�พอัดได้ต่ำ� (low compressibility) จึง
ทำ�ให้ก�รส่งถ่�ยพลังง�นมีประสิทธิภ�พ นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถทน
ต่อภ�วะที่มีคว�มดันสูงและอุณหภูมิสูง

hydraulic power steering fluid น้ำ�มันพวงม�ลัยไฮดรอลิก
น้ำ�มันสำ�หรับระบบพวงม�ลัยท่ีควบคุมด้วยแรงดันจ�กน้ำ�มันไฮดรอลิก 
ที่อัดด้วยลูกสูบ ทำ�ให้พวงม�ลัยเบ�และควบคุมได้ง่�ย ข้อกำ�หนด
น้ำ�มันพวงม�ลัยไฮดรอลิกขึ้นอยู่กับข้อกำ�หนดของรถยนต์ 

hose swivel ข้อต่อส�ยจ่�ยน้ำ�มันบิดได้
ข้อต่อที่อยู่ระหว่�งมือจ่�ยน้ำ�มัน (ดู nozzle) และส�ยจ่�ยน้ำ�มัน 
(ดู hose) เพื่อให้บังคับและควบคุมส�ยจ่�ยน้ำ�มันให้หมุนได้ง่�ย
และสะดวกต�มทศิท�งทีต่อ้งก�รโดยอสิระทัง้ในกรณเีตมิน้ำ�มนัและ
กรณีเก็บส�ยจ่�ยให้เข้�ที่

ส�ยจ่�ยน้ำ�มัน 

ส�ยจ่�ยน้ำ�มันชนิด 2 ชั้น 

ข้อต่อบริเวณส�ยจ่�ย

เพื่อให้ส�ยจ่�ยน้ำ�มัน

หมุนได้โดยอิสระ

ข้อต่อส�ยจ่�ยน้ำ�มันบิดได้

ระบบพวงม�ลัยไฮโดรลิก

hydrometer ไฮโดรมิเตอร์ 
อุปกรณ์วัดค่�คว�มถ่วงจำ�เพ�ะของของเหลว ใช้ตรวจสอบสมบัติ
ของน้ำ�มันที่ส่งม�จ�กคลังน้ำ�มันก่อนรับน้ำ�มันเข้�ถังเก็บน้ำ�มันเพื่อ
จำ�หน่�ย ค่�คว�มถ่วงจำ�เพ�ะของน้ำ�มันแต่ละประเภทจะแสดง
อยู่ในใบส่งน้ำ�มันของรถที่บรรทุกน้ำ�มันนั้นๆ ผู้ประกอบก�รสถ�นี
บริก�รต้องตรวจค่�คว�มถ่วงจำ�เพ�ะของน้ำ�มันประเภทต่�งๆ ว่�
ถูกต้องตรงกับที่แสดงในใบส่งน้ำ�มันก่อนรับน้ำ�มัน ทั้งนี้เป็นไปต�ม
กฎหม�ยทีบ่งัคบัใหท้กุสถ�นบีรกิ�รตอ้งมไีฮโดรมเิตอรเ์พือ่ตรวจสอบ
สมบัติของน้ำ�มัน

ไฮโดรมิเตอร์ซึ่งใช้วัดคว�มถ่วงจำ�เพ�ะของน้ำ�มัน
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identification sign (ID sign) ป้�ยสัญลักษณ์หรือตร�เคร่ืองหม�ย 
ก�รค้� (ไอดี ไซน์) 
ป้�ยที่แสดงสัญลักษณ์หรือตร�เครื่องหม�ยก�รค้�ของบริษัทผู้ให้
บริก�ร ติดตั้งบริเวณด้�นหน�้ของสถ�นีบริก�ร อ�จอยู่ตรงกล�ง 
ด�้นซ�้ย หรอืด�้นขว� ขึน้อยูก่บัก�รออกแบบใหเ้หม�ะสมในแตล่ะ
สถ�นีบริก�ร แต่ต้องมองเห็นได้ง�่ยและชัดเจนแก่ผู้ใช้รถทั่วไป

import parity price ร�ค�นำ�เข�้ต�มค�่เสมอภ�ค
ร�ค�ต้นทุนของก�รนำ�เข้�น้ำ�มันสำ�เร็จรูปจ�กต่�งประเทศม�ยัง
ประเทศไทย โดยใช้ร�ค�น้ำ�มันในตล�ดจรที่สิงคโปร์เป็นฐ�นเทียบ 
รวมกับค่�ประกันภัยในก�รขนส่งน้ำ�มันท�งเรือ ค่�คว�มสูญห�ย 
(loss) ค�่ระว�งหรอืค�่ขนสง่ (freight) ค�่จดัเกบ็น้ำ�มนั (handling 
cost) และภ�ษีศุลก�กรนำ�เข้�น้ำ�มัน (import duty) ดังนั้น 

  

=

kilo barrels per day (KBD) พันบ�ร์เรลต่อวัน (เคบีดี)
ปริม�ณน้ำ�มันคิดเป็นพันบ�ร์เรลต่อวัน เช่น โรงกลั่นน้ำ�มันแห่ง
นี้ กลั่นน้ำ�มันได้ 300 KBD หม�ยถึง กลั่นได้ 300,000 บ�ร์เรล
ต่อวัน เป็นต้น

kiosk คิออสก์
สถ�นีบริก�รน้ำ�มันขน�ดเล็ก อ�จมีตู้จำ�หน่�ยน้ำ�มัน (ดู dispensing 
pump) เพียง 1-3 ตู้จ่�ย หรือมีน้ำ�มันเชื้อเพลิงจำ�หน่�ยไม่ครบ
ทุกชนิด มีถังบรรจุน้ำ�มันใต้ดิน (ดู underground tank) หรือถัง
น้ำ�มันบ�งชนิดตั้งอยู่บนดิน บ�งครั้งจึงเรียกสถ�นีน้ำ�มันประเภทนี้
ว่�ปั๊มถังลอย

lambda feedback control, fumigation system ระบบดูด
แบบแปรผันต�มค่�แลมบ์ด�ป้อนกลับ
ระบบดดูจ�่ยก�๊ซทีค่วบคมุดว้ยมอเตอรแ์บบขัน้ (stepping motor) 
ก�รทำ�ง�นจะถกูควบคมุโดยก�รใชส้ญัญ�ณแยกยอ่ยไปหล�ยๆ แบบ 
ในแตล่ะรุน่อ�จมขีอ้แตกต�่งกนัเลก็นอ้ย สญัญ�ณสว่นใหญท่ีใ่ชจ้ะ
มีหน้�ที่แตกต่�งกัน

leakage flow rate อัตร�ก�รไหลลดลงเพร�ะก�รรั่วไหล
ระบบไฮดรอลิกที่ทำ�ง�นไม่สมบูรณ์เกิดจ�กน้ำ�มันไฮดรอลิกรั่วไหล 
ก�รรักษ�อัตร�ก�รไหลและคว�มดันในระบบมีคว�มสำ�คัญที่จะ
ทำ�ให้ระบบทำ�ง�นได้เต็มประสิทธิภ�พ ก�รรั่วไหลอ�จเกิดได้ที่ปั๊ม
สำ�หรับอัดน้ำ�มันไฮดรอลิกให้มีแรงดันสูงขึ้น ว�ล์วหรืออุปกรณ์
สำ�หรับควบคุมแรงดัน ท่อน้ำ�มันไฮดรอลิก รวมทั้งชุดลูกสูบและ
กระบอกสูบ

legacy system ระบบดั้งเดิม
ระบบ วิธีก�ร หรือเทคโนโลยี รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ในระบบ
เดิมที่เคยใช้ม� ทั้งนี้เพื่อไว้เปรียบเทียบกับระบบใหม่ที่นำ�ม�ใช้ใน
องค์กรในเวล�ต่อม�

light distillate ส่วนกลั่นเบ�, ดิสทิลเลตเบ�
น้ำ�มนัเบ�ทีไ่ดจ้�กก�รกลัน่น้ำ�มนัดบิในหอกลัน่ลำ�ดบัสว่นทีค่ว�มดนั
บรรย�ก�ศในโรงกลัน่น้ำ�มนั ผลติภณัฑน์้ำ�มนัเบนซนิ (ด ูgasoline) 
และน้ำ�มันก๊�ด (ดู kerosene) จัดอยู่ในกลุ่มนี้ 

line leak detector เครือ่งตรวจห�รอยรัว่ซมึของระบบจ�่ยน้ำ�มนั 
อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในระบบวัดน้ำ�มันอัตโนมัติ ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบ
ก�รรัว่ซมึของก�รจ�่ยน้ำ�มนัและทอ่ท�งเดนิน้ำ�มนัภ�ยในระบบ ห�ก
ตรวจพบก�รรัว่ซมึในปรมิ�ณผดิปกต ิเครือ่งตรวจจะแจง้เตอืนหรอื
ตัดระบบก�รจ่�ยน้ำ�มันทันที

independent oil ผู้ค้�น้ำ�มันอิสระ
ผูค้�้ร�ยยอ่ยทีไ่มไ่ดเ้ปน็ผูค้�้ต�มม�ตร� 6 ของ พระร�ชบญัญตันิ้ำ�มนั 
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2521

industrial lubricant market ตล�ดน้ำ�มันหล่อลื่นอุตส�หกรรม
ตล�ดผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำ�หรับอุตส�หกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรกล
หนัก มีแรงกดดันสูง เช่น รถยกของหนัก ผลิตภัณฑ์จึงต่�งจ�ก
ผลติภณัฑน์้ำ�มนัหลอ่ลืน่ทีใ่ชใ้นรถยนตแ์ละย�นพ�หนะอืน่ ตวัอย�่ง
เช่น น้ำ�มันไฮดรอลิก น้ำ�มันหล่อลื่นชนิดต�่งๆ รวมถึงจ�ระบี

industrial oil market ตล�ดน้ำ�มันอุตส�หกรรม 
ตล�ดน้ำ�มันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงง�น
อุตส�หกรรม และเครื่องมือหนัก (heavy equipment)  
ในอุตส�หกรรมก่อสร�้ง

industrial oil product ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันที่ใช้ในอุตส�หกรรม
ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันเครื่องที่ใช้กับเครื่องจักรกลขน�ดใหญ่ และต้องมี
สมบัติหล่อลื่นที่ส�ม�รถทนแรงเสียดท�นสูงหรือแรงดันสูงได้

kerosene น้ำ�มันก๊�ด, เคโรซีน
น้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ได้จ�กก�รกลั่นน้ำ�มันดิบในหอกลั่นลำ�ดับส่วนที่
คว�มดันบรรย�ก�ศในโรงกลั่นน้ำ�มัน ส่วนกลั่นที่จุดเดือดระหว่�ง 
150-300 องศ�เซลเซียส ประกอบด้วยพ�ร�ฟิน แนฟท�และ 
แอโรแมติกส์ ผสมในอัตร�ส่่วนต่�งๆ กัน เป็นของเหลวใส ไม่มีสี  
ว�งจำ�หน่�ยโดยบรรจุในภ�ชนะสีน้ำ�เงินหรือเติมสีย้อมสีน้ำ�เงิน 
ใช้เป็นน้ำ�มันเชื้อเพลิงสำ�หรับเครื่องบินไอพ่นและอุตส�หกรรมที่
ต้องก�รก�รเผ�ไหม้ที่สะอ�ด รวมทั้งเป็นเชื้อเพลิงสำ�หรับทำ�คว�ม
อบอุ่นในเมืองหน�ว (ดู kerosene, หมวดก�รกลั่น ประกอบ) 
 

ร�ค�น้ำ�มันในตล�ดจรที่สิงคโปร์ + ค�่ขนส่ง 
+ ค่�ประกันภัย + ค่�จัดเก็บน้ำ�มัน + ภ�ษีศุลก�กรนำ�เข้�

ร�ค�นำ�เข้�
ต�มค่�เสมอภ�ค
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ียม liquefied petroleum gas (LPG) ก๊�ซปิโตรเลียมเหลว,  
ก�๊ซหุงต้ม (แอลพีจี)
ก๊�ซผสมประกอบด้วยก๊�ซบิวเทนและก�๊ซโพรเพนในสัดส่วนต�่งๆ 
กัน เช่น ก�๊ซบิวเทนร้อยละ 50 และก�๊ซโพรเพนร้อยละ 50 ไม่มี
ส ีไมม่กีลิน่ มสีภ�วะเปน็ก�๊ซทีอ่ณุหภมูหิอ้งและคว�มดนับรรย�ก�ศ
ปกต ิส�ม�รถอดัเปน็ของเหลวภ�ยใตค้ว�มดนัสงูประม�ณ 7-8 kg/
cm2 ทีอ่ณุหภมูปิกต ิกอ่นบรรจถุงัเหลก็สำ�หรบัจำ�หน�่ยเพือ่ใชใ้นครวั
เรือนและใช้กับรถยนต์ ขณะใช้ง�นของเหลวจะขย�ยตัวเป็นก๊�ซ
ผ่�นว�ล์ว (ก๊�ซขย�ยตัว 250 เท่�เทียบกับก๊�ซปิโตรเลียมเหลว 
เพื่อคว�มปลอดภัยผู้ผลิตจะเติมส�รที่มีกลิ่นฉุน เช่น ส�รอินทรีย์
ในกลุ่มเมอร์แคปทัน (mercaptan) ที่มีกำ�มะถันเป็นองค์ประกอบ
เพื่อให้ผู้ใช้ทร�บเมื่อเกิดก�รรั่วไหล 

loading area บริเวณรับน้ำ�มัน 
บริเวณที่รับหรือถ่�ยน้ำ�มัน ภ�ยในคลังน้ำ�มันหม�ยถึงบริเวณที่รถ
น้ำ�มนัเข�้ไปรบัน้ำ�มนัจ�กบรเิวณจ�่ยน้ำ�มนัภ�ยในคลงัน้ำ�มนั โดยมี
ทัง้ก�รจ�่ยน้ำ�มนัจ�กทอ่จ�่ยน้ำ�มนัจ�กด�้นบนของรถบรรทกุน้ำ�มนั 
หรือจ่�ยน้ำ�มันจ�กท่อด้�นล่�งของรถเข้�สู่ถังบรรจุของรถบรรทุก
น้ำ�มัน สำ�หรับภ�ยในสถ�นีบริก�รหม�ยถึงบริเวณที่รถน้ำ�มันม�
ถ่�ยน้ำ�มันเพื่อบรรจุลงถังใต้ดิน (ดู underground tank) บริเวณ
รบัน้ำ�มนัภ�ยในสถ�นบีรกิ�รเปน็พืน้ทีด่�้นข�้งของสถ�นบีรกิ�รทีก่อ่
เป็นคอนกรีตล้อมรอบเพื่อกันน้ำ�มันหกหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
มีท่ออะลูมิเนียมจำ�นวนเท่�กับจำ�นวนถังใต้ดิน มีสีและป้�ยแสดง
ผลิตภัณฑ์และคว�มจุของถังอย่�งชัดเจน เพื่อป้องกันก�รสับสน
และลงน้ำ�มันผิดประเภท

loyalty program ลอยัลตีโปรแกรม
โปรแกรมท�งก�รตล�ดทีอ่อกแบบโดยอ�ศยัขอ้มลูจ�กก�รวเิคร�ะห์
ลูกค้� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งพฤติกรรมก�รซื้อของลูกค�้ เป็นแนวท�ง
ในก�รพัฒน�ปรับปรุงก�รดำ�เนินก�รเพื่อจูงใจลูกค้�ให้กลับม�ใช้
บริก�รเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง ตัวอย�่งเช่น ก�รสะสมแต้ม ก�รลด
ร�ค� ก�รแลกซื้อ หรือแจกแถม เป็นต้น

LPG dispenser ปั๊มสำ�หรับจ�่ยก๊�ซปิโตรเลียมเหลว
ปั๊มสำ�หรับจ่�ยก๊�ซในสถ�นีบริก�ร
ก๊�ซปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefied 
petroleum gas) แตกต�่งจ�กปั๊ม
สำ�หรับจ่�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิง และ
ต้องให้ก�รดูแลและซ่อมบำ�รุงอย่�ง
ใกล้ชิดอยู่เสมอ

LPG engine เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊�ชปิโตรเลียมเหลว
เครื่องยนต์ที่ถูกดัดแปลงและปรับแต่งระบบก�รจ่�ยเชื้อเพลิงให้
ส�ม�รถใช้ก�๊ซปิโตรเลียมเหลว (ดู liquefied petroleum gas)  
ในก�รจุดระเบิดแทนเชื้อเพลิงจ�กน้ำ�มัน ในประเทศไทยมีก�ร
ดัดแปลงระบบก�รจ่�ยเชิ้อเพลิงของเครื่องยนต์ในรถยนต์นั่งส่วน
บคุคลและรถยนตส์�ธ�รณะเพือ่ใชแ้ทนระบบน้ำ�มนัเชือ้เพลงิ (fuel 
system) เดมิของรถ หรอืเพือ่ใชเ้ปน็พลงัง�นท�งเลอืกเมือ่เกดิวกิฤติ
น้ำ�มันโลกเมื่อปีพ.ศ. 2525
 
LPG engine system ระบบเครื่องยนต์สำ�หรับก๊�ซปิโตรเลียม
เหลว
ระบบทีต่ดิตัง้เพือ่รกัษ�ประสทิธภิ�พของรถยนตท์ีใ่ชก้�๊ซปโิตรเลยีม
เหลว (ดู liquefied petroleum gas) เป็นเชื้อเพลิงแทนระบบ
น้ำ�มัน โดยไม่ให้กำ�ลังแรงม้�ตกลงขณะจุดระเบิด เนื่องจ�กค่�แรงบิด 
ของก�รใชก้�๊ซแอลพจีนีอ้ยกว�่แรงบดิสงูสดุทีไ่ดร้บัจ�กก�รใชน้้ำ�มนั
เบนซิน (ดู gasoline) ประม�ณร้อยละ 25 และน้ำ�หนักของก๊�ซ
แอลพีจีเบ�กว่�น้ำ�มันเบนซิน จึงทำ�ให้มีปริม�ณคว�มสิ้นเปลือง
ในก�รใช้ม�กกว่�น้ำ�มันเบนซินประม�ณร้อยละ 15-20 แต่ก๊�ซ
แอลพีจีเผ�ไหม้หมดจดกว่� จึงมีเถ้�ที่เกิดจ�กก�รเผ�ไหม้ (ash) 
น้อยกว่�เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำ�มันเบนซิน และก�รเผ�ไหม้่ภ�ยในห้อง
เผ�ไหม้ (combustion chamber) ที่สมบูรณ์กว่� ทำ�ให้เกิดก�๊ซ
ค�ร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) น้อยกว่�เครื่องยนต์
เบนซิน

LPG nozzle หัวจ่�ยก๊�ซปิโตรเลียมเหลว 
หวัฉดีจ�่ยก�๊ซ มลีกัษณะเฉพ�ะแตกต�่งจ�กหวัจ�่ยน้ำ�มนัเชือ้เพลงิ 
(ดู nozzle) ต้องดูแลและซ่อมบำ�รุงอยู่เสมอ ใช้จ่�ยก๊�ซเพื่อบรรจุ
ในถังก๊�ซสำ�หรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบก๊�ซปิโตรเลียมเหลวเท่�นั้น 
ไมเ่หม�ะสำ�หรบัถงัก�๊ซปโิตรเลยีมเหลวสำ�หรบัครวัเรอืนเพร�ะอ�จ
เกิดอันตร�ยร้�ยแรงได้และผิดกฎหม�ย 

ปั๊มสำ�หรับจ่�ยก๊�ซปิโตรเลียมเหลว

หัวจ่�ยก๊�ซปิโตรเลียมเหลว
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การตลาดและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณ
ฑ์ปิโตรเลียม

 LPG station สถ�นีบริก�รก�๊ซปิโตรเลียมเหลว
สถ�นีจำ�หน่�ยก๊�ซปิโตรเลียมเหลว รูปแบบคล้�ยกับสถ�นีบริก�ร
น้ำ�มัน แต่ต�่งกันทั้งผลิตภัณฑ์ ถังกักเก็บ ปั๊มและหัวจ�่ย จำ�หน่�ย
ให้รถยนต์ที่มีอุปกรณ์ม�ตรฐ�นสำ�หรับก๊�ซปิโตรเลียมเหลวเท่�นั้น 
ปัจจุบันอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของกรมธุรกิจพลังง�น กระทรวง
พลังง�น (เดิมกรมโยธ�ธิก�ร กระทรวงมห�ดไทย) ซึ่งเป็นไป
ต�มประก�ศกระทรวงพลังง�นเรื่องหลักเกณฑ์และม�ตรฐ�น
คว�มปลอดภัยของสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติที่กรมธุรกิจพลังง�น
มีอำ�น�จหน้�ที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 ออกต�ม พ.ร.บ. วัตถุ
อันตร�ย พ.ศ. 2535 และระเบียบกรมธุรกิจพลังง�น ประก�ศกรม
ธุรกิจพลังง�น ออกต�มประก�ศกระทรวงพลังง�นและประก�ศ 
คณะปฏิวัติฉบัับที่ 28 ว่�ด้วยก�รบรรจุก๊�ซปิโตรเลียมเหลว 

LPG station permit ก�รขออนุญ�ตก่อสร้�งสถ�นีบริก�ร
ปิโตรเลียมเหลว 
ก�รขออนุญ�ตก่อสร้�งสถ�นีบริก�รและจำ�หน่�ยก๊�ซปิโตรเลียม
เหลว (ดู liquefied petroleum gas) อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมดูแลของ 
กรมธุรกิจพลังง�น กระทรวงพลังง�น ต�มข้ันตอนและร�ยละเอียด
เช่นเดียวกับก�รขออนุญ�ตก่อสร้�งสถ�นีบริก�รก๊�ซเอ็นจีวี (ดู NGV 
station permit ประกอบ)

LPG tank for automotive market, pressurized fuel tank 
ถังก�๊ซปิโตรเลียมเหลวสำ�หรับรถยนต์
ถังก๊�ซปิโตรเลียมเหลวที่ออกแบบเพื่อติดตั้งในรถยนต์ มีหล�ย
ขน�ดตั้งแต่ 25, 36, 48, 58, 64, 75 และ 96 ลิตร ขน�ด 25-
36 ลิตรนิยมใช้กับส�มล้อรับจ�้ง ขน�ด 48 ลิตรติดตั้งในรถยนต์
ขน�ดเครื่องยนต์ 1,500-1,600 ซีซี ขน�ด 58 ลิตรขึ้นไปนิยมใช้
กับรถยนต์นั่งที่มีขน�ดใหญ่

สถ�นีบริก�รก๊�ซปิโตรเลียมเหลว

lube pit หลุมเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง 
พื้นที่สำ�หรับง�นตรวจซ่อมบำ�รุงรถยนต์ในสถ�นีบริก�ร มีบันไดลง
ด�้นล�่งเพือ่ตรวจซอ่มบำ�รงุใตท้อ้งรถ ภ�ยในหลมุเปลีย่นถ�่ยน้ำ�มนั
เครื่อง มักมีถ�ดเลื่อนเพื่อรองรับน้ำ�มันเครื่องที่ถ่�ยออกม�ที่เรียก
ว�่น้ำ�มันดำ� เพื่อเก็บในถังน้ำ�มันเสีย (ดู waste oil tank) ซึ่งฝัง
อยู่ใต้ดิน ผนังด้�นในหลุมเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่องอ�จมีตู้สำ�หรับใส่
เครื่องมือช่�งที่จำ�เป็นเพื่อสะดวกต่อก�รหยิบใช้ บริเวณพื้นหลุมมัก
ทำ�จดุรบัน้ำ�จ�กก�รล�้งทำ�คว�มสะอ�ดหลมุใหน้้ำ�ไหลไปรวมกนัทีจ่ดุ
เดียวเพื่อคว�มสะดวกในก�รทำ�คว�มสะอ�ด ห�กมีน้ำ�มันเครื่องหก 
มกัใชข้ีเ้ลือ่ยดดูซบัเพือ่กนัพนกัง�นลืน่หกลม้ขณะทำ�ง�นอยูด่�้นล�่ง

บริเวณหลุมเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง 

lube tag ป้�ยเตือนคว�มจำ�, ป้�ยห้อยคอพวงม�ลัย 
แผ่นกระด�ษเล็กๆ บันทึกระยะท�งรวมที่รถวิ่ง วันเดือนปีของ 
ก�รรับบริก�รเปลี่ยนน้ำ�มันเครื่อง ไส้กรองน้ำ�มันเครื่อง ไส้กรอง
อ�ก�ศครัง้ล�่สดุ ฯลฯ รวมทัง้กำ�หนดนดัเพือ่เตอืนใหเ้จ้�ของรถยนต์
นำ�รถม�รับบริก�รในครั้งต่อไป
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ียม magnetic breakaway อุปกรณ์ตัดก�รจ่�ยน้ำ�มันด้วยแม่เหล็ก 
อปุกรณต์ดัก�รจ�่ยน้ำ�มนักรณทีีส่�ยจ�่ยน้ำ�มนัหลดุหรอืถกูกระช�ก
ข�ดออกจ�กตู้จ่�ยน้ำ�มัน (ดู dispensing pump) โดยอุบัติเหตุ  
เพื่อป้องกันก�รรั่วไหลของน้ำ�มันเพื่อให้เกิดคว�มปลอดภัยขณะให้
บริก�ร

maintenance plan ก�รว�งแผนก�รบำ�รุงรักษ� 
กระบวนก�รว�งแผนหรือกำ�หนดแนวท�งกระบวนก�รซ่อมบำ�รุง
หรือบำ�รุงรักษ�เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่�งๆ ถือเป็นหัวใจสำ�คัญ
ในก�รกำ�หนดกลยุทธ์ในง�นบำ�รุงรักษ� เพื่อให้อ�ยุของเครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ต่�งๆ มีอ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�นที่สุดต�มที่ผู้ผลิตได้
ออกแบบไว้ (ดู condition-base maintenance, corrective 
maintenance, preventative maintenance และ proactive 
maintenance ประกอบ)

major oil brand ผู้ค�้น้ำ�มันร�ยใหญ่
ผู้ค้�น้ำ�มันต�มม�ตร� 6 ของ พ.ร.บ. ก�รค้�น้ำ�มันเชื้อเพลิง พ.ศ. 
2543 ผู้ค่้�ร�ยใหญ่ 5 ร�ยท่ีดำ�เนินกิจก�รอยู่ก่อนมี พ.ร.บ. ก�รค้�
น้ำ�มันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2550 ได้แก่ ปตท. เชลล์ เอสโซ่ ค�ลเท็กซ์ 
และบ�งจ�ก

manhole ช่องลงซ่อมบำ�รุง
ช่องที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นสถ�นีบริก�ร มีฝ�เป็นแผ่นโลหะกลมแข็ง
แรงปิดไว้เพื่อคว�มปลอดภัย ขน�ดของช่องกว้�งพอให้บุคล�กรลง
ไปทำ�ก�รซอ่มบำ�รงุ ตรวจสอบระบบของเครือ่งมอืหรอือปุกรณต์�่งๆ 
เช่น ระบบดูดน้ำ�มัน ระบบวัดน้ำ�มันอัตโนมัติ ระบบท่อและว�ล์ว 

อุปกรณ์ตัดก�รจ่�ยน้ำ�มันด้วยแม่เหล็ก 

ช่องลงซ่อมบำ�รุงภ�ยในสถ�นีบริก�ร

marine oil น้ำ�มันหล่อลื่นเรือเดินสมุทร
น้ำ�มันหล่อลื่นชนิดพิเศษที่มีค่�คว�มเป็นเบสสูง สำ�หรับเรือ
เดินสมุทรที่ใช้กำ�ลังจ�กเครื่องยนต์ดีเซลหมุนช้�ที่ส่วนม�กเป็น
เครื่องยนต์ 2 จังหวะที่แบ่งก�รหล่อลื่นลูกสูบและแบริงข้อเหวี่ยง
ออกจ�กกัน เนื่องจ�กเครื่องยนต์ประเภทนี้ใช้น้ำ�มันดีเซลกำ�มะถัน
สงูเปน็เชือ้เพลงิ ขณะเผ�ไหมจ้ะปลดปลอ่ยก�๊ซกรดกำ�มะถนัสงูม�ก
ในห้องเผ�ไหม้บริเวณผนังลูกสูบและแหวนลูกสูบ จึงต้องใช้น้ำ�มัน
หล่อลื่นลูกสูบที่มีค่�คว�มเป็นเบสสูงซึ่งจะช่วยทำ�ปฏิกิริย�กับก๊�ซ
กรดและถกูเผ�ไหมไ้ปพรอ้มกบัเชือ้เพลงิ สว่นบรเิวณแบรงิขอ้เหวีย่ง
ไม่สัมผัสกับก๊�ซกรด ส�ม�รถใช้น้ำ�มันหล่อลื่นระบบหมุนเวียนได้ 
แบ่งเป็นเกรด API CI-4 และ GLOBAL DHD-1 ชนิดเกรดรวม 
(multigrade) SAE 15W-40

ตร�สัญลักษณ์บริษัทผู้ค้�น้ำ�มันร�ยใหญ่
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การตลาดและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณ
ฑ์ปิโตรเลียม
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methyl tertiary butyl ether (MTBE) ส�รเติมออกซิเจน, 
เมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์ (เอ็มทีบีอี) 
ส�รที่เติมในน้ำ�มันเบนซิน (ดู gasoline) เพื่อช่วยเพิ่มปริม�ณ
ออกซิเจน ทำ�ให้ก�รเผ�ไหม้สมบูรณ์ขึ้นและลดก�รเกิดมลพิษ 
ตัวอย่�งเช่น ค�ร์บอนมอนอกไซด์ เอ็มทีบีอีมีค่�ออกซิเจนสูงกว่� 
100 จงึชว่ยเพิม่เลขออกเทน (ด ูoctane number) ในน้ำ�มนัเบนซนิ
สำ�เร็จรูปด้วย แต่เนื่องจ�กเป็นส�รที่ส�ม�รถดูดซับน้ำ�ได้ดี จึงต้อง
ควบคุมปริม�ณก�รใช้ให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสม
 
million barrels per day (mmbpd, MBPD) ล�้นบ�ร์เรล/
วัน (เอ็มบีพีดี) 
ปรมิ�ณน้ำ�มนัคดิเปน็ล้�นบ�รเ์รล/วนั เชน่ ประเทศซ�อดุอิ�ระเบยี 
ส�ม�รถผลิตน้ำ�มันดิบได้ 9-10 MBPD (9-10 ล้�นบ�ร์เรล/วัน) 
เป็นต้น

mineral base oil น้ำ�มันจ�กโรงกลั่นน้ำ�มันหล่อลื่น
น้ำ�มันที่ได้จ�กก�รนำ�ส่วนที่หนักที่สุดหรือส่วนที่มีจุดเดือดสูง
ที่สุดจ�กส่วนล่�งของหอกลั่นลำ�ดับส่วนของโรงกลั่นน้ำ�มันม�ก
ลั่นต่อในหอกลั่นภ�ยใต้สุญญ�ก�ศของโรงกลั่นน้ำ�มันหล่อลื่น 
เป็นส�รประกอบไฮโดรค�ร์บอนที่ม�จ�กปิโตรเลียม แบ่งเป็น  
3 ประเภทคอื แอโรแมตกิส ์(aromatics) แนฟเทนกิ (naphthenics)  
และพ�ร�ฟินิก (paraffinics)

minor oil brand ผู้ค�้น้ำ�มันร�ยเล็ก

ผู้ค้�น้ำ�มันต�มม�ตร� 6 ของพ.ร.บ. ก�รค้�น้ำ�มันเชิ้อเพลิง พ.ศ. 
2543 ผู้ค้�่น้ำ�มันร�ยอื่นๆ นอกจ�กผู้ค้�น้ำ�มันร�ยใหญ่ (ดู major 
oil brand)  ได้แก่ ซัสโก (Susco) คอสโม (Cosmo) สุโขทัย 
ภ�คใต้เชื้อเพลิง (พีที) เอ็มพี ทีพีไอ และปิโตรน�ส (Petronas)

ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสูตรกึ่งสังเคร�ะห์คุณภ�พสูงสุด  

พัฒน�ขึ้นสำ�หรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของเรือประมงสมรรถนะสูง 

marketing margin ค่�ก�รตล�ด
ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงค่�ขนส่งจ�กคลังน้ำ�มันไปยัง
สถ�นีบริก�รน้ำ�มัน ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับส�รเติมแต่ง (ดู additive)  
ค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งเสริมก�รตล�ด และค่�ผลตอบแทนในก�ร 
ดำ�เนินธุรกิจ นั่นคือ 

ค่�ก�รตล�ด =  ค่�ส�รเติมแต่ง + ค�่ขนส่ง + ค่�ส่งเสริมก�รตล�ด  
       + ค�่ผลตอบแทนก�รดำ�เนินธุรกิจ

metal halide lamp หลอดโลหะเฮไลด์
หลอดไฟตระกูลปล่อยประจุคว�มเข้มสูง (high intensity  
discharge, HID) ประเภทหนึ่งที่มีแหล่งกำ�เนิดของสีที่สมดุลม�ก
ที่สุดของหลอดไฟตระกูลเดียวกัน เป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภ�พสูง 
อ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�นพอสมควร และมีโครงสร้�งภ�ยในและก�ร
ทำ�ง�น คล้�ยๆ กับหลอดแสงจันทร์

โครงสร้�งของหลอดโลหะเฮไลด์

mixer มิกเซอร์ 
อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ที่ค�ร์บูเรเตอร์ ในตำ�แหน่งที่เป็นท�งผ่�นของ
อ�ก�ศที่ม�จ�กไส้กรองอ�ก�ศและท�งออกของไอก๊�ซ อ�ก�ศที่
กำ�ลังเคลื่อนที่จ�กจังหวะดูด (suction) ของลูกสูบในเครื่องยนต์ 
จะดงึก�๊ซเข�้ผสม กล�ยเปน็สว่นผสมระหว่�งเชือ้เพลงิและอ�ก�ศ
ส่งเข้�กระบอกสูบต่อไป

marine oil market ตล�ดน้ำ�มนัหลอ่ลืน่ทีใ่ชก้บัก�รขนสง่ท�งน้ำ�
ธรุกจิจำ�หน�่ยน้ำ�มนัหลอ่ลืน่ชนดิพเิศษทีใ่ชก้บัก�รขนสง่ท�งน้ำ� เชน่ 
เรือบรรทุกสินค้� หรือเรือท่องเที่ยวขน�ดใหญ่ เป็นต้น

ตร�สัญลักษณ์บริษัทผู้ค้�น้ำ�มันร�ยเล็ก
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ียม mixer & lambda control ระบบดูดแบบแปรผันต�มสัญญ�ณ
จ�กตัวตรวจวัดออกซิเจน
ระบบผสมที่ซับซ้อนกว่�ระบบดูดแบบคงที่ (ดู fixed mixer) 
ส่วนประกอบอุปกรณ์โดยรวมคล้�ยกัน ต่�งกันที่ไม่มีว�ล์วกล�ง
ส�ย (power valve) แต่ใช้ชุดควบคุมก�รจ่�ยก�๊ซแบบตัวกระตุ้น  
(actuator control) แทน หลักก�รทำ�ง�นใช้สัญญ�ณจ�กตัวตรวจ
วัดออกซิเจน (oxygen sensor) เป็นตัวบอกปริม�ณก๊�ซที่จะ
ต้องจ�่ยเข้�ไป แบ่งก�รทำ�ง�นง�่ยๆ ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน
ผสมหน� ส่วนผสมกล�ง และส่วนผสมบ�ง ตัวกระตุ้นถูกสั่งง�น
ต�มจังหวะของสัญญ�ณ ถ้�ส่วนผสมหน�ระบบจะลดก๊�ซจนสุด  
ถ้�ส่วนผสมกล�งระบบจะคงที่ ถ้�ส่วนผสมบ�งระบบจะเปิดก๊�ซ 
จนสุด สังเกตได้จ�กค่�แลมบ์ด�ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

mobile air dispenser ถังจ�่ยลมเคลื่อนที่ 
อุปกรณ์เติมลมที่ส�ม�รถเคลื่อนย้�ยได้สะดวกภ�ยในสถ�นีบริก�ร 
ประกอบด้วย ถังลม ล้อ ส�ยเติมลม หน้�ปัดวัดระดับคว�มดันใน 
ถังลม และอ�จมีว�ล์วท่ีใช้ระบ�ยน้ำ�ในถังลมออก เม่ือใช้ง�นจน 
คว�มดันลมภ�ยในถังต่ำ�ลงก็ส�ม�รถเติมหรืออัดลมเข้�สู่ถังใหม่ได้อีก

ที่จำ�หน่�ยน้ำ�มันได้คุณภ�พ ในกรณีที่ไม่มั่นใจเจ้�หน้�ที่อ�จจัดเก็บ
ตัวอย�่งน้ำ�มันม�ตรวจสอบ ณ ห้องปฏิบัติก�รส่วนกล�ง รวมถึง
สั่งห้�มจำ�หน่�ยน้ำ�มันในช่วงนั้น

ถังจ่�ยลมเคลื่อนที่ 

mobile laboratory หน่วยตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�มันเคลื่อนที่ 
หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�มันที่จำ�หน่�ยในสถ�นี
บริก�รน้ำ�มัน มีทั้งที่เป็นของเอกชนและของรัฐ ในส่วนของเอกชน
อ�จเป็นเจ้�หน้�ที่ของบริษัทน้ำ�มันหรือบริษัทที่ได้รับมอบหม�ย
จ�กบริษัทน้ำ�มันให้ตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�มัน ณ จุดจำ�หน่�ยภ�ย
ใต้เครื่องหม�ยก�รค้�ของตนว่�เป็นไปต�มม�ตรฐ�นของบริษัท
และม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ที่กฎหม�ยกำ�หนดหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบ
ปริม�ตรน้ำ�มันที่ผ่�นตู้จ่�ยน้ำ�มันว่�ได้เต็มต�มจำ�นวนลิตรหรือไม่ 
ถอืไดว้�่เปน็กลยทุธอ์ย�่งหนึง่ทีจ่ะสร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหแ้กล่กูค�้ผูใ้ช้
บรกิ�ร สว่นหนว่ยง�นของรฐัทีม่หีน�้ทีต่รวจสอบคณุภ�พน้ำ�มนัเชือ้
เพลิงคือสำ�นักคุณภ�พน้ำ�มันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังง�น ซึ่งจะส่ง 
รถเคลื่อนที่ (mobile laboratory) ออกไปตรวจสอบคุณภ�พ
น้ำ�มันเชื้อเพลิงต�มสถ�นีบริก�รฯ โดยไม่แจ้งล่วงหน�้ เจ้�หน้�ที่
จะติดแผ่นป้�ยที่หัวจ่�ยและมอบหนังสือรับรองให้สถ�นีบริก�รฯ  

รถตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�มันเคลื่อนที่ 

mobile training หน่วยอบรมเคลื่อนที่ 
หน่วยง�นของบริษัทน้ำ�มันหรือบริษัทที่ได้รับมอบหม�ยจ�กบริษัท
น้ำ�มันให้เข้�ไปอบรมพนักง�นให้บริก�รในสถ�นีบริก�ร ภ�ยใต้
เครื่องหม�ยก�รค้�ของตนให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นของบริษัท  
ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัทน้ำ�มันในก�รแข่งขันกับคู่แข่ง  
และสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับลูกค้�ผู้ใช้บริก�ร

mobile unit หน่วยตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�มัน 
หน่วยรถพร้อมอุปกรณ์ซึ่งผู้ค้�น้ำ�มันเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�จัด
ให้เดินท�งไปตรวจสอบคุณภ�พของน้ำ�มัน ณ สถ�นีบริก�ร โดย
ทั่วไปเป็นรถตู้ติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติก�ร พร้อมเครื่องมือต่�งๆ  
ทีจ่ำ�เปน็ในก�รตรวจสอบคณุภ�พน้ำ�มนั นอกจ�กนีอ้�จตดิตัง้อปุกรณ ์
เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ให้คว�มรู้หรืออบรม
พนักง�นด้วย (ดู mobile laboratory ประกอบ)

multi-grade oil น้ำ�มนัหลอ่ลืน่เกรดรวม, น้ำ�มนัหลอ่ลืน่มลัตเิกรด
น้ำ�มันเครื่องที่ส�ม�รถปรับหรือคงคว�มหนืดให้เหม�ะกับก�ร 
ใช้ง�นในทุกอุณหภูมิ คือเมื่อร้อนจะปรับตัวให้มีคว�มหนืดสูงขึ้น 
และเมื่อเย็นลงจะปรับตัวให้มีคว�มหนืดน้อยลง จึงมีช่วงอุณหภูมิ
ก�รใช้ง�นที่กว้�งขึ้น น้ำ�มันเครื่องเกรดรวมจะระบุค่�ไว้เป็น  
2 ตัวเลข มีอักษร W เป็นตัวคั่นกล�งเช่น SAE 20W50 หรือ API 
15W40 เป็นต้น คุณสมบัติในก�รปรับคว�มหนืดเกิดจ�กพอลิเมอร์
ทีผ่สมลงไปในน้ำ�มนัเครือ่ง ทำ�ใหน้้ำ�มนัหลอ่ลืน่เกรดรวมเปน็ทีน่ยิม
ม�กกว�่น้ำ�มนัหลอ่ลืน่เกรดเดีย่ว เพร�ะส�ม�รถใชง้�นไดท้กุสภ�พ
อ�ก�ศอย่�งไรก็ต�ม เมื่อผ่�นก�รใช้ง�นไประยะหนึ่ง โมเลกุลส�ย
ย�วของพอลเิมอรม์กัจะข�ดออกจ�กกนั ทำ�ใหค้ว�มส�ม�รถในก�ร
ทำ�หน้�ที่ลดลง น้ำ�มันจึงมีคว�มหนืดลดลงไปบ้�ง ต่�งจ�กน้ำ�มัน
หล่อลื่นเกรดเดี่ยวที่ไม่มีก�รเติมส�รพอลิเมอร์ จึงคงคว�มหนืดได้
น�นกว่� (ดู single-grade oil ประกอบ)
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multi-point injection system (MPI) ระบบหัวฉีดเอ็นจีวี (เอ็มพีไอ)
ระบบที่มีก�รจ่�ยเชื้อเพลิงก๊�ซด้วยหัวฉีดที่ท่อไอดีของแต่ละสูบ
โดยเฉพ�ะ และควบคมุสว่นผสมแบบใชอ้�ก�ศพอด ีโดยชดุควบคมุ
อิเล็กทรอนิกส์รับสัญญ�ณม�จ�กตัวตรวจวัดออกซิเจนและตัว
ตรวจวดัอืน่ๆ ทำ�ก�รประมวลผลควบคมุก�รเปดิ-ปดิของหวัฉดีก�๊ซ 
ปล่อยก๊�ซออกไปที่ท่อไอดีแต่ละสูบให้เหม�ะสมกับปริม�ณอ�ก�ศ
ทกุสภ�วะก�รทำ�ง�นของเครือ่งยนต ์และเกดิก�รเผ�ไหมท้ีส่มบรูณ ์
โดยชุดอุปกรณ์หลัก คือ ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
control unit) อุปกรณ์ปรับคว�มดันก๊�ซ (pressure regulator) 
อปุกรณป์รบัเวล�ก�รจดุระเบดิของเครือ่งยนต ์(timing advancer) 
สวิตช์เลือกชนิดเชื้อเพลิง ถังเอ็นจีวี (CNG cylinder) ชุดจ่�ยก๊�ซ 
(gas distributor) ตัวตรวจวัดออกซิเจน (oxygen sensor)

negative lag ช่วงร�ค�ล้�เชิงลบ
ภ�วะคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งร�ค�น้ำ�มนัทีส่งิคโ์ปรแ์ละร�ค�จำ�หน�่ย
หน้�สถ�นีบริก�รที่เป็นไปในเชิงลบ เช่น ร�ค�น้ำ�มันที่สิงคโปร์
เพิม่ขึน้อย�่งรวดเรว็และตอ่เนือ่งในขณะทีร่�ค�ทีจ่ำ�หน�่ยหน�้สถ�นี
บริก�รยังเพิ่มได้ทีละน้อย (ดู positive lag ประกอบ)

new to industry (NTI) สถ�นีบริก�รใหม่ (เอ็นทีไอ)
สถ�นีบริก�รที่เพิ่งเริ่มดำ�เนินธุรกิจจำ�หน่�ยน้ำ�มัน คือซื้อที่ใหม่ 
ลงทนุกอ่สร�้งสถ�นบีรกิ�รใหมร่ปูลกัษณท์นัสมยั และเปดิใหบ้รกิ�ร
ได้ไม่น�น

NGV business ธุรกิจเอ็นจีวี
ธุรกิจเอ็นจีวีในประเทศที่ยังจำ�กัดอยู่เฉพ�ะตล�ดเพื่อก�รทดแทน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวสำ�หรับย�นพ�หนะซึ่งมีร�ค�สูงและ
ผนัผวนต�มร�ค�ตล�ดโลก อกีทัง้ก�รผลติในประเทศไมเ่พยีงพอกบั
คว�มตอ้งก�ร ตอ้งนำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ รฐับ�ลจงึสง่เสรมิก�รใช้
เอ็นจีวีทดแทนเนื่องจ�กส�ม�รถผลิตได้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มี
ตน้ทนุก�รผลติต่ำ�กว�่ และยงัไมป่ลอ่ยใหร้�ค�ลอยตวั (ร�ค�เอน็จวี ี
8.50 บ�ทตอ่กโิลกรมัในป ีพ.ศ. 2552) กระทรวงพลงัง�นมแีผนก�ร
ขย�ยก�รเดนิทอ่สง่ก�๊ซธรรมช�ตอิดัไปหล�ยจงัหวดั ธรุกจิเอน็จวีจีงึ
น่�จะขย�ยตัวขึ้นในอน�คต

NGV dispenser ปั๊มสำ�หรับจ่�ยก๊�ซเอ็นจีวี 
ปั๊มสำ�หรับจ่�ยก๊�ซในสถ�นีบริก�รก๊�ซเอ็นจีวี (ดู natural gas for 
vehicles) แตกต่�งจ�กป๊ัมสำ�หรับจ่�ยน้ำ�มันเช้ือเพลิง (ดู dispensing 
pump) และต้องให้ก�รดูแลและซ่อมบำ�รุงอย่�งใกล้ชิดอยู่เสมอ 

คุณสมบัติ NGV LPG

สถ�นะปกติ ไอ (เบ�กว่�อ�ก�ศ) ไอ (หนักกว่�อ�ก�ศ)

สถ�นะในถัง 00 400-430

จุดเดือด 0 355-385

อุณหภูมิจุดระเบิด 1 310-340

ค่�ออกเทน 2 265-295

ต�ร�งเปรียบเทียบเอ็นจีวี และแอลพีจี

เครื่องยนต์รถเอ็นจีวีระบบหัวฉีด

ปั๊มสำ�หรับจ่�ยก๊�ซเอ็นจีวี 

naphthenic base oil น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�นแนฟเทนิก 
น้ำ�มันพื้นฐ�นที่ได้จ�กกระบวนก�รกลั่นแบบใช้ตัวทำ�ละล�ย จุด
เด่นคือ ร�ค�ถูกและปร�ศจ�กไข (wax) ส�ม�รถใช้ง�นท่ีอุณหภูมิต่ำ�
ได้ดี มีส�รประกอบไฮโดรค�ร์บอนไม่อ่ิมตัวอยู่ม�กจึงทำ�ให้อ�ยุ
ก�รใช้ง�นส้ัน นิยมใช้ทำ�น้ำ�มันหม้อแปลง (transformer oil)

natural gas for vehicles (NGV) ก๊�ซธรรมช�ติสำ�หรับย�น
พ�หนะ (เอ็นจีวี)
ก�๊ซธรรมช�ตภิ�ยใตค้ว�มดนัสงู (ประม�ณ 3,000 ปอนดต์อ่ต�ร�ง
นิว้) แตย่งัคงสภ�พเปน็ก�๊ซ ตอ้งเกบ็ในถงัทีม่คีว�มแขง็แรงทนท�น
สูงเป็นพิเศษ เช่น ถังเหล็กกล้� เพื่อใช้ติดตั้งในย�นพ�หนะ ปกติ
ก�รขนสง่ก�๊ซธรรมช�ตจิะกระทำ�ผ�่นทอ่ดว้ยคว�มดนัสงู 200–220 
บ�ร์ เรียกว่� ก๊�ซธรรมช�ติอัดหรือซีเอ็นจี (compressed natural 
gas, CNG) ส่วนเอ็นจีวีเป็นคำ�เฉพ�ะที่เรียกก๊�ซธรรมช�ติอัดที่ใช้
กับพ�หนะที่ติดตั้งระบบซีเอ็นจี ก๊�ซธรรมช�ติมีค่�ออกเทนสูงถึง 
120 จึงส�ม�รถนำ�ม�ใช้เป็นเชื้อเพลิงในย�นยนต์ได้ 
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ียม NGV engine เครื่องรถยนต์สำ�หรับก�๊ซเอ็นจีวี
เครือ่งยนตท์ีด่ดัแปลงเพือ่ใหเ้หม�ะกบัก�รใชก้�๊ซเอน็จวี ี(ด ูnatural 
gas for vehicles) เปน็พลงัง�นเชือ้เพลงิ อปุกรณท์ีใ่ชใ้นเครือ่งยนต์
เอ็นจีวีจะใกล้เคียงกับอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องยนต์ปิโตรเลียมเหลว 
แต่ต่�งกันที่หม้อต้มเป็นหลัก ปิโตรเลียมเหลวขณะอยู่ในถังจะมี
สถ�นะเป็นของเหลวภ�ยใต้แรงดันประม�ณ 7-9 บ�ร์ (100-130 
ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว) ส่วนเอ็นจีวีขณะอยู่ในถังจะมีสถ�นะเป็นไอ 
ภ�ยใต้แรงดันประม�ณ 200-220 บ�ร์ (2,900-3,200 ปอนด์ต่อ 
ต�ร�งนิว้) ดงันัน้หมอ้ตม้ในระบบปโิตรเลยีมเหลวจงึมหีน�้ทีห่ลกัคอื 
ก�รเปลี่ยนของเหลวให้กล�ยเป็นไอ ขณะที่หน�้ที่หลักของหม้อต้ม
ในระบบเอ็นจีวีคือลดแรงดันจ�ก 200 บ�ร์ ลงให้เหลือ 2–3 บ�ร์ 
(ดู LPG engine ประกอบ)

NGV station สถ�นีบริก�รก�๊ซเอ็นจีวี 
สถ�นีจำ�หน่�ยก๊�ซปิโตรเลียมเหลว รูปแบบคล้�ยกับสถ�นีบริก�ร
น้ำ�มัน แต่ต�่งกันทั้งผลิตภัณฑ์ ถังกักเก็บ ปั๊มและหัวจ�่ย จำ�หน่�ย
ให้รถยนต์ที่มีอุปกรณ์ม�ตรฐ�นสำ�หรับก๊�ซปิโตรเลียมเหลวเท่�นั้น 
ปัจจุบันอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของกรมธุรกิจพลังง�น กระทรวง
พลังง�น (เดิมกรมโยธ�ธิก�ร กระทรวงมห�ดไทย) ซึ่งเป็นไป
ต�มประก�ศกระทรวงพลังง�นเรื่อง หลักเกณฑ์และม�ตรฐ�น
คว�มปลอดภัยของสถ�นีบริก�รก๊�ซธรรมช�ติที่กรมธุรกิจพลังง�น 
มอีำ�น�จหน�้ทีร่บัผดิชอบ พ.ศ. 2546 ออกต�มพ.ร.บ. วตัถอุนัตร�ย 
พ.ศ. 2535 และระเบียบกรมธุรกิจพลังง�น ออกต�มประก�ศ
กระทรวงพลังง�น และประก�ศคณะปฏิวัติฉบับที่ 28 ว่�ด้วยก�ร
บรรจุก๊�ซปิโตรเลียมเหลว  (ดู LPG station ประกอบ)

สถ�นีบริก�รก๊�ซเอ็นจีวี 

กิจก�รหรือไม่ โดยให้สำ�นักผังเมือง หรือ สำ�นักง�นผังเมืองจังหวัด 
เป็นผู้ตรวจสอบ
2. ตรวจสอบสถ�นที่ตั้งของสถ�นีบริก�ร ต�มกฎหม�ยว่�ด้วย
ก�รส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมว่�พื้นที่ตั้งมีข้อห้�ม 
หรือไม่ (กรณีที่มีประก�ศกระทรวงฯ ใช้บังคับ) โดยตรวจสอบได้
จ�กกระทรวงวทิย�ศ�สตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มหรอืสำ�นกัง�น 
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
3. ตรวจสอบสถ�นที่ตั้งของสถ�นีบริก�ร เกี่ยวกับระยะคว�ม
ปลอดภัยภ�ยนอก ต�มประก�ศกระทรวงพลังง�น โดยต้อง 
ตรวจสอบระยะคว�มปลอดภัยภ�ยนอก ได้แก่ ระยะห่�งระหว่�ง
เขตสถ�นีบริก�รกับอ�ค�รสถ�นทูต โรงเรียน สถ�นพย�บ�ล  
โรงมหรสพ สน�มกีฬ� หรือศูนย์ก�รค้� ไม่น้อยกว่� 60 เมตร 
และระยะห�่งระหว�่งเขตสถ�นบีรกิ�รกบัเขตพระร�ชฐ�น ไมน่อ้ย
กว�่ 500 เมตร
4. ต้องได้รับใบอนุญ�ตท�งเชื่อมกับถนนส�ธ�รณะหรือท�งหลวง 
เพื่อใช้เป็นท�งเข้�ออกสถ�นีบริก�ร จ�กหน่วยง�นที่กำ�กับดูแล 
เช่น กรมท�งหลวง กรมท�งหลวงชนบท เทศบ�ล องค์ก�รบริห�ร 
ส่วนตำ�บล เป็นต้น 
5. ตอ้งไดร้บัอนญุ�ตปลกูสร�้งอ�ค�รจ�กหนว่ยง�นร�ชก�รทอ้งถิน่ 
เช่น กรุงเทพมห�นคร เทศบ�ล องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล เป็นต้น
6. ต้องได้รับหนังสืออนุญ�ตให้เป็นตัวแทนค้�ต่�ง จ�กผู้ค้�
น้ำ�มัน ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รค้�น้ำ�มันเชื้อเพลิง ซึ่งปัจจุบัน 
ผู้ค้�ก๊�ซธรรมช�ติ คือ บริษัท ปตท. จำ�กัด(มห�ชน) ดังนั้นจึงต้อง
ปรึกษ�บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) ด้�นรูปแบบ ค�่ก�รตล�ด 
และก�รลงทุน ในก�รประกอบกิจก�รก�๊ซธรรมช�ติ 
7. ควรปรึกษ�ห�รือ สำ�นักคว�มปลอดภัยธุรกิจก๊�ซธรรมช�ติ 
กรมธุรกิจพลังง�น เกี่ยวกับเรื่องข้อกำ�หนดร�ยละเอียดในประก�ศ
กระทรวงพลังง�น เรื่องหลักเกณฑ์และม�ตรฐ�น คว�มปลอดภัย
ของสถ�นบีรกิ�รก�๊ซธรรมช�ตทิี ่กรมธรุกจิพลงัง�น มอีำ�น�จหน�้ที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 2546 เพื่อให้เป็นแนวท�งก�รปฏิบัติต�มขั้นตอน 
และถูกต้องต�มประก�ศกรมธุรกิจพลังง�น ดังกล่�ว 

NGV tank ถังก๊�ซเอ็นจีวีสำ�หรับย�นพ�หนะ
ถังบรรจุก๊�ซเอ็นจีวี  (ดู natural gas for vehicles) ที่ติดตั้งใน
ย�นพ�หนะ เป็นถังที่ทนแรงดันสูงได้ม�กกว่� 4,000 ปอนด์ต่อ 
ต�ร�งนิ้ว ผลิตจ�กเหล็กรีดขึ้นรูปไม่มีรอยเชื่อม ผ�่นก�รทดสอบ
ม�ตรฐ�นที่สูงม�ก แต่มีข้อด้อยที่น้ำ�หนักของถัง ที่มีใช้กันทั่วไป
เรียกว่�ถัง Type 1 ซึ่งเป็นถังเหล็กล้วน (ดู NGV tank standard 
และ NGV tank type ประกอบ)

NGV station permit ก�รขออนญุ�ตกอ่สร�้งสถ�นบีรกิ�รเอน็จวีี
ก�รขออนุญ�ตก่อสร้�งสถ�นีบริก�รและจำ�หน่�ยก๊�ซเอ็นจีวี  
(ดู LPG station permit ประกอบ) อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมดูแลของ 
กรมธุรกิจพลังง�น กระทรวงพลังง�น มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ตรวจสอบสถ�นที่ตั้งของสถ�นีบริก�ร ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�ร
ผังเมืองว่�พื้นที่ตั้งมีข้อห�้มในก�รใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบ
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การตลาดและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณ
ฑ์ปิโตรเลียม

NGV tank installation ก�รติดตั้งถังก�๊ซเอ็นจีวี
ก�รติดตั้งถังบรรจุก๊�ซเอ็นจีวี (ดู natural gas for vehicles) ใน
รถยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิเบนซนิและรถทีใ่ชน้้ำ�มนัดเีซล (ด ูdiesel fuel) 
รถยนต์ที่ใช้เบนซินใช้ระบบเชื้อเพลิงทวิ (ดู bi-fuel engine) คือ 
ภ�ยหลงัเริม่เดนิเครือ่งดว้ยน้ำ�มนัแลว้ ส�ม�รถใชก้�๊ซธรรมช�ตเิปน็
เชื้อเพลิงแทนน้ำ�มันเบนซิน (ดู gasoline) ได้ร้อยละ 100 ส่วน
รถยนต์ที่ใช้น้ำ�มันดีเซลระบบเชื้อเพลิงร่วม (ดู diesel dual fuel 
engine) ต้องใช้น้ำ�มันดีเซลร่วมกับเอ็นจีวีอย�่งละ 50-50

ก�รติดตั้งถังก๊�ซเอ็นจีวี

แท็กซี่ขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นถังเหล็กขน�ดคว�มจุประม�ณ 70 ลิตร 
(น้ำ�) มีน้ำ�หนักประม�ณ 63 กิโลกรัม เมื่อรวมกับน้ำ�หนักก๊�ซ 
เอ็นจีวีที่บรรจุเต็มถังอีกประม�ณ 15 กิโลกรัม จะมีน้ำ�หนักรวม
ประม�ณ 78 กิโลกรัม ติดตั้งอยู่ในกระโปรงหลังรถทำ�ให้มีที่พื้นที่
เก็บของน้อยลง เนื่องจ�กถังบรรจุก�๊ซมักมีขน�ดใหญ่และน้ำ�หนัก
ม�ก จงึมกี�รพฒัน�เพือ่ใหน้้ำ�หนกัเบ�ลงและมคีว�มทนท�นม�กขึน้ 
ซึ่งในปัจจุบันภ�คอุตส�หกรรม มีก�รผลิตถังอยู่ 6 ชนิดด้วยกัน คือ
1. ทำ�ด้วยเหล็ก หรือ อะลูมิเนียม
2. ทำ�ด้วยเหล็ก หรือ อะลูมิเนียม และหุ้มด้วยวัสดุใยแก้ว  
(fiberglass) หรือเส้นใยค�ร์บอน (carbon fiber) ล้อมรอบตัวถัง
3. ทำ�ด้วยแผ่นอะลูมิเนียมที่บ�งกว่�ชนิดที่ 2 และหุ้มด้วยวัสดุ 
ใยแก้วหรือเส้นใยค�ร์บอนตลอดตัวถัง
4. ทำ�ดว้ยแผน่พล�สตกิและหุม้ดว้ยวสัดใุยแกว้และเสน้ใยค�รบ์อน
5. ทำ�ด้วยวัสดุใยแก้ว ซึ่งมีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งเล็กกว่�หนึ่ง 
ในพันนิ้ว นำ�ม�ทำ�เป็นผ้�แล้วใช้เรซินเคลือบหรือหล่อขึ้นรูป 
6. ทำ�ดว้ยเสน้ใยค�รบ์อน ซึง่มขีน�ดเสน้ผ�่นศนูยก์ล�งประม�ณ 7 
ไมโครเมตร ใชเ้สรมิโครงสร�้งของวสัดอุืน่ เชน่ พล�สตกิ กระเบือ้ง 
หรอืโลหะ โดยใชเ้สน้ใยค�รบ์อน 600,000 เสน้ตอ่พืน้ทีห่น้�ตดัหนึง่
ต�ร�งเซนติเมตร ทำ�ให้ได้วัสดุที่มีคว�มแข็งแรงและทนคว�มร้อน
สูง เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไอพ่นและจรวด

NGV tank standard ม�ตรฐ�นของถังก�๊ซเอ็นจีวี
ม�ตรฐ�นของถังบรรจุก๊�ซเอ็นจีวีที่เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของ
องค์กรส�กล และเป็นม�ตรฐ�นที่ใช้อยู่ในประเทศไทยทั้งหมด  
ได้แก่
1. ม�ตรฐ�น NGV 2 ของสถ�บันม�ตรฐ�นแห่งช�ติของ
สหรัฐอเมริก� (American National Standards Institute) 
2. ม�ตรฐ�น FMVSS 304 ของหน่วยง�นบริห�รคว�มปลอดภัย 
ด้�นก�รจร�จรบนท�งหลวงแห่งช�ติ (National Highway Traffic 
Safety Administration) กระทรวงคมน�คมของสหรัฐอเมริก�
3. ม�ตรฐ�น CSA B-51 Part 2 ของประเทศแคน�ด�
4. ม�ตรฐ�น ISO/DIS 11439 โดยคณะกรรมก�รของสม�คม
ย�นยนต์ท่ีใช้ก๊�ซธรรมช�ติระหว่�งประเทศ (International  
Association of Natural Gas Vehicles) ซึ่งต่อม�คณะกรรมก�ร
ของ ISO/DIS 11439, NGV 2 และ CSA B-51 Part 2 ได้
ปรับประส�นม�ตรฐ�นให้มีคว�มสอดคล้องกับม�ตรฐ�นที่จำ�เป็น
ต้องมีก�รทดสอบ โดยครอบคลุม 1. สภ�พก�รใช้ง�น (service 
conditions) 2. ก�รประกันคุณภ�พถัง (quality assurance) 3. 
วัสดุและก�รทดสอบวัสดุที่ใช้ (materials and material testing)  
4. ก�รทดสอบก�รผลิต (batch and production testing) 
5. ก�รทดสอบคุณสมบัติของถัง (qualification testing)

NGV tank type ชนิดของถังก�๊ซเอ็นจีวี
ชนิดของถังก๊�ซคว�มดันสูง 3,000-3,600 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว ต้อง
มีคว�มแข็งแรงม�ก แบ่งได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ ถังที่ทำ�ด้วย
เหล็กหรืออะลูมิเนียม และถังที่ทำ�ด้วยพล�สติกและเสริมด้วยวัสดุ
ใยแก้วหรือเส้นใยค�ร์บอน ถังที่ติดตั้งกับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถ

ถังก๊�ซเอ็นจีวีสำ�หรับย�นพ�หนะ

โครงสร้�งถังก๊�ซเอ็นจีวีสำ�หรับย�นพ�หนะ
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ียม NGV/CNG nozzle หัวจ่�ยก๊�ซเอ็นจีวี/ซีเอ็นจี
หัวฉีดจ่�ยก๊�ซ ใช้เติมก๊�ซเอ็นจีวี (ดู natural gas for vehicles) 
เพื่อบรรจุในถังก๊�ซที่ติดตั้งในย�นพ�หนะ มีลักษณะและก�ร
ใช้ง�นแตกต่�งจ�กหัวจ่�ยน้ำ�มันเชื้อเพลิง (ดู nozzle) รถยนต์ที่
ไดร้บัก�รดดัแปลงชอ่งเตมิอยูด่�้นหน�้ (บรเิวณหอ้งเครือ่ง) รถยนต์
ที่ออกแบบม�จ�กโรงง�นช่องเติมอยู่ด้�นหลัง

น้ำ�มันและเพื่อเตือนคว�มจำ�พนักง�นบริก�รเติมน้ำ�มันไม่ให้สับสน
จนเติมน้ำ�มันผิดชนิดให้กับผู้รับบริก�ร ในอน�คตห�กมีกฎหม�ย
บังคับให้สถ�นีบริก�รน้ำ�มันทุกแห่งต้องใช้หัวจ่�ยชนิดดูดไอน้ำ�มัน
กลับ (ดู vapor recovery nozzle) ซึ่งเป็นหัวจ่�ยชนิดพิเศษ 
ที่เน้นคว�มปลอดภัยและรักษ�สิ่งแวดล้อม ก็จำ�เป็นต้องเปลี่ยน
หัวจ่�ยในทุกๆ สถ�นีบริก�รให้เป็นไปต�มที่กฏหม�ยกำ�หนด

ก�รเติมก๊�ซเอ็นจีวีสำ�หรับรถยนต์ที่ได้รับก�รดัดแปลงช่องเติมอยู่ด้�นหน้�

ปล�ยมือจ่�ยน้ำ�มันมีท่ออ�ก�ศเล็กๆ ต่อกับเซ็นเซอร์เพื่อตัดก�รจ่�ยน้ำ�มัน

ที่ครอบมือจ่�ยที่เป็นย�งสังเคร�ะห์สีต่�งๆ ที่คลุมหัวจ่�ย

เพื่อแยกประเภทน้ำ�มันของแต่ละหัวจ่�ย

nitrogen test ก�รทดสอบห�รอยรั่วด้วยไนโตรเจน 
กระบวนก�รตรวจสอบห�รอยรั่วในถังเก็บน้ำ�มันหรือท่อท�งเดิน
น้ำ�มัน เวล�ทดสอบต้องหยุดจำ�หน่�ยน้ำ�มันในท่อจ่�ยน้ำ�มันที่
ต้องก�รทำ�ก�รตรวจสอบก่อนแล้วอัดก๊�ชไนโตรเจนลงไปในระบบ 
ห�กคว�มดันลดลงเมื่อเวล�ผ่�นไปแสดงว่�มีก�รรั่วซึมของน้ำ�มัน
ในระบบทอ่จ�่ยน้ำ�มนั ก�รใชก้�๊ซไนโตรเจนในก�รทดสอบเพือ่คว�ม
ปลอดภยัจ�กก�รระเบดิ เนือ่งจ�กเปน็ก�๊ซทีม่คีว�มเสถยีรสงู มกี�ร
ขย�ยตัวหรือหดตัวน้อยม�กเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

non-fuel margin (NFM) ร�ยได้จ�กส่วนอื่น (เอ็นเอฟเอ็ม)
ร�ยได้ที่เกิดจ�กส่วนอื่นนอกเหนือจ�กน้ำ�มัน เช่น ร�ยได้จ�ก
ธุรกิจเสริมโดยรอบสถ�นีบริก�ร หรือค่�เช่�พื้นที่ เป็นต้น

non-operating earning ร�ยได้นอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินก�ร
ร�ยได้ที่ไม่ได้เกิดจ�กก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจโดยตรง แต่อ�จ
เกิดจ�กก�รข�ยสินทรัพย์ หรือจ�กร�ยได้ท�งก�รเงินด้�นอื่นๆ 
เช่น ก�รถือหุ้นในกิจก�รอื่น เป็นต้น

nozzle มือจ่�ยน้ำ�มัน
อุปกรณ์จ่�ยน้ำ�มันเข้�ถังน้ำ�มันในตัวรถ ใช้ในสถ�นีบริก�ร 
มีรูปแบบคล้�ยกันคือมีหัวจ่�ยย�วยื่นออกม�เพื่อสอดเข้�ไปใน
ช่องเติมน้ำ�มัน ปล�ยมือจ่�ยมีท่ออ�ก�ศเล็กๆ ต่อกับอุปกรณ์รับรู้ 
(sensor) สำ�หรับตัดก�รจ่�ยน้ำ�มันเมื่อใกล้เต็มถังและที่มือจ่�ย
น้ำ�มนั มตีวัลอ็คมอืบบีทีส่�ม�รถตัง้ระดบัลอ็กปรมิ�ณก�รจ�่ยน้ำ�มนั
ไดห้ล�ยระดบั มกัมวีสัดสุงัเคร�ะหส์ตี�่งๆ หุม้เพือ่แสดงถงึประเภท

nozzle guard ที่ครอบมือจ่�ย 
วัสดุที่ใช้ครอบมือจ่�ย (ดู nozzle) ทำ�ด้วยย�งสังเคร�ะห์สีต่�งๆ 
เพื่อแยกประเภทน้ำ�มันของแต่ละหัวจ่�ย ป้องกันก�รเติมน้ำ�มันผิด
ประเภท
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การตลาดและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณ
ฑ์ปิโตรเลียม

oil fund กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง 
กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงจัดตั้งขึ้นต�มคำ�สั่งน�ยกรัฐมนตรีที่ 4/2547 
เรื่องกำ�หนดม�ตรก�รเพื่อแก้ไขและป้องกันภ�วะก�รข�ดแคลน
น้ำ�มนัเชือ้เพลงิ ออกโดยอ�ศยัอำ�น�จต�มพระร�ชกำ�หนดแกไ้ขและ
ปอ้งกนัภ�วะก�รข�ดแคลนน้ำ�มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2516 วตัถปุระสงค์
หลกัคอืก�รรกัษ�เสถยีรภ�พของระดบัร�ค�ข�ยปลกีน้ำ�มนัเชือ้เพลงิ
ภ�ยในประเทศ ก�รส่งเงินเข้�กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงอยู่ในคว�ม
รบัผดิชอบของกรมสรรพส�มติ (กรณนี้ำ�มนัเชือ้เพลงิทีผ่ลติขึน้ภ�ยใน
ประเทศ) และกรมศุลก�กร (กรณีน้ำ�มันเชื้อพลิงที่นำ�เข้�จ�กต่�ง
ประเทศ) ต�มอตัร�ทีค่ณะกรรมก�รบรหิ�รนโยบ�ยพลงัง�นกำ�หนด 
ปัจจุบันรัฐกำ�หนดให้หักเงินเพื่อนำ�ส่งเข้�กองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิง
จ�กน้ำ�มันเบนซิน (ดู gasoline) ออกเทน 91 น้ำ�มันเบนซินพิเศษ
ออกเทน 95 แก๊สโซฮอล 91 แก๊สโซฮอล 95 อี 20 อี 85 น้ำ�มัน
ดีเซลหมุนเร็วบี 2 และบี 5 เงินกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงส�ม�รถ
ช่วยชะลอและลดผลกระทบที่เกิดจ�กร�ค�ที่ผันผวนของน้ำ�มันดิบ
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ต้องนำ�เข้�ได้ระดับหนึ่ง

oil merchandiser, lubricant display ชั้นโชว์น้ำ�มันเครื่อง
ชั้นสำ�หรับจัดว�งสินค้�ประเภทน้ำ�มันเครื่องและส่วนควบอื่นๆ 
เช่น น้ำ�มันเกียร์ (ดู gear oil) น้ำ�มันเบรก น้ำ�กลั่น หัวเชื้อประเภท
ต�่งๆ มกี�รออกแบบใหโ้ดดเดน่เพือ่ดงึดดูคว�มสนใจของผูใ้ชบ้รกิ�ร 
ส่วนม�กจะตั้งอยู่ในบริเวณล�นจำ�หน่�ยน้ำ�มันเพื่อให้เห็นเด่นชัด
และเพื่อคว�มสะดวกรวดเร็วในก�รจำ�หน่�ย

octane, iso-octane ออกเทน, ไอโซออกเทน
ไฮโดรค�รบ์อนเหลวอิม่ตวัชนดิโซก่ิง่ สตูรเคม ีi-C

8
H

18
 เปน็ของเหลว

ที่อุณหภูมิห้อง ใช้เป็นเชื้อเพลิงอ้�งอิงสำ�หรับเครื่องยนต์เบนซิน 
มีระยะหน่วงปฏิกิริย�ย�ว (ignition delay) ไม่จุดระเบิดเอง แต่
จะจดุระเบดิเมือ่มปีระก�ยไฟจ�กหวัเทยีนและเกดิก�รเผ�ไหมพ้รอ้ม
กันทำ�ให้ได้กำ�ลังอัดของกระบอกสูบสูงสุดต�มจังหวะก�รระเบิด
ของหัวเทียน เครื่องยนต์ไม่เกิดก�รน็อก กำ�หนดให้มีเลขออกเทน 
(ดู octane number) เท่�กับ 100

octane number เลขออกเทน
ตัวเลขที่แสดงถึงคว�มส�ม�รถในก�รต้�นท�นก�รชิงจุดระเบิด
ก่อนเวล�ที่กำ�หนดในเครื่องยนต์เบนซิน มวลส่วนผสมอ�ก�ศ
กับน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่กำ�ลังถูกอัดโดยคลื่นเปลวไฟเกิดก�รระเบิด 
ต�มด้วยก�รเผ�ไหม้พร้อมกันก่อนกระบวนก�รเผ�ไหม้จะสิ้นสุด
ภ�ยในกระบอกสบูของเครือ่งยนต ์หรอืตวัเลขทีแ่สดงคว�มต�้นท�น
ก�รน็อกของน้ำ�มันเบนซิน (ดู gasoline) ซึ่งทำ�ให้เครื่องยนต์ไม่มี
กำ�ลงั วดัค�่ในหอ้งปฏบิตักิ�รโดยใชเ้ครือ่งยนตม์�ตรฐ�นสบูเดยีวทัง้
ที่รอบเครื่องยนต์และอุณหภูมิไอน้ำ�มันต่ำ� (600 รอบต่อน�ทีและ 
125 องศ�ฟ�เรนไฮต์) ได้เลขออกเทน F-1 และสูง (900 รอบต่อ
น�ทีและ 125 องศ�ฟ�เรนไฮต์) ได้เลขออกเทน F-2 เทียบกับเลข
ออกเทนของไอโซออกเทนที่มีเลขออกเทนเท่�กับ 100 และนอร์มัล
ออกเทน มีเลขออกเทนเท่�กับ 0

oil น้ำ�มัน
ของเหลวท่ีเป็นมันและไม่ผสมกับน้ำ� อ�จเป็นสินแร่ เช่น น้ำ�มัน
ดิบหรือปิโตรเลียม หรือได้ม�จ�กพืช เช่น น้ำ�มันป�ล์ม น้ำ�มัน
มะพร้�ว น้ำ�มันที่ได้ม�จ�กสินแร่ส่วนใหญ่ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือส�ร
หลอ่ลืน่ สว่นน้ำ�มนัทีม่�จ�กพชืมกัใชเ้ปน็อ�ห�ร แตอ่�จนำ�ม�ใชเ้ปน็
เชื้อเพลิงได้

oil fi lter ไส้กรองน้ำ�มันเครื่อง
อปุกรณส์ำ�คญัในระบบเผ�ไหมข้องเครือ่งยนต ์เปน็ตวักรองตะกอน 
(dreg) ซึง่เปน็ของเสยีในน้ำ�มนัเครือ่ง หรอืฝุน่ละอองทีเ่กดิจ�กก�ร
เสยีดสขีองชิน้สว่นเครือ่งยนต ์ชว่ยใหน้้ำ�มนัหลอ่ลืน่และเครือ่งยนต์
มีอ�ยุก�รใช้ง�นย�วน�นขึ้น ม�ตรฐ�นไส้กรองน้ำ�มันเครื่องนั้นขึ้น
อยู่กับม�ตรฐ�นของรถยนต์ในแต่ละค่�ย

ไส้กรองน้ำ�มันเครื่อง

ชั้นโชว์น้ำ�มันเครื่อง
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ียม overfi ll protection system ระบบป้องกันก�รลงน้ำ�มันเกิน 
ระบบที่ติดตั้งไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รควบคุมและป้องกันก�ร
ถ่�ยน้ำ�มันลงถังเกินคว�มจุของถัง โดยปกติตั้งค่�ไว้เป็นสัดส่วนกับ
ปริม�ตรถังที่กำ�หนดเช่นร้อยละ 80 เครื่องจะส่งเสียงเตือนผ่�น
เครือ่งวดัระดบัน้ำ�มนัอตัโนมตัแิละส�ม�รถแสดงเปน็ร�ยง�นก�รลง
น้ำ�มนัเกนิไดห้�กตอ้งก�ร ทัง้นีเ้พือ่ไมใ่หเ้กดิคว�มเสยีห�ยทัง้ก�รรัว่
ไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงคว�มปลอดภัย

paraffi  nic base oil น้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�นพ�ร�ฟินิก
น้ำ�มันพื้นฐ�นที่ได้จ�กหอกลั่นสุญญ�ก�ศ เหม�ะสำ�หรับผลิตเป็น
น้ำ�มันหล่อลื่นม�กที่สุด

passenger car motor oil (PCMO) น้ำ�มันหล่อลื่นสำ�หรับ
รถยนต์นั่ง (พีซีเอ็มโอ) 
น้ำ�มันหล่อล่ืนสำ�หรับรถยนต์น่ังท่ีใช้เคร่ืองยนต์เบนซินหรือเคร่ืองยนต์ 
ดีเซล

plain bearing รองลื่น, แบริงก�บ
โลหะทรงกระบอกกลวงโดยมแีกนหมนุอยูภ่�ยใน สว่นของแกนหมนุ
หรือเพล�ที่หมุนอยู่ในแบริงเรียกว่�เจอร์นัล (journal) ส่วนรูปทรง
กระบอกกลวงเรียกว่�เจอร์นัลแบริง (journal bearing) ซึ่งมักทำ�
ด้วยโลหะหรือส่วนผสมของโลหะที่มีเนื้ออ่อนกว่�เจอร์นัล

oil smuggling ก�รลักลอบขนน้ำ�มันเถื่อน 
ก�รเปลีย่นแปลงรปูแบบหรอืทีม่�ของน้ำ�มนัเพือ่หลกีเลีย่งภ�ษอี�กร 
เปน็ตน้ว�่ ก�รลกัลอบนำ�น้ำ�มนัเชือ้เพลงิทีส่ง่ออกนอกประเทศแลว้
กลับม�จำ�หน่�ยในประเทศและขอคืนภ�ษี ก�รลักลอบนำ�น้ำ�มันที่
เติมเรือสินค้�ต่�งประเทศหรือเรือที่เดินท�งออกนอกประเทศแล้ว
กลับเข้�ม�จำ�หน่�ยในประเทศ

oil stress index ดัชนีคว�มเค้นของน้ำ�มัน
คุณสมบัติท่ีสำ�คัญอย่�งหน่ึงของผลิตภัณฑ์หล่อล่ืน เน่ืองจ�กผลิตภัณฑ์
หล่อล่ืนมักถูกนำ�ไปใช้กับเคร่ืองจักรกล หรือเคร่ืองยนต์ภ�ยใต้ภ�วะ
แรงกดดันสูง ก�รเติมส�รเติมแต่ง (ดู additive) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์
หล่อล่ืนมีค่�ดัชนีคว�มเค้นให้สูงข้ึนมีผลให้ก�รทำ�ง�นของเคร่ืองจักรกล
ทำ�ง�นได้เต็มประสิทธิภ�พและช่วยยืดอ�ยุก�รใช้ง�นได้

operating earning ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินก�ร 
ร�ยได้ที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจหลังหักค่�ใช้จ่�ยแล้ว
แต่ยังไม่หักภ�ษี

operating expense (OPEX) ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร 
(โอเพกซ์)
ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร อ�จเป็นค่�ใช้จ่�ยคงที่ เช่น ค่�เช่� 
ค่�เสื่อม รวมไปถึงค่�ใช้จ่�ยแปรผันอื่นๆ เช่น เงินเดือน เป็นต้น

original enhance manufacture (OEM) ก�รรบัจ�้งผลติสนิค�้
หรือชิ้นส่วนสินค้� (โออีเอ็ม)
ก�รรับจ้�งผลิตสินค้�หรือชิ้นส่วนสินค้�ให้กับโรงง�นที่เป็นจ้�ของ
เครื่องหม�ยก�รค้� โดยผู้รับจ้�งผลิตต้องรับผิดชอบดูแลคุณภ�พ
สินค้�และบรรจุภัณฑ์ และผู้ว่�จ้�งรับผิดชอบในก�รนำ�สินค้�หรือ
ชิน้สว่นสนิค�้นัน้ไปจดัจำ�หน�่ยหรอืนำ�ไปใชใ้นกระบวนก�รผลติของ
ตน เช่น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ว่�จ้�งให้บริษัทน้ำ�มันผลิตน้ำ�มันหล่อ
ลื่นภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�ของตน เป็นต้น

outsource ก�รใช้บริก�รภ�ยนอก
ก�รที่องค์กรหนึ่งมอบหม�ยให้บุคคลหรือองค์กรอื่นที่มีอ�ชีพหรือ
คว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�นรับผิดชอบก�รบริห�รจัดก�ร ก�รดำ�เนิน
โครงก�ร หรือก�รให้บริก�รแทนตน โดยองค์กรที่มอบหม�ยเป็นผู้
กำ�หนดนโยบ�ยบรหิ�ร หรอืกำ�หนดคณุภ�พของบรกิ�รใหผู้ร้บัมอบ
หม�ยปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด

รองลื่นหรือแบริงก�บรองลื่นหรือแบริงก�บ

positive lag ช่วงร�ค�ล้�เชิงบวก 
ภ�วะคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งร�ค�น้ำ�มนัทีส่งิคโ์ปรแ์ละร�ค�จำ�หน�่ย
หน้�สถ�นีบริก�รที่เป็นไปในเชิงบวก เช่น ร�ค�น้ำ�มันที่สิงคโปร์
ลดลงในขณะที่ร�ค�ที่จำ�หน่�ยหน้�สถ�นีบริก�รยังคงที่อยู่ 
(ดู negative lag ประกอบ)

premium ของแจกแถมเพื่อก�รส่งเสริมก�รข�ย
สิง่ของทีผู่ค้�้น้ำ�มนัแจกหรอืแถมแกผู่ร้บับรกิ�รทีส่ถ�นบีรกิ�รเมือ่ซือ้
สนิค�้หรอืใชบ้รกิ�รต�มเงือ่นไขทีก่ำ�หนดไว ้เปน็วธิกีระตุน้ยอดข�ย
อย่�งหนึ่ง มูลค่�ของของแจกแถมมักมีคว�มสัมพันธ์กับกำ�ไรของ
สนิค�้ทีจ่ำ�หน�่ย เชน่ สถ�นบีรกิ�รน้ำ�มนัใหข้องแจกแถมร�ค�ไมส่งู
นกัเนือ่งจ�กน้ำ�มนัเปน็สนิค�้ทีก่ำ�ไรนอ้ย ในขณะทีส่ถ�นบีรกิ�รแกส๊
ส�ม�รถแจกแถมสินค้�ที่มีมูลค่�สูงขึ้นหรือแจกจำ�นวนม�กกว่�ได้
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pressure tank ถังน้ำ�คว�มดันสูง 
ถงัทีป่ัม๊น้ำ�จะสบูน้ำ�คว�มดนัสงูเข�้ม�เกบ็ทีค่ว�มดนัทีต่ัง้ไว ้มปีัม๊น้ำ�
และระบบควบคมุเพือ่ตดัและสัง่ใหป้ัม๊ทำ�ง�นเมือ่คว�มดนัสงูหรอืต่ำ�
กว�่ทีต่ัง้ไว ้น้ำ�มแีรงดนัสงูเพยีงพอทีจ่ะสง่ไปไดโ้ดยรอบสถ�นบีรกิ�ร 
มักใช้ในสถ�นีบริก�รที่มีที่จำ�กัด

preventative maintenance (PM) ก�รบำ�รุงรักษ�เชิงป้องกัน 
(พีเอ็ม)
กระบวนก�รซ่อมบำ�รุงในลักษณะบำ�รุงรักษ�ก่อนท่ีจะเกิดคว�ม
เสียห�ย มีก�รว�งแผนตรวจสอบต�มแผนง�นหรือต�ร�งเวล�
ท่ีถูกกำ�หนดไว้โดยพิจ�รณ�จ�กจำ�นวนช่ัวโมงหรือระยะเวล�ก�ร
ใช้ง�น รวมท้ังมีก�รเก็บประวัติก�รซ่อมบำ�รุง เพ่ือนำ�ม�ตรวจสอบหรือ
วิเคร�ะห์ตัวเลขเปรียบเทียบได้ในภ�ยหน้� ใช้กับก�รตรวจบำ�รุงรักษ�
หรือเปล่ียนช้ินส่วนเคร่ืองจักรต่�งๆ ในโรงง�นอุตส�หกรรม ซ่ึงทำ�ต�ม
กำ�หนดระยะเวล�ท่ีว�งแผนไว้ล่วงหน้� โดยไม่ต้องรอให้เคร่ืองจักร
หรืออุปกรณ์น้ันๆ เสียห�ยก่อน (ดู condition-based, corrective 
maintenance และ proactive maintenance ประกอบ)

price leader ผู้นำ�ร�ค�
ผูค้�้ทีเ่ปน็ผูก้ำ�หนดร�ค�สนิค�้โดยไมค่ำ�นงึถงึร�ค�ข�ยของคูแ่ขง่ขนั
เป็นปัจจัยหลัก แต่อ�จคำ�นึงถึงผู้บริโภค ภ�พลักษณ์ หรือกลยุทธ์
ร�ค�เป็นหลัก ก�รกำ�หนดร�ค�ข�ยอ�จเป็นก�รขึ้นร�ค� ลงร�ค� 
หรือตรึงร�ค� ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบ�ยและสถ�นก�รณ์ของตล�ด 

price sign ป้�ยร�ค�
ป้�ยแจ้งร�ค�ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันทุกชนิดที่มีจำ�หน่�ยในสถ�นีบริก�ร 
ซึ่งทุกสถ�นีบริก�รต้องมี (กฎหม�ยบังคับ) เดิมใช้ป้�ยกล่องไฟ
นีออน (ฟลูออเรสเซนส์) ตัวเลขเป็นแผ่นพล�สติกถอดเปลี่ยนได้ 
ปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้ป้�ยหลอดไฟแอลอีดี (LED) เนื่องจ�กส�ม�รถ
เหน็ไดช้ดัเจนม�กกว�่และส�ม�รถปรบัเปลีย่นร�ค�ไดโ้ดยใชเ้ครือ่ง
คอมพิวเตอร์ควบคุม (ดู highway sign ประกอบ)

proactive maintenance ก�รบำ�รุงรักษ�เชิงรุก 
ก�รซ่อมบำ�รุงแบบเน้นก�รแก้ปัญห�ตรงส�เหตุหลักที่ส่งผลให้
เครือ่งมอืหรอือปุกรณเ์สยีห�ย เพือ่ลดโอก�สก�รชำ�รดุเสยีห�ยของ
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ทำ�ให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่�งๆ มีอ�ยุ
ก�รใช้ง�นที่ย�วน�นขึ้น อ�จเรียกว่� design out maintenance 
หรือ precision maintenance (ดู condition-based, corrective 
maintenance และ preventive maintenance ประกอบ)

probe หัวตรวจวัดน้ำ�มันในถังใต้ดิน 
อุปกรณ์คล้�ยลูกลอย ติดตั้งภ�ยในถังน้ำ�มัน เพื่อวัดระดับน้ำ�มันใน
ถังใต้ดิน (ดู underground tank) แล้วส่งค่�ที่วัดได้ผ่�นเครื่องวัด
ระดับน้ำ�มันอัตโนมัติเพื่อแสดงระดับของน้ำ�มัน

pulser พัลเซอร์ 
อุปกรณ์วัดจำ�นวนรอบของมิเตอร์วัดก�รไหลของน้ำ�มัน เพื่อส่ง
ข้อมูลที่ได้ไปคำ�นวณปริม�ณน้ำ�มันที่จ่�ยออกม�

ถังน้ำ�คว�มดันสูงขน�ดต่�งๆ 

ส�ยน้ำ�แรงดันสูง และปืนฉีดน้ำ�แรงดันสูงใช้ทำ�คว�มสะอ�ด

pressure washer hose ส�ยน้ำ�คว�มดันสูง, ส�ยน้ำ�แรงดันสูง
ส�ยส่งน้ำ�ที่ส�ม�รถทนต่อแรงดันน้ำ�สูงได้ ทำ�ด้วยย�งสังเคร�ะห์ที่
มโีครงสร�้งเสน้ใยสงัเคร�ะหเ์สรมิคว�มแขง็แรงของส�ยใหส้�ม�รถ
ทนแรงดันสูงได้ คล้�ยท่อลมหรือท่อก๊�ซ ส�ยด้�นหนึ่งต่อกับ
ปั๊มน้ำ�แรงดันสูง อีกด้�นหนึ่งต่อกับปืนฉีดน้ำ�แรงดันสูง ส�ม�รถ
ปรับส�ยน้ำ�ให้มีลักษณะต่�งๆ ให้เหม�ะสมต�มวัตถุประสงค์ของ
ก�รใช้ง�น
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ียม pump attendant พนักง�นให้บริก�รหน้�ล�น 
พนกัง�นทีป่ระจำ�อยูบ่รเิวณหน�้ล�นหรอืแทน่ปัม๊ มหีน�้ทีใ่หบ้รกิ�ร
เติมน้ำ�มันเป็นหลัก นอกจ�กนี้ยังทำ�หน้�ที่ให้บริก�รเสริมต่�งๆ 
เชน่ เชค็กระจก ตรวจวดัลมย�ง และเตมิน้ำ�กลัน่แบตเตอรี ่เปน็ตน้

ภ�ษเีทศบ�ล ภ�ษมีลูค�่เพิม่ เงนิเรยีกเกบ็เข�้กองทนุน้ำ�มนัเชือ้เพลงิ 
(ดู Oil Fund) และกองทุนเพื่อส่งเสริมก�รอนุรักษ์พลังง�น

 ร�ค�ข�ยปลีก   = ร�ค�ข�ยส่งหน้�โรงกลั่น + ค่�ก�รตล�ด
ณ สถ�นีบริก�ร    + ภ�ษี + เงินเรียกเก็บเข้�กองทุนฯ 

pump unit ปั๊มจ่�ย 
อปุกรณด์ดูน้ำ�มนัทีต่ดิตัง้ภ�ยในตูจ้�่ยน้ำ�มนั ใชด้ดูน้ำ�มนัจ�กถงัใตด้นิ 
(ด ูunderground tank) ลำ�เลยีงผ�่นทอ่น้ำ�มนัทีฝ่งัดนิม�ใตพ้ืน้ล�น 
ปัม๊มรีะบบก�รแยกอ�ก�ศออกจ�กน้ำ�มนั เพือ่ไมใ่หม้อี�ก�ศปนออก
ม�กับน้ำ�มันในขณะเติมน้ำ�มัน

quota ส่วนที่กำ�หนด, โควต�
ตวัเลขประม�ณก�รก�รผลติน้ำ�มนัดบิของช�ตสิม�ชกิในกลุม่โอเปก 
(OPEC) ทีก่ำ�หนดปรมิ�ณก�รผลติใหช้�ตสิม�ชกิตอ้งปฏบิตัติ�ม เชน่
ในปี พ.ศ. 2552 กำ�หนดให้โควต�ก�รผลิตของกลุ่มโอเปก 11 ช�ติ 
ไม่รวมประเทศอิรัคอยู่ที่ 24.85 ล้�นบ�ร์เรลต่อวัน

retail lubricant shop, lube shop ธุรกิจค้�ปลีกน้ำ�มันหล่อลื่น 
(น้ำ�มันเครื่อง)
ผู้ประกอบก�รค้�ปลีกที่จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดต่�งๆ 
จ�กบริษัทเจ้�ของเครื่องหม�ยก�รค้�ต่�งๆ หล�ยบริษัทม�จัด
จำ�หน่�ยให้กับลูกค้�ทั่วไป (ซึ่งลูกค้�จะซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้เอง หรือ
อ�จนำ�ไปยังธุรกิจค�ร์แคร์หรือศูนย์บริก�รรถยนต์เพื่อเปลี่ยนถ่�ย) 
โดยบรษิทัผูผ้ลติสง่เสรมิก�รข�ยสนิค�้ให ้เชน่ โฆษณ�ท�งสือ่ต�่งๆ 
ธุรกิจนี้บ�งบริษัทเรียกว่� “High Street Shop”

roller bearing แบริงลูกปืน
แบริงชนิดหนึ่งซึ่งลดแรงเสียดท�นที่เกิดจ�กก�รเลื่อนสัมผัสของ
แบริงก�บ (ดู plain bearing) ด้วยก�รติดตั้งวงแหวนที่ประกอบ
ด้วยลูกปืนที่ทำ�ด้วยโลหะแข็ง อ�จมีลักษณะกลมแบบลูกบอล หรือ
เปน็ลกูกลิง้เคลือ่นทีอ่ยูร่ะหว�่งวงแหวนชัน้ในและวงแหวนชัน้นอก  
โดยม�กใชจ้�ระบเีปน็ตวัหลอ่ลืน่ จ�ระบยีงัทำ�หน�้ทีเ่ปน็ซลีปอ้งกนั
ไมใ่หค้ว�มชืน้หรอืสิง่สกปรกเข�้ไปทำ�คว�มเสยีห�ยแกล่กูปนือกีดว้ย 

พนักง�นให้บริก�รหน้�ล�น

แบริงลูกปืน

pump calibration ก�รปรับเทียบปั๊ม
ก�รวัดค่�คว�มถูกต้องของปั๊มหรือหัวจ่�ยน้ำ�มัน (ดู dispensing 
pump) ในสถ�นีบริก�รซึ่งเป็นกระบวนก�รตรวจสอบกำ�หนด
ปริม�ณน้ำ�มันที่จ่�ยผ่�นหัวจ่�ยน้ำ�มันให้มีคว�มเที่ยงตรงต�มที่
กฎหม�ยกำ�หนด กำ�กับดูแลโดยสำ�นักง�นกล�งม�ตรฐ�นเครื่อง
ชั่งตวงวัด (กรมก�รค้�ภ�ยใน) กระทรวงพ�ณิชย์ นอกจ�กก�รตั้ง
ค่�ปริม�ณก�รจ่�ยน้ำ�มันของแต่ละหัวจ่�ยที่มีก�รผนึกด้วยตะกั่ว
ประทับตร�ครุฑรับรองคว�มถูกต้องที่ปั๊มหรือหัวจ่�ยน้ำ�มันเพื่อ
ปอ้งกนัก�รแกไ้ขมใิหม้กี�รปรบัแตง่เองภ�ยหลงัแลว้ ยงัมกี�รตรวจ
สอบคว�มเที่ยงตรงของก�รจ่�ยน้ำ�มันที่สถ�นีบริก�รเป็นประจำ� 
โดยใช้ถังตวงม�ตรฐ�นปริม�ตร 5 ลิตรในก�รทดสอบ ถ้�คล�ด
เคลื่อนเกิน 25 มิลลิลิตรต้องหยุดจำ�หน่�ยน้ำ�มันที่หัวจ่�ยนั้นๆ 
จนกว่�ได้รับก�รปรับแก้และรับรองใหม่จึงจะส�ม�รถใช้หัวจ่�ยนั้น
จำ�หน่�ยน้ำ�มันได้อีกครั้ง

pump price, retail price ร�ค�ข�ยปลีก ณ สถ�นีบริก�ร
ร�ค�ข�ยปลีกที่สถ�นีบริก�รน้ำ�มันกำ�หนดขึ้น ประกอบด้วย
ร�ค�ข�ยส่งหน้�โรงกลั่น บวกกับค่�ก�รตล�ด ภ�ษีสรรพส�มิต 
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sand trap บ่อดักทร�ย 
บ่อหรือพื้นที่ต�มแนวร�งระบ�ยน้ำ�ต�มจุดต่�งๆ รอบสถ�นีบริก�ร 
เพื่อกักเศษดินหรือทร�ยไว้เป็นบริเวณเฉพ�ะ ทำ�ให้ตักขึ้นม�ได้ง่�ย 
โดยทำ�เปน็บอ่สีเ่หลีย่มลกึกว�่ระดบัร�งระบ�ยน้ำ� กกัเศษดนิทร�ยที่
ไหลม�รวมกนั มกัพบไดต้�มแนวร�งระบ�ยน้ำ�โดยรอบสถ�นบีรกิ�ร 
โดยเฉพ�ะส่วนที่อยู่ในเขตให้บริก�รล้�งรถ

semi-trailer รถพ่วงแบบตอนเดียว
รถพ่วงบรรทุกขนส่งลำ�เลียงผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน ถังเหล็กทรงกระบอก
รูปไข่ ภ�ยในถังแบ่งเป็นช่องๆ ต�มแนวขว�ง คล้�ยกับถังที่ใช้ใน
รถบรรทุกน้ำ�มัน (ดู tank truck) ส�ม�รถบรรทุกน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ได้เที่ยวละ 30,000-32,000 ลิตร
 

service station สถ�นีบริก�รน้ำ�มันสำ�หรับรถทั่วไป
สถ�นีบริก�รน้ำ�มันทั่วไป อ�จมีพื้นที่ให้บริก�รเสริมอื่นๆ เช่น 
จี-สโตร์ (ดู G-store) บริก�รล้�งรถ เปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง 
รวมอยู่ด้วย

สถ�นีบริก�รน้ำ�มันสำ�หรับรถทั่วไป

รถพ่วงแบบตอนเดียวขนส่งก๊�ซเชื้อเพลิง

single wall tank ถังใต้ดินผนังชั้นเดียว
ถังบรรจุน้ำ�มันใต้ดิน (ดู underground tank) ทำ�ด้วยเหล็ก 
หรืออะลูมิเนียม ถังทำ�ด้วยเหล็กมีคว�มแข็งแรง ทนท�น แต่ใน
ระยะย�วอ�จเกดิสนมิจนเปน็เหตใุหถ้งัรัว่ได ้ถงัทำ�ดว้ยอะลมูเินยีมมี
น้ำ�หนักเบ�กว่� คว�มแข็งแรงอ�จด้อยกว่�ถังเหล็ก แต่ไม่เกิดสนิม
จึงไม่เกิดปัญห�ถังผุกร่อน (ดู double wall tank ประกอบ)

solenoid valve ว�ล์วโซเลนอยด์
อุปกรณ์ควบคุมก�รเปิด-ปิด ท่อท�งเดินของน้ำ�มันภ�ยในตู้จ่�ย
น้ำ�มัน (ดู dispensing pump) ควบคุมด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้�
 
spreader ป้�ยแสดงชื่อผลิตภัณฑ์
ป้�ยไฟที่อยู่เหนือตู้จ่�ยน้ำ�มัน (ดู dispensing pump) แต่ละตู้ 
แสดงถึงชนิดของน้ำ�มันที่ตู้จ่�ย มีระบบไฟส่องสว่�งเพื่อให้ส�ม�รถ
เห็นได้ง่�ยในเวล�กล�งคืน และช่วยลดอุบัติเหตุภ�ยในสถ�นี
บริก�รได้

ป้�ยแสดงชื่อผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่เหนือตู้จ่�ยน้ำ�มัน

single-grade oil, mono-grade oil น้ำ�มันหล่อลื่นเกรดเดี่ยว 
น้ำ�มันเครื่องที่มีค่�คว�มหนืดเหม�ะสมเฉพ�ะที่อุณหภูมิหนึ่งๆ 
เท่�นั้น ผลิตขึ้นม�เพื่อใช้ในภูมิประเทศที่มีก�รเปลี่ยนแปลง
อณุหภมูนิอ้ย เชน่ ประเทศเขตรอ้นหรอืเยน็โดยเฉพ�ะ เชน่ น้ำ�มนั
หล่อล่ืนเบอร์ SAE 50 หรือ SAE 40 เป็นน้ำ�มันเคร่ืองคว�มหนืดสูง 
เหม�ะกับเครื่องยนต์รอบต่ำ�และเครื่องยนต์รุ่นเก่�ๆ ในประเทศ
เขตร้อน (ดู multi-grade oil ประกอบ)

squeegee ไม้เช็ดกระจก
อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดกระจกรถยนต์ของลูกค้�ในสถ�นีบริก�ร 
ตัวด้�มจับเป็นไม้หรือพล�สติก ส่วนหัวสำ�หรับทำ�คว�มสะอ�ด
มี 2 ด้�น ด้�นหนึ่งเป็นฟองน้ำ�สำ�หรับเช็ดถู อีกด้�นหนึ่งเป็นย�ง
สำ�หรับรีดน้ำ� 

ไม้เช็ดกระจก
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ียม squeegee bucket ถังใส่ไม้เช็ดกระจก
ภ�ชนะบรรจุน้ำ�ผสมน้ำ�ย�เช็ดกระจก และเป็นที่เก็บไม้เช็ดกระจก 
ตั้งอยู่บริเวณตู้จ่�ยน้ำ�มัน (ดู dispensing pump) เพื่อให้พนักง�น
บริก�รทำ�คว�มสะอ�ดกระจกรถยนต์ได้สะดวกและรวดเร็ว

ถังใส่ไม้เช็ดกระจก

sweet crude, sweet crude oil น้ำ�มันดิบสะอ�ด
น้ำ�มนัดบิทีม่สีว่นผสมของส�รกำ�มะถนัอนิทรยีอ์ยูน่อ้ยม�ก ไมม่ฤีทธิ์
เป็นกรด (ดู sweet crude, หมวดก�รกลั่น ประกอบ)

swivel handle fuel fi lter อุปกรณ์ถอดไส้กรองน้ำ�มัน
เครือ่งมอืทีใ่ชถ้อดไสก้รองน้ำ�มนัออกหรอืขนัใหแ้น่น ทำ�ดว้ยโลหะที่
ยืดหยุ่นโค้งงอได้ รัดหรือคล�ยต�มแรงบิด

ปั๊มน้ำ�มันแบบแช่ 

อุปกรณ์ที่ใช้ถอดไส้กรองน้ำ�มันออกจ�กรถหรือขันไส้กรองให้แน่น

ถังขนส่งท�งรถไฟใช้ในก�รขนส่งลำ�เลียงน้ำ�มันท�งรถไฟ

strategic petroleum reserve น้ำ�มันสำ�รองท�งยุทธศ�สตร์
น้ำ�มันที่รัฐเก็บสำ�รองไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ภ�วะสงคร�ม 
หรือเมื่อก�รจัดห�น้ำ�มันต้องหยุดชะงักเนื่องจ�กภัยธรรมช�ติหรือ
อุบัติภัยต่�งๆ เช่น พ�ยุเฮอร์ริเคน แผ่นดินไหว ไฟไหม้ อุบัติเหตุ 
สงคร�ม หรือก�รก่อก�รร้�ย ที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถขนส่งน้ำ�มันได้ 
น้ำ�มันสำ�รองท�งยุทธศ�สตร์นี้ อ�จจัดเก็บในรูปน้ำ�มันดิบหรือ
น้ำ�มันสำ�เร็จรูปโดยต้องไม่นำ�ออกม�ใช้ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินจริงๆ 
ถ้�จำ�เป็นอ�จให้ผู้ประกอบก�รขอยืมไปใช้ก่อนแล้วนำ�ม�คืนใน
ภ�ยหลัง พร้อมทั้งคิดดอกเบี้ยเป็นปริม�ณน้ำ�มันส่งคืนที่ม�กกว่�
เดมิ ก�รจดัเกบ็น้ำ�มนัสำ�รองท�งยทุธศ�สตรน์ี ้รฐัอ�จซือ้จ�กตล�ด
ทั่วไป หรืออ�จระบุในกฎหม�ยให้ผู้ผลิตน้ำ�มันดิบที่ได้สัมปท�น
ก�รขุดเจ�ะจ�กรัฐส่งให้เป็นน้ำ�มันดิบแทนก�รจ่�ยค่�สัมปท�น
ในรูปตัวเงิน (loyalty in kind) ก็ได้
 
submersible pump ปั๊มน้ำ�มันแบบแช่ 
อุปกรณ์ดูดน้ำ�มันจ�กถังเก็บน้ำ�มันใต้ดิน (ดู underground tank) 
ม�ยังตู้จ่�ยน้ำ�มัน (ดู dispensing pump) มักติดตั้งบริเวณ
ฝ�เปิดช่องสำ�หรับซ่อมบำ�รุง (ดู manhole) ทำ�ให้ก�รจ่�ยน้ำ�มัน
มีประสิทธิภ�พสูงขึ้น จ่�ยน้ำ�มันได้เร็วขึ้น มอเตอร์ที่ดูดน้ำ�มันแช่
อยู่ในน้ำ�มัน มีก�รห่อหุ้มมอเตอร์อย่�งดีทำ�ให้ปลอดภัยจ�กกระแส
ไฟฟ้�หรือไอน้ำ�มัน

synthetic base oil น้ำ�มันพื้นฐ�นสังเคร�ะห์ 
น้ำ�มันพื้นฐ�นที่สังเคร�ะห์ขึ้นโดยกระบวนก�รท�งเคมีเพื่อให้ได้
คุณสมบัติที่ต้องก�ร ไม่ได้ม�จ�กก�รกลั่น ไม่ใช่ส�รประกอบ
ไฮโดรค�รบ์อนทีม่�จ�กปโิตรเลยีม (ด ูmineral base oil ประกอบ)

tank calibration ก�รปรบัเทยีบคว�มจหุรอืปรมิ�ตรของถงัน้ำ�มนั 
กระบวนก�รห�ปริม�ณคว�มจุของของเหลวภ�ยในถังเก็บที่ระดับ
ของเหลวต�่งๆ โดยดดูน้ำ�มนัออกจ�กถงัทีต่อ้งก�รตรวจสอบแลว้ใส่
ของเหลวต�มปรมิ�ณทีก่ำ�หนดหล�ยๆ ค�่แลว้สงัเกตระดบัคว�มสงู
ของของเหลวทีใ่สล่งไป เพือ่นำ�ไปกำ�หนดปรมิ�ตรจรงิของของเหลว
ในถังนั้น นำ�ค่�ที่ได้ไปจัดทำ�ไม้วัดน้ำ�มัน หรือไปป้อนลงในเครื่อง
วัดน้ำ�มันอัตโนมัติเพื่อให้ก�รวัดระดับน้ำ�มันมีคว�มถูกต้องและ
คล�ดเคลื่อนน้อยที่สุด

tank car ถังขนส่งท�งรถไฟ
ถังบรรจุน้ำ�มันที่ต่อพ่วงกันในขบวนรถไฟ ถังเหล็กทรงกระบอกรูปไข่
หรือกลม แบ่งเป็นช่องๆ ต�มแนวขว�งป้องกันแรงกระแทกของ
น้ำ�มันในถังระหว่�งก�รขนส่งลำ�เลียง และมีระบบป้องกันก�ร
กระแทกอย�่งด ีก�รขนสง่ลำ�เลยีงผลติภณัฑน์้ำ�มนัท�งรถไฟเปน็อกี
วิธีหนึ่งที่ส�ม�รถขนส่งได้ครั้งละม�กๆ ในระยะท�งไกลๆ
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การตลาดและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณ
ฑ์ปิโตรเลียม

T-bar ทีบ�ร์
อุปกรณ์รูปร่�งคล้�ยไม้ที ใช้ตรวจสอบระดับของแป้นบอกระดับ
น้ำ�มันภ�ยในถังน้ำ�มันว่�อยู่ในระดับหรือคว�มสูงที่ถูกต้องหรือไม่ 
ในก�รรับน้ำ�มัน ผู้ประกอบก�รสถ�นีบริก�รจะใช้ทีบ�ร์ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่�น้ำ�มันภ�ยในรถบรรทุกน้ำ�มันท่วมแป้นบอกระดับพอดี
เมือ่แปน้อยูท่ีร่ะดบัปกต ิซึง่แสดงว�่น้ำ�มนัมปีรมิ�ณครบถว้นถกูตอ้ง
ตรงต�มที่ท�งคลังน้ำ�มันจัดส่งม�

thermal oxidation stability เสถียรภ�พต่อก�รออกซิไดส์ด้วย
คว�มร้อน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในก�รต้�นท�นก�รออกซิไดส์ด้วย
คว�มร้อน ปฏิกิริย�ก�รออกซิไดส์ด้วยคว�มร้อนเกิดขึ้นได้แม้ขณะ
ไมไ่ดใ้ชง้�นเพร�ะสมัผสักบัอ�ก�ศ ทำ�ใหส้มบตัขิองผลติภณัฑค์อ่ยๆ 
เปลีย่นแปลงไปทลีะนอ้ย จงึมกี�รเตมิส�รเตมิแตง่เพือ่รกัษ�คณุภ�พ
ของน้ำ�มันหล่อลื่นและเพิ่มอ�ยุก�รใช้ง�นให้ย�วน�นขึ้น

thrust bearing รองลื่นกันรุน, ทรัสต์แบริง
เจอร์นัล (journal) ที่ได้รับแรงกดและหมุนอยู่ภ�ยในเจอร์นัลแบริง 
กับไกด์แบริง (guide bearing) ซึ่งตัวเจอร์นัลเคลื่อนที่กลับไปกลับ
ม�ต�มแนวย�วของเจอร์นัลแบริง

รถบรรทุกน้ำ�มัน

รองลื่นกันรุน, ทรัสต์แบริง

แท่นเติมลมย�ง

tank cleaning ก�รทำ�คว�มสะอ�ดถังน้ำ�มัน 
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยในถังบรรจุน้ำ�มันโดยดูดออกจนภ�ยในถัง
สะอ�ด จะทำ�ในกรณฝีงัถงัใตด้นิใหม ่(ด ูunderground tank) หรอื
เปลีย่นชนดิของน้ำ�มนัทีบ่รรจโุดยเฉพ�ะก�รเปลีย่นน้ำ�มนัทีเ่กบ็เปน็
ชนดิทีเ่กรดสงูกว�่ เชน่ เปลีย่นจ�กบรรจนุ้ำ�มนัดเีซล (diesel fuel) 
ไปบรรจุน้ำ�มันเบนซิน (ดู gasoline) จะต้องล้�งถังเพื่อไม่ให้เกิด
ก�รปนเปื้อน ซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ อีกกรณีหนึ่งคือ
ก�รถ่�ยน้ำ�มันลงถังผิดประเภท เช่น ถังบรรจุน้ำ�มันเบนซินแต่ถ่�ย
น้ำ�มันดีเซล (ดู diesel fuel) ลงแทน ต้องดูดน้ำ�มันขึ้นม�ทั้งหมด 
ทำ�คว�มสะอ�ดถังแล้วจึงบรรจุน้ำ�มันที่ถูกต้องลงไป

tank truck รถบรรทุกน้ำ�มัน
รถบรรทกุขนสง่ลำ�เลยีงผลติภณัฑน์้ำ�มนั ถงัเหลก็ทรงกระบอกรปูไข ่
ภ�ยในถงัแบง่เปน็ชอ่งๆ ต�มแนวขว�ง คล�้ยกบัถงัขนสง่ท�งรถไฟ 
ก�รแบ่งช่องต�มขว�งนอกจ�กจะเพิ่มคว�มแข็งแรงและลดแรง
กระแทกของน้ำ�มันในถังแล้ว ยังช่วยให้แบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำ�มัน
ได้หล�ยชนิดในคร�วเดียวกัน ส�ม�รถบรรทุกน้ำ�มันเชื้อเพลิงได้
เที่ยวละ 12,000-16,000 ลิตร

tire infl ator unit แท่นเติมลมย�ง 
อุปกรณ์เติมลมย�งในสถ�นีบริก�ร ติดตั้งอยู่กับที่ ส�ม�รถตั้ง
ค่�คว�มดันลมย�งที่ต้องก�ร เมื่อเติมลมจนได้คว�มดันที่ตั้งไว้ 
เครื่องจะส่งสัญญ�ณให้ผู้เติมทร�บ

ชั้นโชว์ย�งรถ

tire rack ชั้นโชว์ย�งรถ
ชั้นสำ�หรับจัดว�งย�งรถยนต์ชนิดและขน�ดต่�งๆ เพื่อให้ดูเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและประหยัดพื้นที่ มักตั้งไว้ในบริเวณให้บริก�ร
เปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง ให้บริก�รเปลี่ยนย�ง หรือบริเวณ
ร้�นปะย�งในสถ�นีบริก�รน้ำ�มัน
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ียม

total base number (TBN) ค�่คว�มเป็นเบส (ทีบีเอ็น)
คุณสมบัติของน้ำ�มันหล่อลื่นที่แสดงถึงสภ�พคว�มเป็นเบสของ
น้ำ�มนัหลอ่ลืน่เครือ่งยนตท์ีใ่ชน้้ำ�มนัดเีซล (น้ำ�มนัขีโ้ล)้ หรอืน้ำ�มนัเต�
เป็นเชื้อเพลิง วิเคร�ะห์โดยวิธี ASTM D-664 ซึ่งวัดค่�คว�มเป็น
เบสจ�กก�รเติมส�รซักฟอกช่วยชะล�้งเขม่� (ashed detergent) 
และเบสอ่อนจ�กส�รประกอบไนโตรเจน หรือวิธี ASTM D-2896 
ซึ่งวัดค่�คว�มเป็นเบสจ�กก�รเติมส�รซักฟอกช่วยชะล้�งเขม่� 
เพยีงอย�่งเดยีว ค�่ทีว่ดัไดโ้ดยวธิหีลงัจงึสงูกว�่วธิแีรก ส�รซกัฟอก
ทำ�หน�้ทีป่อ้งกนัเครือ่งยนตจ์�กก�รกดักรอ่นโดยไอของกรดกำ�มะถนั
ซึง่ไดจ้�กก�รเผ�ไหมก้ำ�มะถนัในน้ำ�มนัดเีซลสำ�หรบัเรอืเดนิสมทุรทีม่ี
ปรมิ�ณกำ�มะถนัสงู สว่นส�รเตมิแตง่ประเภทส�รกระจ�ยสิง่สกปรก 
(ashless dispersant) เปน็ตวักระจ�ยตะกอนเขม�่ปอ้งกนัมใิหเ้กดิ
ตะกอนข้นและย�ง (ดู total acid number ประกอบ)

truck station สถ�นีบริก�รน้ำ�มันสำ�หรับรถบรรทุก
สถ�นีบริก�รน้ำ�มันขน�ดใหญ่ มีพื้นที่ให้บริก�รกว�้งขว�ง มีระยะ
ห�่งระหว�่งแทน่ปัม๊ คว�มสงูของหลงัค�คลมุปัม๊ทีเ่หม�ะสมสำ�หรบั
รองรับรถบรรทุก รถพ่วง

total acid number (TAN) ค่�คว�มเป็นกรด (ทีเอเอ็น)
สมบัติของน้ำ�มันหล่อลื่นที่แสดงถึงสภ�พคว�มเป็นกรด แสดงถึงปริม�ณของกรดทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำ�มันหล่อลื่น เป็นหน่วยมิลลิกรัมเบส 
KOH/กรัมน้ำ�มัน วิเคร�ะห์โดยวิธี ASTM D-664 และ ASTM D-974 นอกจ�กนี้ต้องไม่มีกรดแก่อยู่ในน้ำ�มันเพร�ะจะกัดกร่อนโลหะ
ทำ�ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ย โดยแสดงเปน็ค่�คว�มเปน็กรดแก ่(strong acid number, SAN) วเิคร�ะหป์รมิ�ณกรดแกใ่นน้ำ�มนัโดยวธิ ีASTM 
D-664 หรือ ASTM D-974 เช่นเดียวกัน (ดู total base number ประกอบ)

ASTM Test Indication Reagen Reagent INotes Sample size AN 
(0.05-1.0)

D664 Potentiometric Potassium Hydroxide Slow, Labor intensive 20.0 g

D974 Colorimetric Potassium Hydroxide Dark oil obscure color change,
labor intensive

20.0 g

D1534 Colorimetric Potassium Hydroxide Only viscosities less than 24 cSt, AN 
range 0.05 to 0.5 mg KOH/g

17.6 g

D3339 Colorimetric Potassium Hydroxide Utlizes smaller oil samples 2.0 g

วิธีก�รทดสอบค่�คว�มเป็นกรดด้วยวิธี ASTM ท่ัวไป

Acid Number Repeatability
(95% Confidence)

0.00 to 0.0 0.03

Over 0.1 to 0.5 0.05

Over 0.5 to 1.0 0.08

Over 1.0 to 2.0 0.12

ค่�แตกต่�งท่ีเกิดข้ึนเม่ือทำ�ก�รทดลองซ้ำ�สองคร้ัง (Repeatability) 

ด้วยวิธี ASTM D-974

สถ�นีบริก�รน้ำ�มันอิสระร�ยย่อย

unbranded service station สถ�นีบริก�รน้ำ�มันอิสระร�ยย่อย
สถ�นีบริก�รที่ไม่มีเครื่องหม�ยก�รค้�หรือแสดงป้�ย ส่วนใหญ่ซื้อ
น้ำ�มันจ�กผู้ค้�ส่ง (ดู wholesale business) หรือซื้อจ�กสถ�นี
บริก�รที่มีเครื่องหม�ยก�รค�้ม�จำ�หน่�ยต่อ (ดู branded service 
station ประกอบ)
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underground LPG tank ถังเก็บก๊�ซปิโตรเลียมเหลวใต้ดิน
ถงัใตด้นิสำ�หรบักกัเกบ็ก�๊ซปโิตรเลยีมเหลว (ด ูliquefi ed petroleum 
gas) อยู่ในระดับต่ำ�กว่�พื้นดินมีวัสดุกลบปิด มีช่องสำ�หรับเติมก๊�ซ
อยู่ด้�นบน รอบถังใต้ดินเป็นกำ�แพงคอนกรีต มีลักษณะต�มที่
กฎหม�ยกำ�หนดซึ่งเน้นคว�มปลอดภัย

Warning mesh
200mm below surface

Surface Cover

Marker pegs

Service
pipework

Anchor straps

CAL
OR

Concrete base

underground tank ถังเก็บน้ำ�มันใต้ดิน 
ถังบรรจุน้ำ�มันติดตั้งอยู่ใต้พื้นดิน กักเก็บบรรจุน้ำ�มันชนิดต่�งๆ 
ปริม�ตรต่�งๆ ต�มขน�ดหรือคว�มจุของถังนั้นๆ โดยมักมีตั้งแต่
ขน�ดคว�มจุ 3,000 ลิตร จนถึง 30,000 ลิตร ขึ้นอยู่กับปริม�ณ
ก�รข�ยของแต่ละสถ�นีบริก�ร วัสดุที่ใช้ทำ�ถังน้ำ�มันใต้ดินมีทั้ง
ที่เป็นโลหะคือเหล็ก หรือเป็นอะลูมิเนียม และวัสดุสังเคร�ะห์ 
เช่น ไฟเบอร์ ค�ร์บอนไฟเบอร์ หรือเทอร์โมพล�สติก เป็นต้น 
(ดู aboveground storage tank, skid tank ประกอบ)

Dispenser

Tank
TightnessTightness
Test

Manual Methods

ATG Owner/Operator

Spill
Bucket

Fill Pipe

Underground Storage Tank

Vent
Line

Product
Delivery
Pipe

Stage II Vapor Recovery

Interstitial
Probe

ATG Probes

Ground Water

Ground Water
Monitoring Well

Alarm Gas Station

Pump

ELLD Sensor

Automatic line
Leak Detector

Pump Head

Sump Sensor

Vapor
Monitoring
Well

Access Port

ถังเก็บน้ำ�มันใต้ดินและระบบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้�งถังเก็บก๊�ซปิโตรเลียมเหลวใต้ดิน

US Military Classifi cation (USC) ม�ตรฐ�นน้ำ�มันเครื่องแห่งกองทัพสหรัฐÏ (ยูเอสซี)
ก�รจำ�แนกประเภทของน้ำ�มันเครื่องต�มคว�มหนืดเพื่อใช้ในภ�รกิจท�งทห�รของประเทศ
สหรัฐอเมริก� ใช้ตัวย่อ MIL ต�มด้วยตัวเลข ต่อม�ได้รับก�รอ้�งอิงไปทั่วโลกเช่นเดียวกับข้อกำ�หนด
เอพไีอ ม�ตรฐ�น MIL-L-2104 เปน็ม�ตรฐ�นของน้ำ�มนัหลอ่ลืน่ทีก่ำ�หนดขึน้สำ�หรบัเครือ่งยนตด์เีซล
และเบนซิน
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ียม used oil, waste oil น้ำ�มันใช้แล้ว, น้ำ�มันเสีย 
น้ำ�มันที่ผ่�นก�รใช้ง�นต�มวัตถุประสงค์ม�แล้ว เช่น น้ำ�มันพืช
ที่ผ่�นก�รทอดม�แล้ว แต่ในสถ�นีบริก�รหม�ยถึงน้ำ�มันเครื่องที่
ผ่�นก�รใช้ง�นม�ต�มกำ�หนดระยะท�ง หรือระยะเวล� รวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดอื่นๆ มีสีดำ� บ�งทีเรียกว่�น้ำ�มันดำ� มีก�ร
เปลี่ยนถ่�ยจ�กย�นพ�หนะที่บริเวณหลุมเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง
และถ่�ยน้ำ�มันดำ�เหล่�นี้ลงสู่ถังใต้ดิน และนำ�ไปกำ�จัดต�มวิธีก�รที่
เหม�ะสมเมื่อมีปริม�ณม�กพอ

vane pump & piston pump ปั๊มใบพัดและลูกสูบ
อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกชนิดไฮบริด (hybrid) มีทั้งใบพัด
และลูกสูบ ทำ�ให้ก�รควบคุมแรงดันภ�ยในระบบไฮดรอลิกมี
ประสิทธิภ�พสูงขึ้น

vapor & vent piping, emergency vent ทอ่อ�ก�ศ, ทอ่ห�ยใจ 
อุปกรณ์ระบ�ยอ�ก�ศ ติดตั้งใกล้กับบริเวณรับน้ำ�มัน เพื่อให้ถ่�ยเท
น้ำ�มันได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ขณะที่ถ่�ยน้ำ�มันจ�กรถ
บรรทกุลงสูถ่งั อ�ก�ศทีอ่ยูเ่หนอืน้ำ�มนัจะถกูแทนทีด่ว้ยน้ำ�มนัใหมท่ี่
ลงไปในถงั จงึตอ้งระบ�ยอ�ก�ศออกผ�่นท�งทอ่ห�ยใจ มกัมจีำ�นวน
ท่อห�ยใจเท่�กับจำ�นวนถังใต้ดินที่ฝังไว้

vaporizer หม้อต้มก๊�ซ
อุปกรณ์ให้คว�มร้อนเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิและปรับคว�มดันจนก๊�ซ
เปล่ียนสถ�นะจ�กของเหลวกล�ยเป็นไอ ป้อนเข้�สู่ค�ร์บูเรเตอร์ 
คว�มร้อนท่ีนำ�ม�ใช้ได้จ�กระบบน้ำ�หล่อเย็นของเคร่ืองยนต์ไหลเวียน
จ�กเคร่ืองยนต์เข้�ม�สู่หม้อต้ม แล้วไหลกลับไปสู่หม้อน้ำ�

very large crude carrier (VLCC) เรือบรรทุกน้ำ�มันขน�ด
ใหญ่ม�ก (วีแอลซีซี)
เรือบรรทุกน้ำ�มันขน�ดใหญ่บรรจุน้ำ�มันดิบได้ถึง 2 ล้�นบ�ร์เรล 
เรยีกว�่ super tanker ปจัจบุนัใชเ้กบ็น้ำ�มนัดบิและน้ำ�มนัสำ�เรจ็รปู
ในทะเลหรือต�มท่�เรือต่�งๆ เป็นคลังเก็บน้ำ�มันลอยน้ำ� (fl oating 
storage) ทั้งนี้เพร�ะวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2547-2551 ทำ�ให้
ก�รขนส่งน้ำ�มันท�งทะเลน้อยลง จึงมีผู้ค้�น้ำ�มันเช่�เรือบรรทุก
น้ำ�มันขน�ดใหญ่ม�กม�เก็บน้ำ�มันแทน

ท่อห�ยใจที่ติดตั้งบริเวณรับน้ำ�มันภ�ยในสถ�นีบริก�รน้ำ�มัน 

กลับเข้�ถังน้ำ�มัน เพื่อให้ไอน้ำ�มันกระจ�ยตัวออกสู่สิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด ระบบดูดกลับเป็นม�ตรก�รควบคุมไอน้ำ�มันเชื้อเพลิงทั้ง
ในสถ�นีบริก�รน้ำ�มัน คลังน้ำ�มัน และรถขนส่งน้ำ�มัน ในอน�คต 
ห�กมกี�รประก�ศใชก้ฎหม�ยควบคมุก�รปลอ่ยไอระเหยน้ำ�มนัครบ
ทุกขั้นตอนแล้ว ผู้ค้�น้ำ�มันจะต้องทำ�ก�รปรับปรุงระบบและ
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่�งๆ เสียใหม่เพื่อรองรับระบบดูดไอกลับซึ่ง
มีต้นทุนสูง (ดู vapor recovery)มีต้นทุนสูง (ดู vapor recovery)

 มือจ่�ยน้ำ�มันชนิดดูดไอน้ำ�มันกลับ

เรือบรรทุกน้ำ�มันขน�ดใหญ่ม�ก

vapor proof, explosion proof กันไอระเหย, กันระเบิด
คุณสมบัติในก�รกันไอระเหยของวัตถุไวไฟ หรือกันก�รระเบิดของ
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้�ชนิดต่�งๆ เช่น มอเตอร์ ไฟฉ�ย ข้อต่อ 
อุปกรณ์ไฟฟ้�ต่�งๆ หรืออื่นๆ

vapor recovery ระบบดูดไอน้ำ�มันกลับ 
ระบบควบคุมไอระเหยของน้ำ�มันไม่ให้กระจ�ยออกสู่สิ่งแวดล้อม 
จำ�เป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยและรักษ�
สิ่งแวดล้อม ใช้ในก�รรับ-จ่�ยน้ำ�มันทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนก�ร
รับน้ำ�มันจ�กคลัง นำ�น้ำ�มันม�ถ่�ยเทที่สถ�นีบริก�รจนกระทั่ง
ก�รจำ�หน่�ยน้ำ�มันผ่�นหัวจ่�ยน้ำ�มัน (ดู vapor recovery unit, 
หมวดลอจิสติกส์ ประกอบ)

vapor recovery nozzle มือจ่�ยน้ำ�มันชนิดดูดไอกลับ
มือจ่�ย (ดู nozzle) ที่ถูกออกแบบเพื่อก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมและ
คว�มปลอดภัย โดยเก็บไอน้ำ�มันที่ระเหยออกม�ในขณะจ่�ยน้ำ�มัน

waste oil suction unit เครื่องดูดน้ำ�มันเครื่อง
อุปกรณ์ที่ใช้ดูดน้ำ�มันเครื่องจ�กเครื่องยนต์โดยตรง มักต่อกับช่อง
ที่ใส่ไม้วัดน้ำ�มันเครื่องในตัวเครื่องยนต์ ใช้ในง�นเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มัน
เครื่องแทนก�รถ่�ยน้ำ�มันเครื่องในแบบปกติซึ่งต้องขันน็อตก้นถัง
น้ำ�มันเครื่องออกก่อน ซึ่งยุ่งย�กและอ�จเกิดปัญห�ก�รขันน็อตไม่
แน่นหรือแน่นเกินไปจนเกลียวน็อตเสีย ทำ�ง�นได้รวดเร็ว สะอ�ด 
น้ำ�มันเครื่องไม่หยดเลอะเทอะ
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waste oil tank ถังน้ำ�มันเสีย 
ถังใต้ดินที่ฝังไว้ใกล้กับหลุมเปลี่ยนถ่�ยน้ำ�มันเครื่อง (ดู lube pit) 
เพ่ือรองรับน้ำ�มันเคร่ืองท่ีผ่�นก�รใช้ง�นม�แล้ว หรือท่ีเรียกว่�น้ำ�มันดำ� 
(black oil) มีถ�ดรับน้ำ�มันดำ�ที่มีล้อเลื่อนบริเวณหลุมเปลี่ยนถ�่ย 
เมื่อมีปริม�ณน้ำ�มันดำ�ม�กพอ จึงจะถ�่ยลงจุดรับน้ำ�มันดำ�และไหล
ลงสู่ถังน้ำ�มันเสีย ส่วนใหญ่มีปริม�ตรในก�รจัดเก็บน้อยกว่�น้ำ�มัน
เบนซิน (ดู gasoline) หรือน้ำ�มันดีเซล (ดู diesel fuel) ไม่เกิน 
10,000 ลิตร 

water finding paste ครีมวัดน้ำ� 
ส�รเคมีที่ใช้วัดหรือตรวจห�ระดับน้ำ�ในถังใต้ดิน เป็นครีมสีน้ำ�ต�ล
ใช้ท�ที่ปล�ยไม้วัดถัง เมื่อน้ำ�ย�สัมผัสกับน้ำ�จะเปลี่ยนเป็นสีแดง 
อ่�นค่�จ�กขีดระดับสีแดงบนไม้วัดถัง โดยใช้ต�ร�งปรับเทียบเช่น
เดียวกันกับก�รวัดน้ำ�มัน จะทร�บได้ว่�มีระดับน้ำ�ปนอยู่ในถังเป็น
ปรมิ�ณเท�่ใด ถ�้ไมม่นี้ำ�ปนอยูเ่ลย ครมีจะยงัคงเปน็สนี้ำ�ต�ลดงัเดมิ

water separator หม้อดักน้ำ�
อุปกรณ์แยกน้ำ�ออกจ�กระบบลมในสถ�นีบริก�ร เนื่องจ�ก 
ปัม๊ลมตอ้งทำ�ง�นอย�่งตอ่เนือ่ง อณุหภมูใินถงัลมสงูจงึกว�่อณุหภมูิ
ภ�ยนอก เป็นเหตุให้คว�มชื้นในระบบลมควบแน่นเป็นหยดน้ำ� 
ฉะนั้น อุปกรณ์ต่�งๆ ที่ใช้ระบบลมจึงจำ�เป็นต้องติดตั้งหม้อดักน้ำ�
ไว้ด้วย 

หม้อดักน้ำ�

wear protection & corrosion inhibitor ส�รยบัยัง้ก�รสกึหรอ
และก�รกัดกร่อน
ส�รที่เติมเพื่อเสริมก�รทำ�หน้�ที่ของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในก�รป้องกัน
ก�รสึกหรอของชิ้นส่วนต่�งๆ และป้องกันก�รกัดกร่อนเพื่อเป็นก�ร
ถนอมเครื่องจักร เครื่องยนต์กลไกให้มีอ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วน�น

West Texas Intermediate (WTI) น้ำ�มันดิบเวสต์เท็กซัส 
(ดับเบิลยูทีไอ)
น้ำ�มันดิบ (ดู crude oil) ที่มีคว�มหน�แน่นและปริม�ณ 
กำ�มะถันต่ำ� ร�ค�ของน้ำ�มันดิบเวสต์เท็กซัสใช้เป็นเกณฑ์ม�ตรฐ�น
เปรียบเทียบ (ดู benchmark) ในก�รพิจ�รณ�ร�ค�น้ำ�มันดิบและ
ร�ค�ของผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้�กก�รกลัน่น้ำ�มนัในประเทศสหรฐัอเมรกิ�
และประเทศอื่นๆ 

wet stock เว็ตสต็อก
ปริม�ณน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่มีจำ�หน่�ยที่สถ�นีบริก�ร (ดู dry stock 
ประกอบ)

wholesale business ธุรกิจค�้ส่งน้ำ�มันสำ�เร็จรูป 
ผู้ประกอบก�ร ห้�งร้�น หรือศูนย์สินค้�ที่ทำ�ก�รตล�ดโดย
ก�รนำ�ผลิตภัณฑ์น้ำ�มันสำ�เร็จรูปชนิดต่�งๆ จ�กบริษัทเจ้�ของ
เครื่องหม�ยก�รค้�ต่�งๆ หล�ยบริษัทม�จัดจำ�หน่�ยให้แก่ผู้ค้�ปลีก 
ธุรกิจค�ร์แคร์ ตลอดจนผู้บริโภคร�ยใหญ่ในปริม�ณม�ก บ�งครั้ง
เรียก ผู้ประกอบก�รลักษณะนี้ว่� จ๊อบเบอร์ (jobber) 

wholesale margin กำ�ไรจ�กก�รข�ยส่ง
ผลกำ�ไรทีเ่กดิจ�กก�รทีบ่รษิทัผูค้�้น้ำ�มนัข�ยสง่ใหค้นกล�งหรอืลกูค�้
ข�ยสง่เพือ่นำ�ไปจำ�หน�่ยแกผู่ใ้ชอ้ืน่ๆ หรอืผูใ้ชร้�ยใหญอ่กีทอดหนึง่ 
โดยทั่วไปมักต่ำ�กว�่กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยปลีก

yard light ไฟสน�ม 
อุปกรณ์ส่องสว่�งที่ให้คว�มสว่�งสูง ให้คว�มสว่�งโดยรอบสถ�นี
บริก�รน้ำ�มันในย�มกล�งคืน เพื่อให้เกดิคว�มสะดวกและปลอดภัย
เป็นเส�โลหะสูงด้�นบนติดโคมซึ่งอ�จมีทั้งโคมเดี่ยว โคมคู่ อ�จมี
ได้ม�กที่สุดถึง 4 โคมต่อเส� แต่นิยมใช้โคมเดี่ยวหรือโคมคู่เท�่นั้น 
โคมประกอบด้วยหลอดไฟ บัลล�สต์ โคมกระจ�ยแสง และเลนส์
กระจ�ยแสง ปัจจุบันเส�ไฟสน�มมักใช้หลอดโลหะเฮไลด์ หรือ 
หลอดโซเดียมคว�มดันสูง มีกำ�ลังไฟตั้งแต่ 100 วัตต์ ถึง 250 วัตต์

หม้อดักน้ำ� ไฟสน�ม

water tank ถังน้ำ� 
ถังที่บรรจุน้ำ�ประป�หรือน้ำ�บ�ด�ลเพื่อใช้ในสถ�นีบริก�ร อ�จอยู่
ในที่สูงหรืออยู่ใต้ดิน ปริม�ตรขึ้นอยู่กับขน�ดและปริม�ณก�รใช้
ของแต่ละสถ�นีบริก�ร
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acetogenesis แอซิโทเจเนซิส 
กระบวนการเปลี่ยนกรดไขมันและแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดแอซีติก 
(acetic acid) คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน โดยแบคทีเรีย
ที่ผลิตกรดแอซีติก (ดู acetogenic bacteria)

acetogenic bacteria แอซีโทจีนิกแบคทีเรีย
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเปลี่ยนกรดและแอลกอฮอล์ไป
เป็นกรดแอซีติก (acetic acid) หรือกรดน้ำาส้ม โดยปฏิกิริยาไม่ใช้
อากาศ กรดอินทรีย์ต่างๆ เช่น กรดบิวทิริก (butyric acid) กรด
โพรพิโอนิก (propionic acid) กรดแล็กติก (lactic acid) รวมทั้ง
แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการย่อยสลายในขั้นตอนแรกจะถูกจุลินทรีย์
ย่อยสลายต่อจนเป็นกรดแอซีติก 

acid catalysis ตัวเร่งปฏิกิริยาจำาพวกกรด 
ตัวเร่งปฎิกิริยาที่มีสภาวะเป็นกรด ในการผลิตไบโอดีเซล  
(ดู biodiesel) ตัวเร่งปฏิกิริยาจำาพวกกรดจะทำาให้ปฏิกิริยา 
เอสเทอริฟิเคชัน (esterification) เกิดช้ากว่าเมื่อใช้เบสเป็นตัวเร่ง
ปฏกิริยิา โดยปฏกิริยิานีต้อ้งใชอ้ณุหภมูสิงูกวา่ 100 องศาเซลเซยีส
เปน็เวลามากกวา่ 3 ชัว่โมง จงึจะเกดิปฏกิริยิาอยา่งสมบรูณ ์อยา่งไร
กต็าม ถา้วตัถดุบิในการผลติไบโอดเีซลมสีว่นประกอบของกรดไขมนั
อิสระและน้ำาอยู่มาก ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นกรดจะให้ผลดีกว่า กรด
ที่นิยมใช้ ได้แก่ กรดซัลฟิวริก กรดฟอสฟอริก กรดไฮโดรคลอริก 
หรือกรดซัลโฟนิกของสารอินทรีย์

acid value ค่ากรด
จำานวนมลิลกิรมัของโพแทสเซยีมไฮดรอกไซดท์ีใ่ชใ้นการทำาปฏกิริยิา
สะเทินกับกรดไขมันอิสระที่มีอยู่ในน้ำามัน 1 กรัม เป็นค่าที่ชี้บอก
ความเป็นกรดของน้ำามัน หากน้ำามันพืชหรือน้ำามันสัตว์มีคุณภาพ
ดี กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในน้ำามันไม่แตกตัวเป็นกรดไขมัน
อิสระ น้ำามันจะมีค่ากรดต่ำา แต่หากน้ำามันถูกทำาลายด้วยปฏิกิริยา
ไฮดรอลิซิส (ดู hydrolysis) น้ำามันจะมีกรดไขมันอิสระสูง และมี
ค่ากรดสูงขึ้นด้วย

acidogenesis แอซิโดเจเนซิส 
กระบวนการเปลี่ยนสารอินทรีย์ที่ถูกแตกตัวด้วยกระบวนการ 
ไฮดรอลิซิส (ดู hydrolysis) แล้ว เปลี่ยนเป็นกรดไขมันและ
แอลกอฮอล์ โดยแบคทีเรียที่ผลิตกรด (ดู acidogenic bacteria)

acute toxicity ความเป็นพิษเฉียบพลัน
ความสามารถของสารเคมีหรือวัสดุที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเมื่อ
ได้รับสารนั้นเพียงครั้งเดียว โดยปกติการทดสอบความเป็นพิษ
เฉียบพลัน วัดจากปริมาณสารที่ทำาให้ประชากรเกิดการตายร้อยละ 
50 ของประชากรทั้งหมดที่ได้รับสารพิษ

adaptation การปรับตัว
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างของสิ่งมีชีวิตทางด้านรูปร่างสัณฐาน  
ดา้นสรรีะ หรอืดา้นพฤตกิรรม เพือ่ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
หรอืเมือ่เผชญิสภาวะทีไ่มคุ่น้เคย เชน่ การใหพ้ชืเจรญิเตบิโตในพืน้ที่
แหง้แลง้ทีจ่ำาเปน็ตอ้งประหยดัน้ำา พชืจะปรบัตวัโดยปดิปากใบในชว่ง
อากาศรอ้นและเปดิปากใบในชว่งอากาศเยน็หรอืตอนกลางคนื เพือ่
ให้สูญเสียน้ำาจากการระเหยน้อยที่สุด

agricultural residue วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
ส่วนต่างๆ ของพืชที่เหลืออยู่หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือ
แปรรูป เช่น ฟางข้าว กะลา ทะลายปาล์ม แกลบ และชานอ้อย 
มีศักยภาพสูงสามารถนำามาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ดี เนื่องจาก
มีความชื้นต่ำาและไม่จำาเป็นต้องใช้เครื่องย่อยก่อนนำาไปเผาไหม้ 
โดยทั่วไปมักใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในโรงสีข้าวและ 
โรงงานน้ำาตาล 

alcohol แอลกอฮอล์
สารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group, 
-OH) ต่อกับอะตอมคาร์บอนของหมู่แอลคิล (alkyl group) 
หรือหมู่ที่แทนแอลคิล สูตรทั่วไปของแอลกอฮอล์ที่ เป็นแอ
ลิเฟทิกติกไฮโดรคาร์บอน (aliphatic hydrocarbon) ซึ่งเป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นโซ่ตรง คือ CnH2n+1OH 
สมบัติทางกายภาพของแอลกอฮอล์ที่มีอะตอมคาร์บอน (C) 1-3 
อะตอมคือละลายน้ำาได้ดี แต่เมื่อมีจำานวนอะตอมคาร์บอนมาก
ขึ้น จะละลายน้ำาได้น้อยลง และมีจุดเดือดเพิ่มขึ้นตามจำานวน
อะตอมคาร์บอนที่เพิ่มขึ้นด้วย แอลกอฮอล์ติดไฟได้ดีและมีเลข
ออกเทนสูงมาก การเผาไหม้แอลกอฮอล์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำา จึงไม่มีเขม่าและควัน นับเป็นเชื้อเพลิง 
ที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมส่วนใหญ่ แอลกอฮอล์ที่นิยมใช้
มี 2 ชนิด คือ ไบโอเอทานอล (ดู bioethanol) หรือแอลกอฮอล์
จากชีวมวล ใช้ทำาเครื่องดื่มมึนเมา และใช้ในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท มีฤทธิ์กดประสาท ถ้าเสพติดต่อกันเป็นเวลานานจะ
ทำาให้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ตับแข็ง อีกชนิดหนึ่งคือเมทานอล  

05
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(methanol) หรือเมทิลแอลกอฮอล์ (methyl alcohol) ได้จาก
การกลั่นสลายถ่านหิน ไม้ หรือการสังเคราะห์ ใช้ในอุตสาหกรรม
เชลแล็ก (shellac) ทินเนอร์ (thinner) หรือจุดตะเกียงฆ่าเชื้อ  
รับประทานไม่ได้ มีพิษรุนแรง ทำาให้ตาบอดและถึงแก่ชีวิตได้  
โดยปกติจะใช้สีม่วงผสมในเมทิลแอลกอฮอล์ เพื่อให้เห็นความแตก
ต่างชัดเจนว่าบริโภคไม่ได้

algae สาหร่าย 
กลุ่มพืชช้ันต่ำาท่ีมีคลอโรฟิลล์และรงควัตถุอ่ืนๆ สำาหรับการสังเคราะห์
ด้วยแสงและให้ออกซิเจน ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอน 
สาหร่ายไม่มีส่วนท่ีเป็นราก ลำาต้นและใบท่ีแท้จริง มีรูปร่างต่างๆ 
กนั อาจเปน็เซลลเ์ดยีวหรอืประกอบดว้ยเซลลจ์ำานวนมาก เปน็สาย  
หรืออยู่กันเป็นกลุ่ม โดยทั่วไปแล้วจำาแนกได้เป็น 4 ประเภทหลัก 

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซล

แอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ

ได้แก ่สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำาเงนิ สาหร่ายสีน้ำาเงนิ 
และสาหร่ายสีแดง สาหร่ายสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและ
แบบอาศัยเพศ มีแหล่งที่อยู่ต่างกันไป ส่วนใหญ่อยู่ในน้ำา ทั้งน้ำาจืด  
น้ำากร่อย น้ำาเค็ม ประโยชน์ที่ได้จากสาหร่าย คือ ใช้เป็นอาหารทั้ง
ของมนุษย์และของสัตว์ เป็นปุ๋ย และเป็นยา สาหร่ายสีเขียวแกม
น้ำาเงนิสามารถตรงึกา๊ซไนโตรเจนจากอากาศได ้จงึสามารถนำามาใช้
เป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี สาหร่ายประเภทอื่นเมื่ออยู่ร่วมกับแบคทีเรียที่
ใช้อากาศสามารถบำาบัดน้ำาเสียได้ นอกจากนั้นยังมีการนำาสาหร่าย
สีเขียวบางชนิดที่มีปริมาณน้ำามันประมาณร้อยละ 25 มาทดลอง
ผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ปรากฏว่าสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิง
ได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะลดปัญหาด้านพลังงาน
ของโลก ทั้งยังช่วยลดสารพิษในแหล่งน้ำา และลดก๊าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศได้ด้วย

ชื่อ สูตรเคมี จุดเดือด ( ำC)
สภาพละลายได้ในน้ำาที่ 20 ำC 

(กรัม/น้ำา 100 กรัม)

เมทานอล 
(methanol) CH3OH 64.6 ละลายได้ดี

เอทานอล 
(ethanol) CH3CH2OH 78.2 ละลายได้ดี

โพรพานอล 
(propanol) CH3CH2CH2OH 97.2 ละลายได้ดี

บิวทานอล 
(butanol) CH3CH2CH2CH2OH 117.7 7.9

เพนทานอล 
(pentanol) CH3CH2CH2CH2CH2OH 137.9 2.3

206-265 MAC22news   207 22/2/2553   14:57



พล
ังง

าน
ทด

แท
นแ
ละ
พล

ังง
าน
ทา
งเล

ือก

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน208

การอบแห้งแป้ง และใช้ในการผลิตไฟฟ้า ทำาให้ในปีหนึ่งๆ โรงงาน
แป้งมันแต่ละแห่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากการ
ใช้ก๊าซชีวภาพได้มากกว่า 20 ล้านบาท

alternative energy พลังงานทางเลือก, พลังงานทดแทน 
พลังงานที่นำามาใช้แทนเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่มีความเสี่ยงต่อการ
ขาดแคลนหรือราคาที่ผันผวน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พลังงาน
ทดแทนที่ใช้แล้วหมดไป เรียกว่าพลังงานสิ้นเปลือง เช่น ถ่านหิน 
นิวเคลียร์ หินน้ำามัน ทรายน้ำามัน และพลังงานทดแทนที่ใช้แล้ว
สามารถสร้างขึ้นใหม่เพื่อหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรียกว่าพลังงาน
หมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม (ดู wind power) ชีวมวล  
(ดู biomass) น้ำา คลื่นทะเล (ดู wave energy) กระแสน้ำา ความ
รอ้นใตพ้ภิพ (ด ูgeothermal energy) และกา๊ซชวีภาพ (ด ูbiogas) 
ที่ได้จากการหมักมูลสัตว์และน้ำาทิ้งจากอุตสาหกรรม

alternator เครื่องกำาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ (ดู generator ประกอบ)

anaerobic digestion การย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศ 
การบำาบัดของเสียที่อยู่ในรูปของเหลว มีผลพลอยได้เป็นก๊าซ
ชีวภาพ สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำาเสียจะถูกแบคทีเรียหลากหลายชนิด
ย่อยสลาย ทำาให้เกิดก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำา หาก
น้ำาเสียมีกำามะถันและสารประกอบของกำามะถันปนอยู่ กำามะถัน
จะถูกแปรสภาพเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ (hydrogen sulfide) 
หรือก๊าซไข่เน่า ส่วนไนโตรเจนในน้ำาเสียจะถูกแปรสภาพเป็น
แอมโมเนยี การยอ่ยสลายในสภาวะไรอ้ากาศ มกีระบวนการทัง้หมด  
4 ขั้นตอน คือ ไฮดรอลิซิส (ดู hydrolysis) หรือการแยกสลาย 
ด้วยน้ำา แอซิโดเจเนซิส (ดู acidogenesis) แอซิโทเจเนซิส  
(ดู acetogenesis) และเมทาโนเจเนซิส (ดู methanogenesis)

anaerobic fixed-film reactor (AFFR) ระบบบำาบัดแบบตรึง
ฟิล์ม (เอเอฟเอฟอาร์)
ระบบบำาบัดของเสียและผลิตก๊าซชีวภาพโดยจุลินทรีย์ที่เกาะ
อยู่บนวัสดุตัวกลางที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม ตัวกลางที่นิยมใช้  
เชน่ ตะแกรงไนลอน หรอืเสน้ใยทีแ่ขวนลอยอยูใ่นระบบ เมือ่น้ำาเสยี
ไหลผา่นฟลิม์จลุนิทรยีท์ีเ่กาะอยูบ่นตวักลาง สารอนิทรยีใ์นน้ำาเสยีถกู
ดูดซับและย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในแผ่นฟิล์ม น้ำาที่ผ่านการบำาบัด
แล้วจะไหลออกจากระบบ ส่วนจุลินทรีย์ยังคงอยู่ในแผ่นฟิล์มที่ติด
อยู่กับวัสดุตัวกลาง เมื่อความหนาของแผ่นฟิล์มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การเจริญเติบโตและการสร้างเมือกของจุลินทรีย์ ประกอบกับการ
ดูดซับสารแขวนลอยต่างๆ ทำาให้แผ่นฟิล์มบางส่วนหลุดลอก บาง
ส่วนถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง ช่วยรักษาปริมาณจุลินทรีย์ให้
อยู่ในระบบ ช่วยป้องกันจุลินทรีย์ในฟิล์มที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของความเปน็กรด-เบส โดยเฉพาะสภาพทีเ่ปน็กรดสมัผสักบัน้ำาเสยี
โดยตรง ดังนั้นในช่วงที่เกิดการช็อกของระบบอันเนื่องมาจากการ
เกดิกรด ระบบบำาบดัจะฟืน้ตวัไดร้วดเรว็กวา่ในกรณขีองระบบเซลล์
แขวนลอย ปจัจบุนัมกีารนำาระบบยเูอเอสบ ี(ด ูupflow anaerobic 
sludge blanket) และระบบตรึงฟิล์มมาใช้ในการบำาบัดน้ำาเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานแป้งมัน ซึ่งนอกจากจะ
ชว่ยบำาบดัของเสยีแลว้ ยงัไดก้า๊ซชวีภาพกลบัมาใชแ้ทนน้ำามนัเตาใน

กระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศหรือขาดออกซิเจน
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Anaerobic Digestion

antioxidant ตัวต้านออกซิเดชัน
สารเติมแต่งน้ำามันเพื่อลดการทำาปฏิกิริยากับออกซิเจน ละลายได้
ในน้ำามัน ระเหยยาก สะดวก ปลอดภัย และราคาต่ำา ตัวต้าน
ออกซิเดชันสำาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมส่วนมากเป็นสารอินทรีย์
ประเภทฟีนอล (phenol) ที่ซับซ้อน

aquaculture การเพาะเลี้ยงในน้ำา
การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตในน้ำา เช่น พืชน้ำา สัตว์น้ำา การเพาะเลี้ยง
สาหร่ายและพืชน้ำานอกเหนือจากจะใช้เป็นแหล่งโปรตีน ปุ๋ย และ
ยาแล้ว ยังสามารถเก็บเกี่ยวและนำามาผลิตพลังงานได้ 

ash เถ้า
ของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง สารอนินทรีย์ที่มีอยู่ใน 
เชื้อเพลิงที่ถูกออกซิไดส์ขณะเผาไหม้กลายเป็นออกไซด์ ถ่านหินมี
เถ้าเป็นองค์ประกอบระหว่างร้อยละ 1-30 น้ำามันเชื้อเพลิงหนัก
อาจมีเถ้าถึงร้อยละ 2 เชื้อเพลิงแข็งอาจเผาไหม้โดยสมบูรณ์ได้ยาก
ในการเผาไหม้ตามปกติ เถ้าของเชื้อเพลิงแข็งจึงมักมีส่วนของเชื้อ
เพลงิยงัไมเ่ผาไหมห้รอืเผาไหมไ้มส่มบรูณ ์เชน่ ถา่นชาร ์ปนอยูด่ว้ย

ash content ปริมาณเถ้า
รอ้ยละของมวลเถา้ในเชือ้เพลงิ เถา้อาจประกอบดว้ยโลหะหนกัและ
ถา่นถา้การเผาไหมไ้มส่มบรูณ ์การการประเมนิองคป์ระกอบของเถา้
ต้องกระทำาภายใต้ภาวะที่กำาหนดตามมาตรฐาน

autotrophic organism สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เอง
สิ่งมีชีวิตที่ต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอนหลัก 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อาศัยแสงเป็นแหล่งพลังงาน 
(photoautotroph) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สามารถสังเคราะห์
แสงได้ (chemoautotroph) แต่ได้พลังงานจากสารประกอบ 
อนนิทรยี ์เชน่ เหลก็เฟอรสั (ferrous metal) ไฮโดรเจน แอมโมเนยีม
ไนไทรต ์(ammonium nitrite)
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azeotropic distillation การกลั่นเอทานอลแบบคงจุดเดือด 
การกลั่นเอทานอล (ดู ethanol production ประกอบ) เพื่อให้มี
ความบริสุทธิ์สูงกว่าร้อยละ 95 โดยใช้เอนเทรเนอร์ (entrainer) 
ได้แก่ ไซโคลเฮกซาน (cyclohexane) เบนซีน (benzene)  
ทอลิวอีน (toluene) อีเทอร์ (ether) หรือคีโตน (ketone) ผสม
กับเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 ป้อนเข้าหอกลั่น เอทานอล
และน้ำาจะผสมกับไอของเอนเทรเนอร์ เช่น เบนซิน เกิดเป็นสารคง
จุดเดือด (azeotrope) ของเอทานอล-น้ำา-เบนซิน ออกจากหอกลั่น
ดา้นบนทีอ่ณุหภมู ิ64.80 องศาเซลเซยีส สว่นเอทานอลทีเ่หลอืไมม่ี
น้ำาหรอืมนี้ำาปนอยูน่อ้ยมาก (anhydrous ethanol) สารคงจดุเดอืด
เอทานอล-น้ำา-เบนซินจะถูกนำาไปกลั่น หรือแยกออกจากกันด้วย
เครือ่งเหวีย่งแยกน้ำา (decanter) ซึง่จะไดเ้บนซนิสำาหรบันำากลบัมา
ใช้ในกระบวนการกลั่นใหม่ วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้ทั่วไป แต่มีข้อเสียคือ
สิ้นเปลืองพลังงานมากในการกลั่นเพื่อให้ได้เอทานอลบริสุทธ์ ส่วน
สารที่ใช้เป็นเอนเทรเนอร์ยังเป็นสารพิษหรือเป็นสารก่อมะเร็งด้วย

bagasse กากอ้อย 
เศษของอ้อยหลังจากหีบน้ำาอ้อยออกจากท่อนอ้อย เต็มไปด้วย
เส้นใยจำานวนมาก ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับหม้อไอน้ำาเพื่อผลิตกำาลัง
ไอน้ำาที่ใช้เดินเครื่องจักรไอน้ำาและกำาเนิดไฟฟ้า นำาไปอัดเป็นแผ่น
คล้ายไม้อัดใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ใช้ทำาฝ้าเพดาน บุผนังห้องในบ้าน 
เรือ หรือรถยนต์เนื่องจากซับเสียงได้ดี ใช้ทำาเยื่อกระดาษและสาร 
เฟอร์ฟูรัล (furfural) อุตสาหกรรมผลิตน้ำาตาลมีกากอ้อยเป็น
ผลพลอยได้ปริมาณมาก

กากอ้อยจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำาตาล

batch process กระบวนการผลติเปน็รุน่ผลติ, กระบวนการผลติ
แบบไม่ต่อเนื่อง
การผลติในเครือ่งปฏกิรณท์ีเ่ตมิสารตัง้ตน้สำาหรบัใชท้ำาปฏกิริยิากอ่น
ผลิต และนำาผลผลิตทั้งหมดออกจากเครื่องปฏิกรณ์หลังปฏิกิริยา 
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นผลิตเดียว ผลิตได้ครั้งละไม่มาก การควบคุม
คณุภาพของผลผลติทำาไดไ้มง่า่ยนกั การผลติแตล่ะครัง้อาจมคีณุภาพ
ไมส่ม่ำาเสมอขึน้กบัคณุภาพและชนดิวตัถดุบิ แตเ่ปน็การผลติแบบกะ
ใช้เงินลงทุนต่ำา (ดู continuous process ประกอบ)

bioalcohol ไบโอแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ที่ได้จากแหล่งชีวภาพไม่ใช่จากแหล่งปิโตรเลียม ได้แก่ 
เมทานอล (methanol) และเอทานอล (ethanol) มักใช้เป็นส่วน
ผสมระหว่างเชื้อเพลิงชีวภาพกับน้ำามันปิโตรเลียมเพื่อใช้กับรถยนต์
รุ่นใหม่ๆ ที่พัฒนาจนสามารถใช้แอลกอฮอล์ล้วนๆ เป็นเชื้อเพลิงได้ 
เรียกว่า บีเอ 100 (BA 100) หรือไบโอแอลกอฮอล์ร้อยละ 100

biodegradation การย่อยสลายทางชีวภาพ
การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลง
โดยกระบวนการทางชีวภาพ เช่น การผุพังของซากใบไม้ใน
ธรรมชาติที่เกิดจากการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดิน เปลี่ยนเป็น
คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย น้ำา และฮิวมัส (humus) การ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะไร้อากาศด้วยจุลินทรีย์จะได้
กา๊ซมเีทน การยอ่ยสลายทางชวีภาพเปน็กระบวนการหนึง่ทีม่คีวาม
สำาคัญในการบำาบัดสารปนเปื้อนและของเสียจากภาคการผลิตเพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

biodiesel ไบโอดีเซล
เชื้อเพลิงทางเลือกใช้แทนน้ำามันดีเซลได้ ไบโอดีเซลผลิตได้
จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน เช่น น้ำามันพืช  
ไขมันสัตว์ น้ำามันสาหร่าย หรือน้ำามันพืชใช้แล้ว ไบโอดีเซล
ผลิตได้โดยให้น้ำามันทำาปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ (เมทานอลหรือ 
เอทานอล) และใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  (KOH) หรือโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผลจากการทำาปฏิกิริยา
ข้างต้นจะทำาให้ได้ไบโอเซล ซึ่งเป็นสารเอสเทอร์ที่เรียกว่าเมทิล
เอสเทอร์ หรือเอทิลเอสเทอร์ (ขึ้นกับชนิดของแอลกอฮอล์
ที่ใช้) และเรียกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่าทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน  
(ดู transesterification) เมื่อกระบวนการทางเคมีเกิดขึ้น
อย่างสมบูรณ์ จะได้ไบโอดีเซลและกลีเซอรีนเป็นผลิตภัณฑ์
ปั จจุบันประเทศไทยมีการใช้ ไบโอดี เซลผสมน้ำ ามันดี เซล 
ในสัดส่วนร้อยละ 2-5 (บี2-บี5) เนื่องจากสามารถนำามาใช้
งานในเครื่องยนต์ดีเซลได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่อง 
ในต่างประเทศมีการผลิตและจำาหน่ายไบโอดีเซลที่ผสมเป็น 
สูตรต่างๆ กันไป เช่น บี2 (ไบโอดีเซลร้อยละ 2 ต่อดีเซล 
ร้อยละ 98) ในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกาบี20 (ไบโอดีเซล 
ร้ อ ยละ  20  ต่ อ  ดี เ ซ ล ร้ อ ยละ  80 )  ใน รั ฐ ไ อโ อ ว า 
สหรัฐอเมริกา บี5 (ไบโอดีเซลร้อยละ 5 ต่อ ดีเซลร้อยละ 
95) ในประเทศฝรั่งเศส และ บี100 (ไบโอดีเซลร้อยละ 100)  
ในประเทศเยอรมนีและออสเตรีย

base catalysis ตัวเร่งปฏิกิริยาจำาพวกเบส 
ตัวเร่งปฎิกิริยาที่มีสภาวะเป็นด่าง เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่นิยมใช้
กันมากในการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ระดับอุตสาหกรรม 
ด่างที่นิยมใช้ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมเมทอกไซด์  
โซเดียมอาไมด์ โซเดียมไฮไดรด์ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
โพแทสเซียมเมทอกไซด์ โพแทสเซียมอาไมด์ และโพแทสเซียม 
ไฮไดรด์ มีข้อเสียคือทำาปฏิกิริยากับกรดไขมันเกิดสบู่ จึงต้องใช้น้ำา
ล้างออก
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bioethanol, ethanol ไบโอเอทานอล, เอทานอล
ของเหลวไม่มีสี ระเหยและติดไฟได้ ชื่อสามัญ เอทิลแอลกอฮอล์ 
(ethyl alcohol) สูตรทางเคมี C

2
H

5
OH ค่าความร้อน 30.15 

เมกะจูลต่อกิโลกรัม แอลกอฮอล์ที่เกิดจากการหมักพืช เศษซากพืช 
ได้แก่ อ้อย น้ำาตาล กากน้ำาตาล กากอ้อย หัวผักกาดหวานหรือ
บทีรทู (beetroot) แปง้ มนัสำาปะหลงั มนัเทศ และธญัพชืตา่งๆ เชน่ 
ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวฟ่าง โดยใช้ยีสต์ย่อย
แป้งเป็นน้ำาตาล แล้วเปลี่ยนจากน้ำาตาลเป็นเอทานอลความเข้มข้น
ประมาณรอ้ยละ 8-12 โดยปรมิาตรน้ำาหมกั จากนัน้นำาน้ำาหมกัมาผา่น
การกลั่นลำาดับส่วน จะได้แอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 95 เมื่อ
แยกน้ำาส่วนที่เหลือออกจะได้แอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 99.5 
ปริมาณเอทานอลที่ผลิตได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ 
จากปริมาณวัตถุดิบ 1 ตัน ธัญพืช ข้าว และข้าวโพด ให้ผลผลิต
เอทานอลไดส้งูถงึ 375 ลติร โดยประมาณ รองลงมาคอื กากน้ำาตาล 
ให้ผลผลิตประมาณ 260 ลิตร หัวมันสำ าปะหลั งสดให้
ผลผลิตประมาณ 180 ลิตร ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำาหรับ
เครื่ อ งยนต์ เผาไหม้ภายในได้  เอทานอลอาจใช้ผสมกับ
น้ำามันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล และผสมกับน้ำามันดีเซลเป็น
ดีโซฮอล โดยเฉพาะใช้เป็นสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มค่าออกเทนให้
น้ำามันเบนซินแทนสารเมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์ หรือเอ็มทีบีอี 
(methyl tertiary butyl ether, MTBE) นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัว
ทำาละลาย และเป็นวัตถุดิบในกระบวนการเคมีต่างๆ (ดู ethanol 
production ประกอบ)

แผนภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ

พืชที่นำามาผลิต ไบโอเอทานอลพืชที่นำามาผลิต ไบโอเอทานอล

biofuel เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากชวีมวล อาจมสีถานะเปน็ของแขง็ ของเหลว หรอื
ก๊าซ เชื้อเพลิงชีวภาพเหลวที่รู้จักกันดีคือ เอทานอลซึ่งใช้ผสมกับ
น้ำามันเบนซินเพื่อผลิตแก๊สโซฮอล (ดู gasohol) และไบโอดีเซล 
(ดู biodiesel) ใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในหรือเครื่องยนต์
เบนซิน และเครื่องยนต์ดีเซลตามลำาดับ นอกจากนั้น ยังมีเชื้อ
เพลิงเหลวในรูปอื่น เช่น เมทานอลซึ่งผลิตได้จากก๊าซธรรมชาติ 
หรือชีวมวล (ดู biomass) 
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มูลโคสามารถนำาไปหมักเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพได้

biogas ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์
ที่ไม่ใช้อากาศ (ดู anaerobic digestion) มีองค์ประกอบสำาคัญ 
คือ ก๊าซมีเทน (CH

4
) ร้อยละ 50-75 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO
2
) ร้อยละ 25-45 โดยปริมาตร อาจมีก๊าซอื่นๆ เช่น 

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H
2
S) ปนอยู่เล็กน้อย ก๊าซชีวภาพเกิดได้ทั่วไป

ในธรรมชาตทิีม่กีารสะสมของสารอนิทรยี ์เชน่ เศษวสัดกุารเกษตร 
ใบไม้ ในที่ไม่มีอากาศ เช่น ที่ที่มีน้ำาขัง ในนาข้าวที่มีการสะสม
ของตอซังข้าว ตามก้นหนอง คลอง บึง ที่มีการสะสมของซากพืช
และสัตว์ หรือแม้แต่ในกระเพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น วัว ควาย 
ทำาให้สัตว์เหล่านี้เกิดอาการเรอ ซึ่งก๊าซมีเทนจะถูกปลดปล่อยออก
มาด้วย ก๊าซชีวภาพมีคุณสมบัติจุดติดไฟได้ดี สามารถใช้เป็นเชื้อ
เพลิงทดแทนในอุปกรณ์ต่างๆ โดยการเผาเพื่อใช้ประโยชน์จาก
ความร้อนที่เกิดขึ้นโดยตรง เช่น ใช้กับเครื่องกกลูกสุกร และหม้อ
ไอน้ำา (ดู steam boiler) หรือเผาเพื่อใช้ความร้อนไปผลิตกำาลังขับ
เคลือ่น เชน่ ใชก้บัเครือ่งยนตเ์บนซนิและเครือ่งยนตด์เีซล เนือ่งจาก
ก๊าซชีวภาพมีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทน หากถูกปล่อยทิ้งสู่
บรรยากาศจะก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลรุนแรงมากกว่า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 25 เท่า

บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบปิดสนิท ด้านบนคลุมด้วยผืนพลาสติกขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บ

ก๊าซชีวภาพ

บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลโค
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Solar
Energy

Carbon + Water + Oxygen

Carbon Dioxide +Water Vapour

Minerals

biological energy conversion process กระบวนการเปลี่ยนเป็นพลังงานทาง
ชีวภาพ
การเปลี่ยนสารอินทรีย์ในมวลชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงโดยใช้กระบวนการย่อยสลายทาง
ชีวภาพ แบ่งออกเป็น 1. กระบวนการหมักผลผลิตทางการเกษตรที่มีแป้งและน้ำาตาล
เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด มันสำาปะหลัง และธัญพืชต่างๆ โดยใช้ยีสต์  
ได้เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) หรือเอทานอล (ดู bioethanol) และ 2. การย่อย
สลายของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ หรือมูลสัตว์ แบบไม่ใช้อากาศ โดยใช้จุลินทรีย์ 
ได้ก๊าซชีวภาพที่มีองค์ประกอบเป็นก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่

biomass ชีวมวล, มวลชีวภาพ 
มวลของวัสดุที่มาจากพืชหรือสัตว์ เป็นสารอินทรีย์ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานตาม
ธรรมชาติ มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและสามารถนำามาใช้ผลิตพลังงาน เช่น 
เศษไม้ น้ำาทิ้งจากโรงงานแปรรูปอาหาร ของเสียจากฟาร์มสุกร และขยะจากโรงอาหาร 
ในภาพรวม ชีวมวล คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ถูกกักเก็บไว้ในพืชด้วยกระบวนการ
สังเคราะห์แสงโดยอาศัยคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำา ชีวมวลที่สำาคัญของประเทศไทย
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1. วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว แกลบ ใบ
และชานอ้อย ทะลายปาล์มเปล่าและเส้นใย ซังข้าวโพด ต้นมันสำาปะหลัง เปลือกและ
กะลามะพร้าว 2. ชีวมวลเหลือทิ้งเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ เช่น มูลสัตว์ และน้ำาทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 3. ขยะชุมชน 4. ชีวมวลเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม เช่น แกลบ  
ชานออ้ย ใยและกะลาผลปาลม์ ไมแ้ปรรปูและเฟอรน์เิจอร ์และ 5. ไมโ้ตเรว็ ทีน่ยิมปลกู
ในประเทศ ได้แก่ ยูคาลิปตัส การใช้พลังงานจากชีวมวลสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึงประมาณร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล นอกจากนี้ยัง
สามารถลดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จึงช่วยลดภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศและ
ทางน้ำา รวมถึงลดการกัดเซาะของดินและส่งผลให้คุณภาพของดินดีขึ้น ตลอดจนช่วยให้
สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น

พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ถูกกักเก็บในพืชด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง
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biomass to liquid (BTL) เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล (บีทีแอล)
เชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากชีวมวล (ดู biomass) โดยนำาชีวมวลมา
ผ่านกระบวนการแกซิฟิเคชัน (gasification) ได้ก๊าซสังเคราะห์ 
(synthesis gas) จากนั้นนำาก๊าซสังเคราะห์มาทำาปฏิกิริยา
สังเคราะห์ฟิชเชอร์-ทร็อปช์ (ดู Fischer-Tropsch synthesis) 
ของเหลวที่ได้ประกอบด้วย น้ำามันดีเซล เมทานอล แอมโมเนีย 
ไฮโดรเจน และสารเคมีต่างๆ น้ำามันดีเซลที่ได้จากกระบวนการนี้
สามารถนำาไปผสมกับน้ำามันดีเซลธรรมดา เป็นการช่วยลดการนำา
เข้าน้ำามันเชื้อเพลิงทั่วไป

biome ชีวนิเวศ
ชุมชนของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาด
ใหญ ่ชวีนเิวศแตล่ะแบบจำาแนกโดยอาศยัความแตกตา่งของรปูแบบ
ชีวิตของสายพันธุ์เด่นที่อาศัยอยู่เป็นสำาคัญ 

bioplastic พลาสติกชีวภาพ 
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ มีส่วนประกอบสำาคัญอย่าง
น้อยหนึ่งชนิดเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพ (ดู biopolymer) และวัตถุดิบ
ทีใ่ชใ้นการผลติทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดเปน็วตัถดุบิทีผ่ลติหรอืปลกู
ขึ้นใหม่ทดแทนได้ (renewable raw material)

biopolymer พอลิเมอร์ชีวภาพ
พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable polymer) 
ผลิตจากวัตถุดิบที่มีแหล่งกำาเนิดจากธรรมชาติ พอลิเมอร์ที่แยกได้
โดยตรงจากพืชหรือสัตว์ ซึ่งรวมถึงพอลิเมอร์ที่ผลิตจากแบคทีเรีย
และเชือ้รา และพอลเิมอรท์ีส่งัเคราะหจ์ากมอนอเมอร ์(monomer) 
ที่ผลิตจากกระบวนการทางชีวภาพ

ภาพขยายของสาหร่าย Anabaena

ภาพขยายของสาหร่าย Spirulina

biosphere ชีวภาค 
โลกของสิ่ งมีชีวิตที่ อาศัยและดำา เนินชีวิตอยู่ ในส่วนต่างๆ  
ของโลก มีทั้งภาคของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นดินหรือธรณีภาค 
(lithosphere) โดยครอบคลุมลงไปถึงบริเวณใต้ดินลึก 10 เมตร  
ที่อาศัยอยู่ในน้ำาหรืออุทกภาค (hydrosphere) จนถึงใต้น้ำาลึก 100 
เมตร และที่อาศัยอยู่ในอากาศหรืออากาศภาค (atmosphere)  
ในชั้นบรรยากาศโลกที่สูงจากพื้นดินหรือผิวน้ำา 300 เมตร

blue green algae สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำาเงิน
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีลักษณะเป็นเกลียวหรือเป็นสาย เช่น สกุล 
Anabaena, Nostoc, Oscillatoria, Spilulina อาศยัการสงัเคราะห์
แสงโดยใช้แสงเป็นแหล่งพลังงาน และคาร์บอนไดออกไซด์เป็น
แหลง่คารบ์อน บางชนดิสามารถตรงึไนโตรเจนและนำามาใชเ้ปน็ปุย๋
ชีวภาพ บางชนิดผลิตไฮโดรเจนได้ เช่น Anabaena cylindrical 
บางชนิดสามารถผลิตสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ปัจจุบันจัด
สาหร่ายสีเขียวให้อยู่ในพวกไซยาโนแบคทีเรีย (cyanobacteria) 
เนื่องจากโครงสร้างเซลล์เป็นแบบโพรแคริโอต (prokaryote)
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boiler หม้อน้ำา
อปุกรณท์ีถ่า่ยเทความรอ้นจากแหลง่พลงังานปฐมภมู ิเชน่ เชือ้เพลงิ 
ให้แก่สารทำางานที่เป็นของเหลว  เช่น  น้ำา น้ำามัน  แล้วนำาความ
รอ้นไปถา่ยเทใหก้ารใชง้านปลายทาง หรอืถา่ยเทใหต้วักลางทตุยิภมู ิ
หมอ้ตม้ทีท่ำาใหน้้ำากลายเปน็ไอ เรยีกวา่ หมอ้ไอน้ำา (ด ูsteam boiler) 
หม้อไอน้ำาทำาด้วยเหล็กกล้าหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน 
ได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ทางวิศวกรรม ภายในภาชนะบรรจุน้ำาและไอน้ำา 

bomb calorimeter บอมบ์แคลอริมิเตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าความร้อนรวมของเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว 
หรือสารอาหาร โดยบรรจุตัวอย่างไว้ในถ้วยซึ่งแขวนอยู่ในบอมบ์
ที่อัดออกซิเจนภายใต้ความดันสูงไว้ จุดระเบิดเชื้อเพลิงโดยผ่าน
ไฟฟ้าไปยังลวดฟิวส์ที่ผูกไว้เหนือตัวอย่าง เนื่องจากแคลอริมิเตอร์
ถูกหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนถ่ายเทออกสู่ภายนอก 
บอมบ์ที่แช่อยู่ในน้ำาจึงถ่ายโอนความร้อนจากการเผาไหม้ทั้งหมดให้
น้ำา คำานวณค่าความร้อนจากอุณหภูมิของน้ำาที่เพิ่มขึ้น
 

briquette เชื้อเพลิงอัดก้อน
เชื้อเพลิงแข็งที่เตรียมขึ้นจากการผสมอนุภาคถ่านหิน ถ่านโค้ก 
หรือมวลชีวภาพขนาดเล็ก กับตัวประสานแล้วอัดภายใต้ความร้อน
และความดันสูง มีรูปร่างและขนาดเดียวกัน สะดวกแก่การใช้งาน

carbon ถ่าน, คาร์บอน
ธาตุอโลหะ เกิดในธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้น มีรูปแบบและ
ลักษณะทางกายภาพต่างๆ กัน อาทิ รูปแบบผลึก เช่น เพชร 
แกรไฟต์ รูปแบบอสัณฐาน เช่น ถ่านไม้ เมื่อคาร์บอนถูกทำาให้
ร้อนสูงกว่า 500 องศาเซลเซียส จะทำาปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิด
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ปฏกิริยิาออกซเิดชนันีเ้ปน็ปฏกิริยิาพืน้ฐาน
สำาคัญของการเผาไหม้

carbon budget ประมาณการคาร์บอน
คา่ประมาณการของปรมิาณคารบ์อนในรปูของสารประกอบทีอ่ยูใ่น
แหล่งสะสม เช่น ผิวหน้าและตะกอนในมหาสมุทร พื้นดิน อากาศ 
พืชในระบบนิเวศของโลก หรือบริเวณพื้นที่เฉพาะเจาะจงของโลก 
และมีการไหลเวียนระหว่างแหล่งสะสมต่างๆ 

carbon residue กากคาร์บอน
คาร์บอนส่วนที่เหลือจากน้ำามันที่ได้รับความร้อนในภาวะอับอากาศ
ภายใต้ภาวะมาตรฐานที่กำาหนด คาร์บอนที่ตกค้างมีลักษณะคล้าย
ถ่านโค้ก ปริมาณกากคาร์บอนในไบโอดีเซล (ดู biodiesel) บ่งชี้
ว่ามีกลีเซอรอล กรดไขมันอิสระ สบู่ และตัวเร่งปฏิกิริยาปนเปื้อน
อยู ่และแสดงถงึแนวโน้มของปรมิาณคารบ์อนทีเ่หลอือยูใ่นห้องเผา
ไหม้ กากคาร์บอนทำาให้หัวฉีดหรือลูกสูบอุดตัน ส่งผลให้กำาลังของ
เครือ่งยนต์ลดลง เครือ่งยนต์สกปรกจงึต้องเปลีย่นถ่ายน้ำามนัเครือ่ง
บ่อยขึน้ มาตรฐานไบโอดเีซลทีป่ระกาศโดยกรมธรุกจิพลงังาน พ.ศ. 
2552 กำาหนดให้ไบโอดีเซลมีปริมาณกากถ่านไม่เกินร้อยละ 0.30 
โดยน้ำาหนัก (วิธีทดสอบตาม ASTM D 4530) 

cassava, manioc, tapioca มันสำาปะหลัง 
พืชประเภทหัวที่ กินได้  มีองค์ประกอบแป้งสู งถึ งร้อยละ 
25-40 ชื่อวิทยาศาสตร์ Manihot esculenta Crantz อยู่
ในวงศ์ Euphorbiaceae เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ขยายพันธุ์โดย
การปักชำาลำาต้นซึ่งตัดเป็นท่อนสั้นๆ รากพองออกเป็นหัวเก็บ
สะสมอาหารจำาพวกแป้ง ในมันสำาปะหลังดิบมีสารพิษคือกรด
ไฮโดรไซยานกิ (hydrocyanic acid) แตจ่ะสลายตวัเมือ่ไดร้บัความรอ้น 
มันสำาปะหลังชอบขึ้นในที่ซึ่งมีอากาศร้อน เป็นที่ดอนน้ำาท่วม
ไม่ถึง มีโรคและศัตรูพืชน้อย ปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตเร็ว 
ปลูกกันแพร่หลายทั่วโลกทั้งในทวีปอเมริกากลาง อเมริกาใต้ 
แอฟริกา และเอเชีย ปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งผลิต
มันสำาปะหลังที่สำาคัญแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีสภาพดินฟ้า
อากาศเหมาะสม ทั้งยังส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังในรูป
แป้งมัน มันเส้นและมันอัดเม็ดมากที่สุดในโลกด้วย มันสำาปะหลัง
นอกจากจะใช้เป็นอาหารคนและสัตว์ ใช้ในอุตสาหกรรมกาว 
กระดาษ สิ่งทอ น้ำาตาลกลูโคสและเดกซ์โทรสแล้ว ยังเป็น
วัตถุดิบสำาหรับหมักเป็นเอทานอล (ดู bioethanol) เบียร์ และ
ขนมปัง ประเทศบราซิลใช้หัวมันสำาปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักสำาหรับ
ผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงหลักแทนน้ำามันเบนซิน
 

บอมบ์แคลอริมิเตอร์
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มันสำาปะหลังเส้น 

หัวมันสำาปะหลัง

ไร่มันสำาปะหลัง

cassava chip มันสำาปะหลังเส้น 
 ผลิตผลทางการเกษตรได้จากการนำาหัวมันสำาปะหลัง
สดมาตีเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วตากบนลานซีเมนต์ประมาณ 
2-3 วัน โดยทั่วไปหัวมันสด 2-2.5 กิโลกรัม ให้มัน
สำาปะหลังเส้น 1 กิโลกรัม (มีปริมาณแป้งร้อยละ 25) 
ตามข้อกำาหนดทางการค้า ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลังเส้น
จะมีความชื้นได้เพียงร้อยละ 14 โดยน้ำาหนัก และห้าม
ไม่ให้มีวัตถุอื่นเจือปนเว้นแต่ดินทรายที่ติดมากับหัวมัน
สำาปะหลังตามสภาพปกติไม่เกินร้อยละ 3 โดยน้ำาหนัก 
ไทยมีแหล่งผลิตมันสำาปะหลังเส้นกระจายอยู่ในภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ 

ต้น ดอก และเมล็ดของละหุ่ง

castor ละหุ่ง 
พืชไร่ท่ีมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ ช่ือวิทยาศาสตร์   
Ricinus communis L. ในภาคเหนือเรียกมะโห่ง หรือ
มะโห่งหิน เป็นไม้ล้มลุกยืนต้นขนาดเล็ก ความสูง 1-4 
เมตร มีใบเด่ียวเป็นรูปฝ่ามือกว้างและยาว 15-30 
เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด แยกเพศ
อยู่ในช่อเดียวกัน ไม่มีกลีบดอก ผลแห้งเมื่อแตกมี  
3 พู เปลือกเมล็ดสีน้ำาตาล มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับ
พันธุ์ ละหุ่งปลูกมากในประเทศบราซิลและประเทศ
ในแถบเส้นศูนย์สูตร ในประเทศไทยปลูกมากตาม
ชายป่าหรือเชิงเขาในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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cellular respiration การหายใจระดับเซลล์
การหายใจแบบใช้ออกซิเจนเพื่อย่อยสลายกลูโคสหรือสารอินทรีย์
ภายในเซลล์ให้โมเลกุลเล็กลง จนสุดท้ายได้พลังงานในรูปของ
อะเดโนซีนไทรฟอสเฟตหรือเอทีพี (adenosine triphosphate, 
ATP) ที่เซลล์นำาไปใช้และคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

cellulase เอนไซม์เซลลูเลส 
เอนไซม์ที่มีอยู่ในสัตว์จำาพวกเคี้ยวเอื้องหรือในปลวก ผลิตโดย
แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในกระเพาะ สามารถย่อยสลายเซลลูโลส 
(cellulose) ให้เป็นกลูโคส (glucose) โดยเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
(ดู hydrolysis) ที่มีเอนไซม์เซลลูเลสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

cellulose เซลลูโลส
พอลแิซก็คาไรดช์นดิหนึง่ สตูรโมเลกลุ (C

6 
H

10 
O

5
)
n
 เกดิจากกลโูคส

ประมาณ 50,000 โมเลกุลเชื่อมต่อกันเป็นสายยาว เซลลูโลส
แต่ละสายจะเรียงขนานกันไป มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสาย ทำาให้
มีลักษณะเป็นเส้นใย สะสมไว้ในพืช ไม่พบในเซลล์สัตว์ เซลลูโลส
ไม่ละลายน้ำาและไม่สามารถย่อยสลายในร่างกายของมนุษย์ได้ แต่
ในกระเพาะของสัตว์จำาพวกเคี้ยวเอื้อง และสัตว์กีบ มีแบคทีเรียที่
สามารถย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็นกลูโคสได้

castor oil น้ำามันละหุ่ง 
น้ำามันที่สกัดได้จากเมล็ดละหุ่ง ต้องผ่านกรรมวิธีทำาลายสารที่เป็น
พิษด้วยความร้อนก่อนใช้รับประทาน เช่น น้ำามันละหุ่งที่ใช้ในการ
ประกอบยา น้ำามันเมล็ดละหุ่งมีสมบัติที่ดี คือ ไม่แห้งง่าย มีความ
เหนียวและความหนืด จึงถูกนำาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
หลายประเภท เช่น สี หมึกพิมพ์ พลาสติก เครื่องสำาอาง น้ำามัน
หล่อลื่นและจาระบี กากหลังจากสกัดน้ำามันและทำาลายสารพิษ
แล้ว ยังใช้เลี้ยงสัตว์ได้เนื่องจากมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเหมือน
อาหารสัตว์ประเภทอื่นๆ น้ำามันละหุ่งสามารถนำามาผลิตไบโอดีเซล 
(ดู biodiesel) โดยทำาปฏิกิริยากับเมทานอลเหมือนน้ำามันพืชอื่นๆ 
ทั่วไป

catalyst ตัวเร่งปฏิกิริยา 
สารช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยไม่ถูกใช้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ถาวร ทำาให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้น หรือทำาให้อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เพิ่มขึ้น  โดยอาจมีส่วนร่วมในการเกิดปฏิกิริยาด้วยหรือไม่ก็ได้ 
แต่เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา ต้องมีปริมาณเท่าเดิมและสมบัติเหมือนกับ
ตอนเริม่ตน้ ชว่ยลดระดบัพลงังานกอ่กมัมนัต ์(activation energy) 
ของปฏิกิริยา ทำาให้จำานวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกว่าหรือเท่ากับ
พลังงานก่อกัมมันต์มากขึ้น ปฏิกิริยาจึงเกิดเร็วขึ้นแต่ไม่ทำาให้
พลังงานของปฏิกิริยา (heat of reaction) เปลี่ยนแปลงไป

(a) Cellulose fibers

(b) Macrofibril

(c) Microfibril

(d) Chains of
 cellulose
 molecules
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โครงสร้างของเซลลูโลส
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central receiver, tower power plant  โรงไฟฟ้าแบบหอคอย
พลังงาน
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ท่ีประกอบด้วยตัวรับรังสีแบบศูนย์กลาง 
(central receiver) ติดตั้งอยู่บนหอคอย ล้อมรอบด้วยแผง
กระจกขนาดใหญ่ที่เรียกว่าฮีลิโอสแตต (heliostat) จำานวนมาก 
ซึ่งหมุนตามดวงอาทิตย์เพื่อรับรังสีและสะท้อนรังสีไปยังตัวรับ
รังสีบนหอคอยซึ่งภายในบรรจุของเหลวทำาหน้าที่ดูดซับพลังงาน
ความร้อนไว้เพื่อใช้ในการผลิตไอน้ำา ไอน้ำาจะถูกส่งไปยังกังหัน
ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้า ตัวอย่างการใช้
งานโรงไฟฟ้าแบบหอคอยพลังงาน คือ หอคอยผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองบาร์สโตว์ (Barstow) รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา มีขนาดกำาลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 10,000 กิโลวัตต์                                                                                                                                            

หอคอยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เมืองบาร์สโตว์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา

ตัวรับรังสีแบบศูนย์กลาง

                 
cetane number เลขซีเทน
ตัวเลขแสดงสมบัติในการติดไฟของน้ำามันดีเซลและบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพในการเผาไหม้น้ำามันดีเซล โดยวัดจากเวลาหน่วง
การจุดระเบิดของเชื้อเพลิงในกระบวนการจุดอัด (compression 
ignition process) ในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์มาตรฐาน 
เลขซีเทนเปรียบเทียบกับร้อยละโดยมวลของซีเทน ในของผสม
ระหว่างซีเทน (C

16
H

34
) และแอลฟาเมทิลแนฟทาลีน (C

11
H

10
)

ที่เกิดการเผาไหม้จนหมด โดยน้ำามันดีเซลที่มีเลขซีเทน 100 
คอื น้ำามนัดเีซลทีม่สีมบตักิารเผาไหมเ้ชน่เดยีวกบัซเีทนรอ้ยละ 100 
โดยมวล ในขณะที่น้ำามันดีเซลที่มีเลขซีเทน 0 คือ น้ำามันดีเซลที่มี
สมบตักิารเผาไหมเ้ชน่เดยีวกบัแอลฟาเมทลิแนฟทาลนีรอ้ยละ 100 
โดยมวล ค่าซีเทนที่สูงหมายถึงเวลาหน่วงการจุดระเบิดในห้องเผา
ไหม้สั้น ทำาให้จุดระเบิดได้ง่ายและแม่นยำา 
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cloud point จุดขุ่น 
อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงเริ่มเกิดไข ไขที่เกิดขึ้นจะขัดขวางการไหลของ
น้ำามนั ทำาใหเ้กดิการอดุตนัทีไ่สก้รองน้ำามนัได ้ไบโอดเีซล (ด ูbiodiesel)
ที่ผลิตจากน้ำามันถั่วเหลือง (ดู soybean oil) น้ำามันเมล็ดเรป 
(ดู rapeseed oil) และไขวัว มีจุดขุ่นที่ 0 องศาเซลเซียส 
- 5 องศาเซลเซียส และ 14 องศาเซลเซียส ตามลำาดับ

coal to liquid (CTL) เชื้อเพลิงเหลวจากถ่านหิน (ซีทีแอล)
เชือ้เพลงิเหลวทีผ่ลติจากถา่นหนิ โดยนำาถา่นหนิมาผา่นกระบวนการ
แกซิฟิเคชัน (gasifi cation) ได้ก๊าซสังเคราะห์ (synthesis gas) 
จากนัน้นำากา๊ซสงัเคราะหม์าทำาปฏกิริยิาสงัเคราะหฟิ์ชเชอร์-ทรอ็ปช ์
(ดู Fischer-Tropsch synthesis) ของเหลวที่ได้มีลักษณะคล้าย
น้ำามันดิบ เทคโนโลยีซีทีแอลกำาลังเป็นที่สนใจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งจะนำาไปใช้แปรรูปถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลวและ
กา๊ซ เพือ่นำาไปเป็นวตัถดุบิตัง้ตน้ปอ้นอตุสาหกรรมปิโตรเคม ีเนือ่งจาก
ก๊าซที่ได้จากถ่านหินจะประกอบด้วย ก๊าซเอทิลีน (ethylene) 
โพรเพน (propane) บวิเทน (butane) และไฮโดรคารบ์อนทีม่คีารบ์อน 
5 อะตอมขึ้นไป (C

5
+)

coconut มะพร้าว 
พืชตระกูลปาล์มที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำาคัญของไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Cocos nucifera var. nucifera ปลูกได้ทุกภาคของประเทศ 
แต่พบมากในภาคใต้ ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก 
มะพร้าวที่ใช้สำาหรับอุตสาหกรรมน้ำามันพืชเป็นพันธุ์มะพร้าว
ประเภทต้นสูง มีลำาต้นใหญ่ เมื่อโตเต็มที่อาจสูงถึง 18 เมตร 
สว่นมะพรา้วทีน่ยิมปลกูไวร้บัประทานผลออ่น เชน่ มะพรา้วน้ำาหอม 
เป็นมะพร้าวประเภทต้นเตี้ย โดยทั่วไป มะพร้าวเริ่มให้ผลผลิตเมื่อ
มีอายุ 5-6 ปี บางต้นมีอายุยืนยาว สามารถให้ผลผลิตได้นานถึง 
80 ปี ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมและพัฒนาทางด้าน
คุณภาพของมะพร้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลได้น้ำามัน 

coconut biodiesel ไบโอดีเซลน้ำามันมะพร้าว 
ไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำามันมะพร้าว ประเทศไทยมีการผลิต
ไบโอดเีซลโดยใชน้้ำามนัมะพรา้วเปน็วตัถดุบิในระดบัโรงงานทีอ่ำาเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีกำาลังการผลิตประมาณ 30,000 
ลิตรต่อวัน นอกจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีการผลิต
น้ำามันดีเซลปาล์มและดีเซลมะพร้าวด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อใช้
เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล โดยผสมน้ำามันพืชกับน้ำามันดีเซล
หรือน้ำามันก๊าดในอัตราส่วนต่างๆ กัน น้ำามันดีเซลปาล์มและดีเซล
มะพร้าวจากปั�มน้ำามันต่างๆ มีคุณสมบัติแตกต่างกัน และแตกต่าง
จากน้ำามันดีเซล โดยเฉพาะค่าความถ่วงจำาเพาะและความหนืดที่
สูงกว่ามาตรฐานน้ำามันดีเซลมาก เมื่อใช้น้ำามันดีเซลมะพร้าวเป็น
เชื้อเพลิงในยานพาหนะ พบว่าปริมาณสารมลพิษบางชนิดลดลง 
แต่บางชนิดเพิ่มขึ้น เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำามันดีเซลมะพร้าวดิบมีอัตรา
การสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิสงูกวา่ใชน้้ำามนัดเีซล จงึจำาเปน็ตอ้งพจิารณา
ถึงความเหมาะสม ทั้งในรูปแบบของน้ำามันให้มีความเหมาะสมกับ
ประเภทของเครื่องยนต์และมลพิษที่เกิดขึ้น

coconut oil น้ำามันมะพร้าว 
น้ำามันที่สกัดได้จากเนื้อมะพร้าว มีส่วนประกอบหลักคือ กรดไขมัน
อิ่มตัว (saturated fatty acid) เช่น กรดลอริก (lauric acid) 
กรดแคพริก (capric acid) มากกว่าร้อยละ 90 และกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid) เช่น กรดโอลีอิก (oleic 
acid) กรดลิโนลีอิก (linoleic acid) และวิตามินอี เพียงร้อยละ 
9 น้ำามันมะพร้าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามกระบวนการผลิต คือ 
1. น้ำามันมะพร้าวสกัดร้อน (RBD) ได้จากการบีบเนื้อมะพร้าวแห้ง
หรือใช้ตัวทำาละลาย ทำาให้บริสุทธิ์โดยผ่านความร้อนสูง (refi ning) 
ฟอกสี (bleaching) และกำาจัดกลิ ่น (deodorization) จนได้น้ำามัน
สีเหลืองอ่อนไม่มีกลิ่นและรส ปราศจากวิตามินอี เพราะถูกทำาลาย
ในกระบวนการ มีปริมาณกรดไขมันอิสระ (free fatty acid) 
ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1 และ 2. น้ำามนัมะพรา้วสกดัเยน็ (cold-pressed 

เนื้อมะพร้าว

ลูกมะพร้าว
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coconut oil) ได้จากการบีบเนื้อมะพร้าวสดไม่ผ่านความร้อนสูง 
ได้น้ำามันมะพร้าวใสที่บริสุทธิ์ที่สุด มีค่าเพอร์ออกไซด์ (peroxide) 
และกรดไขมันอิสระต่ำา มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 0.1 วิตามินอีไม่
ถูกทำาลาย เรียกว่าน้ำามันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil)

continuous process กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง 
การผลิตในเครื่องปฏิกรณ์ที่ออกแบบให้เติมสารตั้งต้นสำาหรับใช้ทำา
ปฏิกิริยาและนำาผลผลิตออกจากเครื่องปฏิกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่องต้องใช้เงินลงทุนสูงกว่า
แบบไม่ต่อเนื่อง แต่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่า และมีกำาลังการ
ผลิตสูงกว่า (ดู batch process ประกอบ)

copper-strip corrosion การกัดกร่อนแผ่นทองแดง 
การกัดกร่อนโลหะที่ใช้เป็นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลอันเป็นผล
จากน้ำามันที่ใช้ เนื่องจากปริมาณกรด เช่น กรดไขมันอิสระและ
สารประกอบกำามะถันในน้ำามันมีผลต่อการทำางานของเครื่องยนต์ 
วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 130 คือนำาแผ่นทองแดง
ที่ผ่านการขัดผิวให้เรียบและทำาความสะอาดด้วยตัวทำาละลาย
ไอโซออกเทนแล้วไปแช่ในน้ำามันตัวอย่างตามระยะเวลาที่กำาหนด 
จากนั้นจึงเทียบสีของแผ่นทองแดงกับแผ่นการกัดกร่อนทองแดง
มาตรฐาน มาตรฐานไบโอดีเซลที่ประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงาน 
พ.ศ. 2552 กำาหนดให้ไบโอดีเซลมีค่าการกัดกร่อนแผ่นทองแดงไม่
สูงกว่าหมายเลข 1

corn ข้าวโพด 
พืชตระกูลหญ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays Linn. ลำาต้นสูงโดย
เฉลี่ยสูง 2.2 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-2.0 นิ้ว ขอบใบ
มีขนอ่อนๆ ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ช่อดอก
ตัวผู้อยู่ส่วนยอดของลำาต้น ช่อดอกตัวเมียอยู่ต่ำาลงมา ฝักเกิดจาก
ดอกตัวเมียที่เจริญแล้ว เมล็ดจากฝักใช้เป็นอาหารคนและสัตว์ ใน
ต่างประเทศมีการหมักเอทานอลจากแป้งข้าวโพด รวมทั้งจากใบ
และลำาต้นข้าวโพดที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์แล้ว ใบและลำาต้น
ขา้วโพดยงัใชเ้ปน็เชือ้เพลงิใหค้วามรอ้นผลติพลงังานไฟฟา้ไดอ้กีดว้ย

น้ำามันมะพร้าว

ฝักข้าวโพด ต้นข้าวโพดฝักข้าวโพด

cogeneration system ระบบร่วมผลิตไฟฟ้าและความร้อน 
ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมกันจากแหล่งพลังงานเดียวกัน 
มีความหมายเหมือนกับ combined heat power (CHP)

cold fl ow การไหลที่อุณหภูมิต่ำา 
การวัดความสามารถในการไหลของเชื้อเพลิงที่อุณหภูมิต่ำาหรือ
ในเขตภูมิอากาศหนาว โดยใช้จุดขุ่นและจุดไหลเทเป็นตัวชี้วัด 
ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) มีสมบัติการไหลที่อุณหภูมิต่ำาไม่ดีเท่า
น้ำามันดีเซล 

combustion การเผาไหม้ 
ปฏิกิริยาเคมีที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างเชื้อเพลิงกับสาร
ออกซไิดส ์(oxidizer) เชน่ ออกซเิจน อากาศ ทำาใหเ้กดิการปลดปลอ่ย
พลงังานเคมอีอกมาในรปูพลงังานความรอ้นทีม่ปีรมิาณมากพอทีจ่ะ
นำาไปใช้ประโยชน์ได้
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dam เขื่อน
กำาแพงหรือปราการขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำาไว้ในอ่างเก็บ อาจทำาด้วยดิน หิน หรือคอนกรีต  
เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรน้ำา เขื่อนขนาดใหญ่มักเป็น
เขื่อนอเนกประสงค์ที่ใช้ในการชลประทาน การผลิตไฟฟ้า การป้องกันอุทกภัย ผลพลอยได้ที่
สำาคัญ ได้แก่ การประมงน้ำาจืด ก่อนการสร้างเขื่อนต้องมีการศึกษาสภาพการกักเก็บน้ำาตาม
ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์และประเมินความเป็นไปได้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพ 
สังคม และวัฒนธรรมชุมชน เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านนิเวศวิทยาและชุมชน ตลอดจน
โบราณสถานในบริเวณที่จะมีน้ำาท่วมถึงด้านเหนือเขื่อน ตัวอย่างเขื่อนขนาดใหญ่มากที่มีการ
จัดการดีจนเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เขื่อนผลิตไฟฟ้าอิไตย์ปู (Itaipu) 
ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำาปารานา (Paraná) บริเวณชายแดนระหว่างประเทศบราซิลและปารากวัย
ตัวเขื่อนซึ่งยาว 7.6 กม. มีทั้งส่วนที่เป็นดิน หิน และคอนกรีต มีกำาลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดถึง 13,500  
เมกะวัตต์ มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศบราซิล ปารากวัย และประเทศอาร์เจนตินา
ซึ่งอยู่ปลายน้ำา

เขื่อนอิไตย์ปู

dark respiration การหายใจไม่ใช้แสง
กจิกรรมการหายใจของพชืทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัแสง กระบวนการนีเ้กดิในไซโทพลาซมึ (cytoplasm) และ
ไมโทคอนเดรยี (mitochondria) ของพชื เปน็กระบวนการออกซเิดชนัคารโ์บไฮเดรตโดยใชอ้อกซเิจน 
และให้พลังงานในรูปของของอะเดโนซีนไทรฟอสเฟตหรือเอทีพี (adenosine triphosphate, ATP) 
แก่เซลล์พืช เพื่อการดำารงชีพและการเจริญเติบโต และคายคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำา
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deforestation การทำาลายป่า
การตัดต้นไม้ใหญ่ที่โตเต็มที่จากพื้นที่ป่าด้วยอัตราที่เร็วกว่าการ
ปลูกต้นใหม่ทดแทน ทำาให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำาและสารอาหาร 
ไว้ได้ ส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งและเร่งทำาให้พื้นที่นั้นเป็นทะเล
ทราย (desertization)

degumming การกำาจัดยางเหนียว
การใช้สารเคมี เช่น กรดฟอสฟอริก เติมลงในน้ำามันพืชดิบเพื่อทำา
ปฏกิริยิากบัฟอสฟาไทด ์(phosphatide) ชนดิทีไ่มล่ะลายน้ำาใหเ้ปน็
ชนิดที่ละลายน้ำาได้ จากนั้นจึงฉีดพ่นละอองน้ำาจากด้านบนลงไป  
เพื่อล้างยางเหนียวและกรดฟอสฟอริกให้ออกมาอยู่ในชั้นน้ำา  
ก่อนจะทิ้งให้น้ำาแยกชั้นอยู่ด้านล่างแล้วจึงแยกน้ำาออก

density ความหนาแน่น
อัตราส่วนมวลต่อปริมาตรของสารใดๆ ยิ่งวัตถุมีความหนาแน่น
มาก มวลต่อหน่วยปริมาตรก็ยิ่งมาก หน่วยเอสไอ (International 
System of Units, SI) ของความหนาแน่นคือกิโลกรัมต่อ 
ลกูบาศกเ์มตร (kg/m3) เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัความหนาแนน่ของของเหลว 
เรยีกวา่พกิโนมเิตอร ์(pycnometer) และเครือ่งมอืวดัความหนาแนน่
ของก๊าซเรียกว่าพิกโนมิเตอร์ก๊าซ (gas pycnometer) มาตรฐาน 
ไบโอดีเซลที่ประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 กำาหนด
ให้ไบโอดีเซลมีความหนาแน่นไม่ต่ำากว่า 860 และไม่สูงกว่า 900 
กโิลกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร ทีอ่ณุหภมู ิ15 องศาเซลเซยีส (วธิทีดสอบ
ตาม ASTM D 1298)

dextrose equivalent (DE) ค่าสมมูลเดกซ์โทรส (ดีอี) 
ร้อยละโดยน้ำาหนักของน้ำาตาลรีดิวซ์ เมื่อคิดเป็นน้ำาตาลกลูโคสที่มี
ในตัวอย่างต่อปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำาได้ทั้งหมด

diesohol ดีโซฮอล, น้ำามันดีโซฮอล
เชื้อเพลิงเหลวที่ได้จากการผสมเอทานอล (ดู bioethanol)  
กับน้ำามันดีเซล โดยมีการเติมสารกระทำาอิมัลชัน (emulsifier)  
เพื่อทำาให้เอทานอลกับน้ำามันดีเซลละลายเข้าด้วยกัน ใช้ใน
เครื่องยนต์ดีเซล มีการทดลองใช้น้ำามันดีโซฮอลเป็นครั้งแรกใน
โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา ในป ีพ.ศ. 2541 โดยใชเ้อทานอล 
รอ้ยละ 95 ผสมกบัน้ำามนัดเีซลและสารกระทำาอมิลัชนั ในอตัราสว่น 
14:85:1 การใช้น้ำามันดีโซฮอลช่วยลดการปลดปล่อยเขม่าดำาและ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน แต่อาจมีปัญหา
การแยกชั้นของน้ำามัน ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาการเติมสาร
เติมแต่ง เช่น ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
การผสมและส่งไปจำาหน่ายที่สถานีบริการทันทีเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจ
ช่วยแก้ปัญหานี้ได้

dimethyl ether (DME) ไดเมทิลอีเทอร์ (ดีเอ็มอี) 
สารประกอบอีเทอร์ที่ได้จากการควบโมเลกุลของเมทานอลสอง
โมเลกุลแล้วแยกน้ำาออก นิยมใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็น
สารตัง้ตน้ในการผลติกา๊ซสงัเคราะหก์อ่น แลว้จงึนำากา๊ซสงัเคราะห์

มาทำาปฏิกิริยาสังเคราะห์ฟิชเชอร์-ทร็อปช์ (ดู Fischer-Tropsch 
synthesis) ได้เมทานอล เพื่อผลิตดีเอ็มอีต่อไป สามารถใช้เป็น
เชื้อเพลิงแทนน้ำามันดีเซลหรือก๊าซหุงต้มได้เนื่องจากมีค่าซีเทนสูง
ถึง 55-60 ดีเอ็มอีเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดสูงมากเมื่อเปรียบ
เทยีบกบัน้ำามนัดเีซลหรอืกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว การเผาไหมด้เีอม็อจีงึ
ปลดปล่อยก๊าซพิษในปริมาณที่ต่ำามาก 

emulsion อิมัลชัน 
การผสมของเหลว 2 ชนิดที่ไม่สามารถละลายซึ่งกันและกันให้รวม
เข้าด้วยกัน อิมัลชันบางชนิดจะเสถียรเมื่อเติมตัวกระทำาอิมัลชัน 
(emulsifier หรือ emulsifying agent) เช่น น้ำานมมีโปรตีนเคซีน 
(casein) เป็นตัวกระทำาอิมัลชัน

energy crop พืชพลังงาน
พืชที่ปลูกเพื่อนำามาผลิตพลังงาน อาจนำาพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
โดยตรง เช่น ไม้ฟืน หรืออาจนำามาผ่านกระบวนการแปรสภาพ
ก่อน เช่น การนำาอ้อยหรือมันสำาปะหลังมาผ่านกระบวนการหมัก
เพื่อผลิตเอทานอล (ดู ethanol production) และการนำาเมล็ด
พืชสบู่ดำาหรือปาล์มน้ำามันมาผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อผลิต 
ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) เป็นต้น

ester เอสเทอร์ 
สารประกอบที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างกรดและแอลกอฮอล์ 
หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน (esterification) เอสเทอร์
ประกอบด้วยกรดอนินทรีย์หรือกรดอินทรีย์โดยหมู่ -OH (ไฮดรอก
ซิล) อย่างน้อยหนึ่งหมู่ถูกแทนที่ด้วยหมู่ -O-แอลคิล (แอลคอกซี) 
คล้ายกับเกลือที่ใช้แอลกอฮอล์อินทรีย์แทนที่ไฮดรอกไซด์ของโลหะ 
โมเลกุลของเอสเทอร์มีน้ำาหนักเบา ปกติมีกลิ่นหอม พบในน้ำามัน
หอมระเหยและฟีโรโมน ฟอสโฟเอสเทอร์เป็นรูปร่างแกนหลักของ
โมเลกลุดเีอน็เอ เอสเทอรไ์นเตรต เชน่ ไนโตรกลเีซอรนี มคีณุสมบตัิ
ในการทำาระเบิด ขณะที่พอลิเอสเตอร์เป็นพลาสติกที่สำาคัญที่ 
มอนอเมอร์เชื่อมโดยเอสเทอร์ส่วนหนึ่ง 

ethanol เอทานอล
ดู bioethanol
        
ethanol production กระบวนการผลิตเอทานอล 
กระบวนการผลติเอทานอลความบรสิทุธิส์งู ประกอบดว้ยการเตรยีม
วัตถุดิบสำาหรับผลิตเอทานอล การหมัก การแยกผลผลิตเอทานอล
และการทำาให้บริสุทธิ์ ถ้าเป็นวัตถุดิบประเภทแป้งหรือเซลลูโลส  
เช่น มันสำาปะหลังและธัญพืช ต้องผ่านการย่อยแป้งหรือเซลลูโลส
ใหเ้ปน็น้ำาตาลดว้ยกรดหรอืเอนไซมก์อ่น สว่นวตัถดุบิประเภทน้ำาตาล 
เช่น กากน้ำาตาล น้ำาอ้อย เมื่อปรับความเข้มข้นให้เหมาะสมแล้ว
สามารถนำาไปหมักได้ การหมักจะเปลี่ยนน้ำาตาลให้เป็นแอลกอฮอล์
โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ยีสต์ การเลือกใช้ชนิดของเชื้อ
จลุนิทรยีท์ีเ่หมาะสมกบัวตัถดุบิทีน่ำามาหมกัจะชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการหมัก ผลผลิตได้จากการหมักคือ เอทิลแอลกอฮอล์หรือ 

เขื่อนอิไตย์ปู

206-265 MAC22news   221 22/2/2553   14:57



พล
ังง

าน
ทด

แท
นแ
ละ
พล

ังง
าน
ทา
งเล

ือก

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน222

ขี้ตะกอนจากอุตสาหรรมผลิตน้ำาตาล

เอทานอลที่มีความเข้มข้นประมาณร้อยละ 8-12 โดยปริมาตร 
น้ำาหมัก แยกเอทานอลออกโดยใช้กระบวนการกลั่นลำาดับส่วน 
ได้ความเข้มข้นสูงสุดเพียงร้อยละ 95 โดยปริมาตร ต้องผ่าน
กระบวนการแยกน้ำาที่เหลือออกโดยการกลั่นเอทานอลแบบคง
จุดเดือด (ดู azeotropic distillation) หรือ การแยกโดยใช้ 
ตัวกรองโมเลกุล (ดู molecular sieve dehydrator) ได้เอทานอล
ความเขม้ขน้รอ้ยละ 99.5 โดยปรมิาตร สามารถนำาไปใชเ้ปน็เชือ้เพลงิ 
โดยตรงหรอืผสมกบัน้ำามนัเบนซนิเปน็แกส๊โซฮอลเพือ่ใชแ้ทนน้ำามนั
เบนซินได้

ethyl tertiary butyl ether (ETBE) เอทิลเทอร์เชียรีบิวทิล 
อีเทอร์ (อีทีบีอี)
สารเคมีที่ใช้เติมในน้ำามันเบนซินเพื่อเพิ่มค่าออกเทน (octane)  
มีลักษณะเป็นของเหลว ไม่มีสี ความหนาแน่น 0.7364 กรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ 25 องศาเซลเซียส หรือ 100 กิโลปาสกาล 
(Pascal) มีจุดหลอมละลายที่ -94 องศาเซลเซยีส จุดเดือด 69-71 
องศาเซลเซียส จุดวาบไฟ -19 องศาเซลเซียส ช่วยลดการระเหย
ของน้ำามันเบนซินและลดการดูดความชื้นจากอากาศ สังเคราะห์ได้
จากปฏิกิริยาของเอทานอลกับไอโซบิวทีลีน (isobutylene) ที่มีการ
ให้ความร้อนและตัวเร่งปฏิกิริยา

European Committee for Standardization (Comité 
Européen de Normalisation, CEN) คณะกรรมการมาตรฐาน
แห่งยุโรป (ซีอีเอ็น)
องค์กรเอกชนไม่มุ่งหวังผลกำาไรที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจของยุโรปใน
การค้าโลก สร้างเสริมความเป็นดีอยู่ดีของชาวยุโรป และรักษา 
สิง่แวดลอ้ม กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ พ.ศ. 2504 มปีระเทศในยโุรป 30 ประเทศ
เป็นสมาชิก มีเครือข่ายที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค 
สมาคมการค้าและธุรกิจ ตลอดจนองค์กรผู้บริโภคและองค์กรด้าน
สังคมต่างๆ ที่ร่วมกันกำาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ บริการ  
และข้อกำาหนดทางเทคนิคอื่นๆ ที่ เรียกว่ามาตรฐานยุโรป 
(European Standards หรอื ENs) ซึง่ครอบคลมุสนิคา้อปุโภคและ 
บริโภค ไอซีที สารเคมี วัสดุ การวัด การก่อสร้าง พลังงาน นาโน
เทคโนโลยี ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขนส่งและ
บรรจุภัณฑ์ ซีอีเอ็นเป็นหน่วยงานที่ทำางานเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ 
ของยุโรปหนึ่งในสามแห่งที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
จากสหภาพยุโรป อีกสองหน่วยงานคือคณะกรรมการมาตรฐาน 
อิเล็กทรอเทคนิคแห่งยุโรป (European Committee for 
Electrotechnical Standardization, CENELEC) และสถาบัน
มาตรฐานโทรคมนาคมแหง่ยโุรป (European Telecommunications 
Standards Institute, ETSI)

fatty acid กรดไขมัน 
สารประกอบอนิทรยีท์ีม่คีารบ์อน ไฮโดรเจน และออกซเิจนเปน็องค์
ประกอบ สูตรเคมี RCOOH เมื่อกรดไขมันเชื่อมต่อกับโมเลกุลของ
กลเีซอรอลจะเกดิเปน็ไตรกลเีซอไรด ์โดยทัว่ไปไมค่อ่ยพบกรดไขมนั
เป็นอิสระ แต่จะเป็นส่วนประกอบของน้ำามันและไขมัน กรดไขมัน

ตามธรรมชาติมักมีอะตอมของคาร์บอนเป็นจำานวนคู่ ไขมันหรือ
น้ำามันจากพืชและสัตว์มีจำานวนอะตอมคาร์บอนตั้งแต่ 8 อะตอม
ขึ้นไป กรดไขมันอิสระนั้นเกิดจากไฮดรอลิซิสของไขมัน ทำาให้เกิด
การแยกส่วนของกลีเซอรอลออกไป ส่วนที่เหลือคือกรดไขมันอิสระ  
กรดไขมนัม ี2 ประเภท คอื กรดไขมนัอิม่ตวั และกรดไขมนัไมอ่ิม่ตวั 

fermentation การหมัก 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี เกิดจากการทำางานของยีสต์
ในการเปลี่ยนน้ำาตาลกลูโคสภายใต้สภาพที่ปราศจากออกซิเจน 
หรือมีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยให้เป็นแอลกอฮอล์ วิธีการหมักมี  
3 แบบคือ 1. การหมักแบบเติมวัตถุดิบ สารอาหาร และหัวเชื้อ
ในถังหมักเพียงครั้งเดียวตลอดกระบวนการในถังหมัก 2. การหมัก
แบบเติมวัตถุดิบและสารอาหารในถังหมักมากกว่า 1 ครั้งเพื่อให้
เชื้อจุลินทรีย์สามารถใช้วัตถุดิบและสารอาหารในปริมาณสูงขึ้น  
และ 3. การหมักแบบต่อเนื่องซึ่งมีการเติมวัตถุดิบและสารอาหาร
เข้าไปในถังหมักและแยกเอาผลิตภัณฑ์ออกมาได้ตลอดเวลา ทำาให้
ได้ผลิตภัณฑ์สูงสุดในระยะเวลาเท่ากันเมื่อเทียบกับการหมักแบบ 2 
วิธีแรก

filter mud, filter-press cake ขี้ตะกอน 
สว่นทีถ่กูแยกหรอืกรองจากการทำาใหน้้ำาออ้ยบรสิทุธิโ์ดยวธิใีดกต็าม 
สิ่งสกปรกที่แยกออกมาเรียกว่าขี้ตะกอน ใช้เป็นปุ๋ยในไร่อ้อยได้
ดีที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ได้จากอ้อย เหมาะสำาหรับดินที่ขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส โดยกองขี้ตะกอนทิ้งไว้ 1-3 เดือน ให้กระบวนการหมัก
สมบรูณ์แล้วจึงนำาไปหว่านในไร่อ้อย
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เตาเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด

Fischer-Tropsch synthesis การสังเคราะห์ฟิชเชอร์-ทร็อปช์
ปฏิกิริยาเคมีของก๊าซผสมระหว่างคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
และไฮโดรเจน (H

2
) ผลติภณัฑท์ีไ่ดค้อื เมทานอล และไฮโดรคารบ์อน

อื่นๆ เช่น น้ำามันดีเซล น้ำามันไฮโดรคาร์บอนผสม เป็นต้น ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จะต้องมีการควบคุมสภาวะและการเลือกใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยา เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาจำาพวกเหล็กและโคบอลต์ เป็นต้น

flash point จุดวาบไฟ
อุณหภูมิต่ำาสุดที่ความดัน 101.3 กิโลปาสคาล (760 มิลลิเมตร
ปรอท) ที่น้ำามันระเหยเป็นไอสะสมอยู่เหนือผิวน้ำามันมากพอจน
สามารถลุกติดไฟได้เมื่อมีเปลวไฟนำาเคลื่อนผ่านเหนือผิว บ่งบอก
ถึงสมบัติการเผาไหม้แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพหรือการใช้งานโดยตรง 
เพื่อความปลอดภัยจากการเกิดอัคคีภัยในการเก็บรักษาและขนส่ง 
กรมธุรกิจพลังงานจึงมีประกาศเรื่อง กำาหนดลักษณะและคุณภาพ
ของน้ำามันดีเซลและไบโอดีเซล โดยกำาหนดค่าจุดวาบไฟของน้ำามัน
ดีเซลหมุนเร็วทั้งแบบธรรมดาบี 5 และหมุนช้าไม่ต่ำากว่า 52 องศา
เซลเซียส ส่วนค่าจุดวาบไฟของไบโอดีเซลไม่ต่ำากว่า 120 องศา
เซลเซียส

fluidized bed combustion การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด
การเผาไหม้ถ่านหินในขณะที่เป็นอนุภาคแขวนลอยหมุนวนอยู่
ในชั้นของเถ้าร้อนซึ่งลอยตัวในอากาศที่พ่นมาจากด้านล่างของ
อุปกรณ์การเผาไหม้ ซึ่งมีลักษณะเป็นหอหรือถัง ภายในบรรจุ
ด้วยอนุภาคหรือเม็ดของแข็ง ด้านล่างมีแผ่นเจาะรู เพื่อให้อากาศ
หรือก๊าซพ่นผ่านไปยังชั้นของอนุภาคของแข็งที่บรรจุอยู่ด้านบนได้  
การเคลื่อนที่ของอนุภาคของแข็งมีลักษณะลอยหมุนวนอยู่ใน
ก๊าซที่ไหลผ่าน (dynamic suspension) คล้ายของเหลวที่กำาลัง
เดือดเรียกว่าฟลูอิไดซ์เบด มีการถ่ายโอนมวลและความร้อนดีมาก  
ฟลูอิไดซ์เบดถูกนำามาใช้ในกระบวนการการแตกตัวน้ำามันโดยใช้ 
ตัวเร่งปฏิกิริยา (catalytic cracking) การเผาย่างแร่ (roast) 
ปฏิกิริยาการดูดซึม (ดู absorption, หมวดการกลั่น, หมวด 
สิ่งแวดล้อม ประกอบ) และการอบแห้ง เป็นต้น
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gas chromatography เครื่องก๊าซโครมาโทกราฟ
เครื่องมือวิเคราะห์แยกสารผสมที่ระเหยกลายเป็นไอได้และมีองค์
ประกอบซบัซอ้น สามารถวเิคราะหผ์ลไดท้ัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ 
โดยอาศยักา๊ซตวัพาผา่นไอของสารผสมเขา้ไปในคอลมัน ์(column) 
บรรจุสารดูดซับซึ่งจะแยกองค์ประกอบในสารผสมออกจากกัน  
การแยกขึ้นอยู่กับสมบัติของสารดูดซับ องค์ประกอบของสาร  
และสภาวะในการวิเคราะห์ เครื่องจะแสดงผลการวิเคราะห์เป็น
กราฟเรียกว่า โครมาโทแกรม (chromatogram)

gas engine เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
เครื่ องยนต์ระบบเผาไหม้ภายในที่ จุดระเบิดด้วยหัวเทียน 
(spark-ignition internal combustion engine) ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อ
เพลิง อาจใช้เครื่องยนต์ใหม่ที่ออกแบบและผลิตเพื่อใช้กับก๊าซเชื้อ
เพลงิโดยเฉพาะหรอืเครือ่งยนตท์ีด่ดัแปลงจากเครือ่งยนตด์เีซล โดย
ปรับแต่งลูกสูบและเพิ่มหัวเทียนเพื่อช่วยในการจุดระเบิด นอกจาก
นัน้ยงัมเีครือ่งยนตด์เีซลทีใ่ชก้า๊ซชวีภาพโดยปอ้นกา๊ซเขา้ทางทอ่ไอดี
ผสมกับอากาศ ก่อนถูกส่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้ แต่ยังต้องอาศัยน้ำามัน
ดีเซลในการจุดระเบิด ซึ่งควรมีส่วนผสมของน้ำามันดีเซลอย่างน้อย
ร้อยละ 20

เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง

gas to liquid (GTL) เชื้อเพลิงเหลวจากก๊าซ (จีทีแอล) 
เช้ือเพลิงเหลวท่ีผลิตจากก๊าซสังเคราะห์ (synthesis gas) 
โดยการเปล่ียนโครงสร้างก๊าซธรรมชาติหรือกระบวนการ 
แกซิฟิเคชัน (gasification) เชื้อเพลิงแข็ง เช่น ถ่านหิน  
ชีวมวล เป็นต้น จากนั้นนำาก๊าซสังเคราะห์ที่ได้มาทำาปฏิกิริยา
สังเคราะห์ฟิชเชอร์-ทร็อปช์ (ดู Fischer-Tropsch synthesis) 
จะได้ของเหลวคือ แนฟทา (naphtha) น้ำามันดีเซล และสารเคมี
ต่างๆ น้ำามันดีเซลที่ได้จากกระบวนการนี้เป็นน้ำามันดีเซลที่สะอาด
และมีคุณภาพ สามารถนำาไปผสมกับน้ำามันดีเซลหรือนำาไปใช้ใน
เครื่องยนต์ดีเซลโดยตรง การใช้เชื้อเพลิงเหลวจากก๊าซช่วยลด 
การนำาเข้าปิโตรเลียมและช่วยลดมลภาวะทางอากาศ เหตุผล
หลักในการผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากก๊าซคือ ทำาให้ค่าขนส่งถูกลง  
ปกตกิารขนส่งเชือ้เพลงิทีม่สีถานะเปน็กา๊ซมรีาคาแพงกว่าการขนส่ง
เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็นของเหลว เช่น น้ำามันดิบ ถึง 4 เท่า 
ปัจจุบันมีการผลิตมากขึ้น เนื่องจากราคาและความต้องการ
น้ำามันดีเซล รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซล 
สูงขึ้น ในขณะที่การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากก๊าซมีต้นทุนที่ต่ำาลง

gas turbine engine เครื่องยนต์กังหันก๊าซ
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่สร้างขึ้นตามหลักการของวัฏจักร 

กังหันก๊าซเบรย์ตัน (Brayton cycle) 
เ ค รื่ อ ง ยนต์ ขั้ น พื้ น ฐ านประกอบ 
ด้วย เครื่องอัดอากาศ (compressor) 
ที่ผลิตอากาศอัดเข้าสู่ ห้องเผาไหม้ 
(combustion chamber) และกังหัน
ก๊าซ (gas turbine) ก๊าซร้อนที่มีความ
ดันสูงจากห้องเผาไหม้จะขยายตัวผ่าน
ใบกังหัน (turbine blade) ทำาให้ล้อ
กังหันหมุนเพื่อผลิตกำาลัง กังหันก๊าซมี
ทั้งแบบไหลตามแนวแกน (axial flow) 
และแบบไหลตามแนวรัศมี (radial 
flow) เครือ่งยนตก์งัหนักา๊ซทีใ่ชง้านจรงิ
เป็นระบบเปิดที่ระบายความร้อนทิ้งไป
กับไอเสีย ส่วนใหญ่ใช้ในเครื่องบินและ
เรือเดินทะเล 

gasohol แก๊สโซฮอล
น้ำามันเชื้อเพลิงสำาหรับสำาหรับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในจุดระเบิด
ด้วยหัวเทียน (spark-ignition internal combustion engine)  
หรือเครื่องยนต์เบนซิน ส่วนผสมของเอทานอล (ดู bioethanol) 
บริสุทธ์ร้อยละ 99.5 โดยปริมาตรกับน้ำามันเบนซินไร้สารตะกั่ว 
(โดยทั่วไปใช้ผสมกับน้ำามันเบนซินอัตราส่วนร้อยละ 10) เป็น 
สารเติมแต่งเพื่อปรับปรุงเลขออกเทนของน้ำามันเบนซิน สามารถ
นำามาใช้งานกับเครื่องยนต์ทั่วไปโดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ 
ประเทศบราซิลใช้เอทานอลผสมกับน้ำามันเบนซินในอัตราส่วนร้อยละ 
22 เพื่อให้แก๊สโซฮอลมีเลขออกเทน 95 และเป็นประเทศที่ผลิต
และใช้เอทานอลมากที่สุดในโลกโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงกับ

206-265 MAC22news   224 22/2/2553   14:57



พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 225

กระบวนการทำางานของไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ

รถยนต์ที่ได้รับการปรับแต่งเครื่องยนต์ ประเทศไทยมีแหล่งวัตถุดิบ
ในการผลติเอทานอลมาก จงึมศีกัยภาพทีจ่ะนำาเอทานอลมาผลติเปน็
เชื้อเพลิง ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำากว่าการผลิตน้ำามันเบนซินและ
ดีเซลจากปิโตรเลียม สำาหรับการผลิตแก๊สโซฮอลในประเทศไทย
เกิดจากแนวพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2528 ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา (ดู Royal 
Chitralada Project) ได้ศึกษาการผลิตแก๊สโซฮอลเพื่อใช้
เป็นพลังงานทดแทนโดยผลิตเอทานอลจากอ้อย ซึ่งมีปลูก
ในประเทศไทยมาก ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552) มีแก๊สโซฮอล
หลายชนิดจำาหน่าย แก๊สโซฮอล อี 10 มีเลขออกเทน 91
ใช้แทนเบนซิน 91 แก๊สโซฮอล 95 ซึ่งมีเอทานอลเพียง
รอ้ยละ 10 ยงัคงตอ้งใชส้ารเพิม่เลขออกเทนอืน่ เชน่ เอม็ทบีอีผีสม
แก๊สโซฮอล อี 20 มีเลขออกเทน 95 ใช้แทนเบนซิน 95 ได้ 

โรงกลั่นแอลกอฮอล์ ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

generator เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า
เครือ่งจกัรกลทีเ่ปลีย่นพลงังานกลเปน็พลงังานไฟฟา้ โดยนำาพลงังาน
กลจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน กังหันก๊าซ หรือกังหันไอน้ำาไป
ทำาใหค้วามเขม้ขน้ของสนามแมเ่หลก็รอบตวันำาเกดิการเปลีย่นแปลง 
เป็นผลให้มีกระแสไฟฟ้าไหลตามกฎของเฟลมิง (Flaming’s Rule) 
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
เรียกว่าเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสลับ (ดู alternator) หากเปลี่ยนเป็น
ไฟฟ้ากระแสตรงเรียกว่า ไดนาโม (dynamo)

เครื่องผลิตไอ
ความดันสูง

กังหันถังแยกไอ

ถังพักน้ำา

ชุดแยกไอ เขื่อน

ชุดควบแน่น

ถังพักน้ำา

ไปบ่อพักน้ำา

หม้อแปลงไฟฟ้า

geothermal energy พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานธรรมชาติที่เกิดจากความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ผิวโลก 
พบในบริเวณที่มีการไหลหรือแผ่กระจายของความร้อนจาก
ใต้พื้นโลกขึ้นมาสู่ผิวดินมากกว่าปกติ (hot spot) โดยในบริเวณ
ดงักลา่วมกีารเคลือ่นทีข่องเปลอืกโลก ทำาใหเ้กดิรอยแตกของชัน้หนิ 
เมื่อน้ำาจากผิวดินซึมลงไปตามแนวรอยแตกจะได้รับความร้อนจาก
ชั้นหินจนกลายเป็นน้ำาร้อนและไอน้ำา ซึ่งจะแทรกตัวกลับขึ้นมาสู่
ผิวดิน ปรากฏเป็นบ่อน้ำาร้อน น้ำาพุร้อน ไอน้ำาร้อน หรือบ่อโคลน
เดือด สามารถนำามาผลิตไฟฟ้าได้ โดยใช้ไอน้ำาจากแหล่งกักเก็บ
ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 180 องศาเซลเซียส และความดันมากกว่า 
10 บรรยากาศไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าโดยตรง เช่นเดียวกับ
โรงไฟฟา้พลงัความรอ้นทัว่ไป หากไอน้ำาจากแหลง่กกัเกบ็มอีณุหภมูิ
ต่ำากวา่ 180 องศาเซลเซยีส จะตอ้งอาศยัของไหลใชง้าน (working 
fl uid) ซึ่งเป็นของเหลวที่มีจุดเดือดต่ำา มารับความร้อนจากน้ำาร้อน
จนเดือดและเปลี่ยนสภาพเป็นไอความดันสูง นำาไปหมุนกังหัน
ผลิตไฟฟ้าได้ โรงไฟฟ้าชนิดนี้เรียกว่า โรงไฟฟ้าระบบ 2 วงจร 
ในประเทศไทยมโีรงไฟฟา้พลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีอ่ำาเภอฝาง จงัหวดั
เชียงใหม่ ขนาดกำาลังผลิตไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ น้ำาร้อนที่นำาไปใช้ใน
โรงไฟฟา้เมือ่ถา่ยเทความรอ้นแลว้ อณุหภมูจิะลดลงเหลอื 77 องศา
เซลเซียส สามารถนำาไปใช้ในการอบแห้ง และห้องเย็นสำาหรับเก็บ
รักษาพืชผลทางการเกษตรได้

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพฝาง 

ตั้งอยู่ที่อำาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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glycerol, glycerine กลีเซอรอล, กลีเซอรีน 
สารประกอบอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมี C

3
H

8
O

3
 

เป็นของเหลวข้น ใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ในสภาพบริสุทธิ์ ละลาย
ในน้ำาได้ มีจุดเดือด 290 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังเป็นส่วน
ประกอบของไขมนั ไมว่า่จะเปน็ในรปูของสารประเภทไตรกลเีซอไรด ์ 
หรือสารประเภทฟอสโฟลิพิด (ดู phospholipid) ส่วนกลีเซอรอล
ที่มีความบริสุทธิ์น้อย บางครั้งเรียกว่ากลีเซอรีน กลีเซอรีนที่ได้จาก
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) มีแอลกอฮอล์ น้ำามัน 
มอนอกลีเซอไรด์ ไดกลีเซอไรด์ สบู่ และสิ่งสกปรกอื่นๆ ปนอยู่ 
การทำาให้กลีเซอรีนบริสุทธิ์ทำาได้โดยนำากลีเซอรีนมาทำาปฏิกิริยา
กับกรดกลายเป็นกรดไขมันและเกลือ พร้อมทั้งเติมสารละลาย 
เฮกซาน (hexane) เพื่อละลายสิ่งเจือปนต่างๆ ให้แยกออกจาก 
ชั้นกลีเซอรีน จากนั้นนำากลีเซอรีนไปเติมผงถ่านและกรอง
ออก จะได้กลีเซอรีนที่ใสสะอาด เมื่อกลั่นแยกแอลกอฮอล์ออก 
ได้กลีเซอรีนบริสุทธิ์ ใช้กลีเซอรีนเป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้ 
ก๊าซหุงต้ม หรือใช้เป็นน้ำามันหล่อลื่น กลีเซอรอลเป็นสารที่นำาไปทำา
เป็นสบู่ อุตสาหกรรมยา เครื่องสำาอาง นอกจากนี้กลีเซอรอลยัง
เป็นมอนอเมอร์ (monomer) สำาหรับผลิตพอลิเอสเทอร์ชนิดใหม่  
คอื พอลไิทรเมทลินีเทเรฟทาเลต (polytrimethylene terephthalate) 
ใช้ในการผลิตพรมและสิ่งทอ

glycolysis ไกลโคลิซิส 
ปฏิกิริยาเคมีย่อยสลายกลูโคสที่เกิดขึ้นภายในเซลล์สิ่งมีชีวิต พบทั้ง
ในโพรแครโิอต (prokaryote) และยแูครโิอต (eukaryote) บรเิวณ
ไซโทพลาซึม (cytoplasm) ของเซลล์ ผลที่เกิดจากกระบวนการ
ไกลโคลซิสิคอืกลโูคสจะเปลีย่นเปน็ไพรเูวต (pyruvate)  ในสภาวะ
ที่มีออกซิเจนไพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นแอซีทิลโคเอ (acetyl-CoA)  
ได้คาร์บอนไดออกไซด์ 1 โมเลกุล ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน  
เชน่ กลา้มเนือ้ลายทีท่ำางานหนกั หรอืสว่นของพชืทีจ่มอยูใ่ตน้้ำาหรอื
มีแบคทีเรียที่หมักกรดแล็กติก ไพรูเวตจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัว
สุดท้ายแทนออกซิเจนได้เป็นกรดแล็กติก ยีสต์ และจุลินทรีย์อื่นๆ  
ทีเ่กดิการหมกัจะเปลีย่นไพรเูวตไปเปน็แอซทีลัดไีฮด ์(acetaldehyde) 
ซึ่งรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายได้เป็นเอทานอล 

green algae สาหร่ายสีเขียว
สิ่งมีชีวิตที่มีหลากหลายลักษณะตั้งแต่เซลล์เดียว เป็นสาย และอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม สาหร่ายสีเขียวอาศัยแสงเป็นแหล่งพลังงานและ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่งคาร์บอนหลักในการสังเคราะห์
ด้วยแสง สามารถแบ่งได้หลากหลายกลุ่ม เช่น Chroococcus, 
Coelastrum, Pediastrum เป็นต้น

ภาพขยายสาหร่ายสีเขียว Pediastrum

ภาพขยายสาหร่ายสีเขียว Chroococcus
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แผนภาพระบบเซลล์สุริยะแบบต่อเชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้า

grid กริด, ตาตาราง
เครอืขา่ยจ่ายหรอืรวบรวมอุปทานพลังงาน เชน่ กรดิไฟฟา้กระจาย
พลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายสายเคเบิ้ลไฟฟ้าแรงสูงหรือสายไฟฟ้า
แรงต่ำาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

grid-connected system, on-grid system ระบบเซลล์สุริยะ
ที่เชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้า 
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะ (ดู solar cell) ที่เชื่อมต่อเข้ากับ
สายสง่ไฟฟา้เพือ่จำาหนา่ยแกผู่ใ้ชไ้ฟฟา้ เซลลส์รุยิะผลติไฟฟา้กระแส
ตรงจากพลังงานแสงอาทิตย์และส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปยังตัวแปลง
ไฟฟ้าแบบซิงโครนัส (synchronous inverter) เพื่อแปลงเป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับที่สอดคล้องกับสายส่งไฟฟ้า มีมาตรสำาหรับวัด
ปริมาณไฟฟ้าที่ผ่านเข้าสายส่งและมาตรสำาหรับวัดปริมาณไฟฟ้า
ที่มีการซื้อจากสายส่ง ระบบเซลล์สุริยะแบบต่อเข้าสายส่งไฟฟ้ามี
ตัวอย่างการใช้งานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีขนาดกำาลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 2.1 กิโลวัตต์
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groundnut, peanut ถั่วลิสง 
พืชล้มลุก ชื่อวิทยาศาสตร์  Arachis hypogaea  L. มีร ะบบ
รากแกว้ ทีร่ากมปีมของแบคทเีรยีไรโซเบยีม (rhizobium) ใบเปน็ใบ
รวมรปูกลมร ีปลายใบมน มดีอกเปน็ชอ่ขนาดเลก็ เปน็ดอกสมบรูณ์
เพศ เมล็ดของถั่วลิสงมีเยื่อหุ้มสีต่างๆ กัน ขนาดเมล็ดขึ้นอยู่กับ
พันธุ์  เมล็ดถั่วลิสงมีโปรตีนประมาณร้อยละ 30 น้ำามันประมาณ
รอ้ยละ 47 แตม่คีารโ์บไฮเดรตต่ำาประมาณรอ้ยละ 12 นยิมนำาเมลด็
ถัว่ลสิงไปใชใ้นอตุสาหกรรมสกดัน้ำามนั (ด ูgroundnut oil ประกอบ) 
รวมทั้งใช้บริโภคเป็นอาหารโดยตรง ดินที่เหมาะสำาหรับการปลูก
ถั่วลิสงคือดินร่วนปนทราย ประเทศไทยมีการปลูกถั่วลิสงแทบทุก
ภาค แต่ผลผลิตถั่วลิสงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคใน
ประเทศ

groundnut oil, peanut oil น้ำามันถั่วลิสง 
น้ำามันสกัดจากเมล็ดถั่วลิสง (ดู groundnut) ประกอบด้วยไขมัน
ไม่อิ่มตัวถึงร้อยละ 80 ของน้ำามันทั้งหมด  จึงเกิดกลิ่นเหม็นหืน
ไดง้า่ย ใชท้อดความรอ้นสงูๆ ไมไ่ด ้ปจัจบุนัเปน็ทีน่ยิมเพราะชว่ยลด
คอเลสเตอรอล น้ำามันถั่วลิสงใช้ทำาน้ำาสลัด ผัด ทอด ต้ม นอกจาก
นัน้ ยงัสามารถนำามาผลติไบโอดเีซล (ด ูbiodiesel) โดยทำาปฏกิริยิา
กับเมทานอลเหมือนน้ำามันพืชอื่นๆ ทั่วไป

gum ยางเหนียว
ยางเหนยีวในน้ำามนัพชืดบิ ประกอบดว้ย ฟอสโฟลพิดิ (ด ูphospho-
lipid) เม็ดสี คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและโลหะ ยางเหนียวในน้ำามัน
ปาล์มดิบส่วนใหญ่เป็นสารประกอบฟอสฟาไทด์ (phosphatide) 
มี 2 ชนิด คือชนิดที่ละลายน้ำาได้และชนิดที่ไม่ละลายน้ำา 

เมล็ดถั่วลิสง เปลือกถั่วลิสง

แปลงถั่วลิสง
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hemicellulose เฮมิเซลลูโลส 
พอลแิซก็คาไรด ์(ด ูpolysaccharide) ชนดิหนึง่ คลา้ยเซลลโูลสแต่
ประกอบดว้ยน้ำาตาลโมเลกลุเดีย่วหลายชนดิ เชน่ กลโูคส (glucose) 
กาแล็กโทส (galactose) แมนโนส (mannose) ไซโลส (xylose) 
อาราบิโนส (arabinose) รวมทั้งกรดกลูคูโรนิก (glucuronic) 
และกาแล็กทูรอนิก (galacturonic) เป็นส่วนประกอบโครงสร้าง
ของผนังเซลล์และเนื้อเยื่อของพืช โดยรวมอยู่กับสารอื่นๆ 
เช่น ลิกนิน (ดู lignin) เซลลูโลส (ดู cellulose) พบมากในแกลบ 
และซังข้าวโพด 

heterogeneous catalysis ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิ¸พัน¸์ 
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีวัฏภาค (phase) แตกต่างกับสารที่เข้าทำา
ปฏิกิริยา  โดยทั่วไปมักเป็นของแข็งและเกิดปฏิกิริยาบนพื้นผิวของ
ตัวเร่งปฏิกิริยา 

heterotrophic organism สิ่งมีชีวิตที่ได้สารอาหารจากสาร
อินทรีย์
สิ่งมีชีวิตที่ต้องการสารอินทรีย์เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอน สิ่งมีชีวิต
ที่ต้องการสารอินทรีย์เป็นอาหาร (ดู autotrophic organism 
ประกอบ) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อาศัยแสงเป็นพลังงาน
และใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งคาร์บอนหลัก (photoheterotroph) 
และกลุ่มที่ต้องการสารอินทรีย์เป็นทั้งแหล่งพลังงานและคาร์บอน 
(chemoheterotroph) 

homogeneous catalysis ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพัน¸์ 
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีวัฏภาค (phase) เช่นเดียวกับสารที่เข้าทำา
ปฏิกิริยา เช่น ถ้าปฏิกิริยาเกิดในวัฏภาคของของเหลว ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาจะต้องเป็นของเหลวด้วย

hydroelectricity ไฟฟ้าพลังน้ำา
ไฟฟา้ทีไ่ดจ้ากการใชเ้พลาของกงัหนัน้ำา (ด ูwater turbine) ไปหมนุ
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า (electric generator) ประมาณร้อยละ 9 
ของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไทยได้มาจากพลังน้ำาจากเขื่อนขนาดใหญ่ 
เขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าเขื่อนแรกในประเทศไทยคือ 
เขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก ซึง่เปน็ชือ่พระราชทาน (เดมิชือ่เขือ่นยนัฮ)ี 
ผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีกำาลังผลิตติดตั้ง (installed 
capacity) สูงสุด 779 เมกะวัตต์ อยู่ในความรับผิดชอบของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ดู hydropower ประกอบ)

การผลิตไฟฟ้า ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
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hydrolysis ไฮดรอลิซิส, การแยกสลายด้วยน้ำา
ปฏิกิริยาแรกที่ เกิดขึ้นในการย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศ  
(ดู anaerobic digestion) เพื่อแยกสลายหรือแตกตัวสารอินทรีย์
เชงิซอ้นโมเลกลุใหญท่ีม่กัจะไมล่ะลายน้ำาใหเ้ปน็สารอนิทรยีเ์ชงิเดีย่ว
ที่เป็นหน่วยการสร้างเริ่มต้น (building block) ของชีวโมเลกุล
ต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ปฏิกิริยานี้ต้องอาศัย
เอนไซม์จากจุลินทรีย์หลายชนิดที่อยู่ร่วมกันในระบบ การทำาให้
โมเลกุลของสารอินทรีย์มีขนาดเล็กลงจะช่วยให้ละลายน้ำาได้ดีขึ้น 
สามารถถกูดดูซมึเขา้ไปภายในเซลลข์องจลุนิทรยีท์ีก่นิของเนา่เปือ่ย 
(saprophyte) ได้

hydrolytic bacteria ไฮดรอลิติกแบคทีเรีย
แบคทีเรียที่ย่อยสลายสารที่มีโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลเล็กลงใน
สภาวะทีม่นี้ำาอยูด่ว้ย จงึเรยีกการยอ่ยสลายในขัน้นีว้า่การแยกสลาย
ดว้ยน้ำาหรอืไฮดรอลซิสิ (ด ูhydrolysis) สารอนิทรยี ์เชน่ คารโ์บไฮเดรต 
(แป้งและน้ำาตาล) โปรตีน และไขมันที่อยู่ในธรรมชาติหรือในน้ำา
เสียส่วนใหญ่เป็นสารโมเลกุลใหญ่ ไฮดรอลิติกแบคทีเรียจะผลิต 
เอ็นไซม์แอมิ เลส (amylase) เพื่อย่อยแป้งเป็นน้ำ าตาล  
และเอน็ไซมไ์ลเพส (lipase) เพือ่
ย่อยไขมันเป็นกรดไขมัน ก่อน
จะนำาสารที่มีขนาดโมเลกุลเล็ก
ลงเหล่านี้ไปใช้ในกระบวนการ 
เมแทบอลิซึม (metabolism) 
ต่อไป ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้เป็น 
กรดอินทรีย์หลายชนิด เช่น กรด
แอซีติก (acetic acid) กรด 
โพรไพโอนิ ก  ( p r op i on i c 
acid) และแอลกอฮอล์ เช่น 
เ อทิ ลแอลกอฮอล์  ( e t h y l 
alcohol) เป็นต้น

hydropower พลังน้ำา
กำาลังงานที่ได้จากการเปลี่ยน
พลังงานศักย์ของน้ำาหน้าเขื่อน
ที่ลดระดับลงและพลังงานจลน์
ของกระแสน้ำาดว้ยกงัหนัน้ำา กอ่น
ที่จะมีการประดิษฐ์เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า กำาลังจากพลังน้ำาส่วนใหญ่
ใช้ในการบดธัญพืช เมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังน้ำา
มีข้อดีหลายประการ เช่น เป็นพลังงานหมุนเวียนจึงมีให้ใช้ตลอด
ไป ไม่มีการเผาไหม้จึงไม่มีมลพิษทางอากาศและไม่เพิ่มปริมาณ
คาร์บอนสู่บรรยากาศ และสร้างความมั่นคงด้านอุปทานพลังงาน 
พลังน้ำาในประเทศไทยมีกำาลังผลิตประมาณ 3,300 เมกะวัตต์  
หรือร้อยละ 9 ของกำาลังผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ เขื่อนศรีนครินทร์
เปน็เขือ่นทีม่กีำาลงัผลติตดิตัง้ (installed capacity) สงูสดุประมาณ 

เขื่อนสามโตรก ในเมืองอี้ฉาง มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน

720 เมกะวัตต์ (แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีแผ่นดินไหวบ้าง  
แตไ่ดร้บัการออกแบบ ตรวจสอบและบำารงุรกัษาอยา่งไดม้าตรฐาน) 
ประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตพลังน้ำาอีกมาก โดยเฉพาะ
เขื่อนขนาดเล็กที่ใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าและการชลประทานนั้น มีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 

hydropower resettlement  การย้ายถิ่นฐานจากพลังน้ำา
การโยกย้ายประชากรออกจากบริเวณที่น้ำาจะท่วมถึงหรือบริเวณ
โดยรอบทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการสรา้งเขือ่นขนาดใหญ ่และการ
สร้างชุมชนใหม่ในบริเวณที่รัฐจัดให้ มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่ เช่น โครงการเขื่อนสามโตรก (Three Gorges 
Dam) บนแมน่้ำาแยงซ ีสาธารณรฐัประชาชนจนี รฐับาลตอ้งทำาการ
โยกย้ายประชากรประมาณ 1.2 ล้านคน ออกจากบริเวณที่จะสร้าง
อ่างเก็บน้ำาที่ยาวถึง 660 กิโลเมตร นอกจากนี้ บริเวณอ่างเก็บน้ำา
ยงัครอบคลมุถิน่ฐานของชมุชนชาวพืน้เมอืงเกา่แกแ่ละแหลง่โบราณ
สถานอีกไม่ต่ำากว่า 1,000 แห่ง ซึ่งจะต้องจมอยู่ใต้น้ำา ตามข้อมูล
ของทางการจนี เขือ่นแหง่นีม้กีำาลงัผลติตดิตัง้ถงึ 18,200 เมกะวตัต์
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เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าแบบอินดักชัน

incomplete combustion การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
ปฏิกิริยาเคมีระหว่างเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดส์ที่ไม่สมบูรณ์ 
มักจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณอากาศไม่เพียงพอสำาหรับการเผาไหม้ 
เช่น มีเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงที่สลายตัวแล้วบางส่วนหลงเหลืออยู่ 
หรือมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในผลผลิตจากการเผาไหม้ 

induction generator เครือ่งกำาเนดิไฟฟา้อนิดกัชนั, เครือ่งกำาเนดิ
ไฟฟ้าเหนี่ยวนำา
เครือ่งกำาเนดิไฟฟา้ทีต่อ้งอาศยัสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้จากสายสง่ไฟฟา้ 
จงึไมส่ามารถผลติไฟฟา้หากไฟฟา้ดบั การเดนิเครือ่งและการควบคมุ
งา่ยกวา่เครือ่งกำาเนดิไฟฟา้ซงิโครนสั (ด ูsynchronous generator)

internal combustion engine เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
เครื่องยนต์ที่ให้พลังงานโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงภายในห้อง
เผาไหม้ของเครื่องยนต์ ก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้จะทำาให้ลูกสูบ 
ตัวหมุน กังหัน หรือชิ้นส่วนทางกลอื่นๆ เกิดการเคลื่อนที่ ตัวอย่าง
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เช่น เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยหัวเทียน 
(เครื่องยนต์เบนซิน) เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยแรงอัด (เครื่องยนต์
ดีเซล) เครื่องยนต์วังเกล และเครื่องยนต์กังหันก๊าซ
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iodine value ค่าไอโอดีน
จำานวนกรัมของไอโอดีนที่ถูกดูดซึมโดยน้ำามัน 100 กรัม ค่าไอโอดีน
แสดงถงึพนัธะคูใ่นน้ำามนั ซึง่เปน็สมบตัเิฉพาะของน้ำามนัพชืทีใ่ชเ้ปน็
วัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล(ดู biodiesel)  ค่าไอโอดีนที่ต่ำาแสดง
ถึงการมีสัดส่วนกรดไขมันอิ่มตัวในโครงสร้างไบโอดีเซลสูงและมี
แนวโน้มการเกิดออกซิเดชันต่ำา สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การเกิด
ยางเหนียวในเครื่องยนต์ น้ำามันพืชที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมีค่าไอโอดีน
ต่ำา จึงป้องกันการเกิดยางเหนียวติดในเครื่องยนต์ได้ มาตรฐาน
ไบโอดีเซลที่ประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 กำาหนดให้
ไบโอดีเซลมีค่าไอโอดีนได้ไม่เกิน 120 กรัมไอโอดีนต่อ 100 กรัม
น้ำามัน (วิธีทดสอบตาม EN 14111) วิเคราะห์โดยนำาสารละลาย
ไอโอดีนมอนอคลอไรด์ (wijs solution) มาทำาปฏิกิริยากับ
พันธะคู่ที่มีอยู่ในน้ำามันพืชหรือน้ำามันไบโอดีเซล แล้วไทเทรต 
(ดู titration ประกอบ) หาปริมาณไอโอดีนที่เหลือด้วยสารละลาย
โซเดียมไทโอซัลเฟตที่ทราบความเข้มข้นโดยใช้น้ำาแป้งเป็น

อินดิเคเตอร์ การไทเทรตสามารถทำาได้ 2 วิธี คือ การไทเทรตโดย
ใช้อินดิเคเตอร์สี (color-indicator titration) และการไทเทรตโดย
ใช้เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ (automatic titration)

jatropha, physic nut สบู่ดำา 
พืชตระกูลเดียวกับยางพารา ชื่อวิทยาศาสตร์ Jatropha 
curcas Linn. เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 2-7 เมตร 
ใบเรียบมี 4 แฉกคล้ายใบละหุ่ง ส่วนยอดหรือส่วนก้านใบจะมียาง
สีขาวขุ่นคล้ายน้ำานม มีกลิ่นเหม็นเขียว ออกดอกเป็นช่อกระจุกที่
ข้อส่วนปลายของยอด ผลเป็นช่อพวง มีลักษณะทรงกลมขนาด
ปานกลาง เปลอืกหนาปานกลาง เมือ่สกุมสีเีหลอืง ผลหนึง่สว่นมาก
มี 3 พู โดยแต่ละพูห่อหุ้มเมล็ดไว้ เมล็ดมีสีดำาขนาดเล็กกว่าเมล็ด
ละหุ่งพันธุ์ลายขาวดำาเล็กน้อย สีตรงปลายเมล็ดมีจุดสีขาวเล็กๆ 
ตดิอยู ่เนือ้ในสขีาว เจรญิไดด้ทีกุสภาพดนิและอากาศ แมม้สีารอาหาร
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และแรธ่าตตุ่ำา สบูด่ำาเปน็พชืทีม่พีษิอนัตรายถงึแกช่วีติทัง้ ผล เมลด็ 
กิ่ง ใบ และลำาต้น ผลและเมล็ดมีพิษมากที่สุด สารที่ทำาให้เกิดพิษมี 
2 ชนิด ชนิดแรกเป็นสารโปรตีนทอกซัลบูมิน (toxalbumin) 
คือ แจทรอฟิน (jatrophin) หรือ เคอร์ซิน (curcin) อยู่ในเนื้อ
เมล็ด หากบริโภคจะทำาให้เกิดอาการท้องเดินเช่นเดียวกับสลอด 
เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ปวดท้อง อ่อนเพลีย จุกเสียด 
กระหายน้ำา ปวดศีรษะ อาจถ่ายเป็นเลือด ความดันโลหิตต่ำา การ
เตน้ของหวัใจผดิปกต ิตวัสัน่ และมา่นตาขยาย และสารพษิอกีชนดิ 
คอื ไดเทอรพ์นีเอสเทอร ์(diterpene ester) พบในยาง มฤีทธิท์ำาให้
เกิดผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง เกิดแผลพุพอง หากเข้าตาจะทำาให้เยื่อ
บุตาอักเสบ หนังตาบวม อาจมีอาการตาบอดชั่วคราวได้

jatropha oil น้ำามันสบู่ดำา 
น้ำามันที่สกัดได้จากเมล็ดสบู่ดำา มีสมบัติใกล้เคียงกับน้ำามันดีเซล
แต่ความหนืดสูงกว่า การสกัดน้ำามันสบู่ดำาทำาโดยนำาผลสบู่ดำาแห้ง 
(ผลสีเหลืองถึงสีดำา) ที่แก่มากะเทาะเปลือกออกให้เหลือเฉพาะ
เมล็ด ล้างทำาความสะอาดผึ่งลมให้แห้ง บุบหรือบดหยาบ ตากแดด
เพื่อรับความร้อน แล้วนำาเข้าเครื่องสกัด กรองน้ำามันที่ได้เพื่อแยก
เศษผง เมลด็สบูด่ำา 4 กโิลกรมั สามารถสกดัน้ำามนัได ้1 ลติร น้ำามนั
ที่ได้จากการสกัดเมล็ดสบู่ดำาสามารถใช้แทนน้ำามันดีเซลได้โดยตรง
โดยไม่ต้องใช้ส่วนผสมและไม่ทำาให้เครื่องยนต์เสียหาย หรือนำามา
ผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel)

ดอกสบู่ดำา

ผลสบู่ดำา

เมล็ดสบู่ดำา 

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 233

206-265 MAC22news   233 22/2/2553   14:57



พล
ังง

าน
ทด

แท
นแ
ละ
พล

ังง
าน
ทา
งเล

ือก

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน234

โดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 กำาหนดให้ไบโอดีเซลมีปริมาณ
เมทิลเอสเทอร์ของกรดลิโนลีนิกได้ไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ำาหนัก 
(วิธีทดสอบตาม EN 14103) 
 
linseed, flax ลินสีด, แฟลกซ์
พืชล้มลุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Linum usitatissimum ลำาต้นเรียว
บาง สูงประมาณ 60-120 เซนติเมตร พันธุ์ที่ปลูกเพื่อใช้เส้นใย
ทอผ้าลินินมักมีลำาต้นเล็กบาง ค่อนข้างสูง ไม่แตกหน่อ และแตก
กิ่งน้อย พันธุ์ที่ปลูกเพื่อใช้เมล็ดสกัดน้ำามันมีขนาดเล็กกว่า แตกกิ่ง
และแตกหน่อมาก ดอกมีขนาดเล็ก สีน้ำาเงินสดใส อาจมีสีชมพู 
หรือมีกลีบดอกสีขาวที่ปลายช่อดอก ผลเป็นรูปแคปซูลกลม ลินสีด
เป็นพืชน้ำามันที่สำาคัญ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งน้ำามันที่สกัดจากเมล็ด
และเส้นใยที่ได้จากลำาต้น ปลูกได้ทั้งในที่สูงบนที่ราบเชิงเขาและใน
ที่ราบของประเทศไทย กากที่ได้หลังจากการสกัดน้ำามันจากเมล็ด 
ลินสีดมีคุณค่าทางอาหารสูงและใช้ เป็นอาหารสัตว์ได้ เป็น 
อย่างดี รวมทั้งใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เนื่องจากมีธาตุไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมอยู่มาก

linseed oil น้ำามันลินสีด
น้ำามนัทีส่กดัไดจ้ากเมลด็ตน้แฟลกซ ์(ด ูlinseed) มกีรดลโินลนีกิสูง
ถึงประมาณร้อยละ 40-65 มีสมบัติไวต่อการเกิดออกซิเดชัน ทำาให้
แห้งเร็ว เหมาะที่จะใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อม สีเคลือบเงา น้ำายา
เคลือบไม้ หมึกพิมพ์ ผ้าพลาสติก น้ำายาฟอกหนัง จาระบี และ
สารหล่อลื่น ใช้ประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังสามารถนำามาผลิตไบ
โอดีเซล (ดู biodiesel) โดยทำาปฏิกิริยากับเมทานอลเหมือนน้ำามัน
พืชอื่นๆ ทั่วไป

liquefaction การทำาให้เป็นของเหลว 
การทำาให้ก๊าซหรือของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว ใน
กระบวนการย่อยสลายแป้ง (ดู starch) สามารถทำาให้แป้งเป็น
ของเหลวโดยใช้เอนไซม์กลุ่มแอลฟา-แอมิเลส (∝ amylase) 
อุณหภูมิสูงประมาณ 90-100 องศาเซลเซียส ผลจากการย่อย
โมเลกุลแป้งได้โมเลกุลขนาดเล็กลงที่เรียกว่าเดกซ์ทริน และ 
ความหนืดของแป้งจะลดลงอย่างรวดเร็ว

jet engine เครื่องยนต์ไอพ่น
เครื่องยนต์ที่ทำางานด้วยหลักการของวัฏจักรกังหันก๊าซ โดยให้ก๊าซ
ร้อนจากกังหันก๊าซที่ยังมีความดันสูงกว่าบรรยากาศไหลผ่านท่อ
ขับ (propelling nozzle) ออกสู่บรรยากาศเพื่อผลิตแรงผลักดัน 
(thrust) สำาหรับขับเคลื่อนยาน เช่น เครื่องบิน กังหันก๊าซ (gas 
turbine) กำาลังเพลาของกังหันแก๊สเพียงพอสำาหรับขับเครื่องอัด
อากาศ (compressor) เท่านั้น

landfill gas to energy พลังงานจากก๊าซชีวภาพในหลุมฝัง
กลบขยะ
การนำาก๊าซชีวภาพ (ดู biogas) ที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลาย
ภายในกองขยะทีถ่กูฝงักลบจนมคีวามหนาแนน่มาก อากาศผา่นเขา้
ไม่ได้ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงาน โดยติดตั้งระบบเพื่อนำา
ก๊าซชีวภาพมาใช้ผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย หลุมดูดก๊าซ ระบบท่อ
หลัก ระบบควบแน่นของเหลวในก๊าซ และระบบเผาก๊าซส่วนเกิน

lignin ลิกนิน 
สารประกอบเชิงซ้อนมีน้ำาหนักโมเลกุลสูง แทรกอยู่ระหว่างเส้นใย
เซลลูโลส ช่วยเสริมโครงสร้างของพืชให้แข็งแรง ประกอบด้วย
ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจนรวมกันเป็นหน่วยย่อยหลาย
ชนิดที่เป็นสารแอโรแมติก (aromatic) ไม่ละลายน้ำา เมื่อพืชตาย  
ลกินนิจะถกูยอ่ยสลายดว้ยเอนไซมล์กิเนส (lignase) หรอื ลกินเินส 
(ligninase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำาคัญอยู่ในรา 

lignocellulose ลิกนอเซลลูโลส 
สารประกอบที่ ป ระกอบด้ ว ย เซลลู โ ลส เ ฮมิ เ ซลลู โ ลส  
(ดู hemicellulose) และลิกนินที่พบใน
ผนังเซลล์ของไซเล็มในเนื้อไม้ ลิกนอ
เซลลูโลสหลายชนิดสามารถนำามาผลิต 
เอทานอล (ด ูethanol production) ได ้อาท ิ
เศษวัสดุจากการเกษตร (เช่น ซังข้าวโพด 
เส้นใยข้าวโพด ชานอ้อย และฟางข้าวสาลี) 
วัสดุเหลือทิ้งจากไม้ (เช่น ขี้เลื่อยจากไม้เนื้อ
อ่อนและไม้เนื้อแข็ง เศษจากการไสแผ่นไม้
และโรงเลื่อย) และขยะจากกระบวนการ
แปรรูปอาหารและจากบ้านเรือน (เช่น วัสดุ
ก่อสร้างและเศษกระดาษ) เป็นต้น 

linolenic acid methyl ester เมทิลเอสเทอร์ของกรดลิโนลีนิก              
สารเอสเทอร์ (ดู ester) ประเภทไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 
(polyunsaturated ester) ปริมาณเมทิลเอสเทอร์ของ 
กรดลโินลนีกิในไบโอดเีซล (ด ูbiodiesel) แสดงถงึพนัธะคูห่รอืความ
ไม่อิม่ตวัของไบโอดเีซล มแีนวโน้มทำาให้เกดิพอลเิมอร์ในเครือ่งยนต์ 
รวมทัง้เกดิการอดุตนัและการเสือ่มสภาพของน้ำามนัเครือ่ง ปรมิาณ
เมทิลเอสเทอร์ของกรดลิโนลีนิกในไบโอดีเซลขึ้นอยู่กับชนิดของ
น้ำามันพืชที่เลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบ มาตรฐานไบโอดีเซลที่ประกาศ

เมล็ดลินสีด น้ำามันลินสีด ดอกลินสีด
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mash น้ำาหมัก, น้ำาส่า  
น้ำาหมักที่ เตรียมเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อหมักให้เป็นเอทานอล  
(ดู bioethanol) ด้วยยีสต์ มีความเข้มข้นของน้ำาตาลประมาณ 
ร้อยละ 14 -18 สภาพความเป็นกรดด่างประมาณ 4.5-5.0 เพื่อให้ 
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยีสต์และป้องกันการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรียอื่น วิธีทำาน้ำาหมักเริ่มจากผสมเชื้อยีสต์ที่เตรียม
ไว้ร้อยละ 5-8 โดยปริมาตร หมักในสภาพจำากัดอากาศที่อุณหภูมิ
ประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส ประมาณ 30-72 ชั่วโมง  
จะได้น้ำาหมักที่มีความเข้มข้นของเอทานอลประมาณร้อยละ 8-12  
โดยประมาณ หลังจากนั้นจึงนำาน้ำาหมักที่ได้ผ่านกระบวนการกลั่น
และกำาจัดน้ำาเพื่อผลิตเอทานอลบริสุทธิ์

membrane pervaporator การแยกน้ำาจากเอทานอลด้วยเยื่อ
แผ่นเพอร์เวพอเรเตอร์ 
การกำาจัดน้ำาออกจากเอทานอล (ดู bioethanol) รูปแบบหนึ่ง  
ใช้หลักการแยกสารละลายผสมผ่านเยื่อแผ่น (membrane)  
โดยการซึมผ่าน (permeation) ของน้ำาผ่านแผ่นเยื่อแผ่นด้วย
แรงดึงดูดจากภายนอกที่มีความดันต่ำากว่า (evaporation)  
สารที่ผ่านเยื่อแผ่นเรียกว่าเพอร์มีเอต (permeate) การแยกเกิด
ขึ้นได้เนื่องจากองค์ประกอบของสารในสารผสมมีความเป็นขั้ว 
(hydrophilicity) ต่างกัน เช่น น้ำามีความเป็นขั้วสูงกว่าเอทานอล 
จึงมีความสามารถในการแพร่ผ่านเยื่อแผ่นสูงกว่า ขณะที่น้ำาซึม
ผ่านความดันต่ำาจากภายนอกจะช่วยดึงน้ำาออกมาในรูปของไอน้ำา 
เยื่อแผ่นที่นำามาใช้มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่เป็นพอลิเมอร์และชนิดที่
เป็นเซรามิก ชนิดหลังได้รับความนิยมมากกว่า เนื่องจากสามารถ
ทนอุณหภูมิ สารเคมี และจุลินทรีย์ได้ดี เยื่อแผ่นเซรามิกที่นิยมใช้
ในการแยกน้ำาออกจากเอทานอล คือซีโอไลต์ชนิดโซเดียมเอ (NaA 
zeolite) ซึ่งมีความเป็นขั้วสูงกว่าซีโอไลต์ชนิดอื่นๆ

methanogenesis เมทาโนเจเนซิส 
กระบวนการเปลี่ยนกรดแอซีติก (acetic) ให้เป็นก๊าซมีเทน
และคาร์บอนไดออกไซด์ โดยแบคที เ รี ยที่ ผลิ ตก๊ าซมี เทน  
(ดู methanogenic archaebacteria ประกอบ)

methanogenic archaebacteria เมทาโนเจนิกอาร์คีแบคทีเรีย 
จุลินทรีย์ในกลุ่มอาร์คีแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซมีเทนหรือก๊าซชีวภาพ 
(ดู biogas) มีการเจริญเติบโตช้ากว่ากลุ่มไฮดรอลิติกแบคทีเรีย  
(ด ูhydrolytic bacteria) ไมช่อบสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปน็กรด และใช้
สารอาหารได้จำากัดชนิด เช่น บางกลุ่มใช้แต่กรดแอซีติก (acetic) 
บางกลุ่มใช้แต่ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ทำาให้เกิดก๊าซ
มีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยเหตุนี้ ก๊าซชีวภาพจึงมักมีส่วน
ผสมของคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมอยู่ด้วย โดยทั่วไปร้อยละ 70 ของ
กา๊ซชวีภาพทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการยอ่ยสลายสารอนิทรยีใ์นสภาวะ
ไร้อากาศมาจากกรดแอซีติก ที่เหลืออีกร้อยละ 30 มาจากก๊าซ
ไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ 

micro hydropower พลังน้ำาขนาดจิ๋ว
พลงัน้ำาทีม่ขีนาดกำาลงัผลติต่ำากวา่ 100 กโิลวตัต ์โดยทัว่ไปตน้ทนุการ
ผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย (kWh) จะสูงมาก แต่มักจะถูกกำาหนดให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน เพื่อสร้างความสามารถ
ในการพึ่งตนเองด้านพลังงานไฟฟ้า เสริมคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ห่างไกล จึงมีความคุ้มค่าทางด้านสังคม

mini hydropower พลังน้ำาขนาดเล็ก
พลังน้ำาที่มีขนาดกำาลังผลิตต่ำากว่า 500 กิโลวัตต์ แต่สูงกว่า 100 
กิโลวัตต์ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อหน่วย (kWh) จะต่ำากว่า
พลงัน้ำาขนาดจิว๋ (ด ูmicro hydropower) มกัถกูกำาหนดใหเ้ปน็สว่น
หนึ่งของการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับพลังน้ำาขนาดจิ๋ว

moisture content ปริมาณความชื้น
ค่าที่ใช้บอกระดับความชื้นของวัสดุ เป็นอัตราส่วนหรือร้อยละ
ความชื้นที่มีในวัสดุต่อมวลแห้งหรือมวลชื้นของวัสดุ

molasse กากน้ำาตาล 
ของเหลวที่มีลักษณะข้นเหนียวสีน้ำาตาลดำา องค์ประกอบส่วนใหญ่
เป็นน้ำาตาลซูโครสที่ไม่ตกผลึก เฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.5 นอก
นั้นเป็นน้ำาตาลแปร (invert sugar) และสารเคมี เช่น ปูนขาว  
ซึ่งใช้ในการตกตะกอนให้น้ำาอ้อยใส กากน้ำาตาลเป็นผลพลอยได้
จากการผลิตน้ำาตาลประมาณร้อยละ 4-6 ของปริมาณอ้อย  
เป็นส่วนที่เหลือหลังจากการแยกเอาผลึกของน้ำาตาลออกแล้ว  
ใชเ้ปน็วตัถดุบิในอตุสาหกรรมการหมกัหลายชนดิ เชน่ อตุสาหกรรม
การหมักแอลกอฮอล์ สุรา กรดมะนาว กรดน้ำาส้ม กรดแล็กติก 
ผงชูรส ยีสต์ขนมปัง และยีสต์อาหารสัตว์ นอกจากนี้กากน้ำาตาล
ยงัใชเ้ปน็อาหารสตัว ์และใชท้ำาปุย๋เนือ่งจากมไีนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
และโพแทสเซียมที่เป็นสารอาหารที่สำาคัญสำาหรับพืช 

กากน้ำาตาลจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำาตาล
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molecular sieve dehydrator (MSD) การแยกน้ำาจากเอทานอล 
ด้วยตัวกรองโมเลกุล 
การกำาจัดน้ำาออกจากเอทานอล (ดู bioethanol) รูปแบบหนึ่ง  
โดยใช้ตัวกรองโมเลกุลซีโอไลต์ (zeolite) เช่น โพแทสเซียม
อะลมูเินยีมซลิเิกต (potassium aluminium-silicate) ซึง่มลีกัษณะ
เปน็เมด็กลมและมรีพูรนุจำานวนมากบนพืน้ผวิ รพูรนุเหลา่นีม้ขีนาด  
3 อังสตรอม (angstrom หรือ A0, 1 A0=10-8 เซนติเมตร) ในขณะ
ที่โมเลกุลของน้ำามีขนาด 2.8 อังสตรอม จึงมีความชอบ (affinity) 
รูพรุนเหล่านี้ และถูกจับไว้ในรูพรุน ส่วนเอทานอลมีขนาดโมเลกุล 
4.4 ไมส่ามารถเขา้ไปอยูใ่นรพูรนุได ้เมือ่ปอ้นไอเปยีกของเอทานอล
เข้าไปในเครื่องกำาจัดน้ำา (dehydrator) ที่เป็นหอดูดซับบรรจุเม็ด
ซโีอไลตไ์วเ้ปน็ชัน้ๆ โมเลกลุน้ำาจะถกูจบัไว ้ขณะทีเ่อทานอลบรสิทุธ์
ถึงร้อยละ 99.8-99.9 จะผ่านลงด้านล่างของหอดูดซับไปยังถังเก็บ 
ชั้นของซีโอไลต์ที่ผ่านการใช้งานแต่ละชั้นจะชุ่มไปด้วยน้ำา สามารถ
ทำาให้แห้งได้โดยใช้ไอน้ำาไล่น้ำาที่ถูกดูดซับไว้ ข้อดีของเทคโนโลยีนี้ 
คือ เป็นเทคโนโลยีที่ง่าย ใช้ไอน้ำาและพลังงานต่ำาเมื่อเทียบกับการ 
กลั่นแบบคงจุดเดือด (ดู azeotropic distillation) อีกทั้งไม่ต้องใช้ 
สารเคมีอื่นใด จึงไม่ต้องกำาจัดของเสีย แต่มีข้อเสีย คือ มีอัตราการ
สึกกร่อนมากหรืออาจเกิดการเสื่อมสภาพ (fouling) จึงต้องเปลี่ยน
ใหม่หลังการใช้งานประมาณ 5 ปี ทำาให้มีต้นทุนสูง

monosaccharide มอนอแซ็กคาไรด์ 
น้ำาตาลโมเลกุลเดี่ยวมีขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด มีสูตรทั่วไปเป็น 
(CH

2
O)

n
 ซึ่ง n มีค่า 3-8 มอโนแซ็กคาไรด์ที่สำาคัญ ได้แก่ น้ำาตาล

ทีม่คีารบ์อนหา้อะตอมอยูใ่นโมเลกลุ หรอืน้ำาตาลเพนโทส (pentose 
สูตรเคมี C

5
H

10
O

5
) เช่น อาราบิโนส (arabinose) ไรโบส (ribose) 

ไลโซส (lyxose) ไซโลส (xylose) ริบูโลส (ribulose) เป็นต้น  
และน้ำาตาลทีม่คีารบ์อนหกอะตอมอยูใ่นโมเลกลุ หรอืน้ำาตาลเฮกโซส 
(hexose สูตรเคมี C

6
H

12
O

6
) เช่น กลูโคส (glucose) แมนโนส 

(mannose) กาแล็กโทส (galactose) และ ฟรักโทส (fructose) 
เป็นต้น

nacelle แนเซลล์
ห้องแท่นยึดที่สร้างขึ้นเพื่อกำาบังหรือปกป้องสิ่งที่ยึดอยู่หรือบรรจุ
อยู่ภายใน เช่น เครื่องยนต์กลไก หรืออุปกรณ์ควบคุมต่างๆ  
ให้ปลอดภัยจากสภาวะแวดล้อมหรือภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม
ภายนอก มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน 
แนเซลล์ของกังหันลม (ดู wind turbine) ทำาหน้าที่ยึดอุปกรณ์
ทางกลของกังหันลมและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าของเครื่องกำาเนิด
ไฟฟ้า โดยติดตั้งไว้ที่ยอดเสากังหันลมเพื่อเชื่อมต่อกับเพลาขับ
ที่มาจากตัวหมุนแนเซลล์ใบพัดของกังหันลม ผ่านชุดเฟืองขับทด
รอบต่างๆ ก่อนส่งกำาลังงานที่ได้รับจากการหมุนใบพัดนั้นไปหมุน
เพลาของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า เนเซลล์จะหมุนรอบตัวเองในแนว
แกนของเสากังหันลมซึ่งมีหน่วยควบคุมกลไกการวางตัวควบคุม
การหมุน เพื่อประโยชน์ทั้งในการปะทะลมให้มากที่สุดในเวลา
ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้า และลดการปะทะลมเพื่อหลบลมเมื่อ
ระดับความเร็วลมสูงเกินกว่าที่ได้ออกแบบไว้เพื่อความปลอดภัย 

แนเซลล์

ลักษณะและตำาแหน่งของแนเซลล์

สารจำาพวกซีโอไลต์ เม็ดมีลักษณะกลมและมีรูพรุนอยู่บนพื้นผิว รูพรุนจะถูก 

คัดเลือกหรือสร้างให้มีขนาดเท่ากับ 3 อังสตรอม
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napier grass หÞ้าเนเพียร์
หญา้ชนดิหนึง่ในสกลุ Pennisetum เปน็พชืพลงังานทีใ่หผ้ลผลติสงู
ปีละ 85 ตันมวลชีวภาพแห้งต่อเฮกตาร์ สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอด
ทั้งปี ประเทศออสเตรเลียใช้หญ้าชนิดนี้ในการผลิตมวลชีวภาพ 
(ดู biomass) ที่ให้พลังงานสูง

nuclear energy พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาระดับนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ
กัมมันตรังสี เช่น ยูเรเนียม โดยนำาพลังงานความร้อนที่ได้จาก
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไปต้มน้ำา น้ำาที่ได้รับความร้อนจะผลิตเป็น
ไอน้ำาโดยตรงในเตาปฏิกรณ์แบบน้ำาเดือด หรือจะนำาความร้อนนั้น
ไปถ่ายเทให้น้ำาอีกระบบหนึ่งในเตาปฏิกรณ์แบบน้ำาความดันสูงให้
เดอืดกลายเปน็ไอไปหมนุกงัหนัไอน้ำาและเครือ่งกำาเนดิไฟฟา้เพือ่ผลติ
ไฟฟา้ เนือ่งจากปฏกิริยิาระดบันวิเคลยีสปลดปลอ่ยพลงังานปรมิาณ
มหาศาลสงูกวา่พลงังานจากปฏกิริยิาเคมรีะดบัอะตอมนบัลา้นๆ เทา่ 
และให้ผลผลิตเป็นกากกัมมันตรังสี การออกแบบของระบบเครื่อง
ปฏิกรณ์ เครื่องรับความร้อน และการจัดการกับกากกัมมันตรังสี
จงึมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่และอาจมผีลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่มนษุย์
และสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

หญ้าเนเพียร์
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ocean energy พลังงานมหาสมุทร
พลังงานมหาสมุทร มี 2 ชนิด คือ พลังงานจากความแตกต่างของ
อณุหภมูนิ้ำาทะเล (thermal energy) และพลงังานกล (mechanical 
energy) ซึ่งได้จากกระแสน้ำาขึ้นน้ำาลง และคลื่น

ocean thermal energy conversion (OTEC) การเปลี่ยน
พลังงานมหาสมุทรเชิงความร้อน (โอเทก) 
การผลิตพลังงานโดยอาศัยผลต่างของอุณหภูมิที่ผิวน้ำาทะเลกับ
ใต้ทะเล โดยธรรมชาติอุณหภูมิที่ผิวน้ำาจะอุ่นกว่าน้ำาที่ระดับลึก
ลงไป ถ้าอุณหภูมิที่ผิวน้ำากับใต้ทะเลต่างกัน 20 องศาเซลเซียส 
จะสามารถสร้างความต่างศกัยไ์ฟฟ้าได้ประมาณ 10 วตัต ์ในปจัจบุนั
ประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานโดยวิธีนี้

oil palm ปาล์มน้ำามัน 
พชืน้ำามนัทีม่คีวามสำาคญัทางเศรษฐกจิของประเทศ ชือ่วทิยาศาสตร ์
Elaeis guineensis Jacq. มถีิน่กำาเนดิอยูใ่นทวปีแอฟรกิา ลกัษณะ
ใบเป็นรูปก้างปลา โคนกาบใบมีลักษณะเป็นซี่ คล้ายหนามแต่
ไม่คมมาก กลางใบหนามดังกล่าวจะพัฒนาเป็นใบ เป็นพืชที่แยก
เพศในการออกดอก คือ ต้นที่เป็นเพศผู้จะให้เกสรตัวผู้อย่างเดียว 
ต้นที่ให้เกสรตัวเมียจึงจะติดผล ลักษณะผลเป็นทะลาย ผลเกาะ
ติดกันแน่นตั้งอยู่บนทางปาล์ม เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 2 ปีครึ่งถึง 
3 ปี และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง 25 ปี เป็นพืชที่ให้ผลผลิต
น้ำามัน (ดู palm oil) ต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชน้ำามันทุกชนิดถึง 
0.6-0.8 ตัน/ไร่/ปี 

oligosaccharide ออลิโกแซ็กคาไรด์ 
คาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยมอนอแซ็กคาไรด์ตั้งแต่ 2 ถึง 10 
โมเลกุลต่อเชื่อมกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic bond) 
เมื่อเกิดปฏิกิริยาไฮดรอลิซิส (ดู hydrolysis) แตกออกเป็น
มอนอแซ็กคาไรด์ (ดู monosaccharide) ที่สำาคัญได้แก่ 
ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) หรือน้ำาตาลโมเลกุลคู่ ประกอบด้วย
มอนอแซก็คาไรด ์2 โมเลกลุ (C

12
H

22
O

11 
) เชน่ มอลโทส (maltose) 

แล็กโทส (lactose) และซูโครส (sucrose) และไทรแซ็กคาไรด์ 
(trisaccharide) ประกอบดว้ยมอนอแซก็คาไรด ์3 โมเลกลุ ทีพ่บใน
ธรรมชาต ิไดแ้ก ่ราฟฟโินส (raffi  nose) พบในหวัผกักาดหวานหรอื
บีทรูท และพืชชั้นสูงอื่นๆ อีกหลายชนิด เมเลซิโทส (melezitose) 
พบในพืชจำาพวกสน เป็นต้น 

ระบบเซลล์สุริยะแบบไม่เชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้า

สารานุกรม
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off-grid system, stand-alone system ระบบเซลล์สุริยะที่
ไม่เชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้า, ระบบเดี่ยว 
ระบบผลิตไฟฟ้าที่ประกอบด้วยอุปกรณ์สำาคัญได้แก่ โมดูลเซลล์
สุริยะ (ดู solar cell) แบตเตอรี่ ตัวควบคุมการประจุ (charge 
controller) และตวัแปลงกระแสไฟฟา้ (inverter) โมดลูเซลลส์รุยิะ
ทำาหนา้ทีผ่ลติไฟฟา้จากรงัสอีาทติย ์(ด ูsolar radiation) แบตเตอรี่
ทำาหน้าที่เก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ในเวลากลางวันไว้ใช้ในเวลากลางคืน 
ตัวควบคุมประจุทำาหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไป
ยังเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้งาน ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าทำาหน้าที่
แปลงกระแสไฟฟา้ตรงจากแบตเตอรีเ่ปน็กระแสไฟฟา้สลบัเพือ่จา่ย
ให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าในที่พักอาศัย เครื่องสูบน้ำา
ด้วยเซลล์สุริยะ (ดู grid-connected system ประกอบ)

แผนภาพการทำางานของเครื่องผลิตพลังงาน

จากความแตกต่างของอุณหภูมิของน้ำาทะเล
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palm oil น้ำามันปาล์ม 
น้ำามันที่สกัดได้จากผลของต้นปาล์มน้ำามัน (ดู oil palm) แบ่งออก
เป็น 2 ชนิด ได้แก่ น้ำามันปาล์มดิบ (crude palm oil) ที่สกัด
จากสว่นเปลอืกสดของผลปาลม์น้ำามนั และน้ำามนัเมลด็ในปาลม์ดบิ 
(crude palm kernel oil) ทีส่กดัไดจ้ากเมลด็ในของผลปาลม์น้ำามนั 
น้ำามนัปาลม์สามารถนำาไปใชป้ระโยชนไ์ดม้ากมาย ประมาณรอ้ยละ 
80 นำาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท รวมถึงผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เช่น วิตามินอี วติามินเอ ที่เหลือประมาณ
รอ้ยละ 20 นำาไปใชใ้นอตุสาหกรรมโอลโิอเคมคิอล (oleochemical) 
ซึง่เปน็อตุสาหกรรมผลติเคมภีณัฑจ์ากไขมนัพชืและไขมนัสตัว ์ใชใ้น
การผลิตสินค้าอุปโภค รวมทั้งการผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) 
เพื่อใช้แทนน้ำามันดีเซลด้วย น้ำามันปาล์มมีราคาต่ำากว่าน้ำามันพืช
ชนิดอื่นและผลิตได้เองในประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและรายได้
โดยรวมของประเทศ

สวนปาล์ม
เมล็ดปาล์ม

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 239
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ชุดรับรังสีอาทิตย์แบบรวมด้วยจานพาราโบลา 

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบจานพาราโบลาและเครื่องสเตอริง ที่ปลาตาฟอร์มาโซลาร์เดอัลเมเรีย ประเทศสเปน

parabolic dish power system ระบบผลิตไฟฟ้าแบบจาน
พาราโบลา 

โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ประกอบด้วยตัวเก็บรังสีแบบรวมรังสี  
(concentrating collector) ซึง่มลีกัษณะเปน็จานโคง้ทรงพาราโบลา 
จำานวนมาก จานพาราโบลานี้ทำาด้วยกระจกหรือฟิล์มบางๆ  
คอยสะท้อนรังสีไปรวมไว้ที่ตัวรับรังสีบนจุดโฟกัสของจาน และ
ใช้ระบบหมุนตามดวงอาทิตย์แบบสองแกน (two-axis tracking 
system) เพื่อรวมรังสีให้ไปตกที่ตำาแหน่งตัวรับรังสีได้ตลอดเวลา 
พลังงานความร้อนที่ได้สามารถนำาไปใช้กับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง 
(stirling engine) เพือ่การผลติไฟฟา้ ตวัอยา่งการใชร้ะบบผลติไฟฟา้
แบบจานพาราโบลาและเครื่องสเตอริง (dish-stirling system) 
มีอยู่ที่ปลาตาฟอร์มาโซลาร์เดอัลเมเรีย (Plataforma Solar de  
Almeria) ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดอัลเมเรีย 
ในแควน้อนัดาลซูอิา ประเทศสเปน มขีนาดกำาลงัผลติ 10 กโิลวตัต์
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parabolic trough power plant โรงไฟฟ้าแบบรางพาราโบลา 
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ประกอบด้วยตัวเก็บรังสีแบบรวมรังสี 
(concentrating collector) เป็นรางยาวโค้งแบบมิติเดียวติดตั้งไว้
บนระบบหมุนตามดวงอาทิตย์แกนเดียว (single-axis tracking 
system) เพื่อสะท้อนรังสีอาทิตย์ (ดู solar radiation)ที่ตกกระทบ
บนรางไปรวมไว้ที่ท่อซึ่งวางอยู่ในตำาแหน่งโฟกัสของราง พลังงาน
ความร้อนจากรังสีรวมที่ท่อได้รับจะถูกถ่ายโอนให้ของเหลวที่ไหล
ผ่านท่อเพื่อผลิตไอน้ำาสำาหรับขับเคลื่อนกังหันไอน้ำาที่ใช้ผลิตไฟฟ้า 
ตัวอย่างโรงไฟฟ้าแบบรางพาราโบลา คือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์เอสอีจีเอส 4 (solar electric generating system IV, 
SEGS IV) ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มีขนาดกำาลังผลิต
ไฟฟ้าสุทธิ 30 เมกะวัตต์

phospholipid ฟอสโฟลิพิด 
ลิพิด เชิ งประกอบ พบมากทั้ งในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์   
ฟอสโฟลิพิด 1 โมเลกุล เกิดจากกลีเซอรอล 1 โมเลกุล รวมตัว 
กบักรดไขมนั 2 โมเลกลุ หมูฟ่อสเฟต 1 หมู ่และมสีารอืน่ซึง่มขีนาด
โมเลกุลเล็ก และมักจะมีขั้วหรือมีประจุเกิดพันธะกับหมู่ฟอสเฟต  
โมเลกุลของฟอสโฟลิพิดแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่มีขั้ว 
ซึ่งได้แก่หมู่ฟอสเฟตที่เกิดพันธะกับสารอื่น และส่วนที่ไม่มีขั้วซึ่ง
ได้แก่สายไฮโดรคาร์บอนของกรดไขมัน (ดู fatty acid) มีมากที่สุด
ในสัตว์และพืชชั้นสูง

phosphorus ฟอสฟอรัส
ธาตุอโลหะ ในธรรมชาติไม่พบฟอสฟอรัสในรูปธาตุอิสระแต่พบ
ในรูปสารประกอบฟอสเฟต พบทั้งในหินฟอสเฟตและเซลล์สิ่งมี
ชีวิตทุกเซลล์ ฟอสฟอรัสเป็นสารที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบน้ำามันพืช
ตั้งแต่เริ่มต้นในรูปของฟอสโฟลิพิด (ดู phospholipid) โปรตีน 
หรือยางเหนียวจากน้ำามันพืชดิบ หากไม่กำาจัดออกจากกระบวน
การผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) จะทำาให้ไบโอดีเซลที่ผลิต 
ได้มีฟอสฟอรัสปะปน ซึ่งจะทำาความเสียหายแก่แคทาลิติก 
คอนเวอร์เตอร์์ (catalytic converter) ที่ติดตั้งอยู่ที่ปลายท่อไอเสีย
ได ้มาตรฐานไบโอดเีซลทีป่ระกาศโดยกรมธรุกจิพลงังาน พ.ศ. 2552 
กำาหนดให้ไบโอดีเซลมีปริมาณฟอสฟอรัสไม่เกินร้อยละ 0.0010  
โดยน้ำาหนัก (วิธีทดสอบตาม ASTM D 4951)

plasma arc พลาสมาอาร์ก
เทคโนโลยดีา้นพลงังานขัน้สงูทีใ่ชก้ำาจดัขยะมลูฝอยไดห้ลายลกัษณะ
โดยการยิงกระแสไฟฟ้าผ่านก๊าซที่มีความดันต่ำา การป้อนขยะ
มูลฝอยเข้าไปในเตาอุณหภูมิสูง 5,000-15,000 องศาเซลเซียส
โดยตรง สามารถแยกอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของขยะ
มลูฝอยได ้หรอือาจใชพ้ลาสมาอารก์เปน็แหลง่พลงังานความรอ้นใน
การเผาไหมเ้พือ่นำากา๊ซทีไ่ดไ้ปใชเ้ปน็เชือ้เพลงิของหมอ้ไอน้ำาและนำา
ไอน้ำาที่ได้ไปผลิตกระแสไฟฟ้า หรือนำาก๊าซที่ได้มาผ่านกระบวนการ
ทำาความสะอาดก๊าซก่อนนำาไปผลิตกระแสไฟฟ้า

ชุดเก็บรังสีอาทิตย์แบบรวม ด้วยรางพาราโบลา  

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  

โครงสร้างโมเลกุลจำาลองของฟอสโฟลิพิด
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polyhydroxyalkanoate (PHA) พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต  
(พีเอชเอ) 
พอลิเอสเตอร์แบบกึ่งผลึก ผลิตจากกระบวนการที่ใช้น้ำาตาลเป็น
สารอาหารเลี้ยงแบคทีเรียภายใต้สภาวะควบคุม แบคทีเรียจะผลิต
และเก็บสะสมไว้ในเซลล์เพื่อใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงาน 
คล้ายการสะสมพอลิแซ็กคาไรด์ (ดู polysaccharide) ในเซลล ์
สิ่งมีชีวิต พีเอชเอมีราคาค่อนข้างสูง เกรดที่มีความบริสุทธิ์สูง
นิยมนำามาใช้งานทางการแพทย์ เช่น แคปซูลควบคุมการปล่อย 
ตัวยา ไหมละลาย และแผ่นปิดแผล ผงหล่อลื่นสำาหรับถุงมือผ่าตัด 
และงานด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ยังใช้ทำาบรรจุภัณฑ์  
สารเคลือบกระดาษ พีเอชเอย่อยสลายได้ดีในสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติ ทั้งในแหล่งน้ำาจืด น้ำาทะเล และดิน นอกจากนี้ยัง
สามารถย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศ เช่น ในหลุมฝังกลบขยะ  
หรือบ่อบำาบัดน้ำาเสียอีกด้วย

polylactic acid (PLA) กรดพอลิแล็กติก (พีแอลเอ)
พอลิเอสเตอร์แบบก่ึงผลึกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ บางทีเรียกว่า 
พอลิแล็กเทต (polylactate) หรือ พอลิแล็กไทด์ (polylactide) 
ผลิตจากกรดแล็กติก (lactic acid) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ทางเคมีหรือกระบวนการหมักผลผลิตทางการเกษตรที่มี
แปง้และน้ำาตาลเปน็องคป์ระกอบหลกั เชน่ อ้อย ขา้วโพด ขา้วสาล ี
และหัวผักกาดหวานหรือบีทรูท โดยใช้จุลินทรีย์เปลี่ยนน้ำาตาลให้
เปน็กรดแลก็ตกิ แยกใหบ้รสิทุธิ ์แลว้จงึผา่นกระบวนการสงัเคราะห์
เป็นพีแอลเอ พีแอลเอมีศักยภาพในการทำาเป็นเส้นใย สิ่งทอ  
และผ้าชนิดไม่ถักทอ (non-woven) จับจีบและคงรูปได้ดี เชื่อมติด
กันได้ด้วยความร้อน ทนทานต่อแสงยูวี เหมาะสำาหรับทำาเสื้อผ้า
และงานตกแต่ง ผ้าคลุมพื้นหรือผ้าใบ นอกจากนั้นยังเป็นวัสดุที่
เข้ากันได้กับเนื้อเยื่อ จึงนำามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ด้วย

polysaccharide พอลิแซ็กคาไรด์ 
คารโ์บไฮเดรตทีป่ระกอบดว้ยมอนอแซก็คาไรด ์(ด ูmonosaccharide) 
หลายๆ โมเลกุลต่อกันโดยการเกิดพันธะระหว่างกันและกัน 
หรือเกิดจากการรวมตัวของมอนอแซ็กคาไรด์หลายๆ โมเลกุล  
พอลิแซ็กคาไรด์ที่รู้จักกันดี ได้แก่ แป้ง (ดู starch) ไกลโคเจน 
(glycogen) และเซลลูโลส (ดู cellulose) ทั้งแป้ง ไกลโคเจน  
และเซลลูโลส ต่างเป็นพอลิเมอร์ (polymer) ที่เกิดจากกลูโคส
หลายๆ โมเลกุลมารวมตัวกัน มีสูตรทั่วไปเป็น (C

6
H

10
O

5
)
n

เกล็ดโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  

รูปจำาลองโครงสร้างโมเลกุลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

potassium hydroxide, caustic potash, potash lye 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์, คอสติกโพแทช
สารประกอบอนินทรีย์ที่มีอะตอมของโพแทสเซียม ออกซิเจนและ
ไฮโดรเจน สูตรเคมี KOH มีฤทธิ์เป็นด่าง มีความหนาแน่น 2.044 
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จุดหลอมเหลว 420 องศาเซลเซียส 
จุดเดือด 1327 องศาเซลเซียส ความสามารถละลายในน้ำาได้ 
110 กรัม ในน้ำา 100 มิลลิลิตร (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) 
ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว อันตรายจากการใช้งานมีน้อยกว่า 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ และมีผลพลอยได้คือเป็นปุ๋ยที่ดีต่อพืชด้วย 
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Feedstock
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Bio Oil
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System

Feedstock
Bio Oil 
Char
Quench Liquid
Recycled Gases

Bio Oil Storage

pour point จุดไหลเท 
อุณหภูมิที่เชื้อเพลิงกลายเป็นวุ้นแข็งจนไม่สามารถไหลได้ จุดไหลเทมีค่าต่ำากว่าจุด
ขุ่น ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ที่ผลิตจากน้ำามันถั่วเหลือง (ดู soybean oil) น้ำามัน
เมล็ดเรป (ดู rapeseed oil) และไขวัว มีจุดไหลเทที่ -4 องศาเซลเซียส -10 องศา
เซลเซียส และ 10 องศาเซลเซียส ตามลำาดับ

pump storage การสูบกลับ
การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำา (ดู hydropower) โดยการสูบน้ำาจากท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำา
ที่อยู่ในระดับต่ำากลับไปไว้หน้าเขื่อน (ดู dam) หรืออ่างเก็บน้ำาที่อยู่ระดับสูงในช่วงที่
มีการใช้ไฟฟ้าน้อย (off-peak) เช่น หลังเที่ยงคืน แล้วปล่อยน้ำาลงมาปั่นกังหันน้ำา
เพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงมาก (peak) เช่น ช่วงเวลา 18.00-21.00 น.  
ในประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับที่ลำาตะคอง อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
มีกำาลังผลิตติดตั้งประมาณ 500 เมกะวัตต์   

pyrolysis ไพโรลิซิส, การสลายตัวด้วยความร้อน
การทำาให้องค์ประกอบทางเคมีในเชื้อเพลิงแข็งแตกตัวโดยใช้พลังงานความร้อน  
เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่เกิดขึ้นได้เร็วกว่ากระบวนการแกซิฟิเคชัน (gasification) 
โดยให้ความร้อนแก่เชื้อเพลิงแข็งในสภาวะจำากัดอากาศจนถึงอุณหภูมิประมาณ 
500-600 องศาเซลเซียส เพื่อทำาลายพันธะทางเคมีของโมเลกุล จะได้ผลิตภัณฑ์
ก๊าซต่างๆ ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไฮโดรเจน  
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของเหลวที่สามารถกลั่นตัวได้ เช่น น้ำา กรดแอซีติก (acetic)  
กรดฟอร์มิก (formic) แอซีโทน (acetone) เมทานอล (methanol) เมทิลแอซิเทต 
(methyl acetate) และฟีนอล (phenol) เป็นต้น รวมทั้งพวกทาร์ (tar) และถ่าน
ชาร์ (char) ด้วย หลังจากนั้นให้ความร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกจนถึงอุณหภูมิประมาณ 900-
1,100 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่ระบบมีออกซิเจนทำาให้ทาร์และถ่านชาร์เกิดการ
เผาไหม้บางส่วนและแตกตัวต่อไป จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ก๊าซเพิ่มเติม ซึ่งขั้นตอนนี้เป็น 
กระบวนการแกซฟิเิคชนั ปจัจบุนัมกีารนำาเทคโนโลยไีพโรลซิสิแกซฟิเิคชนั (pyrolysis 
gasification) มาใช้ในการเปลี่ยนขยะพลาสติกและขยะอุตสาหกรรมเป็นพลังไฟฟ้า

กระบวนการไพโรลิซิส
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ภาพรวมของกระบวนการไพโรลิซิสและกระบวนการแกซิฟิเคชัน

เซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลส
ลิกนิน
ความชื้น 20 ถึง 30%

ชีวมวลที่แห้งแล้ว: C
6 
H

7 
O

4

ก๊าซ = CO CO
2 
CH

4 
H

2

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถกลั่นตัวออกมาได้ :
 น้ำา, กรดแอซีติก, กรดฟอร์มิก, 
 แอซีโทน, เมทานอล, 
 เมทิลแอซีเทต, ฟีนอล, 
 ครีโอโซต,
    ทาร์

ถ่านชาร์:
 คาร์บอน + สารประกอบเกลือต่างๆ

ร้อยละ 70
โดยน้ำาหนัก

ร้อยละ 30
โดยน้ำาหนัก

ปริมาณไนโตรเจนที่มากเกินพอ

ปริมาณคาร์บอนออกไซด์ที่มากเกินพอ

ในจุดนี้จะเริ่มมีการหลอมละลายของเถ้า
และการแตกตัวของกรดและทาร์ก็จะสิ้นสุดลง

ความรอ้น

อากาศ
หรือ ออกซิเจน
หรือไอน้ำา

ความรอ้น

ความรอ้น

ความรอ้น

ชีวมวล

การทำาแห้ง

ไพโรลิซิส

แกซิฟิเคชัน

120 ถึง 150 ำC

500 ถึง 600 ำC

900 ถึง 1,100 ำC

C + CO
2 

2CO
C + H

2
O CO + H

2

C + H
2
O CO

2
 + H

2
O

ก๊าซสังเคราะห์ CO + H
2
 + CH

4
 + CO

2
 + ...

การเผาไหม้ การทำาให้บริสุทธิ์การสังเคราะห์

ความร้อน
กระแสไฟฟ้า

พลังงานทางด้านเครื่องจักรกล

ความร้อน
เชื้อเพลิงเหลว
(เมทานอล)

ความร้อน
ไฮโดรเจน
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ramjet เครื่องยนต์ไอพ่นชนิดกระแทก
เครื่องยนต์ไอพ่นชนิดที่ไม่ใช้เครื่องอัดอากาศ (compressor) 
และกังหันก๊าซ (gas turbine) ในการขับเครื่องเครื่องบิน แต่ใช้
ตัวกระจายทำาให้ความเร็วอากาศขาเข้าที่สูงมากลดลงจนเกิดความ
ดันสูงเพียงพอที่จะใช้ขับเคลื่อนเครื่องบินได้ เครื่องยนต์ไอพ่นชนิด
กระแทกจะทำางานไดต้อ่เมือ่เครือ่งไอพน่นีเ้คลือ่นทีไ่ปดว้ยความเรว็
สูงเพียงพอแล้ว ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องใช้พลังงานขับเคลื่อนชนิด
อื่นก่อน

ไร่เรป

น้ำามันเรป

rapeseed oil น้ำามันเมล็ดเรป
น้ำามนัทีส่กดัไดจ้ากเมลด็พชืเมอืงหนาวตระกลูเรป ซึง่เปน็พชืลม้ลกุ
ประเภทวัชพืช ดอกสีเหลือง เมล็ดเหมือนเมล็ดงา เมล็ดเรป จัด
อยู่ในกลุ่ม Brassicaceae ที่นิยมปลูกมี 2 ชนิด คือ เมล็ดเรปที่
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica napus และคาโนลา (canola) 
หรือคอลซา (colza) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica campestri 
ปลูกมากในประเทศแถบทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปอเมริกาใต้ 
กลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย 
ในทวีปเอเชียปลูกมากในสาธารณรัฐประชาชนจีน น้ำามันเมล็ด
เรปใช้เป็นน้ำามันพืชปรุงอาหาร ใช้ในอุตสาหกรรมยา ใช้เป็นสาร
หล่อลื่นในเครื่องยนต์ หรือใช้เป็นน้ำามันตะเกียง ปัจจุบันประเทศ
ในยุโรปได้นำาน้ำามันเมล็ดเรปมาใช้ผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เยอรมน ีกากทีเ่หลอืนำาไปทำาอาหารสตัวเ์ชน่เดยีว
กับกากถั่วเหลือง เนื่องจากมีโปรตีนสูง
 

เครื่องยนต์ไอพ่นชนิดกระแทก

เมล็ดเรป
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Rayleigh distribution การแจกแจงเรย์ลี
การแจกแจงความน่าจะเป็นด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ประเภท
หนึ่งที่ได้การยอมรับในงานวิศวกรรมลม ประยุกต์ใช้ได้ง่ายและ
นำาไปใช้วิเคราะห์หาศักยภาพของพลังงานลมได้เป็นอย่างดี 
เช่น การคำานวณหาพลังงานลมที่ผลิตได้จากกังหันลม ดังนั้นการ
หาการแจกแจงความถี่ของความเร็วลมจึงมีความสำาคัญต่อการ
วิเคราะห์ดังกล่าว ขณะที่ฟังก์ชันการแจงแจงความถี่เรย์ลีของ
ความเร็วลมต้องการทราบเพียงค่าความเร็วเฉลี่ยของความเร็วลม 
โดยอาจจะมาจากการเก็บข้อมูลของความเร็วลมจากแหล่งและ
ระดับความสูงที่ต้องการผลิตพลังงานลมนั้น การแจกแจงเรย์ลี
แสดงในรูปสมการดังนี้ 

โดยที่ เป็นฟังก์ชันแจกแจงเรย์ลี v  เป็นความเร็วลม 
และ v เป็นความเร็วลมเฉลี่ย

กราฟแสดงการแจกแจงเรยล์ขีองความเรว็ลม แสดงการแจกแจงความถีข่องความเรว็

ลมที่ความเร็วใดๆ ในกรณีนี้ กำาหนดให้ความเร็วลมเฉลี่ย 5 เมตรต่อวินาที จะ

เห็นว่าความเร็วลมที่มีค่าใกล้เคียงกับความเร็วลมเฉลี่ยมีความถี่ในการเกิดสูงที่สุด 

และความถี่ในการเกิดความเร็วลมจะลดน้อยลงตามลำาดับเมื่อขนาดของความเร็วลม

น้อยกว่าหรือมากกว่าค่าที่ใกล้เคียงความเร็วลมเฉลี่ยนั้น
พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ

refuse-derived fuel (RDF) เชื้อเพลิงแข็ง (สะอาด) จากขยะ 
(อาร์ดีเอฟ)
เชื้อเพลิงแข็งที่ได้จากการนำาขยะมาผ่านกระบวนการทำาความ
สะอาดทางกายภาพ ได้แก่ การคัดแยกโลหะและวัสดุอนินทรีย์
ออกด้วยมือหรือเครื่องจักร การลดขนาด การผสม การทำาให้แห้ง 
การอดัแทง่ การบรรจแุละการเกบ็ เพือ่ปรบัปรงุสมบตัทิางกายภาพ
และเคมีให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะที่สะอาดมีค่าความร้อนสูง 
สามารถนำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ง่าย สะดวกต่อการจัดเก็บและ
ขนส่ง 

renewable energy พลังงานหมุนเวียน 
พลังงานที่ใช้แล้วสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อหมุนเวียนมาใช้ได้อีก 
เป็นพลังงานที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น พลังงานที่ได้
จากแสงอาทติย ์ลม น้ำาจากเขือ่น น้ำาขึน้น้ำาลง คลืน่ทะเล ความรอ้น
ใต้พิภพ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ สามารถนำาไปใช้ในการหุงต้ม ให้
แสงสวา่ง และผลติกระแสไฟฟา้ การผลติพลงังานหมนุเวยีนขึน้อยู่
กบัความเหมาะสมของแหลง่พลงังานในแตล่ะทอ้งถิน่ รวมทัง้ความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ

พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน246

206-265 MAC22news   246 22/2/2553   14:58



พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 247

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน 247

Royal Chitralada Project โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในระยะแรก มีลักษณะเป็นการ
ศกึษาคน้ควา้และทดลองเปน็การสว่นพระองค ์เพือ่เตรยีมพระองค์
ดา้นขอ้มลูและความรูท้ีจ่ะทรงนำาไปประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหาและ
เผยแพร่วิทยาการสู่เกษตรกร มุ่งเน้นการดำาเนินงานโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายใน
ประเทศเพื่อลดการนำาเข้าจากต่างประเทศ และการนำาวัสดุเหลือ
ใชท้างการเกษตรมาใชใ้หเ้กดิประโยชนส์ูงสดุ นอกจากนี ้ยงัดำาเนนิ
งานวิจัยด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาทดลองในห้อง
ปฏิบัติการและสร้างโรงงานนำาร่องเพื่อทดลองผลิตกึ่งอุตสาหกรรม 
มีการบันทึกรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
เพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรูใ้หแ้กเ่กษตรกรและผูท้ีส่นใจทัว่ไป โครงการ
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งออกเป็นโครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจ
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงาน
จากภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำาริเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และโครงการกึ่งธุรกิจที่มีกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ
ทางการเกษตร รวมทั้งจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาที่ไม่หวังผลกำาไร 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้เองภายในประเทศ 
โดยนำารายได้มาใช้ในการบริหารจัดการภายในโครงการต่อไป 
กลุ่มงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทดแทนเป็นหนึ่งในโครงการ
กึ่งธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาเชื้อเพลิงจากชีวมวล
เพื่อใช้ทดแทนน้ำามัน และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการผลิต
เชื้อเพลิงทดแทน รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ ได้แก่ 
การผลติแอลกอฮอลเ์หลวและแขง็ การผลติแกส๊โซฮอล (ด ูgasohol) 
ดีโซฮอล (diesohol) และไบโอดีเซล (ดู biodiesel) ตัวอย่าง

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้แก่ โครงการแกลบ
อดัแทง่เพือ่ใชใ้นการปรบัปรงุดนิและทำาเปน็เชือ้เพลงิแทง่ โครงการ
พลงังานแสงอาทติยเ์พือ่ใชป้ระโยชนท์ัง้ในรปูของการผลติความรอ้น
และการผลิตไฟฟ้า โครงการพลังงานลมเพื่อใช้ในการวิดน้ำาเพื่อ
ถ่ายเทน้ำาของบ่อเลี้ยงปลา โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิง
ชีวภาพ ซึ่งมีโรงงานแอลกอฮอล์ที่ทำาการปรับปรุงการกลั่นเรื่อย
มาจนในที่สุดสามารถผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 หรือ
เอทานอลได้เป็นผลสำาเร็จ และได้ขยายกำาลังการผลิตเอทานอลให้
มีปริมาณเพียงพอเพื่อผสมกับน้ำามันเบนซิน 91 ในอัตราส่วน 1:9 
ได้เป็นน้ำามันแก๊สโซฮอลซึ่งใช้เติมให้กับรถยนต์ทุกคันของโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ 

run-of-river hydropower plant  โรงไฟฟ้าพลังน้ำาแบบ
รันออฟริเวอร์
โรงไฟฟ้าพลังน้ำาที่ใช้เขื่อนที่มีความสูงไม่มากนักและใช้ลำาน้ำา
ธรรมชาติเป็นที่กักเก็บน้ำาแทนอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ จึงมีผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก เช่น เขื่อนฟรอยเดอเนา 
(Freudenau) บนแมน่้ำาดานบู ใกลเ้มอืงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี
ซึ่งมีกำาลังผลิตประมาณ 170 เมกะวัตต์ และยังสามารถตอบสนอง
เงื่อนไขต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี รวมทั้งมีช่องทาง
ให้เรือสัญจรได้สะดวก ในประเทศไทย จากการศึกษาเบื้องต้นถึง
ศักยภาพของแม่น้ำาปิงเพียงสายเดียว พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะ
สร้างเขื่อนแบบรันออฟริเวอร์ที่มีกำาลังผลิตมากกว่า 200 เมกะวัตต์ 
หากพิจารณาลุ่มน้ำาทั้ง 25 ลุ่มน้ำาทั่วประเทศแล้ว คาดว่าน่าจะ
มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าที่คุ้มค่าได้มากกว่า 3,000 เมกะวัตต์ 
แมน่้ำาโขงชว่งทีไ่หลผา่นชายแดนไทย-ลาว มศีกัยภาพทีจ่ะผลติไฟฟา้
จากเขื่อนประเภทรันออฟริเวอร์ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 เมกะวัตต์ 
แต่การดำาเนินการจะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศท้ายน้ำา 
ได้แก่ กัมพูชาและเวียดนามด้วย ปัจจุบันเขื่อนแบบรันออฟริเวอร์
ที่สำาคัญของประเทศ ได้แก่ เขื่อนปากมูล ซึ่งมีกำาลังผลิตประมาณ 
130 เมกะวัตต์

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
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งาดำา งาขาว

saccharifi cation การย่อยสลายแป้ง
การย่อยสลายแป้งที่มีโมเลกุลขนาดเล็กในรูปของเดกซ์ทรินให้
เปลี่ยนเป็นน้ำาตาล โดยใช้เอนไซม์กลูโคแอมิเลส (glucoamylase) 
ทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 55-65 องศาเซลเซียส ใช้เวลา
ย่อยสลาย 10-24 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณเอนไซม์
ทีใ่ช ้รวมทัง้สภาวะในการยอ่ย ยสีตส์ามารถนำาน้ำาตาลทีย่อ่ยไดจ้าก
กระบวนการนี้ไปใช้ได้

saturated fatty acid กรดไขมันอิ่มตัว 
กรดไขมันที่มีหมู่คาร์บอกซิลิก (-COOH) 1 หมู่ต่ออยู่กับ
ไฮโดรคาร์บอนที่เป็นสายยาวซึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีแต่พันธะ
เดี่ยวอย่างเดียว เช่น กรดพัลมิติก (palmitic acid) มีคาร์บอน
16 อะตอม เป็นกรดไขมันอิ่ มตั วที่ มี มากในธรรมชาติ  
(ดู unsaturated fatty acid ประกอบ)

sesame งา 
พืชล้มลุก ชื่อวิทยาศาสตร์  Sesamum indicum L. ลำาต้น
สูงประมาณ 30-100 เซนติเมตร ลำาต้นเป็นเหลี่ยม มีร่องตาม
ยาวของลำาต้น มีขนปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปใบหอก 
เรียงตรงข้ามหรือสลับ ดอกเป็นดอกเดี่ยว เป็นหลอด กลีบดอก
สีขาวหรือสีชมพู ผลเป็นผลแห้ง มี 4 พู มีเมล็ดจำานวนมาก 
ขนาดเลก็ แบน รปูไข ่ถา้เปน็สดีำาเรยีกวา่งาดำา ถา้เปน็สขีาวหรอืสนีวล 
เรียกว่างาหม่น เมล็ดงามีน้ำามัน (ดู sesame oil) สูงถึงร้อยละ 
35-57 เนื่องจากงาเป็นพืชไร่ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ปลูกขึ้นง่าย 
ลงทุนน้อย และทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี จึงมีศักยภาพใน
การผลติและการตลาดสงู ในประเทศไทยมกีารปลกูงาทัว่ทกุภมูภิาค 
แตพ่บมากในภาคเหนอื เกษตรกรสว่นใหญน่ยิมปลกูงาทัง้กอ่นและ
หลังการทำานา หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวพืชหลัก การปลูกงามีทั้ง
ในสภาพไร่และสภาพนา ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่น

sesame oil น้ำามันงา 
น้ำามันที่สกัดจากเมล็ดงา (ดู sesame) มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง 
ระเหยยาก น้ำามันงาขาวมีกลิ่นหอม รสชาติดี เหมาะกับการ
ปรุงอาหาร ส่วนน้ำามันงาดำาใช้ทำายา มีรสขมเล็กน้อยแต่งาดำามี
คุณค่าทางอาหารสูงกว่า มีสารเบตา-ซิโทสเตอรอล (beta-
sitosterol) มฤีทธิล์ดการอกัเสบ มกัใชผ้สมยาทาสำาหรบักระดกูหกั 
ทานวดแก้เคล็ด ยอก ปวด บวม ใส่บาดแผล หรือใช้บำารุงรากผม 
นอกจากนี้ยังสามารถนำามาผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) โดยทำา
ปฏิกิริยากับเมทานอลเหมือนน้ำามันพืชอื่นๆ ทั่วไป
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sodium hydroxide, caustic soda, lye โซเดียมไฮดรอกไซด์, 
คอสติกโซดา, โซดาไฟ
สารประกอบอนินทรีย์ที่มีอะตอมของโซเดียม ออกซิเจนและ
ไฮโดรเจน มีฤทธิ์เป็นด่าง สูตรเคมี NaOH ผลิตจากกระบวนการ
แยกสารด้วยไฟฟ้า (electrolysis) ของน้ำาเกลือ มีความหนาแน่น 
2.1 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร จดุหลอมเหลว 318 องศาเซลเซยีส 
จุดเดือด 1,390 องศาเซลเซียส ความสามารถละลายในน้ำาได้  
111 กรัม ในน้ำา 100 มิลลิลิตร (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) 
เป็นของแข็งสีขาว มี 2 แบบ ได้แก่ แบบเม็ดและแบบเกล็ด 
ไม่มีกลิ่น ดูดความชื้นดีมาก มีฤทธิ์กัดผิวหนัง ฝุ่นควันของสาร
ทำาให้ระบบทางเดินหายใจระคายเคือง หากเข้าตาทำาให้ตาบอดได้  
จึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ควรเก็บในภาชนะกันน้ำาที่ปิด
มดิชดิและไวใ้นทีเ่ยน็ โซเดยีมไฮดรอกไซดเ์ปน็สารทีใ่ชก้นัอยา่งแพร่
หลายในอุตสาหกรรม ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำาวัน และใช้ประโยชน์อื่นอีกมากมาย เช่น ผลิตเยื่อและ
กระดาษ สบู่และผลิตภัณฑ์ซักฟอก เคมีภัณฑ์ การทำาความสะอาด 
โรงกลั่นน้ำามัน อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอาหาร เส้นใย 
เรยอน สิ่งทอ ฯลฯ 

รูปจำาลองโครงสร้างโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์

เกล็ดโซเดียมไฮดรอกไซด์

ดอกงาดำา
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sodium methoxide โซเดียมเมทอกไซด์
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ละลายในเมทานอล ในกระบวนการผลิต 
ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) นิยมนำาโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นตัว
เร่งปฏิกิริยามาผสมกับเมทานอลในสัดส่วนที่เหมาะสมก่อนนำาไป
ทำาปฏิกิริยากับน้ำามันพืช 

solar cell, photovoltaic cell, PV cell เซลล์สุริยะ, เซลล์ 
โฟโตโวลเทอิก, พีวีเซลล์ 
อุปกรณ์เปลี่ยนรังสีอาทิตย์ (ดู solar radiation) เป็นไฟฟ้า  
มีโครงสร้างพื้นฐานคือแผ่นสารกึ่งตัวนำา เช่น ซิลิคอนสอง
แผ่นประกบกัน แผ่นหนึ่งเป็นชนิดประจุบวก (positive type  
หรือ P-type) อีกแผ่นเป็นชนิดประจุลบ (negative type 
หรือ N-type) เมื่อรังสีอาทิตย์ตกกระทบบนเซลล์สุริยะ  
โฟตอน (photon) ของรังสีอาทิตย์จะถ่ายโอนพลังงานให้สาร
กึ่งตัวนำา ทำาให้อิเล็กตรอนในสารกึ่งตัวนำาหลุดออกจากอะตอม  
เกดิอเิลก็ตรอนประจลุบ (N-charge) และโฮล (hole) ซึง่เปน็ประจุ
บวก (P-charge) บริเวณรอยต่อเอ็นพี (NP junction) จะสร้าง 
สนามไฟฟ้าภายในเซลล์เพื่อแยกอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบและโฮล 
ไปที่ขั้วบวก ทำาให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงที่ขั้วไฟฟ้าทั้ง
สองเมื่อต่อให้ครบวงจร 

การผลิตไฟฟ้าของเซลล์สุริยะ

แผงเซลล์สุริยะคือเซลล์สุริยะหลายๆ เซลล์ประกอบเข้าด้วย

กันเป็นโมดูล เมื่อนำาโมดูลจำานวนมากมาจัดเรียงกัน (array) 

จะสามารถผลิตกำาลังไฟฟ้าได้จำานวนมากตามต้องการ
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solar chimney โรงไฟฟ้าแบบหอลมร้อน 
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ใช้หลักการของปล่องควัน อากาศร้อนซึ่งมี
ความหนาแน่นน้อยจะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบน อากาศเย็นซึ่งมีความ
หนาแน่นมากกว่าจะไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนทางด้านล่าง 
อากาศรอ้นรอบหอ (tower) ดา้นนอกเปน็เสมอืนตวัเกบ็รงัสอีาทติย ์
(ดู solar collector) ขนาดใหญ่ อากาศจากภายนอกที่ไหลผ่าน
บรเิวณกกัเกบ็รงัสอีาทติย ์(ด ูsolar radiation) จะมอีณุหภมูสิงูขึน้
และลอยตัวขึ้นไปตามปล่องดว้ยความเรว็สูงจนสามารถหมุนกงัหนั
ทีต่อ่อยูก่บัเครือ่งกำาเนดิไฟฟา้ได ้ประเทศสเปนมหีอลมรอ้นตน้แบบ
ความสูง 200 เมตร พื้นที่กักเก็บรังสีอาทิตย์ 45,000 ตารางเมตร 
มีขนาดกำาลังผลิตไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์

การทำางานของระบบหอลมร้อนเพื่อผลิตไฟฟ้า

หอลมร้อนต้นแบบเพื่อผลิตไฟฟ้าที่ประเทศสเปน

ËÍÅÁÃŒÍ¹

¡Ñ§ËÑ¹
ÅÁà¢ŒÒ

ºÃÔàÇ³¡Ñ¡à¡çºÃÑ§ÊÕÍÒ·ÔµÂ�

206-265 MAC22news   251 22/2/2553   14:58



พล
ังง

าน
ทด

แท
นแ
ละ
พล

ังง
าน
ทา
งเล

ือก

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน252

solar collector ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 
อปุกรณส์ำาคญัในการแปลงพลงังานรงัสอีาทติย ์(ด ูsolar radiation)
ไปเป็นพลังงานความร้อน เมื่อรังสีอาทิตย์ตกกระทบตัวเก็บรังสี
อาทติย ์จะเปลีย่นรปูเปน็ความรอ้นซึง่จะถกูถา่ยโอนใหส้ารตวักลาง 
(เชน่ น้ำา อากาศ) ทีไ่หลผา่นตวัเกบ็รงัสอีาทติยเ์พือ่นำาไปใชป้ระโยชน ์
เช่น ทำาน้ำาร้อน ทำาลมร้อนสำาหรับการอบแห้งวัสดุ ส่วนที่สำาคัญ
ของตวัเกบ็รงัสอีาทติย ์คอื แผน่หรอืแผงดดูกลนืหรอืรบัรงัสอีาทติย ์
มลีกัษณะเปน็แผน่ราบทำาดว้ยโลหะทีน่ำาความรอ้นไดด้ ีเชน่ ทองแดง 
เพื่อประสิทธิภาพในการถ่ายโอนความร้อนให้สารตัวกลาง พื้นผิว
แผน่ดดูกลนืรงัสอีาทติยส์ว่นใหญเ่ปน็สดีำา การเคลอืบผวิรบัรงัสดีว้ย
สารทีม่สีมบตัดิดูกลนืรงัสไีดด้ ีเชน่ โครเมยีมสดีำา (black chrome) 
หรอืนกิเกลิสดีำา (black nickel) สามารถเพิม่ประสทิธภิาพของการ
ดดูกลนืไดส้งูกวา่รอ้ยละ 90 เหนอืผวิรบัรงัสมีกัจะมกีระจกใสปดิอยู่
เพือ่ลดการสญูเสยีความรอ้น กระจกใสมสีมบตัทิีส่ำาคญั คอื ยอมให้
รังสีอาทิตย์ผ่านได้ แต่ไม่ยอมให้รังสีอินฟราเรดคลื่นยาว (ช่วงคลื่น
ความรอ้น) ผา่นกระจก ดงันัน้จงึชว่ยลดการสญูเสยีความรอ้นทีเ่กดิ
จากการพาและการแผ่รังสีความร้อน นอกจากนี้ยังมีการออกแบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผงดูดกลืนรังสีอาทิตย์ด้วยวิธีอื่นๆ 
เชน่ ใชต้วัเกบ็รงัสแีบบทอ่สญูญากาศ (evacuated-tube collector) 
เพื่อลดการสูญเสียความร้อนเนื่องจากการพาความร้อนโดยทำาให้
ช่องว่างระหว่างกระจกกับแผ่นดูดกลืนรังสีอาทิตย์เป็นสูญญากาศ

solar dryer เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอาทิตย์ 
อุปกรณ์ระเหยความชื้นออกจากวัสดุโดยใช้พลังงานความร้อนจาก
รังสีอาทิตย์ (ดู solar radiation) มีหลายแบบ เช่น กล่องอบแห้ง
รังสีอาทิตย์ (solar box dryer) รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนกล่อง
อบแหง้จะเคลือ่นทีผ่า่นกระจกเขา้มาภายในกลอ่ง เพือ่ใหค้วามรอ้น
แกว่สัดอุบแหง้โดยตรงและใหค้วามรอ้นแกอ่ากาศภายในกลอ่งดว้ย 
บรเิวณดา้นขา้งและพืน้ดา้นลา่งกลอ่งอบแหง้จะดดูกลนืรงัสอีาทติย์
และปล่อยรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นยาวออกมา แต่รังสีอินฟราเรด
จะถูกเก็บกักไว้โดยแผ่นกระจก ความชื้นที่ระเหยออกจากวัสดุจะ
ถูกระบายออกทางช่องอากาศด้านหลัง โดยมีการไหลเวียนของ

การทำางานของแผงดูดกลืนรังสีอาทิตย์

ท่อสูญญากาศกักเก็บรังสีอาทิตย์

แผงดูดกลืนรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ สำาหรับทำาน้ำาร้อน

ÃÑ§ÊÕµÃ§

ÃÑ§ÊÕ¡ÃÐ¨ÒÂ
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อากาศแบบธรรมชาติคือลมจะผ่านเข้าทางด้านหน้าและออกทาง
ด้านหลังของกล่อง อีกชนิดหนึ่ง คือ ตู้อบแห้งรังสีอาทิตย์ (solar 
cabinet dryer) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากล่องอบแห้ง ประกอบด้วยตัว
เก็บรังสีอาทิตย์เพื่อผลิตอากาศร้อนชนิดแผ่นแบน (flat-plate air 
collector) และตูใ้สผ่ลติภณัฑท์ีจ่ะอบแหง้ แผน่ดดูกลนืรงัสอีาทติย์
มีลักษณะเป็นแผ่นแบนมีช่องว่างเพื่อให้ลมเคลื่อนที่ผ่านเข้ามารับ
ความร้อน ด้านบนปิดด้วยกระจกใส วัสดุอบแห้งจะได้รับความ
รอ้นจากลมรอ้นจากแผน่ดดูกลนืรงัสแีละจากรงัสอีาทติยท์ีส่อ่งผา่น
กระจกใสด้านข้างตู้ ความชื้นจากวัสดุจะถูกระบายออกจากตู้โดย
ธรรมชาติทางช่องลมที่อยู่ตอนบนด้านหลังตู้ การติดพัดลมระบาย
อากาศจะช่วยเพิ่มอัตราการไหลของอากาศภายในตู้ได้ดียิ่งขึ้น

solar pond สระรังสีอาทิตย์ 
สระทีบ่รรจนุ้ำาเกลอืทีแ่บง่เปน็ชัน้ๆ ตามระดบัความเขม้ขน้ของเกลอื 
ชั้นบนจะมีระดับความเข้มข้นของเกลือน้อยที่สุด ส่วนที่ก้นบ่อจะมี
ความเข้มข้นสูงสุด เมื่อสระได้รับรังสีอาทิตย์ (ดู solar radiation) 
จะกักเก็บความร้อนไว้ที่ก้นบ่อ พลังงานความร้อนนี้ที่ได้นี้สามารถ
นำาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได้ ตัวอย่างเช่น โครงการผลิตไฟฟ้าจากสระรังสี
อาทิตย์ที่เอลแพโซ (El Paso Solar Pond) ขนาดผลิตกำาลังไฟฟ้า 
70 กิโลวัตต์ ที่สหรัฐอเมริกา

โครงการผลิตไฟฟ้าจากสระรังสีอาทิตย์ ขนาด 70 กิโลวัตต์ 
ที่เมืองเอลแพโซ รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

กล่องอบแห้งรังสีอาทิตย์  

โครงสร้างสระรังสีอาทิตย์

ตู้อบแห้งรังสีอาทิตย์

Heat losses

Fresh

Salty

Very Salty

Heat Absorbing Bottom

206-265 MAC22news   253 22/2/2553   14:58



พล
ังง

าน
ทด

แท
นแ
ละ
พล

ังง
าน
ทา
งเล

ือก

สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน254

áÊ§ÍÒ·ÔµÂ�

ÃÒ§ÃÑº¹éÓ¡ÅÑè¹

¹éÓ¡ÅÑè¹
¹éÓÃÐàËÂ

¡ÃÐ¨¡ãÊ

©¹Ç¹¡Ñ¹¤ÇÒÁÃŒÍ¹

solar radiation รังสีอาทิตย์ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีผ่านชั้นบรรยากาศลงสู่พื้น
โลก รังสีที่ไม่เปลี่ยนทิศทางเมื่อตกกระทบบนพื้นโลก เรียกว่ารังสี
อาทิตย์ตรง (direct solar radiation) ส่วนรังสีที่ตกกระทบอนุภาค
ในชั้นบรรยากาศ เช่น ฝุ่น ละอองไอน้ำาในเมฆ บางส่วนอาจถูกดูด
กลืนโดยชั้นบรรยากาศ บางส่วนเกิดการกระเจิงและการสะท้อน
ทำาใหเ้ปลีย่นทศิทางไปจากเดมิเรยีกวา่รงัสอีาทติยก์ระจาย (diffuse 
solar radiation) รังสีตรงและรังสีกระจายที่ตกกระทบบนพื้นโลก
รวมเรียกว่ารังสีอาทิตย์รวม (global solar radiation)

solar spectrum สเปกตรัมรังสีอาทิตย์ 
รังสีอาทิตย์ (ดู solar radiation) ที่แผ่ออกจากดวงอาทิตย์ รังสี
อาทิตย์ประมาณร้อยละ 99 มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 0.3-3 
ไมโครเมตร ประมาณร้อยละ 43 เป็นรังสีช่วงที่ตามองเห็นเป็น
แสงสว่าง (visible light) ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 0.39-0.78 
ไมโครเมตร รอ้ยละ 49 เปน็รงัสอีนิฟราเรดคลืน่สัน้ (near-infrared) 
ความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 0.78-3.00 ไมโครเมตร ที่เหลือประมาณ
ร้อยละ 7 เป็นรังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet) ความยาวคลื่น
อยู่ในช่วง 0.20-0.39 ไมโครเมตร รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนพื้น
โลก จะถูกดูดกลืนไว้ทำาให้พื้นโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อรักษา
สภาวะสมดุลของโลก พื้นโลกจะปลดปล่อยรังสีในช่วงอินฟราเรด
ซึ่งเป็นคลื่นความร้อนกลับคืนสู่บรรยากาศ 

solar still เครื่องกลั่นน้ำารังสีอาทิตย์ 
อุปกรณ์กลั่นน้ำาโดยใช้พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (ดู solar 
radiation)ระเหยน้ำาให้กลายเป็นไอไปตกกระทบบนพื้นผิวที่มี
อุณหภูมิต่ำากว่าและเกิดการควบแน่นขึ้น ตัวอย่างเช่น เครื่องกลั่น
น้ำาแสงอาทิตย์แบบอ่าง ซึ่งเป็นเครื่องกลั่นน้ำาแบบง่ายๆ มีลักษณะ
เป็นอ่างสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสำาหรับใส่น้ำาที่ต้องการกลั่น ด้านบนปิด
ด้วยกระจกใสโดยวางเป็นมุมเอียงในแนวระนาบ ภายในอ่างเป็น
พื้นผิวสีดำาเพื่อทำาหน้าที่ดูดกลืนแสงอาทิตย์ เมื่อน้ำาได้รับความ
ร้อนจะระเหยกลายเป็นไอลอยตัวขึ้นไปตกกระทบกับกระจกซึ่งมี
อณุหภมูทิีต่่ำากวา่ ไอน้ำาจะควบแนน่บนผวิกระจกดา้นในเปน็หยดน้ำา
หยดน้ำาทีเ่กดิขึน้จะไหลตามความเอยีงของกระจกลงสูร่างรบัน้ำากลัน่
ทีอ่ยูภ่ายในกลอ่งดา้นหนา้กอ่นจะไหลผา่นทอ่ออกจากเครือ่งกลัน่น้ำา
เข้าสู่ภาชนะเก็บต่อไป

solid catalysis ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง 
ตัวเร่งปฎิกิริยาที่มีสถานะเป็นของแข็ง ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง 
ที่นำามาใช้ ในการผลิตไบโอดี เซล (ดู biodiesel ) ได้แก่ 
โซเดียมคาร์บอเนต แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
ซงิกอ์อกไซด ์ชว่ยลดขัน้ตอนการใชน้้ำาลา้งไบโอดเีซล ไมต่อ้งมรีะบบ
บำาบัดน้ำาเสีย และสามารถนำาตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่ได้

รังสีอาทิตย์

สเปกตรัมรังสีอาทิตย์

เครื่องกลั่นน้ำาด้วยรังสีอาทิตย์
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sorghum ข้าวฟ่าง 
พืชตระกูลหญ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Sorghum bicolor (Linnaeus) 
Moench โดยทัว่ไปแลว้จะมลีำาตน้เดยีว แตอ่าจจะแตกกอหรอืหนอ่
ได้แล้วแต่ชนิดและพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นพืชฤดูเดียวหรือพืชล้มลุก 
แต่มีหลายประเภทที่สามารถอยู่ข้ามปีได้โดยแตกกอจากต้นเดิม 
มีระบบรากฝอย ลำาต้นมีความสูงแตกต่างกันตั้งแต่ 45 เซนติเมตร
จนถึง 4 เมตร ช่อดอกเกิดที่ปล้องบนสุดของต้น ดอกมี 2 ชนิด 
ชนิดแรกเป็นดอกที่ไม่มีก้านซึ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศและจะพัฒนา
ไปเปน็เมลด็ อกีชนดิหนึง่เปน็ดอกทีม่กีา้นดอก ดอกชนดินีเ้ปน็หมัน
มแีตเ่กสรตวัผูเ้ทา่นัน้ ขา้วฟา่งเปน็ธญัพชืทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดท้ัง้ลำาตน้ 
ใบ ช่อรวง และเมล็ด เมล็ดข้าวฟ่างเป็นอาหารของคนและสัตว์ 
ต้นและใบของข้าวฟ่างบางชนิดใช้ทำาหญ้าแห้ง หญ้าหมัก หรือทุ่ง
หญา้เลีย้งสตัวไ์ดเ้ปน็อยา่งด ีเชน่ หญา้อลัมมั หญา้ซแูดกซ ์เปน็ตน้ 
สิง่ทีต่อ้งพงึระวงัคอืตน้และใบขา้วฟา่งทีย่งัออ่นอยู ่โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในระยะต้นกล้า มีสารพิษเดอร์ริน (dhurrin) อยู่มาก ถ้าสัตว์กิน
เขา้ไปสารนีจ้ะถกูยอ่ยกลายเปน็กรดพรสัซกิ (prussic acid) หรอืกรด
ไฮโดรไซยานกิ (hydrocyanic acid) ซึง่เปน็พษิ ขา้วฟา่งหวานหรอื
ซอร์โก (sorgho) มีน้ำาตาลในลำาต้นมาก สามารถหีบเอาน้ำาหวาน
ไปทำาน้ำาตาล น้ำาเชื่อม หรือหมักเพื่อผลิตแอลกฮอล์ (ดู alcohol) 
เป็นพืชสำาคัญที่เกษตรกรนิยมเพาะปลูกเพื่อเสริมรายได้เนื่องจาก
เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

soybean ถั่วเหลือง 
พชืตระกลูถัว่ทีม่คีวามสำาคญัทางเศรษฐกจิของโลกและของประเทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Glycine max (L.) Merr. เป็นพืชล้มลุก ราก
เป็นระบบรากแก้ว ตามรากมีปม (nodule) ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย
ไรโซเบียม (Rhizobium japonicum) เข้าไปอาศัยอยู่ แบคทีเรีย
ได้รับคาร์โบไฮเดรตจากต้นถั่วเหลือง ในขณะที่ถั่วเหลืองได้
ไนโตรเจนในรปูไนเตรตทีแ่บคทเีรยีตรงึไดจ้ากอากาศไปใชป้ระโยชน ์
ถัว่เหลอืงสว่นมากมลีำาตน้ตรงเปน็พุม่ตรง แตกแขนงมาก สงูประมาณ 
30-150 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความชื้น
และฤดปูลกู ดอกเปน็ชอ่มสีขีาวหรอืสมีว่ง ฝกัเกดิเปน็กลุม่ กลุม่ละ 
2-10 ฝัก แต่ละฝักมีเมล็ด 1-5 เมล็ด แต่ส่วนใหญ่มี 2-3 เมล็ด 
เมื่อสุกฝักมีสีน้ำาตาล ฝักอาจแตกทำาให้เมล็ดร่วง เมล็ดมีขนาดและ
รปูรา่งตา่งๆ กนั ตัง้แตก่ลมรจีนถงึยาว อาจมสีเีหลอืง เขยีว น้ำาตาล 
หรือดำา เมล็ดถั่วเหลืองประกอบด้วยน้ำามันร้อยละ 13-24 โปรตีน
ร้อยละ 30-50 และยังมีคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 12-24  การปลูก
ถัว่เหลอืงชว่ยบำารงุดนิเนือ่งจากแบคทเีรยีไรโซเบยีมทีอ่าศยัอยูใ่นปม
ที่รากสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้

ข้าวฟ่าง

ต้นข้าวฟ่าง

ถั่วเหลือง 
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soybean oil น้ำามันถั่วเหลือง 
น้ำามันที่สกัดจากเมล็ดถั่วเหลือง (ดู soybean) มีปริมาณกรด 
ไขมนัไมอ่ิม่ตวัสงูกวา่น้ำามนัพชืชนดิอืน่ๆ เชน่ กรดลโินลนีกิ และกรด 
ลโินลอีกิ น้ำามนัถัว่เหลอืงทีด่ตีอ้งไมม่ตีะกอน เมือ่นำาไปแชเ่ยน็ไมเ่ปน็
ไขและไม่ขุ่น ใช้ในการประกอบอาหาร หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิต
ไบโอดีเซล (ดู biodiesel) เช่น ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งผลิตไบโอดีเซล
จากน้ำามันถั่วเหลืองถึงร้อยละ 90 ของน้ำามันพืชทั้งหมด 

starch แป้ง 
คาร์โบไฮเดรตที่สะสมในพืช พบทั้งในใบ ลำาต้น ราก ผล  
และเมล็ด แป้งมีมวลโมเลกุลตั้งแต่ 10,000 ถึง 1,000,000 
โมเลกุล ประกอบด้วยพอลิแซ็กคาไรด์ 2 ชนิด และทั้ง 2 ชนิดเป็น 
พอลเิมอรข์องกลโูคส แตม่มีวลโมเลกลุและโครงสรา้งตา่งกนั ไดแ้ก ่ 
แอมโิลส (amylose) และแอมโิลเพกทนิ (amylopectin) คณุสมบตัิ
ของแป้งมีดังนี้ ไม่เป็นผลึก เป็นผงสีขาว ไม่มีรสหวาน ไม่ละลาย
ในน้ำาเย็น แต่เมื่อให้ความร้อนจะได้สารแขวนลอยและกลายเป็น
สารคอลลอยด์ (colloid) การให้ความร้อนทำาให้แป้งมีความหนืด
เพิ่มขึ้นด้วย แป้งยังสามารถทำาปฏิกิริยากับกรดอินทรีย์หรือกรด 
อนินทรีย์ ผลที่ได้คือเอสเทอร์ (ดู ester) บางชนิดใช้ทำาพลาสติก 
บางชนิดเป็นวัตถุระเบิดรุนแรง

steam boiler หม้อไอน้ำา
หม้อต้มที่ใช้น้ำาเป็นสารทำางาน โดยอาศัยพลังงานจากแหล่ง 
ปฐมภมู ิเชน่ การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิไดก้า๊ซรอ้นซึง่ผา่นสว่นแลกเปลีย่น 
ความร้อนทำาให้น้ำากลายเป็นไอ หม้อไอน้ำาทำาด้วยเหล็กกล้าหรือ
วัสดุอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน ส่วนสำาคัญคือส่วนแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างก๊าซร้อนจากการเผาไหม้กับน้ำาและไอน้ำาซึ่ง
จะต้องได้รับการออกแบบและสร้างอย่างแข็งแรง ถูกต้องตาม 
หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม หม้อไอน้ำามีขนาดและรูปแบบต่างๆ กัน
ขึน้อยูก่บัปรมิาณและความดนัของไอน้ำาทีต่อ้งการผลติ เปน็อปุกรณ์
สำาคัญในโรงงานต่างๆ

straight  vegetable oil (SVO) น้ำามันพืชที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
โดยตรง (เอสวีโอ)
น้ำามนัพชืทีใ่ชเ้ปน็เชือ้เพลงิโดยตรงในเครือ่งยนตด์เีซล มกีารทดลอง
ใช้น้ำามันถั่วลิสง (ดู soybean oil) น้ำามันเมล็ดสบู่ดำา (ดู jatropha 
oil) น้ำามันมะพร้าว (ดู coconut oil) น้ำามันปาล์ม (ดู palm oil) 
รวมถึงเอสเทอร์ของน้ำามันปาล์มเป็นเชื้อเพลิงตั้งแต่สงครามโลก 
ครั้งที่ 2 และหลังวิกฤตน้ำามันของโลกในปี พ.ศ. 2514 เรื่อยมา 
อย่างไรก็ตาม น้ำามันพืชมีความหนืดสูงกว่าน้ำามันดีเซล ทำาให้หัวฉีด 
น้ำามันฉีดน้ำามันเป็นฝอยได้ยาก น้ำามันพืชยังมีสมบัติที่ระเหยตัว
กลายเป็นไอได้ช้า จึงทำาให้จุดระเบิดยาก การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  
เหลอืคราบเขมา่เกาะทีห่วัฉดี ผนงัลกูสบู แหวนและวาลว์ ยิง่ไปกวา่
นั้นการเกิดไขในน้ำามันพืชยงัเป็นอุปสรรคต่อการป้อนเชือ้เพลิงและ
การใชง้านในบางพืน้ทีแ่ละบางฤดกูาลทีม่อีณุหภมูติ่ำา ในตา่งประเทศ
จึงต้องติดตั้งระบบอุ่นน้ำามันก่อนป้อนเข้าหัวฉีด และใช้น้ำามันดีเซล
เมื่อเริ่มเดินเครื่องยนต์

sugar cane อ้อย, อ้อยแดง 
พืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum 
Linn. ลำาต้นสูง 2-5 เมตร สีม่วงแดง มีไขสีขาวปกคลุม ไม่แตก 
กิง่กา้น ใบเดีย่วเรยีงสลบั ออกดอกเปน็ชอ่สขีาวทีป่ลายยอด ผลเปน็
ผลแหง้ขนาดเล็ก มีน้ำาตาลสะสมทีล่ำาต้น อ้อยมีหลายพันธุแ์ตกตา่ง
กันที่ความสูง ความยาวของข้อและสีของลำาต้น เป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมาก ในการผลิตน้ำาตาลทรายจะได้กากอ้อย 
(ดู bagasse) กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) และกากน้ำาตาล 
(ดู molasse) เป็นผลพลอยได้ที่สามารถนำาไปใช้ในอุตสาหกรรม
ประเภทอื่น หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ใน
โรงงาน อุตสาหกรรมน้ำาตาลจากอ้อยนับเป็นอุตสาหกรรมที่สำาคัญ
และเก่าแก่ของประเทศไทย

ส่วนต่างๆ ของต้นอ้อยแดง

อนุภาคแป้งและโครงสร้างเคมีของแป้ง
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sulphate ash เถ้าซัลเฟต
กากที่เหลืออยู่หลังจากตัวอย่างน้ำามันถูกเผาและนำาตัวอย่างน้ำามัน
มาทำาปฏิกิริยาด้วยกรดซัลฟิวริก จากนั้นจึงนำาตัวอย่างน้ำามันไปให้
ความร้อนอีกครั้งจนกระทั่งน้ำาหนักคงที่ ปริมาณเถ้าซัลเฟตเป็น
คา่ทีบ่ง่บอกถงึความเขม้ขน้ของโลหะทีม่อียูใ่นสารเตมิแตง่ในน้ำามนั 
เนือ่งจาก แบเรยีม แคลเซยีม แมกนเีซยีม โซเดยีมและโพแทสเซยีม
จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปโลหะซัลเฟต (ในกรณีที่ไม่มีฟอสฟอรัส
เพราะฟอสฟอรัสจะรวมกับโลหะ เกิดเป็นโลหะฟอสเฟตแทน) 
มาตรฐานไบโอดีเซลที่ประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 
กำาหนดให้ไบโอดีเซลมีปริมาณเถ้าซัลเฟตได้ไม่เกินร้อยละ 0.02 
โดยน้ำาหนัก (วิธีทดสอบตาม ASTM D 874)

sulphur, sulfur กำามะถัน, ซัลเฟอร์
ธาตุอโลหะ ไม่มีรสหรือกลิ่น กำามะถันในรูปแบบปกติเป็นของแข็ง
สีเหลืองที่เป็นผลึก ในธรรมชาติสามารถพบได้ในรูปธาตุ หรือแร่
ซัลไฟด์และซัลเฟต เป็นธาตุจำาเป็นสำาหรับสิ่งมีชีวิต พบในกรด
อะมโีนหลายชนดิ ไบโอดเีซล (ด ูbiodiesel) เป็นเชือ้เพลงิทีม่ปีรมิาณ
กำามะถนัต่ำา เนือ่งจากน้ำามนัพชืดบิทีใ่ช้ในการผลติมกัมอีงค์ป์ระกอบ
ของกำามะถันต่ำากว่า 15 ส่วนในล้านส่วน ยกเว้นน้ำามันใช้แล้ว
หรือไขสัตว์ องค์ประกอบกำามะถันในน้ำามันเมื่อเผาไหม้จะเปลี่ยน
เป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมไอเสีย
จากเครือ่งยนต ์ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  การวเิคราะหป์รมิาณ
กำามะถันในไบโอดี เซลทำาได้ โดยใช้ เครื่องเอกซ์ เรย์ฟลูออ-
เรสเซนซ์ สเปกโทรมิเตอร์ (X-ray fl uorescence spectrometer) 

มาตรฐานไบโอดีเซลที่ประกาศโดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 
กำาหนดให้ไบโอดีเซลมีปริมาณกำามะถันไม่เกินร้อยละ 0.0010 โดย
น้ำาหนัก (วิธีทดสอบตาม ASTM D 2622)

sunfl ower ทานตะวัน 
พชืลม้ลกุทีน่ยิมปลกูกนัมาก ชือ่วทิยาศาสตร ์Helianthus Annuus L.
พืชในตระกูลเดียวกับเบญจมาศ คำาฝอย และดาวเรือง ช่อดอก
และใบจะหันตามทิศทางของดวงอาทิตย์ในรอบวัน รากเป็นระบบ
รากแก้ว ลำาต้นส่วนใหญ่ไม่มีแขนง แต่บางพันธุ์มีการแตกแขนง 
ขนาดของลำาต้น ความสูง การแตกแขนงขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพ
แวดล้อม รูปร่างของใบแตกต่างกันตามพันธุ์ ดอกเป็นรูปจาน 
เกิดอยู่บนตายอดของลำาต้นหลักหรือแขนงลำาต้น มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6-37 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพแวดล้อม 
ดอกมีลักษณะเป็นแบบช่อดอก ประกอบด้วยดอกย่อยเป็นจำานวน
มาก ดอกจะเริ่มบานหรือแก่จากวงรอบนอกเข้าหาศูนย์กลาง
ของดอก เมล็ดมีเปลือกแข็งห่อหุ้มเนื้อใน แบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ 1. เมล็ดที่ใช้สกัดน้ำามัน (ดู sunfl ower oil) มีขนาดเล็ก สีดำา 
เปลือกเมล็ดบางให้น้ำามันมาก 2. เมล็ดที่ใช้รับประทาน มีขนาด
ใหญ่กว่า เปลือกหนาไม่ติดกับเนื้อในเมล็ด และ 3. เมล็ดที่ใช้เป็น
อาหารเลี้ยงนกหรือไก่โดยตรง ผลผลิตส่วนใหญ่ของทานตะวัน
อยู่ในประเทศที่มีอากาศอบอุ่น เช่น รัสเซีย อาร์เจนตินา จีน 
และประเทศในแถบยุโรปตะวันออก สำาหรับประเทศไทยผลิต
ทานตะวันไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ

ทุ่งดอกทานตะวัน
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surface tension แรงตึงผิว
แรงที่เกิดขึ้นบริเวณผิวของของไหลที่สัมผัสกับของไหลอื่นหรือผิวของแข็ง มีพลังงานเพียงพอในการยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุล แรงตึงผิวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากแรงเชื่อมแน่น (cohesive force) ระหว่าง
โมเลกุลของของเหลว เช่น ของเหลวที่ผิวสัมผัสกับอากาศ โมเลกุลที่อยู่ใต้ผิวของของเหลวแต่ละโมเลกุล
จะถกูดงึดว้ยแรงเทา่ๆ กนัจากโมเลกลุอืน่ทีล่อ้มรอบ ทำาใหแ้รงสทุธทิีก่ระทำาตอ่แตล่ะโมเลกลุนัน้เปน็ศนูย ์
แต่ที่ผิวของของเหลวมีแรงดึงลงจากโมเลกุลของเหลวที่อยู่ลึกลงไปกระทำาต่อโมเลกุลที่ผิวของเหลว ซึ่งมี
ค่ามากกว่าแรงดึงขึ้นจากโมเลกุลของอากาศด้านบน 

surfactant สารลดแรงตึงผิว
สารที่เมื่อละลายน้ำาแล้วสามารถช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำา มีคุณลักษณะที่สำาคัญ 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนหวัทีเ่ป็นสารชอบน้ำา (hydrophilic) และส่วนหางทีเ่ป็นสารไม่ชอบน้ำาแต่ชอบน้ำามนั (hydrophobic) 
สารลดแรงตึงผิวมี 4 ชนิด คือ 1. สารลดแรงตึงผิวประเภทแอนไอออนนิค (anionic surfactant) 
เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ประจุไฟฟ้าบนส่วนที่ชอบน้ำาเป็นประจุลบ 2. สารลดแรงตึงผิวประเภท
แคทไอออนนคิ (cationic surfactant) เป็นสารลดแรงตงึผวิทีป่ระจไุฟฟ้าบนสว่นทีช่อบน้ำาเปน็ประจบุวก 
ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นด่างสูง (pH10-11) 3. สารลดแรงตึงผิวประเภท
นอนไอออนนิค (nonionic surfactant) สารลดแรงตึงผิวประเภทนี้เป็นโมเลกุลที่ไม่มีประจุ 
และ 4. สารลดแรงตึงผิวประเภทแอมโฟเทอริค (amphoteric surfactant หรือ zwitterion) เป็นสาร
ลดแรงตงึผวิทีป่ระจไุฟฟา้สว่นทีช่อบน้ำาเปน็ทัง้ประจบุวกและลบ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม ถ้าสภาวะ
แวดล้อมเป็นด่าง (pH>7) ประจุไฟฟ้าจะเป็นประจุลบ ถ้าสภาวะแวดล้อมเป็นกรด (pH<7) ประจุไฟฟ้า
จะเป็นประจุบวก 

sunfl ower oil น้ำามันทานตะวัน 
น้ำามันที่สกัดจากเมล็ดดอกทานตะวัน (ดู sunfl ower) มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว เช่น กรดลิโนลีนิก หรือกรด
ลโินลอีกิ สงูถงึรอ้ยละ 88 ซึง่สงูกวา่น้ำามนัถัว่เหลอืงและน้ำามนัปาลม์ นอกจากนีย้งัประกอบดว้ยวติามนิเอ 
ดี อี และเค ซึ่งเป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ช่วยกันหืนได้ดี จึงเก็บไว้ได้นานกว่าน้ำามัน
พืชชนิดอื่น เนื่องจากน้ำามันทานตะวันมีคุณค่าสูง จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
ทั้งเพื่อการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรม เช่น น้ำามันชักเงา น้ำามันหล่อลื่น สีทาบ้าน ลำาต้นทานตะวัน
สามารถนำาไปทำากระดาษคุณภาพดี ส่วนน้ำามันจากเมล็ดดอกทานตะวันสามารถนำามาผลิตไบโอดีเซล 
(ดู biodiesel) โดยทำาปฏิกิริยากับเมทานอลเหมือนน้ำามันพืชอื่นๆ 

เมล็ดทานตะวัน 
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synchronous generator เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส,  
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสมวาร
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า (ดู generator) ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายส่งไฟฟ้า
เพื่อสร้างความต่างศักย์ แต่มีข้อควรระวังคือเฟส (phase) ของ
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าจะต้องตรงกับเฟสของไฟฟ้าจากระบบสายส่ง  
และความถี่ไฟฟ้าของเครื่องกำาเนิดไฟฟ้าและของระบบสายส่งจะ
ต้องเท่ากันด้วย

syngas, synthesis gas ก๊าซสังเคราะห์
ก๊าซที่ได้จากกระบวนการแกซิฟิเคชัน (gasification) เชื้อเพลิง
แข็งหรือเชื้อเพลิงเหลว เป็นก๊าซผสมระหว่างคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) และไฮโดรเจน (H

2
) อาจนำาไปใชใ้นการเผาไหมใ้นเครือ่งยนต์

โดยตรง หรือผ่านกระบวนการปรับอัตราส่วนระหว่างก๊าซท้ังสองให้
เหมาะสมเพ่ือเป็นสารต้ังต้นสังเคราะห์เช้ือเพลิงได้หลายชนิดโดยใช้ 
ปฏิกิริยาสังเคราะห์ฟิชเชอร์-ทร็อปช์ (ดู Fischer-Tropsch 
synthesis)

tallow ไขมันสัตว์ 
ไขมันที่ได้จากสัตว์ มีส่วนประกอบสำาคัญ เช่น ไตรกลีเซอไรด์ 
ฟอสโฟลิพิด คอเลสเตอรอล และวิตามินต่างๆ ที่ละลายในไขมัน 
กรดไขมันในเนื้อสัตว์ส่วนมากเป็นไตรกลีเซอไรด์ประเภทอิ่มตัว  
เช่น กรดพัลมิติก (palmitic acid) กรดสเตียริก (stearic acid) 
เป็นต้น ทำาให้ไขมันหรือน้ำามันจากสัตว์เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง 
ไขมันจากแกะมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งทำาให้มีจุดหลอมเหลวสูง  
ไขมันแกะจึงเป็นของแข็งมากกว่าไขมันชนิดอื่นๆ ไขมันวัวมีกรด
ไขมันอิ่มตัวลดลงจากแกะเพียงเล็กน้อย และไขมันหมูมีกรดไขมัน 
อิ่มตัวน้อยที่สุด การผลิตไบโอดีเซล (ดู biodiesel) จากไขมัน
สัตว์มักใช้ไขมันจากสัตว์หรือที่เรียกกันว่า “มันเปลว” ซึ่งมีขายใน 
ท้องตลาดได้ ที่นิยมใช้ ได้แก่ ไขมันหมู และไขมันวัว

thermochemical conversion process กระบวนการแปรสภาพ
ทางเคมีและความร้อน
การแปรสภาพเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการทางเคมีที่อุณหภูมิสูง 
ได้แก่ การเผาไหม้ (combustion) การแตกตัวด้วยความร้อน 
(ดู pyrolysis) และกระบวนการแกซิฟิเคชัน (gasification) 

titration การไทเทรต
การวเิคราะหห์าปรมิาณสารทีอ่ยูใ่นรปูสารละลาย โดยใชส้ารละลาย
อีกชนิดหนึ่งที่ทราบความเข้มข้นมาทำาปฏิกิริยากันโดยหยด
สารละลายที่ทราบความเข้มข้นผ่านบิวเรตลงในขวดที่บรรจุ
สารละลายที่ต้องการวิเคราะห์จนทำาปฏิกิริยาพอดีกันสังเกตจาก
สีของอินดิเคเตอร์ที่เปลี่ยนไป ปริมาตรของสารละลายที่อ่านจาก
หลอดบิวเรตสามารถนำามาคำานวณปริมาณของสารละลายได้  
เช่น การไทเทรตสารละลายกรด-เบส สารละลายรีดอกซ์ 
(reduction-oxidation) เป็นต้น

การเจียวไขมันหมู หรือที่เรียกว่ามันเปลว เพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซล

เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
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total contaminate สิ่งปนเปอนทั้งหมด
สารปนเป้ือนในน้ำามนัไบโอดเีซล (ด ูbiodiesel) ส่วนใหญ่เป็นผลมา
จากกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (ดู transesterification) 
และปฏกิริยิาข้างเคยีง เช่น ปฏกิริยิาการเกดิสบูข่องกรดไขมนัอสิระ
และตัวเร่งปฏิกิริยาเบส ตัวเร่งปฏิกิริยาและสารที่ไม่ทำาปฏิกิริยา
การเกิดสบู่ได้แก่ ไขมันที่ไม่อยู่ในรูปของกลีเซอไรด์ กรดไขมัน
อิสระ กรดไขมันชนิดแอลกอฮอล์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
แอลกอฮอล์อย่างแข็ง สารประกอบเคราทิน (keratin) วิตามิน 
และอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับสมบัติของวัตถุดิบน้ำามันพืชตั้งต้น โดยทั่วไป
สิง่ปนเป้ือนทัง้หมดจะถกูกำาจดัออกจากไบโอดเีซลในขัน้ตอนการล้าง
น้ำา มีผลเสียต่อเครื่องยนต์หลายด้าน เช่น สมบัติด้านความเสถียร
ของไบโอดเีซลระหว่างการเกบ็รกัษา มาตรฐานไบโอดเีซลทีป่ระกาศ
โดยกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2552 กำาหนดให้ไบโอดีเซลมีปริมาณ
สิ่งปนเปื้อนทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 0.0024 โดยน้ำาหนัก (วิธีทดสอบ
ตาม EN 12662) 

transesterification ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 
กระบวนการทางเคมทีีเ่กดิจากหมูแ่อลคอกซ ี(alkoxy group, -OR) 
ของสารอินทรีย์ในกลุ่มเอสเทอร์ทำาปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ โดยใช้
กรดหรอืดา่งเปน็ตวัเรง่ปฏกิริยิา ใหส้ารเอสเทอรท์ีม่หีมูอ่ลัคลิ (alkyl 
group) ใหม ่ตวัอยา่งเชน่ กระบวนการทรานสเ์อสเทอรฟิเิคชนัของ
ไขมนัหรอืน้ำามนัเปน็การนำาสารเอสเทอรข์องกรดไขมนัในน้ำามนัจาก
พืชหรือไขมันจากสัตว์ ไปทำาปฏิกิริยากับเมทานอลหรือเอทานอล  
ได้สารเมทิลเอสเทอร์หรือเอทิลเอสเทอร์ (ไบโอดีเซล) 

triglyceride, diglyceride, monoglyceride ไตรกลีเซอไรด์, 
ไดกลีเซอไรด์, มอนอกลีเซอไรด์ 
ไตรกลีเซอไรด์เป็นสารเคมีประเภทเอสเทอร์ของกลีเซอไรด์กับ
กรดไขมัน มีโครงสร้างประกอบด้วยสายโซ่กรดไขมัน 3 โมเลกุล 
เกาะติดอยู่บนกลีเซอรอล 1 โมเลกุล ไตรกลีเซอไรด์เป็น 
องคป์ระกอบหลกัของน้ำามนัพชืและไขมนัสตัวท์กุชนดิ น้ำามนัพชืและ
ไขมันสัตว์แต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันเนื่องจากมีไตรกลีเซอไรด์
ที่มีองค์ประกอบเป็นกรดไขมันต่างชนิดกัน ส่วนไดกลีเซอไรด์  
และมอนอกลีเซอไรด์เป็นสารประเภทเอสเทอร์ของกลีเซอไรด์เช่น
เดียวกับไตรกลีเซอไรด์ แต่มีส่วนของสายโซ่กรดไขมันประกอบอยู่
เพียง 2 และ 1 สาย ตามลำาดับ

ตัวอย่างโครงสร้างเคมีไตรกลีเซอไรด์ของกรดไขมันชนิดกรดพัลมิติก

turbine กังหัน
อปุกรณท์ีผ่ลติกำาลงัโดยอาศยัของไหลทีม่พีลงังานจลนห์รอืพลงังาน
ศักย์ ตัวอย่างเช่น กังหันน้ำา (ดู water turbine) ใช้วิธีให้ของไหลที่
มีความเร็วหรือของไหลจากที่สูงไหลผ่านใบกังหัน (turbine blade) 
แล้วไปหมุนเพลาผลิตกำาลังซึ่งต่ออยู่กับใบกังหันนั้น ส่วนกังหันก๊าซ 
(gas turbine) และกังหันไอน้ำา (steam turbine) ผลิตกำาลังโดย
ใช้วิธีให้ของไหลที่มีพลังงานความร้อนและพลังงานจลน์ขยายตัว
ผ่านใบกังหัน ทำาให้ใบกังหันหมุน

turbojet กังหันเจ็ต
กังหันก๊าซ (gas turbine) ที่ผลิตกำาลังเพียงพอสำาหรับขับเครื่องอัด
อากาศ (compressor) เท่านั้น โดยให้ก๊าซที่ยังมีความดันสูงไหล
ผ่านท่อขับ (propelling nozzle) ออกสู่บรรยากาศและผลิตแรง 
ผลักดัน (thrust) สำาหรับขับเคลื่อนอากาศยานไปข้างหน้า

unsaturated fatty acid กรดไขมันไม่อิ่มตัว 
กรดไขมันที่มีพันธะเดี่ยวและพันธะคู่ในสายไฮโดรคาร์บอน มีหมู่
คาร์บอกซิลิก (-COOH) 1 หมู่ต่ออยู่กับไฮโดรคาร์บอนที่มีพันธะคู่
รวมอยู่ด้วย อาจมีตั้งแต่ 1 พันธะคู่ มีชื่อเรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงเดี่ยว และ 2 พันธะคู่ขึ้นไป เรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 
(ดู saturated fatty acid ประกอบ)

ชื่อกรดไขมัน          จำานวนคาร์บอนและพันธะคู่  สูตรเคมี                  

กรดไขมันอิ่มตัว (saturated fatty acid)

กรดแคพริก capric acid  10:0 C
10
H

20
O

2
            

กรดลอริก lauric acid 12:0 C
12
H

24
O

2
            

กรดไมริสติก myristic acid 14:0  C
14
H

28
O

2
 

กรดพัลมิติก palmitic acid 16:0 C
16
H

 32
O

2
 

กรดสเตียริก stearic acid 18:0 C
18
H

36
O

2
 

กรดแอระคิดิก arachidic acid 20:0 C
20
H

40
O

2
  

กรดลิกนอเซริก lignoceric acid 24:0   C
24
H

48
O

2
 

กรดไขมันไม่อิ่มตัว (unsaturated fatty acid)

กรดพัลมิโตลีอิก palmitoleic acid  16:1 C
16
H

30
O

2
 

กรดโอลีอิก oleic acid 18:1 C
18
H

32
O

2
 

กรดลิโนลีอิก linoleic acid 18:2 C
18
H

30
O

2
  

กรดลิโนลีนิก linolenic acid 18:3 C
18
H

28
O

2
 

กรดแอระคิดอนิก arachidonic acid 20:4 C
20
H

26
O

2
 

ตัวอย่างกรดไขมันที่พบในธรรมชาติ
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upflow anaerobic sludge blanket (UASB) ระบบบำาบัดของ
เสียแบบยูเอเอสบี
ระบบบำาบัดของเสียและผลิตก๊าซชีวภาพ (ดู biogas) โดยวิธี
ลำาเลียงน้ำาเสียเข้าไปในถังหมักแบบไร้อากาศในลักษณะไหลย้อน
ขึ้น (upflow) ทำาให้น้ำาเสียสัมผัสกับชั้นตะกอน (sludge) ของกลุ่ม
จุลินทรีย์ที่มีลักษณะเป็นเม็ดตะกอนเล็กๆ (granule) ที่ด้านล่าง
ของถัง จุลินทรีย์จะย่อยสลายของเสียที่อยู่ในรูปสารอินทรีย์ ทำาให้
ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำาลดลงได้ถึงร้อยละ 90-95 และเปลี่ยน
ไปเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก ยูเอเอสบี
เป็นระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบปิดที่ได้รับความนิยมมากระบบหนึ่งใน
การผลิตก๊าซชีวภาพ จุลินทรีย์ที่เกาะกันอยู่ในลักษณะเม็ดตะกอน
เล็กๆ ตกตะกอนได้เร็วและไม่สูญเสียไปจากระบบ นอกจากนี้ส่วน
บนของถังหรือระบบบำาบัด ยังมีที่ดักเม็ดตะกอนให้กลับลงไปในถัง 
ทำาให้มีปริมาณจุลินทรีย์ในระบบสูง เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์
และผลิตก๊าซชีวภาพได้อย่างรวดเร็ว

มาตรวัดความหนืด (viscometer) แบบต่างๆ

viscosity ความหนืด
ความสามารถในการต้านทานการไหลของของเหลว ของเหลว
ที่มีความหนืดมากมีความสามารถในการต้านทานการไหลสูง 
ของเหลวที่มีความหนืดน้อยมีความสามารถในการต้านทาน
การไหลต่ำา วิธีหาความหนืดของน้ำามันใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 
วิสโคมิเตอร์ (viscometer) ซึ่งเป็นการจับเวลาที่น้ำามันจำานวนหนึ่ง
ไหลผา่นรมูาตรฐาน ณ อณุหภมูทิีก่ำาหนด ความหนดืเกีย่วขอ้งกบัการ
ไหลและการฉีดเป็นฝอยของหัวฉีดในห้องเผาไหม้ การฉีดเป็นฝอย
ขนาดเลก็จะทำาใหเ้กดิการเผาไหมส้มบรูณ ์ความหนดืของไบโอดเีซล  
(ดู biodiesel) ที่ผลิตได้ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำาพืชที่เป็นวัตถุดิบ 
นอกจากนั้นความหนืดยังเป็นดัชนีแสดงการเสื่อมสภาพของ 
ไบโอดี เซลเนื่ องจากปฏิกิ ริยาออกซิ เดชันอีกทางหนึ่ งด้วย  
ตามประกาศมาตรฐานไบโอดเีซลจากกรมธรุกจิพลงังาน พ.ศ. 2552 
กำาหนดให้ไบโอดีเซล ณ อุณหภูมิ  40 องศาเซลเซียส มีความหนืด
อยู่ในช่วง 3.5-5 เซนติสโตกส์ (วิธีทดสอบตาม ASTM D 445)
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wasted vegetable oil (WVO) น้ำามันพืชใช้แล้ว (ดับเบิลยูวีโอ) 
น้ำามันพืชที่ผ่านการใช้ประกอบอาหารแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมี
ปริมาณการใช้น้ำามันพืชในครัวเรือน สถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม และผู้จำาหน่ายของทอดในตลาดรวมกันประมาณ 
574 ล้านลิตรต่อปี ร้อยละ 75 เป็นการใช้ในครัวเรือน น้ำามันที่
เหลือใช้ประมาณ 74.5 ล้านลิตรต่อปีจึงเป็นวัตถุดิบที่สำาคัญในการ
ผลติไบโอดเีซล (ด ูbiodiesel) ทัง้ยงัชว่ยลดการใชน้้ำามนัทอดซ้ำาอีก
ด้วย แต่จะพบปัญหาน้ำามันพืชที่ใช้แล้วมีคุณภาพไม่แน่นอน โดย
เฉพาะน้ำามันพืชที่รวบรวมได้จากครัวเรือนมักมีการปนเปื้อนของ
กากอาหารและน้ำามาก

wastewater treatment system and biogas production 
ระบบบำาบัดน้ำาเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพ
ระบบที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบำาบัดน้ำาเสียและผลิตก๊าซ
ชีวภาพ (ดู biogas) ร่วมกัน ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและ
การเกิดปฏิกิริยาดำาเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ต้องมีสมดุลของ
จุลินทรีย์ 3 กลุ่ม คือ ไฮดรอลิติกแบคทีเรีย (ดู hydrolytic 
bacteria) แอซีโทเจนิกแบคทีเรีย (ดู acetogenic bacteria) 
และเมทาโนเจนิกอาร์คีแบคที เรีย (ดู methanogenic 
archaebacteria) ถ้ามีกลุ่มเมทาโนเจนิกแบคทีเรียอยู่น้อย หรือ
ระบบมีฤทธิ์เป็นกรด จะไปยับยั้งการใช้กรดแอซีติก (acetic acid) 
เป็นอาหาร ทำาให้เกิดการสะสมของกรดต่างๆ มาก ค่าความ
เป็นกรด-เบส (base) ลดต่ำาลง เกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยว และได้ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดเ์ปน็สว่นใหญ ่เปน็เหตใุหร้ะบบลม้เหลว ซึง่เปน็
ปัญหาสำาคัญในระบบบ่อเปิดที่มีประสิทธิภาพต่ำา วิธีแก้ไขคือเติม
ปนูขาวเพือ่ปรบัคา่ความเปน็กรด-เบส กลไกการทำางานของจลุนิทรยี์
และการสร้างสมดุลของจุลินทรีย์ทั้ง 3 กลุ่มมีสำาคัญอย่างยิ่ง กลุ่ม
เมทาโนจีนิกอาร์คีแบคทีเรียมีอัตราการเจริญเติบโตช้าและสูญเสีย
ไปจากระบบไดง้า่ยหากของเหลวมอีตัราการไหลสงูหรอืปอ้นน้ำาเสยี
เข้าสู่ระบบเร็วเกินไป

water mill โรงโม่พลังน้ำา
โรงโม่ที่ได้กำาลังกลจากล้อหรือกังหันที่หมุนด้วยกระแสน้ำา ประเทศ
ในแถบตะวนัออกกลางและสแกนดเินเวยีใชโ้รงโมพ่ลงัน้ำาบดธญัพชื
มานานกว่า 2,000 ปีแล้ว 

water turbine กังหันน้ำา
เครื่องจักรกลที่ใช้พลังงานศักย์จากกระแสน้ำาจากที่สูงตกกระแทก
บนใบกังหันที่ต่อกับแกน ทำาให้ใบกังหันเคลื่อนที่ไปหมุนแกน
ผลิตกำาลังกลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กังหันแบบอิมพัลส์ 
(impulse) ที่ทำางานด้วยแรงดันของระดับน้ำา (water head)
สูง เช่น กังหันเพลตัน (Pelton turbine) และ 2. กังหันแบบ
รีแอ็กชัน (reaction turbine) ที่ทำางานด้วยแรงดันของระดับน้ำา
ปานกลาง เช่น กังหันฟรานซิส (Francis turbine) และที่ทำางาน
ดว้ยแรงดนัของระดบัน้ำาต่ำา เชน่ กงัหนัแคปแลน (Kaplan turbine) 
เป็นต้น

wave energy พลังงานคลื่น
พลังงานที่ผลิตจากการเคลื่อนตัวของคลื่นในทะเลและมหาสมุทร 
โดยเฉพาะคลื่นที่เกิดบริเวณชายฝั่ง พลังงานในคลื่นแต่ละลูก
ประกอบด้วยพลังงานศักย์ซึ่งเกิดจากการที่ระดับน้ำาในคลื่น
ที่ยกตัวสูงขึ้นหรือลดตัวต่ำาลงจากแนวระดับปกติเมื่อน้ำานิ่ง 
และพลงังานจลนซ์ึง่เกดิจากการเคลือ่นทีข่องคลืน่ มกีารศกึษาและ
ใช้พลังงานจากคลื่นในการผลิตพลังไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 
ประเทศที่ริเริ่มนำาพลังงานจากคลื่นมาใช้คือประเทศญี่ปุ ่นและ
สหราชอาณาจักร อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานคลื่นเป็นพลังไฟฟ้า
มี 2 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์ประเภทอยู่กับที่ติดตั้งบริเวณชายฝั่ง
และบริเวณที่เป็นแหลม และอุปกรณ์ประเภทลอยน้ำา

อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานจากคลื่นเป็นพลังไฟฟ้าประเภทลอยน้ำารูปแบบ 

Power Buoy OPT

อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานจากคลื่นเป็นพลังไฟฟ้าประเภทลอยน้ำารูปแบบ

Pelamis Wave Power 
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กราฟแสดงการแจกแจงไวบุลล์ที่ความเร็วลมต่างๆ ด้วยค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชัน 

k เท่ากับ 2 และ    เท่ากับ 5 จะเห็นว่าเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น ความถี่ในการ

ที่จะพบระดับความเร็วนั้นจะเพิ่มขึ้นด้วย จนกระทั่งมีความถี่สูงสุดที่ความเร็วหนึ่ง 

จากนั้นความถี่จะลดลงแม้ว่าความเร็วจะยังเพิ่มต่อไปก็ตาม

Weibull distribution การแจกแจงไวบุลล์
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มด้วยฟังก์ชันทาง
คณิตศาสตร์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกนำาไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์
งานในสาขาวิชาต่างๆ มากมาย รวมทั้งในงานวิศวกรรมลมที่
มีความเร็วลมเป็นตัวแปรสำาคัญ ปริมาณพลังงานลมขึ้นอยู่กับ
ความเร็วของลม การคำานวณปริมาณพลังงานลมที่ถูกต้องแม่นยำา
ต้องมีข้อมูลของลักษณะความเร็วลมทั้งความถี่และความเร็วซึ่ง
เปลีย่นแปลงตลอดเวลาประกอบกนั การแจกแจงความถีท่ีค่วามเรว็
ลมขนาดต่างๆ ที่ถูกต้องที่สุดควรทำาจากข้อมูลที่ได้จากการวัด
ความเร็วลมจริง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูล
การแจกแจงความถี่ของความเร็วลมในบริเวณต่างๆ ต้องใช้เวลา
นานและเสยีคา่ใชจ้า่ยสงู การคาดคะเนดว้ยวธิทีางคณติศาสตรเ์ชงิ
สถิติจึงมีความจำาเป็น จากการศึกษาวิจัยพบว่าการแจกแจงไวบุลล์
สามารถประมาณความถี่ในการเกิดความเร็วของลมขนาดต่างๆ 
ได้ดี ฟังก์ชันแจกแจงไวบุลล์แสดงด้วยสมการ

โดยที่     เป็นฟังก์ชันแจกแจงไวบุลล์ V เป็นความเร็วลม k
และ    เป็นพารามิเตอร์กำาหนดรูปร่างให้เข้ากับข้อมูลวัด  

wind energy assessment การประเมินศักยภาพพลังงานลม
การหาค่าพลังงานลม (ดู wind power) ในสถานที่ต่างๆ เพื่อ
ระบุตำาแหน่งที่เหมาะสมกับการติดตั้งและกำาหนดขนาดกังหันลม 
(ด ูwind turbine) วธิทีีง่า่ยทีส่ดุคอืการวเิคราะหจ์ากขอ้มลูความเรว็
ลมผวิพืน้ทีร่ะดบั 10 เมตรเหนอืพืน้ดนิของกรมอตุนุยิมวทิยา โดยนำา
ขอ้มลูซึง่ประกอบดว้ยความเรว็ลมเฉลีย่ ความเรว็ลมสงูสดุ ทศิทาง
ลม การกระจายของความเร็วลมและกำาลังงานต่อหน่วยพื้นที่นี้มา
สร้างเป็นแผนที่พลังงานลม (wind map) ประเทศไทยใช้พลัง
ลมที่ระดับความสูง 10 เมตรนี้สูบน้ำาเข้านาเกลือและนาข้าวมา
ช้านาน ส่วนกังหันลมผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันมีความสูงของดุมกังหัน
ลมอยู่ที่ระดับ 50 ถึง 100 เมตร การประเมินจากข้อมูลความเร็ว
ลมที่ขยายนอกช่วงจากระดับ 10 เมตรจึงมีความผิดพลาดสูง แต่
หากได้ข้อมูลลมที่ระดับ 40 ถึง 90 เมตรเพียงพอ จะสามารถสร้าง
แผนที่ลมที่แม่นยำามากขึ้น การนำาเทคนิคเชิงตัวเลขมาใช้ในการ
ทำานายพลังงานลมโดยสร้างแบบจำาลองขึ้นเป็นวิธีที่นิยมในปัจจุบัน 
แบบจำาลองทุกแบบมีการเตรียมข้อมูลพื้นผิวเหมือนกัน เช่น ข้อมูล
ระดับความสูงของพื้นผิวดินเชิงตัวเลข (digital elevation model, 
DEM)  ข้อมูลการใช้พื้นที่ (land use) และดัชนีความขรุขระของ
พื้นผิว (roughness index) แต่จะต่างกันที่ข้อมูลความเร็วลม 
เช่น แบบจำาลองเมโสสเกล (mesoscale model) ใช้ข้อมูล
การเคลื่อนที่ของอากาศจากระดับใกล้ผิวพื้นจนถึงระดับความ
สูงประมาณ 30 กิโลเมตร จึงเหมาะที่จะใช้วิเคราะห์พื้นที่
ขนาดใหญ่  แบบจำ าลองพลศาสตร์ ของไหลเชิ งคำ านวณ 
(computational fl uid mechanics, CFM) ใช้ข้อมูลความเร็วลม
ที่ได้จากการวัดเพื่อนำาไปวิเคราะห์ความเร็วลมที่พื้นที่ห่างออกไป
และที่ระดับความสูงต่างๆ แบบจำาลองเฉพาะพื้นที่ (micrositing) 
เปน็การนำาแบบจำาลองพลศาสตรข์องไหลเชงิคำานวณมาลดรปูเพือ่ให้
สามารถคำานวณหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมในการตัง้กงัหนัลมไดร้วดเรว็ขึน้ 
การประเมนิศกัยภาพพลงังานลมดว้ยแบบจำาลองเทคนคิเชงิตวัเลข
ทำาให้สามารถประมาณค่าพลังงานลมในพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลการวัดได้
แม่นยำาขึ้นเพราะคำานึงถึงผลของระดับความสูงของพื้นผิวดินและ
ความขรขุระของพืน้ผวิดว้ย จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูความเรว็ลม
ในประเทศพบว่า พื้นที่ที่มีความเร็วลมสูงปานกลางเหมาะแก่การ
ผลิตไฟฟ้าจะอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล บริเวณที่ราบสูงในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ และบริเวณเนินเขาสูง ในขณะที่พื้นที่ส่วนอื่นๆ 
ของประเทศสามารถติดตั้งกังหันลมเพื่อสูบน้ำาได้
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ส่วนของโม่สีเมล็ดพืชกังหันลมสูบน้ำา

ทุ่งกังหันลม

wind farm ทุ่งกังหันลม, ฟาร์มกังหันลม
พื้นที่ที่ติดตั้งกังหันลมจำานวนมากเป็นอาณาบริเวณกว้าง เพื่อรวบรวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ตั้งแต่หลายสิบเมกะวัตต์ถึงหลายร้อยเมกะวัตต์ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ การจัดวางกังหันลม
แต่ละอันต้องมีระยะห่างพอที่กังหันลมด้านหน้าจะไม่รบกวนกังหันลมที่อยู่ด้านหลัง

wind mill โรงสีลม
กังหันลมที่ใช้ขับโม่สีเมล็ดพืช เกิดขึ้นในยุคก่อนการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำา ภายหลังคำาว่า 
“wind mill” ถูกนำามาใช้ในความหมายเดียวกับคำาว่ากังหันลม (ดู wind turbine) 
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wind power พลังงานลม
พลังงานจลน์ที่ได้จากการเคลื่อนที่ของมวลอากาศบนผิวโลกตาม
แนวราบ จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูง (อุณหภูมิต่ำา) ไปสู่
บรเิวณทีม่คีวามกดอากาศต่ำา (อณุหภมูสิงู) รงัสอีาทติย ์(ด ูsolar 
radiation) ที่ตกกระทบผิวโลกเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้อากาศใน
แต่ละพื้นที่มีอุณหภูมิและความกดอากาศต่างกันอันเป็นสาเหตุ
ที่ทำาให้เกิดลม ลมที่นำามาใช้ผลิตพลังงาน คือ ลมประจำาฤดู
และลมบกลมทะเล ลมประจำาฤดูเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
อุณหภูมิพื้นดินในทวีปและอุณหภูมิพื้นน้ำาในมหาสมุทร ในฤดู
หนาวอุณหภูมิพื้นดินในทวีปเย็นกว่าอุณหภูมิน้ำาในมหาสมุทร 
ทำาให้อากาศเหนือมหาสมุทรลอยตัวขึ้น อากาศเหนือทวีปที่เย็น
กว่าจะไหลเข้าแทนที่ ส่วนในฤดูร้อนอุณหภูมิพื้นดินในทวีปสูง
กว่าอุณหภูมิน้ำาในมหาสมุทร ทำาให้อากาศเหนือพื้นดินในทวีป
ลอยตัวขึ้น อากาศเหนือมหาสมุทรที่เย็นกว่าจะไหลเข้าแทนที่ 
ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมประจำาฤดู คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว และลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ในฤดูร้อน ลมบกและลมทะเลเป็นลมที่เกิดบริเวณชายฝั่ง
ทะเลในระยะห่างจากชายฝั่งประมาณ 20 กิโลเมตร ในเวลา
กลางวันพื้นดินร้อนกว่าพื้นน้ำาในทะเล อากาศเหนือพื้นดินจึง
ลอยตัวขึ้น อากาศเหนือทะเลที่เย็นกว่าเคลื่อนที่มาแทน เรียกว่า
ลมทะเล ในเวลากลางคืนพื้นดินคลายความร้อนได้เร็วกว่าทะเล 
ทำาใหอ้ณุหภมูพิืน้ดนิเยน็กวา่พืน้น้ำาในทะเล อากาศเหนอืทะเลจงึ
ลอยตัวขึ้น อากาศเหนือพื้นดินที่เย็นกว่าเคลื่อนที่มาแทน เรียก
วา่ลมบก พลังงานลมมีคา่แปรผนัตามความหนาแนน่ของอากาศ 
พืน้ทีร่บัลม และความเรว็ลมยกกำาลงัสาม ถา้กำาหนดใหค้วามหนา

กังหันลมหมุนในแนวตั้ง

กังหันลมหมุนในแนวนอน

แน่นของอากาศเป็น 1.2 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับลมเป็น 
1 ตารางเมตร และความเร็วลมเป็น 6 เมตรต่อวินาที ในระยะเวลา 
1 ชั่วโมงจะได้พลังงานลม 130 วัตต์

wind turbine กังหันลม
เครื่องจักรกลที่ทำาหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงานลม (ดู wind power) 
ให้เป็นพลังงานที่สามารถนำาไปใช้ได้สะดวก เช่น พลังงานไฟฟ้า 
พลังงานกล เป็นต้น กังหันลมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กังหันลมแกน
หมุนในแนวนอน และกังหันลมแกนหมุนในแนวตั้ง จำานวนใบและ
ขนาดของใบขึ้นอยู่กับการนำาไปใช้งาน กังหันลมที่มีพื้นที่ของใบกังหัน
มาก (พื้นที่ของใบใกล้เคียงกับพื้นที่กวาดของกังหันลม) เป็นกังหันลม
ที่ให้แรงบิดเริ่มต้นสูง เหมาะกับการใช้สูบน้ำาหรืออัดอากาศ ตัวอย่าง
เช่น กังหันลมหลายใบ กังหันลมนาเกลือ เป็นต้น กังหันลมที่มีพื้นที่
ของใบกังหันน้อยเป็นกังหันลมที่ให้กำาลังงานสูง เหมาะกับการใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น กังหันลมแกนหมุนในแนวนอนแบบ 3 ใบ 
ในทางทฤษฎี กังหันลมมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานลม
เป็นพลังงานกลได้สูงถึงร้อยละ 59.3 ของพลังงานลม และประมาณ
ร้อยละ 15-45 ของพลังงานลมในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่าง
กังหันลม ในปี พ.ศ. 2552 มีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 
1.25 เมกะวัตต์สองอันที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และกังหันลมขนาด 1.5 เมกะวัตต์หนึ่งอันที่จังหวัด
นครศรธีรรมราชโดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลงังาน 
ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนมีแผนที่จะติดตั้งกังหันลมเพิ่มขึ้นอีกมากใน
อนาคตอันใกล้

กังหันลมหมุนในแนวนอนกังหันลมหมุนในแนวนอน
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สิ่ง
แว
ดล

้อม
แล
ะก
าร
จัด

กา
ร

absorption การดูดกลืน
กระบวนก�รเคลื่อนย้�ยมวลส�รจ�กส�รหนึ่งไปยังอีกส�รหนึ่ง 
ในท�งมลพิษท�งอ�ก�ศหม�ยถึงก�รแยกส�รมลพิษท�งอ�ก�ศ
ออกจ�กกระแสอ�ก�ศโดยใช้ก�รละล�ย หรือทำ�ปฏิกิริย�กับ
ของเหลวหรอืส�รละล�ยทีท่ำ�หน�้ทีเ่ปน็ตวัดดูกลนื (ด ูabsorption, 
หมวดก�รกลั่น ประกอบ)

acid rain ฝนกรด
ฝนที่มีคว�มเป็นกรดสูงกว่�ปกติ คือมีค่�คว�มเป็นกรด-เบส (pH) 
ต่ำ�กว่� 5.6 ในบรรย�ก�ศปกติมีก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ ประม�ณ
ร้อยละ 0.034 หรือ ประม�ณ 340 ส่วนในล้�นส่วน เมื่อก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์ละล�ยในน้ำ�ฝน (CO

2
 + H

2
O  H

2
CO

3
 

 H+ + HCO
3
- ) จะเกิดกรดค�ร์บอนิก (H

2
CO

3
) ที่มีสภ�พเป็น

กรดออ่น (ด ูacidity) ห�กพจิ�รณ�สมดลุระหว�่งคว�มเขม้ขน้ของ
ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ�ฝนกับอ�ก�ศ น้ำ�ฝนที่สะอ�ดจะมีค่�
คว�มเป็นกรด-เบสประม�ณ 5.6 ดังนั้นถ้�น้ำ�ฝนมีสภ�พเป็นกรด
สูงกว่�นี้ (ค่�คว�มเป็นกรด-เบส < 5.6) แสดงว่�มีอนุมูลกรดชนิด
อื่นๆ ละล�ยอยู่ในน้ำ�ฝนด้วย

activated sludge (AS) กากตะกอนกัมมันต์, แอกทิเวเตดสลัดจ์ 
(เอเอส)
กระบวนก�รบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยวิธีก�รท�งชีววิทย�แบบใช้ออกซิเจน 
มีก�รป้อนก�กตะกอนที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่กำ�ลังเจริญเติบโตดี
วนกลับเข้�ม�ในระบบบ�งส่วน อุปกรณ์ที่สำ�คัญที่ใช้ในก�รบำ�บัด
ได้แก่ ถังเติมอ�ก�ศและถังตกตะกอน 

acute effect ผลเ©ียบพลัน 
ผลที่เกิดขึ้นทันทีทันใดเมื่อร่�งก�ยสัมผัสกับส�รพิษในปริม�ณ
ม�ก อ�ก�รและคว�มรุนแรงขึ้นอยู่กับคว�มเป็นพิษของส�รที่ได้
รับ เช่น ก�รได้รับก๊�ซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระดับคว�มเข้มข้นที่
สูงกว่� 500 ส่วนในล้�นส่วน จะทำ�ให้ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 
ก�รเคลื่อนไหวผิดปกติ หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจผิดปกติ กระสับ
กระส่�ย ชัก ห�กสูดดม อ�จเกิดก�รบวมของเนื้อเยื่อในท�งเดิน
ห�ยใจ และห�กได้รับในระดับคว�มเข้มข้นที่สูงกว่� 1,000 ส่วน
ในล้�นส่วน จะทำ�ให้หยุดห�ยใจเฉียบพลัน เป็นต้น  

adsorption การดูดซับ 
กระบวนก�รถ่�ยโอนมวลส�รของส�รหนึ่งที่มีอยู่ในวัฏภ�คหนึ่งไป
ยังอีกวัฏภ�คหนึ่ง ในด้�นมลพิษท�งอ�ก�ศหม�ยถึงก�รแยกส�ร
มลพิษท�งอ�ก�ศออกจ�กกระแสอ�ก�ศโดยใช้ตัวดูดซับดูดซับส�ร
นั้นไว้ที่ผิวของตัวดูดซับ (ดู adsorption, หมวดก�รกลั  ่น ประกอบ)

aerated lagoon สระเติมอากาศ  
ระบบบำ�บดัน้ำ�เสยีท�งชวีภ�พแบบเตมิอ�ก�ศลงในสระ เชน่ ก�รใช้
กงัหนัอ�ก�ศเพือ่ใหน้้ำ�และอ�ก�ศสมัผสักนัไดด้ขีึน้ ทำ�ใหอ้อกซเิจน
ละล�ยน้ำ�ง่�ยขึ้น เร็วขึ้นโดยไม่มีก�รหมุนเวียนก�กตะกอน 

06

ก�รเกิดฝนกรด

กังหันอ�ก�ศ

acidity สภาพกรด 
คว�มส�ม�รถของส�รละล�ยในก�รแตกตวัใหไ้ฮโดรเจนไอออน (H+) 

activated carbon คาร์บอนกัมมันต์, ถ่านกัมมันต์
ค�รบ์อนหรอืถ�่นทีไ่ดจ้�กก�รนำ�วตัถดุบิทีม่ปีรมิ�ณค�รบ์อนสงู เชน่ 
ถ่�นหิน ไม้ กะล�มะพร้�ว ม�ผ่�นกระบวนแตกตัวด้วยคว�มร้อน
โดยไมม่อีอกซเิจนและผ�่นกระบวนก�รกระตุน้เพิม่รพูรนุ มลีกัษณะ
โครงสร�้งและขน�ดรพูรนุทีเ่หม�ะสมในก�รทำ�หน�้ทีเ่ปน็ตวัดดูซบั 
(adsorbent)
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สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

ถังบำ�บัดน้ำ�เสีย

aerobic digestion การย่อยแบบใช้อากาศ, การย่อยแบบแอโรบิก  
กระบวนก�รย่อยสล�ยส�รอินทรีย์ในน้ำ�เสียโดยแบคทีเรียที่ใช้
ออกซิเจนในอ�ก�ศ (ดู anaerobic digestion ประกอบ)

aerosol ละอองลอย, แอโรซอล
อนุภ�คของแข็ง อนุภ�คของเหลว หรือ ส่วนผสมระหว�่งอนุภ�ค
ของแข็งและอนุภ�คของเหลวที่ลอยอยู่ใน
อ�ก�ศ ซึ่งมีคว�มเร็วในก�รตกลงสู่พื้นช้�
ม�ก จึงส�ม�รถคงอยู่ในชั้นบรรย�ก�ศได้
ย�วน�น โดยท่ัวไปมีขน�ดระหว่�ง 1 น�โน
เมตร ถึง 1 ไมโครเมตร

air pollutant สารมลพิษทางอากาศ 
ก�รคงอยูข่องสิง่ปนเปือ้นตัง้แตห่นึง่สิง่ขึน้ไป
ในชั้นบรรย�ก�ศ มีคว�มเข้มข้นและมีช่วง
เวล�คงอยูน่�นเพยีงพอทีจ่ะสง่ผลตอ่สขุภ�พ
อน�มยัของมนษุย ์ชมุชน พชื สตัว ์ทรพัยส์นิ 
หรอืรบกวนตอ่ก�รดำ�รงชวีติหรอืก�รพกัผอ่น
หยอ่นใจ ตวัอย�่งส�รมลพษิในอ�ก�ศ เชน่ ละออง ควนั ไอของส�ร
เคม ีก�๊ซบ�งชนดิ ส�รกอ่กลิน่ หรอืสิง่แขวนลอยอืน่ๆ ยกเวน้ไอน้ำ�

air quality คุณภาพอากาศ 
คว�มเข้มของมลพิษที่มีอยู่ในอ�ก�ศในช่วงระยะเวล�เฉลี่ยหนึ่งๆ 
ก�รประเมินคุณภ�พอ�ก�ศว่�ดีหรือไม่ ทำ�ได้โดยนำ�ค่�คว�มเข้ม
ข้นที่ตรวจวัดได้ไปเปรียบเทียบกับค่�ม�ตรฐ�นคุณภ�พอ�ก�ศของ
ส�รมลพิษนั้นๆ 

aldehyde emission การปลดปล่อยอัลดีไฮด์
ก�รปลดปล่อยส�รแอลดีไฮด์ (aldehyde) จ�กพ�หนะที่ใช้ 
แก๊สโซฮอลเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีปริม�ณสูงกว่�ที่ปลดปล่อยจ�ก
พ�หนะที่ใช้น้ำ�มันเบนซิน แก๊สโซฮอลยังมีแนวโน้มที่จะปลดปล่อย
ออกไซดข์องไนโตรเจน และส�รอนิทรยีร์ะเหย (ด ูvolatile organic 
compounds) เพิม่ขึน้ดว้ย ในขณะทีก่�รปลดปลอ่ยก�๊ซมลพษิอืน่ๆ 
เช่น ค�ร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรค�ร์บอน เบนซีน (benzene)  
และบิวท�ไดอีน (butadiene) จะต่ำ�กว่�น้ำ�มันเบนซิน

alkalinity สภาพด่าง  
คว�มส�ม�รถของส�รละล�ยในก�รรับโปรตอน สภ�พด่�งของน้ำ�
ธรรมช�ติหรือน้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้วเพื่อใช้ในก�รอุปโภคบริโภค
เกิดขึ้นจ�กองค์ประกอบของส�รละล�ยไบค�ร์บอเนต ค�ร์บอเนต
และไฮดรอกไซด์ น้ำ�ท้ิงท่ีมีสภ�พด่�ง คำ�นวณเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบ�ศก์
เดซิเมตรของแคลเซียมค�ร์บอเนตจะมีค่�คว�มเป็นกรด-เบส (pH) 
สูงกว่� 4

ammonification แอมโมนิฟิเคชัน
ก�รย่อยสล�ยส�รอินทรีย์ไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียโดยแบคทีเรีย

anaerobic contact process กระบวนการสมัผสัแบบไมใ่ชอ้ากาศ, 
กระบวนการสัมผัสแบบแอนแอโรบิก  
ก�รย่อยส�รอินทรีย์ในน้ำ�เสียโดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ
เป็นองค์ประกอบ กระบวนก�รกวนผสมคล้�ยกระบวนก�รบำ�บัด
ก�กตะกอนกัมมันต์ (ดู activated sludge) แต่แตกต่�งกันที่ไม่
ใช้อ�ก�ศ 

น้ำ�เสีย

น้ำ�สะอ�ด

กระบวนก�รสัมผัสแบบไม่ใช้อ�ก�ศ

anaerobic digestion การยอ่ยสลายแบบไม่ใช้อากาศ, การย่อย
สลายแบบแอนแอโรบิก
ก�รย่อยส�รอินทรีย์ในน้ำ�เสียโดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้อ�ก�ศหรือ
ออกซิเจนอิสระเป็นองค์ประกอบในก�รเจริญเติบโต (ดู aerobic 
digestion และด ูaneaerobic digestion, หมวดพลงัง�นทดแทน)

anaerobic filter ถังกรองแอนแอโรบิก 
ถังสำ�หรับบำ�บัดน้ำ�เสียที่ใช้แบคทีเรียที่ไม่ใช้อ�ก�ศในก�รย่อยส�ร
อนิทรยีใ์นน้ำ� น้ำ�เสยีจะถกูปอ้นเข�้ท�งด�้นล�่งของถงัผ�่นชัน้กรอง
ซึ่งมีตัวกล�งเป็นหินหรือกรวดหรือพล�สติกขึ้นไปสู่ด้�นบนของถัง 
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anaerobic pond บ่อเหม็น, บ่อแอนแอโรบิก 
บ่อบำ�บัดน้ำ�เสียที่มีคว�มลึกม�ก ใช้แบคทีเรียที่ไม่ใช้อ�ก�ศหรือ
ออกซิเจนอิสระเป็นองค์ประกอบในก�รเจริญเติบโตในก�รย่อยส�ร
อินทรีย์ในน้ำ�เสีย

anaerobic waste treatment  กระบวนการบำาบัดของเสียแบบ
ไม่ใช้อากาศ, การบำาบัดของเสียแบบแอนแอโรบิก 
กระบวนก�รบำ�บัดน้ำ�เสียโดยก�รย่อยส�รอินทรีย์ในน้ำ�เสียด้วย
แบคทีเรียชนิดไม่ใช้อ�ก�ศหรือออกซิเจนอิสระในก�รเจริญเติบโต 

assimilative capacity ขีดความสามารถรองรับ
ขีดคว�มส�ม�รถของแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติที่จะรองรับน้ำ�เสียโดย
ปร�ศจ�กผลกระทบในท�งลบ หรือรองรับส�รพิษโดยไม่เป็น
อันตร�ยต่อชีวิตสัตว์น้ำ�และมนุษย์ผู้บริโภคน้ำ� หรือรองรับค�่บีโอดี 
(ดู biochemical oxygen demand) โดยยังมีปริม�ณออกซิเจน
ละล�ยน้ำ�ในระดับที่เหม�ะสม 

atomic absorption spectrometer สเปกโทรมิเตอร์วัดการดูด
กลืนพลังงานโดยอะตอม
เครื่องมือวิเคร�ะห์องค์ประกอบของธ�ตุในส�รตัวอย่�งโดยอ�ศัย
หลักก�รก�รดูดกลืนพลังง�นโดยอะตอมของแต่ละธ�ตุซึ่งอยู่ที่ช่วง
คว�มย�วคลื่นไม่เท่�กัน ตัวอย่�งเช่น วิเคร�ะห์ปริม�ณของธ�ตุ
ตะกั่วในฝุ่นละอองที่อยู่ในบรรย�ก�ศโดยใช้เปลวไฟอะเซทีลีนที่
คว�มย�วคลื่น 283.3 หรือ 217 น�โนเมตร (nanometer)

bag filter อุปกรณ์ดักกรองฝุ่น 
อุปกรณ์ดักกรองฝุ่นละอองที่มีอนุภ�คขน�ดเล็กเพื่อให้ได้ก๊�ซที่
สะอ�ด โดยปลอ่ยก๊�ซทีม่ฝีุน่ละอองปนเปือ้นเข้�ไปในถงุทีผ่ลติดว้ย
แผ่นเส้นใย เช่น ถุงผ้� ขนสัตว์ ไนลอน หรือใยสังเคร�ะห์อื่นๆ ถุง
กรองจะดักเก็บฝุ่นไว้และปล่อยก�๊ซสะอ�ดให้ผ�่นออกไป 

biochemical oxygen demand (BOD) ความตอ้งการออกซเิจน
ทางชีวเคมี (บีโอดี) 
ค่�วัดคว�มสกปรกของน้ำ�ในรูปปริม�ณส�รอินทรีย์อย่�งหย�บๆ 
โดยประเมินจ�กปริม�ณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องก�รใช้ในก�ร
ย่อยสล�ยส�รอินทรีย์ในน้ำ�ในค�บเวล�หนึ่ง ณ อุณหภูมิหนึ่ง (ดู 
chemical oxygen demand ประกอบ)

biofilter ถังกรองชีวภาพ  
ถังกรองเพื่อบำ�บัดน้ำ�เสียชนิดหนึ่ง มีชั้นสัมผัสให้จุลินทรีย์เก�ะยึด

buffer zone เขตกันชน 
พื้นที่ที่อยู่ระหว่�งแหล่งกำ�เนิดส�รมลพิษกับชุมชนที่อ�จได้รับผล 
กระทบ อ�จเป็นป่�ปลูก พื้นที่ว่�งเปล่� หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ที่อยู่
อ�ศัย โรงเรียน โรงพย�บ�ล หรือวัด ช่วยลดผลกระทบด้�นมลพิษ
ท�งอ�ก�ศที่อ�จเกิดขึ้นกับชุมชนนั้นๆ 

calibration การเทียบมาตรฐาน 
วิธีก�รปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดให้อ่�นค่�ได้ตรงกับค่�จริง หรือ
ปรับค่�คว�มคล�ดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจ�กอุปกรณ์ตรวจวัดให้ตรงกับ
ค่�จริง

carbon credit คาร์บอนเครดิต
ปรมิ�ณก�๊ซเรอืนกระจก (ด ูgreenhouse gas) โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่
ก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดแ์ละก๊�ซมเีทนทีป่ระเทศหนึง่ๆ ส�ม�รถลด
ก�รปลดปลอ่ยสูบ่รรย�ก�ศลงไดส้ำ�เรจ็ โดยค�รบ์อนไดออกไซดท์ีล่ด
ลงได้ 1 ตัน มีค่�เทียบเท่� 1 ค�ร์บอนเครดิต ประเทศพัฒน�แล้ว
ที่ไม่ส�ม�รถลดก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกในประเทศของตน
ลงได้อีกต�มพันธกรณีภ�ยใต้ข้อตกลงเกียวโต (ดู Kyoto Accord) 
ส�ม�รถลดปรมิ�ณก�รปลดปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกของโลกท�งออ้ม
ได ้โดยก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืแกป่ระเทศกำ�ลงัพฒัน�เพือ่ใหล้ดก�ร
ปลดปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจกแทน ดว้ยวธิกี�รเชน่ สนบัสนนุก�รปลกู
ป�่ พัฒน�ก�รใช้พลังง�นท�งเลือก เช่น พลังง�นลม ก�๊ซชีวภ�พ 
ฯลฯ ปริม�ณก�๊ซเรือนกระจกที่ประเทศกำ�ลังพัฒน�ปลดปล่อยลด
ลงได้จะถูกนำ�ม�คำ�นวณเสมือนว่�เป็นปริม�ณก๊�ซเรือนกระจก
ที่ประเทศพัฒน�ได้ลดก�รปลดปล่อยต�มพันธกรณี (ดู carbon 
trading และ clean development mechanism ประกอบ)

carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์   
ก๊�ซเรือนกระจก (ดู greenhouse gas) ชนิดหนึ่งที่เกิดจ�ก 
ก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่�นหิน น้ำ�มัน ก๊�ซธรรมช�ติ 
เพือ่ผลติพลงัง�นและใชใ้นกจิกรรมต�่งๆ เชน่ ก�รผลติกระแสไฟฟ�้ 
ก�รขนสง่ พลงัง�นในภ�คก�รผลติ เปน็ตน้ ก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์
ทีเ่กดิจ�กกจิกรรมดงักล�่วมปีรมิ�ณรอ้ยละ 77 ของก�๊ซเรอืนกระจก
ท้ังหมด และถูกปล่อยจ�กภ�คพลังง�นม�กท่ีสุด คือประม�ณร้อยละ 
70  ของภ�คกิจกรรมที่ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกทั้งหมด

ถุงดักฝุ่น
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สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

carbon footprint (CF) คาร์บอนฟุตพรินต์ (ซีเอฟ)
ปริม�ณรวมของก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และก๊�ซเรือนกระจกอื่นๆ 
(ดู greenhouse gas) ที่ปล่อยออกม�จ�กผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย
ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้น นับตั้งแต่ก�รได้ม�ซึ่งวัตถุดิบ 
ก�รขนสง่ ก�รประกอบชิน้สว่น ก�รใชง้�น และก�รจดัก�รซ�กหลงั
ใชง้�น ก�รประเมนิผลกระทบของซเีอฟอ�ศยัหลกัก�รก�รวเิคร�ะห์
วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (ดู life cycle analysis) โดยใช้ตัวบ่งช้ี 
โอก�สในก�รเกิดภ�วะโลกร้อน (Global Warming Potential, 
GWP) ที่คำ�นวณออกม�ในรูปของค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่�ใน
ระยะเวล�ที่กำ�หนด ซึ่งโดยทั่วไปมักกำ�หนดไว้ที่ระยะเวล� 100 ปี

 

carbon monoxide คาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊�ซชนิดหนึ่ง สูตรเคมี CO ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส 
เบ�กว่�อ�ก�ศเล็กน้อย เกิดจ�กก�รเผ�ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของส�รที่
มีค�ร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น เชื้อเพลิงฟอสซิลประเภทต่�งๆ 
มีคว�มคงตัวสูงม�ก ส�ม�รถอยู่ในบรรย�ก�ศได้น�น 2-3 เดือน 
ไม่มีผลต่อก�รกัดกร่อน ไม่มีผลต่อพืช แต่มีผลโดยตรงต่อสุขภ�พ
อน�มัยของมนุษย์เพร�ะส�ม�รถรวมตัวกับเฮโมโกลบินในเลือด
ได้ดีกว่�ออกซิเจนถึง 200-250 เท่� ทำ�ให้มีปริม�ณออกซิเจน
ในโมเลกุลของเฮโมโกลบินน้อยลง เกิดค�ร์บ็อกซีเฮโมโกลบิน 
(carboxyhemoglobin หรอื COHb) ซึง่ลดคว�มส�ม�รถของเลอืด
ในก�รนำ�ออกซิเจนจ�กปอดไปเลี้ยงส่วนต่�งๆ ของร่�งก�ย ทำ�ให้
เกิดอ�ก�รข�ดออกซิเจน หมดสติและถึงแก่ชีวิตได้

carbon trading คาร์บอนเทรดดิง
เครื่องมือท�งก�รตล�ดที่ใช้ในก�รควบคุมหรือจำ�กัดก�รปล่อยก๊�ซ
เรือนกระจก (ดู greenhouse gas) สู่บรรย�ก�ศของโลก ประเทศ
พัฒน�แล้วส�ม�รถซื้อสิทธิ์ก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจกจ�ก
ประเทศพฒัน�แลว้ดว้ยกนัเอง ทีม่สีทิธิก์�รปลอ่ยเหลอืต�มกลไกซือ้
ข�ยสิทธ์ิก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (emission trading, ET) ภ�ยใต้ 
ข้อตกลงเกียวโต (ดู Kyoto Accord) นอกจ�กนั้นบริษัทเอกชนใด
ทีม่กี�รดำ�เนนิก�รลดก�รปลดปลอ่ยก�๊ซเรอืนกระจก เชน่ ก�รปลกู
ป่� ส�ม�รถข�ยค�ร์บอนเครดิตที่ได้จ�กก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วให้
แก่ผู้ที่ทำ�ให้เกิดก๊�ซเรือนกระจก เช่น โรงไฟฟ้� ปัจจุบันมีบริษัท
เอกชนในประเทศไทยหล�ยแห่ง เช่น โรงไฟฟ้�ขอนแก่น เครือ
ซีเมนต์ไทย และกลุ่มบริษัทมิตรผล ที่ได้รับก�รรับรองจ�กองค์ก�ร
สหประช�ช�ติให้ทำ�ก�รซื้อข�ยปริม�ณก๊�ซเรือนกระจกได้ โดยมี

องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse 
Gas Management Organization) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 
ทำ�หน้�ที่วิเคร�ะห์ กลั่นกรอง เสนอคว�มเห็นเกี่ยวกับก�รรับรอง
โครงก�รที่ลดก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ตลอดจนติดต�ม 
ประเมนิผลโครงก�รทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง สง่เสรมิก�รพฒัน�โครงก�ร
และตล�ดซื้อข�ยก๊�ซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. 2550 ตล�ดซื้อข�ย
ค�ร์บอนเครดิต (emissions trading market) ทั่วโลกมีมูลค่�รวม
ประม�ณ 64,000 ล้�นเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้นสองเท่�จ�กปี
พ.ศ. 2549

carbonate hardness ความกระด้างคาร์บอเนต  
คว�มกระด้�งของน้ำ�ท่ีเกิดจ�กค�ร์บอเนตและไบค�ร์บอเนตของ
แคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีละล�ยในน้ำ� แก้ไขได้ด้วยก�รต้มน้ำ� เพ่ือ
ให้ค�ร์บอเนตและไบค�ร์บอเนตสล�ยตัวเป็นค�ร์บอนไดออกไซด์ 

carcinogen สารก่อมะเร็ง, สิ่งก่อมะเร็ง 
ส�รเคมี คลื่นรังสี หรือสิ่งใดๆ ที่มีคว�มสัมพันธ์อย่�งมีนัยสำ�คัญ
กับก�รเกิดเซลล์มะเร็งในร่�งก�ยของมนุษย์

catalytic incinerator เตาเผาเชิงเร่งปฏิกิริยา
อุปกรณ์ควบคุมส�รมลพิษท�งอ�ก�ศที่เผ�ไหม้ได้ เช่น กลุ่มส�ร
อินทรีย์ระเหย (ดู volatile organic compounds) โดยใช้หลัก
ก�รเผ�ไหม้เชิงเร่งปฏิกิริย�ซึ่งจะเกิดปฏิกิริย�ขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ�กว่�
ก�รเผ�ไหม้ปกติ ตัวเร่งปฏิกิริย�อ�จเป็นวัสดุพรุนที่มีลักษณะทรง
กระบอกหรือทรงกลม หรืออ�จมีลักษณะเป็นรังผึ้ง ริบบิ้น หรือ
ต�ข่�ย ตัวเร่งปฏิกิริย�ส่วนม�กมักเป็นโลหะมีค่� หรือเกลือของ
โลหะมีค่� เช่น แพลทินัม (platinum) แพลเลเดียม (palladium) 
โคบอลต์ (cobalt) ทองแดง (copper) โครเมียม (chromium) 
โมลิบดีนัม (molybdenum) เพร�ะโลหะเหล่�นี้ไม่ทำ�ปฏิกิริย�หรือ
เกดิเปน็ออกไซดซ์ึง่จะทำ�ใหค้ณุสมบตักิ�รเปน็ตวัเรง่ปฏกิริยิ�เสือ่มไป

ค่� GWP ของก๊�ซต่�งๆ ที่ระยะเวล� 100 ปี

ภ�พแสดงส่วนประกอบของเต�เผ�เชิงเร่งปฏิกิริย�ภ�พแสดงส่วนประกอบของเต�เผ�เชิงเร่งปฏิกิริย�

 ก๊าซ  สูตรเคมี  GWP 100
 ค�ร์บอนไดออกไซด์  CO

2   
1

 มีเทน  CH
4  

21

 ไนตรัสออกไซด์  N
2
O  310

 ไฮโดรฟลูออโรค�ร์บอน HFCs  140–11,700

 ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์  SF
6
  23,900

 เพอร์ฟลูออโรค�ร์บอน  PFCs 6,500–9,200
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centrifugal dewatering การรีดน้ำาโดยการหมุนเหวี่ยง
ก�รรีดน้ำ�บ�งส่วนออกจ�กก�กตะกอนโดยก�รหมุนเหวี่ยง

centrifugal pump ปั๊มหอยโข่ง
ปั๊มน้ำ�ซึ่งใช้ใบพัดหมุนด้วยคว�มเร็วปั่นให้เกิดคว�มดันในของเหลว 
โดยทั่วไปทิศท�งของน้ำ�ข�เข้�จะตั้งฉ�กกับทิศท�งน้ำ�ข�ออก

chemical oxygen demand (COD) ความต้องการออกซิเจน
ทางเคมี (ซีโอดี)
ค่�วัดคว�มสกปรกของน้ำ�โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริม�ณ
ออกซิเจนที่ใช้ในก�รย่อยสล�ยส�รอินทรีย์ด้วยวิธีก�รท�งเคมี  
(ดู biochemical oxygen demand ประกอบ)

chemiluminescence การเปล่งแสงทางเคมี
ปฏิกิริย�ท�งเคมีที่ทำ�ให้เกิดส�รที่อยู่ในสถ�นะถูกกระตุ้น (excited 
state) จึงมีพลังง�นสูงกว่�ปกติ เมื่อส�รนั้นกลับสู่สภ�วะพื้น 
(ground state) ซึ่งเป็นสภ�วะปกติ จะค�ยพลังง�นออกม�ในรูป
ของแสงที่มีช่วงคว�มย�วคลื่นเฉพ�ะ คว�มเข้มของแสงจะเป็น
ปฏภิ�คกบัปรมิ�ณส�รทีเ่ข�้ทำ�ปฏกิริยิ� เปน็วธิทีีใ่ชว้ดักลุม่ออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) และโอโซน (O

3
) ในก�รตรวจวัดส�รมลพิษ

ท�งอ�ก�ศในชั้นบรรย�ก�ศ

chlorination การเติมคลอรีน
ก�รใส่คลอรีนลงในน้ำ�หรือน้ำ�เสียเพื่อฆ่�เชื้อโรค หรือเพื่อผล
ท�งชีวภ�พ เช่น ป้องกันก�รเกิดส�หร่�ย หรือเพื่อผลท�งเคมี  
เช่น ลดกลิ่นและรสของน้ำ�

chlorofluorocarbon (CFC) คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) 
ส�รประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธ�ตุค�ร์บอน คลอรีน และ
ฟลูออรีนซึ่งใช้เป็นส�รแลกเปลี่ยนคว�มร้อนในเครื่องทำ�คว�ม
เย็น และใช้เป็นส�รในกระบวนก�รผลิตโฟม โดยปกติก๊�ซนี้มี
คว�มเฉื่อยท�งเคมี แต่จะทำ�ปฏิกิริย�กับโอโซนเมื่อลอยขึ้นไปถึง
ระดับบรรย�ก�ศชั้นสแตรโทสเฟียร์ (stratosphere) เป็นเหตุให้
ชั้นโอโซน (ดู ozone layer) ในบรรย�ก�ศเบ�บ�งลง ส�รกลุ่มนี้
มีหล�ยชนิด เช่น CFCl

3
 และ CF

2
Cl

2

clean development mechanism (CDM) กลไกการพัฒนา 
ที่สะอาด (ซีดีเอ็ม)
ข้อผูกพันท�งกฎหม�ยระดับน�น�ช�ติ เป็นกลไกหนึ่งในส�มกลไก
ของพิธีส�รเกียวโต (Kyoto Protocol, KP) ซึ่งประเทศไทยได้ลง
น�มเมื่อปี พ.ศ. 2542 เป็นก�รดำ�เนินก�รร่วมกันระหว่�งประเทศ
ที่พัฒน�แล้วกับประเทศที่กำ�ลังพัฒน�เพื่อช่วยให้ประเทศที่พัฒน�
แล้วบรรลุเป้�หม�ยในก�รลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
(ดู greenhouse gas) ให้ได้ต�มพันธกรณี ควบคู่ไปกับก�รช่วย
ให้ประเทศกำ�ลังพัฒน�บรรลุก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนได้ โดยประเทศ
ที่พัฒน�แล้วจะลงทุนดำ�เนินโครงก�รเพื่อลดก�รปล่อยก๊�ซเรือน
กระจกในประเทศที่กำ�ลังพัฒน� แล้วนำ�ปริม�ณก๊�ซที่ลดได้ม�

คำ�นวณเสมือนว่�ได้ดำ�เนินก�รในประเทศของตนเอง ผู้ดำ�เนิน
โครงก�รต้องผ่�นก�รรับรองก�รลดก�รปลดปล่อย (Certified 
Emission Reduction, CER) จ�กหน่วยง�นที่เรียกว่�คณะ
กรรมก�รบริห�รซีดีเอ็ม (CDM Executive Board, CDM EB) 
ก�รรบัรองก�รลดก�รปลดปลอ่ย (CER) หรอื “ค�รบ์อนเครดติ” (ด ู
carbon credit) ที่ผ่�นก�รรับรองนี้ ส�ม�รถนำ�ไปข�ยให้ประเทศ
อุตส�หกรรมที่ส�ม�รถใช้ก�รรับรองก�รลดก�รปลดปล่อยในก�ร
บรรลถุงึพนัธกรณตี�มพธิสี�รเกยีวโต  กลไกทัง้ส�มกลไกของพธิสี�ร
เกยีวโตอนัไดแ้ก ่กลไกก�รพฒัน�ทีส่ะอ�ด กลไกก�รทำ�โครงก�รรว่ม 
และกลไกก�รซื้อข�ยสิทธิ์ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (ดู carbon 
trading ประกอบ) เป็นกลไกที่ดำ�เนินก�รด้วยคว�มสมัครใจ 

coagulation การจับเป็นก้อน  
ก�รทำ�ใหส้�รแขวนลอยไมเ่สถยีรและจบัตวักนัเปน็กอ้น ทำ�โดยเตมิ
ส�รเคมี ใช้ในก�รบำ�บัดน้ำ�และน้ำ�เสีย

coliform-group bacteria แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
กลุม่ของแบคทเีรยีซึง่สว่นใหญอ่�ศยัอยูใ่นลำ�ไสข้องมนษุย ์หรอืสตัว ์
แต่บ�งครั้งอ�จพบในที่อื่นๆ ด้วย เช่น ดินและแหล่งน้ำ� 

composting การทำาปุ๋ย  
ก�รนำ�ของเสียหรือก�กตะกอนม�หมักภ�ยใต้สภ�วะแบบ 
แอนแอโรบิก (anaerobic) หรือสภ�วะแบบแอโรบิก (aerobic) 
เพื่อให้เกิดก�รย่อยจนเสถียร สิ่งที่เหลืออยู่หลังจ�กก�รย่อยสล�ย
ส�ม�รถนำ�ไปทำ�ปุ๋ย หรือนำ�ไปใช้ปรับสภ�พดินได้ 

continuous emission monitoring systems (CEMS) ระบบ
ตดิตามตรวจสอบการปลอ่ยสารมลพษิอยา่งตอ่เนือ่ง (ซอีเีอม็เอส)
ระบบตรวจวัดส�รมลพิษท�งอ�ก�ศที่จุดปล่อยเพื่อให้ทร�บข้อมูล
ก�รปล่อยส�รมลพิษจ�กแหล่งกำ�เนิดที่ต้องก�รค่�ก�รวัดอย่�งต่อ
เนื่อง ประกอบด้วยชุดตรวจวัด (analyzer) ระบบแสดงผลก�ร
ตรวจวดัทีอ่�่นค�่ไดท้นัท ีและอปุกรณบ์นัทกึขอ้มลู (data recorder)  

cooling tower หอทำาความเย็น  
อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นตู้ หรือสิ่งก่อสร้�งที่เป็นหอขน�ดใหญ่  
ใช้สำ�หรับปรับอุณหภูมิของน้ำ�ให้ต่ำ�ลง ภ�ยในกลวง มีกระบังกั้น
เพื่อให้น้ำ�ที่ตกม�จ�กด้�นบนกระจ�ยไปทั่วๆ อ�ก�ศที่ไหลสวนท�ง
หรอืตดัขว�งกบัน้ำ�จะทำ�ใหน้้ำ�เยน็ตวัลง (ด ูcooling tower, หมวด
ก�รกลั่น ประกอบ)

cooling water น้ำาหล่อเย็น  
น้ำ�ทีใ่ชล้ดอณุหภมูภิ�ยในระบบก�รผลติหรอืเครือ่งจกัร เมือ่น้ำ�หลอ่
เย็นผ่�นเข้�ไปในเครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อน จะดึงคว�มร้อนออก
จ�กกระแสของไหลซึง่อ�จเปน็ของเหลวหรอืก�๊ซทีม่อีณุหภมูสิงูกว�่ 
ทำ�ให้ของไหลนั้นเย็นลง
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สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

criteria air pollutant สารมลพิษทางอากาศหลัก, สารมลพิษ
ทางอากาศตามเกณ±์
ส�รมลพิษท�งอ�ก�ศที่ใช้เป็นเกณฑ์บอกคุณภ�พของอ�ก�ศ 
และปร�กฏอยู่ในค่�ม�ตรฐ�นคุณภ�พอ�ก�ศในบรรย�ก�ศใน
ปัจจุบัน โดยทั่วไปมี 6 ชนิดได้แก่ ค�ร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO

2
) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO

2
) โอโซน(O

3
) 

ฝุ่นละออง (particulate matter, PM) และตะกั่ว (lead หรือ Pb) 

cyclone ไซโคลน
อุปกรณ์สำ�หรับแยกฝุ่นละอองออกจ�กอ�ก�ศโดยอ�ศัยแรงหนี
ศูนย์กล�ง กระแสอ�ก�ศที่มีฝุ่นละอองปะปนอยู่จะผ่�นเข้�ไป
ท�งด้�นข้�งของไซโคลนในทิศท�งที่ตั้งฉ�กกับรัศมีของไซโคลน 
ส่วนของไซโคลนที่เป็นรูปทรงกระบอกจะบังคับให้กระแสอ�ก�ศ
หมุนวนไปชนกับผนังของไซโคลนและเคลื่อนตัวไหลลงสู่ด้�นล่�ง
ของไซโคลน ในขณะที่ฝุ่นละอองซึ่งหนักกว่�อ�ก�ศจะถูกเหวี่ยง
ออกจ�กกระแสอ�ก�ศที่หมุนวนอยู่ตรงกล�งไปปะทะผนังไซโคลน
ก่อนจะร่วงลงไปรวมกันที่ปล�ยกรวยด้�นล่�งและถูกลำ�เลียงออก
จ�กไซโคลนท�งส�ยพ�นรูปเกลียว

day-night sound (pressure) level (Ldn) ระดับเสียงเ©ลี่ย
กลางวัน-กลางคืน (แอลดีเอ็น)
ค่�ระดับเสียงสมมูล 24 ชั่วโมง (ดู equivalent sound pressure 
level) ที่ใช้ในก�รประเมินผลกระทบท�งเสียง คำ�นวณโดยก�ร
บวก 10 เดซิเบล (ดู decibel) เพิ่มเข้�ไปในค่�ระดับเสียงสมมูล 
1 ชัว่โมงในชว่งเวล�กล�งคนื (22.00-07.00 น.) ค�่ทีป่ระเมนิไดจ้ะ
ทำ�ใหเ้สยีงทีเ่กดิขึน้ในเวล�กล�งคนืมผีลตอ่ค�่ระดบัเสยีงเฉลีย่กล�ง
วนั-กล�งคนืม�กกว�่เสยีงทีเ่กดิขึน้ในเวล�กล�งวนั ปจัจบุนัประเทศ
สหรัฐอเมริก�กำ�หนดให้เป็นค่�ม�ตรฐ�นระดับเสียงในชุมชน

decibel (dB) เดซิเบล (ดีบี)
หน่วยวัดเสียงในสเกลของลอก�ริทึม (logarithm) มีผลให้ช่วงก�ร
วัดเสียงในรูปพลังง�นเสียง (sound intensity) หรือคว�มดันเสียง 
(sound pressure) มีช่วงค่�ก�รวัดที่แคบลง ก�รวัดเสียงเดซิเบล
เริ่มต้นจ�กระดับเริ่มก�รได้ยิน จึงเหม�ะในก�รใช้เป็นหน่วยใน
ก�รวัดเสียงโดยทั่วไป

desulfurization process กระบวนการดีซัลฟิวไรเซชัน 
กระบวนก�รแยกก๊�ซที่มีกำ�มะถันเป็นองค์ประกอบ เช่น ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO

2
) วิธีที่นิยมคือ ใช้ปูนข�ว (lime) ในรูปของเหลว

ข้น (slurry) ที่เตรียมจ�กก�รนำ�แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (CaO) 
ม�ทำ�ปฏิกิริย�กับน้ำ�จนเป็นส�รละล�ย Ca(OH)

2
 จ�กนั้นจึงนำ�ไป

ฉีดพ่นในหอดูดซับเพื่อดูดซับก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊�ซซัลเฟอร์
ไดออกไซด์ในก๊�ซเสียจะทำ�ปฏิกิริย�กับส�รละล�ย Ca(OH)

2
 

เกดิเปน็แคลเซยีมซลัไฟด ์(CaSO
3
.1/2 H

2
O) หรอืยปิซมั ซึง่ส�ม�รถ

ดักเก็บได้ด้วยระบบดักเก็บฝุ่น

ภ�พแสดงส่วนประกอบของไซโคลน

กระบวนก�รแยกกำ�มะถันออกจ�กก๊�ซ
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dioxin ไดออกซิน
ชื่อรวมที่ใช้เรียกส�รเคมีในกลุ่มพอลิคลอริเนเตดไดเบนโซพ�ร�-ไดออกซิน 
(Polychlorinated dibenzo-para-dioxin, PCDD) ซึ่งมีม�กถึง 75 ชนิด ที่มี
คว�มเป็นพิษร้�ยแรงที่สุดคือ 2, 3, 7, 8 เททระคลอโร-ไดเบนโซ-พี-ไดออกซิน 
(2, 3 ,7, 8 tetrachloro-dibenzo-p-dioxin, TCDD) เกิดจ�กก�รผลิตส�รใน
กลุ่มส�รฆ่�ศัตรูพืชและสัตว์ (pesticide) และเกิดจ�กก�รเผ�ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ของส�รที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ

dispersion การแพร่กระจาย 
ก�รกระจ�ยของส�รมลพิษท�งอ�ก�ศจ�กแหล่งกำ�เนิด เช่น ปล่องโรงง�น
อตุส�หกรรม ไปยงัผูร้บั ลกัษณะก�รแพรก่ระจ�ยขึน้อยูก่บัคว�มแตกต�่งระหว�่ง
คว�มเข้มข้นที่จุดปล่อยส�รมลพิษกับจุดผู้รับ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น คว�มเร็ว
ลม ทิศท�งลม และคว�มคงตัวของบรรย�ก�ศในขณะนั้น

dissolved oxygen (DO) ออกซิเจนละลายน้ำา (ดีโอ)
ปริม�ณออกซิเจนที่ละล�ยอยู่ในน้ำ� น้ำ�เสียหรือของเหลวอื่นๆ โดยปกติมีหน่วย
วัดเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร หรือ ส่วนในล้�นส่วน (parts per million, ppm)  
โดยน้ำ�หนัก หรือร้อยละของค�่ก�รละล�ยที่สภ�วะอิ่มตัว (ดู dissolved solid 
ประกอบ)

dissolved solid (DS) ของแข็งละลายน้ำา (ดีเอส)
ส�รอนิทรยีแ์ละส�รอนนิทรยีท์ีล่ะล�ยอยูใ่นน้ำ� ห�กมปีรมิ�ณม�กเกนิไปจะทำ�ให้
น้ำ�นั้นไม่เหม�ะต่อก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ (ดู dissolved oxygen ประกอบ)

domestic wastewater, sanitary wastewater น้ำาเสียจากชุมชน
น้ำ�จ�กที่อยู่อ�ศัย อ�ค�รพ�ณิชย์ และอื่นๆ ที่ผ�่นก�รใช้ทำ�กิจกรรมต่�งๆ ของ
มนุษย์จนคุณลักษณะของน้ำ�เปลี่ยนไป ไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้อีก บ�งครั้ง
อ�จหม�ยรวมถึงน้ำ�บ�ด�ล น้ำ�ผิวดิน และน้ำ�ฝนที่รั่วซึมเข�้ม�ในท่อระบ�ยน้ำ� 

downwash การล้างลง, ดาวน์วอช
ก�รที่กลุ่มควัน (ดู plume) จ�กแหล่งกำ�เนิดที่มีคว�มสูง เช่น ปล่องโรงง�น 
เคลื่อนต่ำ�ลงสู่พื้นดิน เนื่องด้วยอิทธิพลของสิ่งกีดขว�ง เช่น อ�ค�ร หรือตัว
ปล่องโรงง�นเอง หรือ เนื่องด้วยสภ�พคว�มคงตัวของบรรย�ก�ศ ทำ�ให้เกิดเขต
อ�ก�ศนิ่งที่มีคว�มเข้มข้นของส�รมลพิษสูงกว�่ปกติ

à¢µ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¼Ô´»¡µÔ¢Í§ÅÁà¹×èÍ§¨Ò¡ÍÒ¤ÒÃ

à¢µÍÒ¡ÒÈ¹Ôè§´ŒÒ¹ã¡ÅŒ
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ภ�พแสดงก�รเกิดด�วน์วอซ
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drain ท่อระบายน้ำา, รางน้ำา
ช่องท�งให้น้ำ�ฝนหรือน้ำ�เสียไหลออกจ�กพื้นที่หรืออ�ค�ร 

dry adiabatic lapse rate อัตราการลดอุณหภูมิแอเดียแบติกแห้ง
อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทีไ่มม่ีก�รถ�่ยโอนพลงัง�นกบัสิ่งแวดลอ้ม เมื่อมวลอ�ก�ศเปลี่ยนแปลงระดบั
คว�มสูง มวลอ�ก�ศจะลดอุณหภูมิลงประม�ณ 1 องศ�เซลเซียสเมื่อระดับคว�มสูงเพิ่มขึ้นทุกๆ 100 เมตร

dry deposition การตกสะสมในสภาพแห้ง
ก�รตกสะสมของส�ร เช่น ก�๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละออง จ�กชั้นบรรย�ก�ศลงสู่พื้นดิน หรือพื้นน้ำ�
โดยไม่ได้อ�ศัยก�รชะล�้งของฝน 

effective perceived noise level (EPNL) ระดับเสียงรับรู้ยังผล (อีพีเอ็นแอล)
ค�่ทีใ่ชอ้ธบิ�ยระดบัเสยีงจ�กเครือ่งบนิทีค่ำ�นงึถงึระยะเวล�ทีไ่ดร้บัเสยีงและลกัษณะเสยีงทีเ่ปน็เสยีงคว�มถีส่งู

electrostatic precipitator (EP, ESP) เครื่องดักเก็บฝุ่นละอองโดยใช้ไฟฟ้าสถิต (อีพี, อีเอสพี)
อุปกรณ์แยกฝุ่นละอองที่ใช้หลักก�รทำ�ให้ฝุ่นละอองเกิดประจุและดักไว้ด้วยขั้วไฟฟ�้ตรงกันข้�ม วิธีนี้ใช้ได้ 
ผลดีกับก�๊ซเสียที่มีอัตร�ก�รไหลสูงรวมถึงฝุ่นที่มีขน�ดเล็กม�กๆ และใช้ง�นได้กับก๊�ซที่อุณหภูมิสูง แต่มีข้อ
เสียคือ มักจะทำ�ให้เกิดโอโซนปะปนอยู่กับกระแสอ�ก�ศข�ออก

·Ò§ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ
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ภ�พแสดงส่วนประกอบของเครื่องดักเก็บฝุ่นละอองโดยใช้ไฟฟ้�สถิต

emission index ดัชนีการปล่อยสารมลพิษ  
ดัชนีที่แสดงปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก (ดู greenhouse gas) ต่อหน่วย เช่น ปริม�ณก๊�ซ
ค�ร์บอนไดออกไซด์เทียบเท�่ที่ปล่อยต่อประช�กร หรือต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มักใช้ในก�ร
เปรียบเทียบประสิทธิภ�พของก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกของประเทศนั้นๆ ประเทศกำ�ลังพัฒน�มักมีค่�ดัชนี 
ก�รปล่อยก�๊ซเรือนกระจกต่อประช�กรต่ำ� เนื่องจ�กมีจำ�นวนประช�กรม�ก แต่ใช้พลังง�นไม่ม�กในก�รพัฒน� 
ประเทศ แตกต่�งจ�กประเทศที่พัฒน�แล้วมักมีค่�ก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกต่อประช�กรสูง เนื่องจ�กมี 
กิจกรรมที่ต้องใช้พลังง�นม�กในก�รพัฒน�ประเทศ แม้ว่�บ�งประเทศอ�จจะมีประช�กรสูงด้วยก็ต�ม สำ�หรับ
ดชันกี�รปลอ่ยปรมิ�ณก�๊ซเรอืนกระจกตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศในรปูของอำ�น�จในก�รซือ้ (purchasing 
power parity, GDP PPP) แสดงถึงประสิทธิภ�พในก�รผลิตที่มีต่อก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก ทั้งสองดัชนีเป็น
ค่�ที่ใช้ในก�รเจรจ�แสดงสถ�นภ�พก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกและนำ�ไปสู่ก�รกำ�หนดพันธกรณีของประเทศใน
ภ�คีอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ในก�รลดก๊�ซเรือนกระจก    

270-291 MAC22new   277 22/2/2553   15:01



สารานุกรม
เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน278

สิ่ง
แว
ดล

้อม
แล
ะก
าร
จัด

กา
ร

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

1990	   1995	   2000	   2005	  

Thailand	   World	  average	  

emission inventory การทำาบัญชีการปล่อยสารมลพิษ
กระบวนก�รสำ�รวจและร�ยง�นผลของชนิด ปริม�ณ ลักษณะ
เฉพ�ะและก�รจัดหมวดหมู่ของก�รปล่อยส�รมลพิษในช่วงเวล�
ที่ทำ�ก�รศึกษ� ซึ่งปกติจะทำ�ก�รร�ยง�นผลแบบร�ยปี 

emission standard ค่ามาตรฐานที่จุดปล่อยสารมลพิษ
ค�่สงูสดุทีย่อมใหไ้ดข้องส�รมลพษิท�งอ�ก�ศทีจ่ดุปลอ่ย ม ี3 แบบ
คือ ค่�คว�มเข้มข้น ค่�อัตร�ก�รปล่อยส�รมลพิษต่อหน่วยผลผลิต
หรือต่อหน่วยวัตถุดิบ และค่�อัตร�ก�รปล่อยส�รมลพิษต่อหน่วย
ปริม�ณพลังง�นที่ใช้ 

Environment Protection Agency (EPA) หน่วยงานป้องกัน
สิ่งแวดล้อม (อีพีเอ)
หน่วยง�นร�ชก�รของสหรัฐอเมริก� ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2513 
เพื่อทำ�หน้�ที่ในก�รปกป้องสิ่งแวดล้อมท�งธรรมช�ติทั้งท�งน้ำ� 
ดิน และอ�ก�ศ ก�รควบคุมก�รใช้ส�รเคมี ย�ฆ่�แมลงและส�ร
อันตร�ยอื่น ๆ ที่มีต่อมนุษย์ เทียบได้กับกรมควบคุมมลพิษของ
ประเทศไทย (ดู Pollution Control Department) 

epidemiology วิทยาการระบาด 
วิช�ที่ว่�ด้วยกระบวนก�รเกิดโรค ก�รเจ็บป่วย และกระบวนก�ร
สืบค้นห�ส�เหตุก�รเจ็บป่วย ประมวลวิธีก�รป้องกันและบรรเท�
ก�รเจ็บป่วย

equalizing tank ถังปรับสภาพ, ถังปรับให้เท่า, ถังปรับให้เสมอ
ถังขน�ดใหญ่สำ�หรับกักเก็บน้ำ�เสียให้ได้ปริม�ณม�กพอที่จะทำ�ให้
น้ำ�เสียรวมมีลักษณะสมบัติและอัตร�ก�รไหลที่สม่ำ�เสมอก่อนป้อน
เข้�สู่ระบบบำ�บัด

equivalent sound (pressure) level (Leq 24-hr) ระดับเสียง
สมมูล 24 ชั่วโมง 
ค่�วัดระดับเสียงคงที่ที่มีก�รสะสมพลังง�นของเสียงเท่�กับก�ร
สะสมพลงัง�นของระดบัเสยีงซึง่มกี�รเปลีย่นแปลงต�มเวล�ในชว่ง 
24 ชั่วโมง หรือค่�ระดับเสียงสมมูล 24 ชั่วโมง โดยคำ�นวณต�ม
สมก�รเมื่อ f

i
 เป็นสัดส่วนของช่วงเวล�ที่เกิดระดับเสียง L

i
 

  

ค่�ดัชนีปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
(GDP PPP) ในปี 2000

ค่�ดัชนีปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกต่อประช�กรในปี 2000

ดัชนีปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกต่อประช�กรของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ค่�เฉลี่ยของโลก
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สมก�รคำ�นวณระดับเสียงสมมูล 24 ชั่วโมง
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escherichia coli (E. Coli) อี. โคไล
แบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform) เป็นตัวบ่งชี้ก�รปนเปื้อน
ของอุจจ�ระในน้ำ� 

excess air อากาศส่วนเกิน
ปริม�ณอ�ก�ศที่ม�กเกินคว�มต้องก�รในท�งทฤษฎีเมื่อพิจ�รณ�
จ�กสมดุลเคมีของปฏิกิริย� คิดเป็นร้อยละ

fermentation การหมัก  
ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส�รอินทรีย์หรือในของเสียที่มีส�ร
อินทรีย์เป็นองค์ประกอบ โดยจุลินทรีย์ในสภ�พไร้ออกซิเจน อ�ทิ
ก�รเปลี่ยนแปลงโดยใช้เชื้อหมัก เช่น เอ็นไซม์ของยีสต์  

fl are การเผาทิ้ง 
ก�รเผ�เพื่อกำ�จัดส�รมลพิษท�งอ�ก�ศที่ลุกไหม้ติดไฟได้ เช่น ส�ร
อินทรีย์ระเหย โดยทั่วไปใช้ระบบก�รเผ�ไหม้ภ�ยนอกในปล่องสูงที่
มเีปลวไฟจดุเลีย้งไวต้ลอดเวล� เมือ่ส�รมลพษิผ�่นไฟเลีย้งจะตดิไฟ 
และส่วนใหญ่จะเผ�ไหม้จนเปลี่ยนรูปเป็นก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์
และไอน้ำ�

รูปแบบก�รแพร่กระจ�ยแบบเก�ส์เซียน

fl ue gas desulfurization (FGD) การขจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(เอฟจีดี)
ดู desulfurization process

fugitive emission การปล่อยสารมลพิษชั่วขณะ
ก�รปลอ่ยส�รมลพษิจ�กแหลง่กำ�เนดิทีไ่มแ่จง้ชดัเข�้สูช่ัน้บรรย�ก�ศ
เป็นเวล�สั้นๆ เช่น ก�รรั่วระเหยของส�รมลพิษจ�กอุปกรณ์ต่�งๆ 
เชน่ ขอ้งอ ขอ้ตอ่ในระบบทอ่ จ�กถงักกัเกบ็ จ�กระบบบำ�บดัน้ำ�เสยี 
รวมถึงก�รรั่วระเหยในระหว่�งก�รขนถ่�ยเคลื่อนย้�ยด้วย 

Gaussian dispersion การแพร่กระจายแบบเกาส์เซียน 
ก�รกระจ�ยตัวของส�รมลพิษรูปแบบหนึ่ง ใช้ทำ�น�ยคว�มเข้มข้น
ของส�รมลพิษ และอธิบ�ยกลไกก�รเคลื่อนที่ของส�รมลพิษจ�ก
แหล่งกำ�เนิดไปยังผู้รับผลกระทบ
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ก�รเผ�เพื่อกำ�จัดส�รมลพิษท�งอ�ก�ศ
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grease trap บ่อดักไขมัน  
บอ่สำ�หรบัแยกไขมนัหรอืของแขง็ลอยน้ำ�ออกจ�กน้ำ�เสยี โดยกกัน้ำ�
เสียไว้ในบ่อระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำ�มันลอยตัวขึ้นม�สะสมที่
ผิวน้ำ�ก่อนแยกเอ�ไปทิ้งและปล่อยให้น้ำ�เสียไหลออกจ�กบ่อ 

grab sample ตัวอย่างสุ่ม  
ตัวอย่�งน้ำ�ที่เก็บเป็นครั้งๆ โดยไม่คำ�นึงถึงเวล�และอัตร�ก�รไหล 

gravimetric method วิธีแกริีเมทริก
วิธีวัดค่�ฝุ่นละอองโดยก�รดูดอ�ก�ศผ่�นแผ่นกรองเพื่อบันทึก
อัตร�ก�รไหลของอ�ก�ศและช่วงเวล�ที่เก็บตัวอย่�ง จ�กนั้นจึงนำ�
ไปคำ�นวณห�ปริม�ตรอ�ก�ศทั้งหมดที่ผ่�นกระด�ษกรอง ก�รห�
ปรมิ�ณฝุน่ทีถ่กูดกัเกบ็ไวท้ีก่ระด�ษกรองทำ�ไดโ้ดยก�รชัง่น้ำ�หนกั หกั
ลบดว้ยน้ำ�หนกัของกระด�ษกรอง ห�รดว้ยปรมิ�ตรอ�ก�ศทัง้หมดที่
ผ�่นกระด�ษกรอง ค�่ทีไ่ดค้อืคว�มเขม้ขน้ของฝุน่ละอองเฉลีย่ตลอด
ช่วงเวล�ก�รเก็บตัวอย่�งนั้น

   ค่�คว�มเข้มข้นของฝุ่นละอองเฉลี่ย 

 = น้ำ�หนักกระด�ษพร้อมฝุ่นที่ดักไว้-น้ำ�หนักกระด�ษกรอง 

  ปริม�ตรอ�ก�ศที่ผ่�นกระด�ษกรอง

gravity settling chamber ห้องตกสะสมด้วยแรงโน้มถ่วง 
อปุกรณค์วบคมุฝุน่ละอองในอ�ก�ศหรอืก�๊ซทีท่ำ�ง�นโดยอ�ศยัหลกั
ก�รแรงโน้มถ่วงของโลก เมื่ออ�ก�ศสกปรกไหลผ่�นท่อซึ่งมีพื้นที่
น้อยเข้�ม�ในห้องตกสะสมซึ่งมีพื้นที่หน้�ตัดในทิศท�งก�รไหลของ
อ�ก�ศม�กกว่� อ�ก�ศจะไหลช้�ลง ทำ�ให้ฝุ่นที่หนักกว่�อ�ก�ศ
ตกลงสู่ด้�นล่�ง 

greenhouse effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปร�กฏก�รณ์ที่บรรย�ก�ศมีคว�มเข้มข้นของก๊�ซเรือนกระจก 
(ดู greenhouse gas) เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง คว�มร้อนจึงถูกกัก
เกบ็ไวใ้นบรรย�ก�ศ เปน็เหตใุหบ้รรย�ก�ศของโลกมอีณุหภมูสิงูขึน้ 
ก๊�ซเรือนกระจกมีหล�ยชนิด ที่สำ�คัญคือก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเกิดจ�กกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
ก�รเผ�ป่�บุกเบิกที่ดินทำ�กิน ทำ�ให้มีก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์สะสม
ม�กขึน้ ปจัจบุนัก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซดใ์นชัน้บรรย�ก�ศมคี�่คว�ม
เข้มข้นเฉลี่ยร้อยละ 0.035 เพิ่มขึ้นจ�กยุคก่อนอุตส�หกรรมร้อย
ละ 0.028 โดยมีอัตร�ก�รเพิ่มประม�ณปีละ 1.8 ส่วนในล้�นส่วน

greenhouse gas ก๊าซเรือนกระจก  
ก๊�ซที่เกิดจ�กธรรมช�ติหรือกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยออกสู่ชั้น
บรรย�ก�ศ โดยที่ก๊�ซเหล่�นี้ดูดซับรังสีคว�มร้อนไว้ไม่ให้สะท้อน
ออกนอกโลก เมื่อมีปริม�ณม�กจึงทำ�ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิว
โลกสูงขึ้น กลไกนี้คล้�ยกับกลไกก�รเพิ่มอุณหภูมิในเรือนกระจก
สำ�หรับเพ�ะปลูกพืช (greenhouse) จึงเรียกก๊�ซเหล่�นี้ว่�ก๊�ซ
เรอืนกระจก ก�๊ซเรอืนกระจกมหีล�ยชนดิไดแ้ก ่ค�รบ์อนไดออกไซด ์
มีเทน ไนตรัสออกไซด์ เพอร์ฟลูออโรค�ร์บอน ไฮโดรฟลูออโร-
ค�ร์บอน ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ เป็นต้น ไอน้ำ�และโอโซนจัด
เป็นก๊�ซเรือนกระจกด้วยเช่นกัน ก๊�ซเรือนกระจกเหล่�นี้บ�งชนิด
มีอยู่ในบรรย�ก�ศอยู่แล้ว และเมื่อเวล�ผ่�นไปก็จะสล�ยตัวไป
ต�มธรรมช�ติ ห�กแต่ปัญห�ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือก�รปล่อยก๊�ซ
เหล่�นี้ออกสู่บรรย�ก�ศจ�กกิจกรรมก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล
เป็นหลักในปริม�ณม�กเกินไป ก�รสล�ยตัวต�มธรรมช�ติไม่
สมดุลกับปริม�ณที่ปล่อยออก จึงทำ�ให้คว�มเข้มข้นของก๊�ซเหล่�
นี้ในบรรย�ก�ศมีม�กขึ้นและเกิดกลไกของก๊�ซเรือนกระจกทำ�ให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเพิ่มขึ้นดังกล่�ว จ�กร�ยง�นประเมินก�ร
เปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศฉบับที่ 4 ของคณะกรรมก�รระหว่�ง
รัฐบ�ลว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ผิวโลกในช่วงร้อยปีที่ผ่�นม�เพิ่มขึ้น 0.7 องศ� (ดู greenhouse 
effect ประกอบ)

ground level ozone โอโซนระดับพื้นดิน
ผลผลิตจ�กปฏิกิริย�ท�งเคมีระหว่�งออกไซด์ของไนโตรเจนกับ
ส�รประกอบไฮโดรค�ร์บอน โดยมีแสงอ�ทิตย์เป็นแหล่งพลังง�น 
ปฏิกิริย�ก�รเกิดโอโซนในช้ันบรรย�ก�ศระดับพ้ืนดินมีคว�มซับซ้อน 
ม�ก อ�จเกิดขึ้นหล�ยปฏิกิริย�ในเวล�เดียวกัน โดยมีโอโซนเป็น
ผลของปฏิกิริย�หลัก (ดู ozone layer ประกอบ)

ห้องตกสะสมด้วยแรงโน้มถ่วง

อ�ก�ศเสีย อ�ก�ศสะอ�ด
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Kyoto Accord ข้อตกลงเกียวโต
ข้อตกลงที่จัดทำ�ขึ้นภ�ยใต้พิธีส�รเกียวโต (Kyoto Protocol) โดย
มีก�รลงน�มร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2540 และมีผลในท�งปฏิบัติเมื่อปี  
พ.ศ. 2548 เปน็ขอ้ผกูพนัท�งกฎหม�ยเพือ่บรรลเุป�้หม�ยในก�รรบัมอื
กบัสภ�วะโลกรอ้น (global warming) ต�มอนสุญัญ�สหประช�ช�ติ
ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)  
จ�กข้อมูลปี พ.ศ. 2552 มีรัฐบ�ลของประเทศต่�งๆ รวม 184  
ประเทศลงน�มในข้อตกลงและมีผลบังคับใช้ โดยประเทศ
อุตส�หกรรม 37 ประเทศยินยอมผูกมัดว่�จะลดก�รปลดปล่อย 
ก�๊ซเรอืนกระจก (ด ูgreenhouse gas) จ�กปรมิ�ณทีเ่คยปลดปลอ่ย
ในป ีพ.ศ. 2533 ลงใหไ้ดร้วมกนัรอ้ยละ 5.2 ภ�ยในป ีพ.ศ. 2555 เปน็ที ่
น่�สังเกตว่�สหรัฐอเมริก�ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศภ�คีสนธิสัญญ�
ของอนุสัญญ�ฯ ไม่ได้ลงน�ม ทั้งๆ ที่มีก�รปลดปล่อยก๊�ซเรือน
กระจกสูงถึงร้อยละ 36.1 เมื่อเทียบกับปริม�ณก�รปลดปล่อยก๊�ซ 
เรือนกระจกของโลกในปี พ.ศ. 2533

inversion อินเวอร์ชัน 
สภ�วะทีอ่ณุหภมูขิองบรรย�ก�ศเปลีย่นแปลงต�มระดบัคว�มสงูใน
ลกัษณะผกผนั โดยอณุหภมูจิะสงูขึน้ต�มระดบัคว�มสงูทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่
เปน็สภ�วะทีผ่ดิปกต ิเกดิขึน้ไดบ้อ่ยในชว่งเช�้มดืและหวัค่ำ� ในเวล�
ที่บรรย�ก�ศมีอุณหภูมิต่ำ� เช่นในฤดูหน�ว สภ�วะดังกล่�วอ�จคง
อยูไ่ดน้�นและไมเ่อื้อตอ่ก�รแพรก่ระจ�ยของส�รมลพษิท�งอ�ก�ศ
ซึง่จะชว่ยใหส้�รมลพษิท�งอ�ก�ศทีป่ลอ่ยออกจ�กแหลง่กำ�เนดิเจอื
จ�งลง ดังนั้นคว�มเข้มข้นของส�รมลพิษที่ผู้รับอ�จได้รับจึงสูงม�ก
ผิดปกติ สภ�วะเช่นนี้มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบม�กที่สุด

isopleth เส้นสารมลพิษเท่ากัน, ไอโซพลีท
เส้นบนแผนที่ที่เชื่อมต่อจุดต่�งๆ ซึ่งมีระดับคว�มเข้มข้นของส�ร
มลพษิเท�่กนั ใชเ้ปน็เครือ่งมอืแสดงคณุภ�พอ�ก�ศในบรเิวณกว�้ง
โดยก�รว�งไอโซพลีทซ้อนทับลงบนแผนที่ภูมิประเทศ

เส้นส�รมลพิษเท่�กัน

lagoon สระ  
สระดินสำ�หรับบำ�บัดน้ำ�เสียทั้งแบบใช้อ�ก�ศ (aerobic) และแบบ
ไม่ใช้อ�ก�ศ (anaerobic) 

leaching การซึมชะ, การชะละลาย
ก�รชะล�้งส�รละล�ยออกจ�กดนิหรอืวตัถอุืน่ๆ โดยปลอ่ยใหน้้ำ�ไหล
ซึมผ่�น หรือก�รระบ�ยน้ำ�ทิ้งบนพื้นผิวที่มีคว�มพรุน

lead ตะกั่ว 
ส�รมลพิษหลักชนิดหนึ่งในจำ�นวน 6 ชนิด เป็นโลหะหนัก  
มีน้ำ�หนักอะตอม 207.19 มีสีเท�หรือข�วแกมน้ำ�เงิน แหล่งกำ�เนิด
ส�รตะกั่วในมลพิษท�งอ�ก�ศที่สำ�คัญแหล่งหนึ่ง คือกระบวนก�ร
กลั่นน้ำ�มันและก�รปรับปรุงคุณภ�พผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

life cycle analysis (LCA) การวเิคราะหว์ฏัจกัรชวีติ (แอลซเีอ)
กระบวนก�รวิเคร�ะห์และประเมินค่�ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่
มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ก�รสกัด
หรือก�รได้ม�ซึ่งวัตถุดิบ กระบวนก�รผลิต ก�รขนส่งและก�ร
จัดจำ�หน่�ย ไปจนถึงก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ ก�รใช้ซ้ำ� (ดู reuse)  
ก�รแปรใชใ้หม ่(ด ูrecycle) และก�รจดัก�รเศษซ�กของผลติภณัฑ์
หลังก�รใช้ง�น กล่�วได้ว่� เป็นก�รพิจ�รณ�ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 
เริม่ตน้จนสิน้สดุอ�ยกุ�รใชง้�นโดยมกี�รระบถุงึปรมิ�ณพลงัง�นและ
วัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงปริม�ณของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
เพื่อค้นห�วิธีก�รปรับปรุงขั้นตอนต่�งๆ ในระหว่�งวัฏจักรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

life cycle costing (LCC) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอาย ุ
การใช้งาน (แอลซีซี)
ก�รวิเคร�ะห์ค่�ใช้จ่�ยของเคร่ืองจักรตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นท้ังหมด 
ต้ังแต่ก�รจัดซ้ือ ก�รติดต้ัง ก�รปฏิบัติก�ร ก�รบำ�รุงรักษ� และก�ร
ย้�ยหรือเลิกใช้เคร่ืองจักร ก�รประเมินน้ีส�ม�รถช้ีให้เห็นท�งเลือกท่ี
ดีท่ีสุดสำ�หรับก�รลงทุน และช่วยลดต้นทุนโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงต้นทุน
ท�งพลังง�นและเวล�ท่ีสูญเสียไปเม่ือเคร่ืองจักรขัดข้อง

loudness ความดังเสียง 
ค่�ที่ระบุคว�มดังของเสียง คำ�นวณจ�กคว�มถี่แบบ 1/1  
อ็อกเทฟ หรือ 1/3 อ็อกเทฟ โดยว�ดระดับคว�มดังเสียงที่คว�มถี่
กล�งของแต่ละแถบคว�มถี่ที่ตรวจวัดได้ลงบนกร�ฟคว�มดังเสียง 
(ISO 532-1975, Mark VI by Stevens) และคำ�นวณห�ค่�วัด
คว�มดังเสียง

maximum sound  level (Lmax) ระดบัเสยีงสงูสดุ (แอลแมกซ)์
ค�่สงูสดุของระดบัเสยีงซึง่ปร�กฏในชว่งเวล�ทีก่ำ�หนด ค�่นีข้ึน้อยูก่บั
ก�รถว่งน้ำ�หนกัคว�มถี ่(frequency weighting) และก�รถว่งน้ำ�หนกั 
เวล� (time weighting) ตัวอย่�งเช่น ค่�สูงสุดของระดับคว�ม
ดันเสียงถ่วงน้ำ�หนักคว�มถี่ที่เรียกว่� slow A-weighted sound 
pressure level ใช้ประเมินเสียงจ�กเครื่องบินขณะที่บินผ่�นไป
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ภ�พแสดงคว�มสูงชั้นผสม

noisiness (Ni) ระดับความรำาคาญ (เอ็นไอ)
ค่�แสดงถึงคว�มรำ�ค�ญของเสียงที่มนุษย์รู้สึกเมื่อได้ยินเสียงต่�งๆ 
ใช้ประเมินค่�คว�มรำ�ค�ญได้โดยคำ�นวณจ�กระดับคว�มดันเสียง
ที่คว�มถี่กล�งและนำ�แต่ละแถบคว�มถี่ที่ตรวจวัดได้บันทึกลง
ในกร�ฟเส้นชั้นคว�มดังเท่�กัน (equal noisiness contours)  
ของไครเทอร์-เพียร์ซันส์ (Kryter-Pearsons)

non-dispersive infrared detection (NDIR)  
นอน-ดิสเพอร์ซีฟอินฟราเรดดีเทกชัน (เอ็นดีไออาร์) 
ก�รตรวจห�ค่�ก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์ในบรรย�ก�ศโดยใช้รังสี
อินฟร�เรด เป็นวิธีอ้�งอิงที่ใช้หลักก�รก�รดูดซับรังสีอินฟร�เรด
ของก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์

odor threshold ระดับเริ่มรับรู้กลิ่น
ค่�คว�มเข้มข้นของส�รมลพิษที่ทำ�ให้เกิดกลิ่นต่�งๆ ในระดับต่ำ�
ทีส่ดุทีม่นษุยส์�ม�รถรบัรูไ้ดโ้ดยบคุคลทีม่ปีระส�ทรบัรูก้ลิน่เปน็ปกต ิ 
มีหน่วยเป็นส่วนในล้�นส่วน (ppm หรือ v/v)

minimum sound pressure level (Lmin) ระดับความดันเสียง
ต่ำาสุด (แอลมิน) 
ค่�ต่ำ�สุดของระดับคว�มดันเสียงที่ปร�กฏในช่วงเวล�ที่กำ�หนด  
เป็นค่�ที่ใช้ในขั้นตอนก�รประเมินผล

mixing height ความสูงชั้นผสม 
คว�มสูงที่วัดจ�กพื้นดินที่มีก�รเคลื่อนไหวของกระแสอ�ก�ศอยู่
เฉพ�ะในช่วงคว�มสูงดังกล่�ว เป็นปัจจัยหนึ่งที่จำ�กัดก�รเจือ
จ�งของส�รมลพิษในบรรย�ก�ศ ยิ่งระดับคว�มสูงชั้นผสมต่ำ�ลง  
คว�มเข้มข้นของส�รมลพิษจะยิ่งสูงขึ้น

nitrogen oxide (NOx) ไนโตรเจนออกไซด์ (นอกซ์)
คำ�เรียกรวมออกไซด์ของไนโตรเจนซึ่งมีอยู่หล�ยรูป เช่น ไนตริก 
ออกไซด์ (NO)  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO

2
) ไนตรัสออกไซด์ 

(N
2
O) และไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ (N

2
O

3
) เกิดจ�กก�รรวมตัว

ของไนโตรเจนกับออกซิเจน อย�่งไรก็ต�มในด�้นมลพิษท�งอ�ก�ศ
มักจะหม�ยถึงไนตริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส�ร
มลพิษหลักท�งอ�ก�ศที่เกิดจ�กก�รเผ�ไหม้ของเชื้อเพลิงต่�งๆ 
ก๊�ซ NO ที่เกิดขึ้น ส�ม�รถเกิดปฏิกิริย�กับ O

2
 หรือ O

3
 เป็นก๊�ซ 

NO
2
 ซึ่งรวมกับละอองน้ำ�ในอ�ก�ศหรือน้ำ�ฝนกล�ยเป็นกรดไนตริก

(HNO
3
) ทำ�ให้น้ำ�ฝนมีสมบัติเป็นกรด

noise exposure forecast (NEF) ระดับเสียงรับรู้คาดการณ์ 
(เอ็นอีเอฟ) 
พ�ร�มิเตอร์ที่มีพื้นฐ�นในก�รคำ�นวณม�จ�กระดับเสียงรับรู้ยังผล
และมีข้อกำ�หนดในก�รบินทั้งช่วงกล�งวันและกล�งคืน พัฒน�โดย
สหรฐัอเมรกิ� และถกูนำ�ไปใชใ้นก�รจดัทำ�นโยบ�ยเกีย่วกบัเสยีงจ�ก
เครื่องบินโดยหน่วยง�นของรัฐบ�ลกล�ง
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ชื่อ สูตรเคมี น้ำาหนัก
โมเลกุล

สถานะ      
25oC, ppm, v/v

ระดับตรวจจับ 
ppm, v/v

ระดับรับรู้ 
ppm, v/v ลักษณะกลิ่น

แอซิทัลดีไฮด์ 
acetaldehyde CH

3
CHO 44 ก๊�ซ 0.067 0.21 กลิ่นแรงเหมือนผลไม้

แอลลิลเมอร์แคปทัน 
allyl mercaptan CH

2
:CHCH

2
SH 74 0.0001 0.0015 กลิ่นกระเทียม

แอมโมเนีย 
ammonia NH

3
17 ก๊�ซ 17 37 กลิ่นแรงระค�ยเคือง

เอมิลเมอร์แคปทัน 
  amyl mercaptan CH

3
(CH

2
)
4
SH 104 0.0003 - กลิ่นสัตว์เน่�

เบนซิลเมอร์แคปทัน 
benzyl mercaptan C

6
H

5
CH

2
SH 124 0.0002 0.0026 กลิ่นเหม็น

นอร์มัล-บิวทิล�มีน     
n-butylamine CH

3
(CH

2
)NH

2
73 93,000 0.080 1.8 กลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล�้ย

แอมโมเนีย

คลอรีน 
chlorine Cl

2
71 ก๊�ซ 0.080 0.31 กลิ่นแรงระค�ยเคือง

ไดบิวทิล�มีน 
dibutylamine (C

4
H

9
)
2
NH 129 8,000 0.016 - กลิ่นปล�

ไดไอโซโพรพิล�มีน 
diisopropylamine (C

3
H

7
)
2
NH 101 0.13 0.38 กลิ่นปล�

ไดเมทิล�มีน 
dimethylamine (CH

3
)
2
NH 45 ก๊�ซ 0.34 - กลิ่นปล�เน�่

ไดเมทิลซัลไฟด์ 
dimethyl sulfide (CH

3
)
2
S 62 830,000 0.001 0.001 กลิ่นผักเน�่

ไดฟีนิลซัลไฟด์ 
diphenyl sulfide (C

6
H

5
)
2
S 186 100 0.0001 0.0021 กลิ่นเหม็น

เอทิล�มีน 
 ethylamine C

2
H

5
NH

2
45 ก๊�ซ 0.27 1.7 กลิ่นคล้�ยแอมโมเนีย

เอทิลเมอร์แคปทัน 
ethyl mercaptan C

2
H

5
SH 62 710,000 0.0003 0.001 กลิ่นผักเน�่

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
hydrogen sulfide H

2
S 34 ก๊�ซ 0.0005 0.0047 กลิ่นไข่เน�่

อินโดล 
indole C

6
H

4
(CH)

2
NH 117 360 0.0001 - กลิ่นมูล, คลื่นไส้

เมทิล�มีน 
methyl amine CH

3
NH

2
31 ก๊�ซ 4.7 - กลิ่นปล�เน�่

เมทิลเมอร์แคปทัน 
methyl mercaptan CH

3
SH 48 ก๊�ซ 0.0005 0.0010 กลิ่นผักเน�่

โอโซน 
ozone O

3
48 ก๊�ซ 0.5 - กลิ่นแรงระค�ยเคือง

ฟีนิลเมอร์แคปทัน 
phenyl mercaptan C

6
H

5
SH 110 2,000 0.0003 0.0015 กลิ่นกระเทียม

โพรพิลเมอร์แคปทัน 
propyl mercaptan C

3
H

7
SH 76 220,000 0.0005 0.020 กลิ่นเหม็น

พิริดีน 
pyridine C

5
H

5
N 79 27,000 0.66 0.74 กลิ่นแรงระค�ยเคือง

สก�โทล 
skatole C

9
H

9
N 131 200 0.001 0.050 กลิ่นมูล, คลื่นไส้

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
sulfur dioxide SO

2
64 ก๊�ซ 2.7 4.4 กลิ่นแรงระค�ยเคือง

ไทโอเครซอล 
thiocresol CH

3
C

6
H

4
SH 124 0.0001 - กลิ่นสกั๊งค์

ไทรเอทิล�มีน 
trimethylamine (CH

3
)
3
N 59 ก๊�ซ 0.000 - กลิ่นปล�เน่�

Odor threshold ระดับเริ่มรับรู้กลิ่น

ส�รมลพิษชนิดต่�งๆ  ลักษณะของกลิ่นส�รมลพิษ และระดับคว�มเข้มข้นที่มนุษย์เริ่มรับรู้
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สิ่งแวดล้อมและการจัดการ

oxidation pond บ่อผึ่ง 
บ่อบำ�บัดน้ำ�เสียที่มีลักษณะเป็นบ่อตื้นธรรมช�ติมีส�หร่�ยขึ้นหน�แน่น เป็นแหล่งให้
ออกซิเจนแก่น้ำ�เสียในบ่อ

oxygen demand อุปสงค์ออกซิเจน, ความต้องการออกซิเจน
ปรมิ�ณออกซเิจนทีใ่ชใ้นก�รยอ่ยบโีอด ี(ด ูbiochemical oxygen demand) ในเวล� 
อุณหภูมิ และสภ�วะที่กำ�หนด 

oxygen-sag curve เส้นหย่อนออกซิเจน, เส้นตกท้องช้างออกซิเจน
เส้นแสดงปริม�ณออกซิเจนท่ีละล�ยอยู่ในกระแสน้ำ�ซ่ึงลดลงเน่ืองจ�กก�รย่อยบีโอดี 
(ดู biochemical oxygen demand) และเพิ่มขึ้นจ�กก�รสัมผัสอ�ก�ศที่ผิวน้ำ� 

ozonation การเติมโอโซน 
กระบวนก�รบำ�บัดน้ำ�เสียที่ใช้โอโซนในก�รฆ่�แบคทีเรียหรือจุลชีพต่�งๆ ที่มีอยู่ในน้ำ�

ozone layer ชั้นโอโซน 
ชั้นของก๊�ซโอโซนที่อยู่เหนือผิวโลกประม�ณ 15-30 กิโลเมตร 
อยู่ในบรรย�ก�ศชั้นสแตรโทสเฟียร์ ก๊�ซโอโซนเกิดจ�กรังสี
อัลตร�ไวโอเลตชนิดซีหรือยูวีซี (UV

C
) ซึ่งมีคว�มย�วคลื่น 

200-280 น�โนเมตร อันเป็นช่วงคลื่นที่อันตร�ยม�กที่สุด 
แต่ยูวีซีจะสล�ยตัวไปต�มธรรมช�ติ ชั้นโอโซนปิดกั้นยูวีบี (UV

B
 

คว�มย�วคลื่น 280-320 น�โนเมตร) ส่วนใหญ่ไม่ให้ผ่�นม�
ถึงพื้นผิวโลก ฉะนั้นห�กชั้นโอโซนถูกทำ�ล�ย ยูวีบีที่ผิวโลกจะมี
ปริม�ณเพิ่มขึ้นและเป็นอันตร�ยต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนยูวีเอนั้น (UV

A
 

คว�มย�วคลื่น > 320 น�โนเมตร) จะถูกบรรย�ก�ศของโลกส่ง
ผ�่นลงม�ยงัพืน้ผวิโลกทัง้หมดและมปีระโยชนต์อ่ก�รสร�้งวติ�มนิ
ดีในร่�งก�ยมนุษย์ 

5

5 10 15 20 25 30

5

15

20

25

30

35 UV

UV

C1

¤ÅÍäÃ´�ÍÐµÍÁ
·ÓÅÒÂâÍâ«¹

CFCs áµ¡µÑÇ·ÕèªÑé¹
ÊáµÃâ·Êà¿‚ÂÃ�

Á¹ØÉÂ�»Å‹ÍÂ CFCs
àª‹¹ CFCI3:CFC-11

ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡ÃÑ§ÊÕÍÑÅµÃÒäÇâÍàÅµ
µ‹ÍÊÔè§ÁÕªÕÇÔµà¾ÔèÁ¢Öé¹

ªÑé¹âÍâ«¹ºÒ§Å§·ÓãËŒÃÑ§ÊÕ
ÍÑÅµÃÒäÇâÍàÅµ·ÐÅØ¼‹Ò¹ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹

»ÃÔÁÒ³âÍâ«¹ (pressure, millipascal)

¤ÇÒÁ
ÊÙ§

(¡.Á.)

O2

C1

1

C1F

5

4

2

3

อุปกรณ์ก�รเติมโอโซน 

กร�ฟแสดงชั้นโอโซน
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packed tower หอบรรจุตัวกลาง, หอดูดกลืน 
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษท�งอ�ก�ศที่อยู่ในสภ�พก๊�ซหรือไอ ทำ�ง�น
โดยก�รฉีดพ่นของเหลวที่เป็นตัวดูดกลืนเหนือชั้นตัวกล�งซึ่งทำ�
หน�้ทีเ่พิม่พืน้ทีผ่วิสมัผสัใหก้�๊ซและของเหลวละล�ยหรอืทำ�ปฏกิริยิ�
กนัอย�่งตอ่เนือ่ง กระแสของก�๊ซทีป่นเปือ้นจะถกูนำ�เข�้ม�ท�งด�้น
ล่�งของหอและไหลขึ้นสู่ชั้นตัวกล�ง ขณะเดียวกัน ของเหลวที่เป็น
ตวัดดูกลนืจะถกูฉดีพน่และไหลม�จ�กด�้นบน ทัง้ก�๊ซและของเหลว
จะสัมผัสกันที่ผิวของตัวกล�ง ประสิทธิภ�พในก�รบำ�บัดขึ้นอยู่กับ
คว�มสงูของหอและตวักล�ง ก�รดดูกลนืจะเกดิขึน้ทัง้ท�งก�ยภ�พ
และท�งเคมี โดยทั่วไปมักใช้น้ำ�ในกรณีที่ก๊�ซปนเปื้อนนั้นส�ม�รถ
ละล�ยในน้ำ�ได้ เพร�ะห�ได้ง�่ยและมีร�ค�ถูก

pathogen เชื้อก่อโรค 
สิ่งมีชีวิตที่เป็นส�เหตุที่ทำ�ให้เกิดโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดใหญ่ 
ไทฟอยด์ ม�ล�เรีย เชื้อก่อโรคอ�จเป็นแบคทีเรีย ร� หรือไวรัส

perceived noise level (PNL, LPN) ระดับเสียงรับรู้
(พีเอ็นแอล, แอลพีเอ็น)
ระดบัคว�มดนัเสยีงทีแ่สดงถงึคว�มรูส้กึรำ�ค�ญของมนษุยเ์มือ่ไดย้นิ
เสียงที่คว�มถี่และระดับต่�งๆ กัน มีพื้นฐ�นม�จ�กค�่ระดับคว�ม
รำ�ค�ญท่ีใช้เป็นค่�พ้ืนฐ�นในก�รประเมินผลกระทบของเสียงเคร่ืองบิน 
ที่มีต่อมนุษย์ที่ค่�คว�มถี่ต่�งๆ

plume พลูม 
กลุ่มควันหรืออ�ก�ศเสียที่เห็นระบ�ยออกจ�กปล่องโรงง�นอย่�ง 
ต่อเนื่อง ในพลูมประกอบด้วยส�รมลพิษและส�รที่ไม่ใช่ส�รมลพิษ
ในสถ�นะฝุ่นละออง ก๊�ซ หรือ ไอ

Pollution Control Department กรมควบคุมมลพิษ
หน่วยง�นหนึ่งในกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม  
มีบทบ�ทและหน้�ที่ในก�รส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อม
และควบคุมมลพิษภ�ยในประเทศ ซ่ึงครอบคลุมถึง 1. ก�รกำ�หนด
ม�ตรฐ�นคุณภ�พต่�งๆ เช่น ม�ตรฐ�นคุณภ�พน้ำ�ในแม่น้ำ�ลำ�คลอง 
น้ำ�ทะเลช�ยฝ่ัง คุณภ�พอ�ก�ศในบรรย�ก�ศ 2. ก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น 
ควบคุมมลพิษจ�กแหล่งกำ�เนิด เช่น ม�ตรฐ�นน้ำ�ท้ิงจ�กอ�ค�รต่�งๆ 
น้ำ�ทิ้งจ�กโรงง�นอุตส�หกรรม และนิคมอุตส�หกรรม ม�ตรฐ�น 
ไอเสีย จ�กย�นพ�หนะต่�งๆ 3. ก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รคุณภ�พ 
ส่ิงแวดล้อมและม�ตรก�รควบคุมมลพิษ เช่น ก�รจัดก�รขยะมูลฝอย 
ก�รจัดก�รของเสียอันตร�ย ก�รประก�ศเขตควบคุมมลพิษ 4. ก�ร
ติดต�มตรวจสอบสถ�นก�รณ์มลพิษ ก�รรับเรื่องร�วร้องทุกข์ด้�น
มลพิษ และก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รส่งเสริมและรักษ� 
คุณภ�พสิ่งแวดล้อมด้�นก�รควบคุมมลพิษ

primary settling tank ถังตกตะกอนขั้นต้น
ถงัตกตะกอนถงัแรกทีใ่ชส้ำ�หรบัแยกสิง่สกปรกทีส่�ม�รถตกตะกอน
ได้ออกจ�กน้ำ�เสียก่อนผ่�นเข้�ไปในกระบวนก�รบำ�บัดขั้นที่สอง

primary treatment การบำาบัดขั้นต้น
ก�รบำ�บัดขั้นสำ�คัญขั้นแรก (และอ�จเป็นขั้นเดียว) ในขั้นตอนก�ร
บำ�บัดน้ำ�เสีย โดยทั่วไปมักเป็นก�รตกตะกอน หรือก�รกรองหย�บ 

privy ส้วมหลุม  
ห้องส้วมที่มีหลุมดินสำ�หรับรองรับสิ่งขับถ่�ยอยู่ข้�งใต้

public sewer ท่อระบายสาธารณะ  
ทอ่ระบ�ยน้ำ�ซึง่เปน็ส�ธ�รณปูโภคทีอ่ยูใ่นคว�มดแูลรบัผดิชอบของ
หน่วยง�นภ�ครัฐ

ÍØ»¡Ã³�´Ñ¡ÅÐÍÍ§

ËÑÇ©Õ´¹éÓ
ËÃ×ÍÊÒÃÅÐÅÒÂ
(Spray nozzle)

ÍÒ¡ÒÈÊÐÍÒ´

µÑÇ¡ÅÒ§

µÐá¡Ã§
ºÃÃ¨ØµÑÇ¡ÅÒ§

·Ò§à¢ŒÒÍÒ¡ÒÈàÊÕÂ

Ê‹Ç¹¾Ñ¡ÊÒÃÅÐÅÒÂ

หอบรรจุตัวกล�ง

pararosaniline พาราโรซานิลีน  
วิธีก�รวัดค่�ก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรย�ก�ศแบบอ้�งอิง  
โดยก�รดูดอ�ก�ศผ่�นส�รละล�ยโพแทสเซียมเททระคลอโร- 
เมอร์ คิ ว เ รต (po tass ium te t rach lo romercu ra te )  
เกิดเป็นส�รประกอบเชิงซ้อนไดคลอโรซัลไฟโทเมอร์คิวเรต 
(dichlorosulfito mercurate complex) ทำ�ปฏิกิริย�กับส�ร 
พ�ร�รอซ�นิลีน (pararosan i l ine) และฟอร์มัลดี ไฮด์  
(formaldehyde) เกิดเป็นสีของกรดพ�ร�รอซ�นิลีนเมทิล 
ซัลโฟนิก (pararosaniline methyl sulfonic acid) จ�กนั้นจึงวัด
คว�มส�ม�รถในก�รดูดซึมแสงที่ช่วงคลื่น 548 น�โนเมตร
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rating noise level (Lr) ระดับเสียงประเมิน (แอลอาร์)
ค�่ทีไ่ดจ้�กก�รคำ�นวณโดยคำ�นงึถงึปจัจยัต�่งๆ ทีม่ผีลตอ่ก�รรบกวน
ของเสียงที่มีต่อมนุษย์ เป็นตัวแทนค�่ระดับเสียงรบกวนต่อชุมชน 
ก�รกำ�หนดค่�แอลอ�ร์มุ่งประโยชน์ในก�รรักษ�ระดับเสียงพื้น
ฐ�นในชุมชนให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ และไม่ก่อ
คว�มเดือดร้อนรำ�ค�ญให้แก่คนในชุมชน ทั้งนี้แต่ละประเทศมีวิธี
ก�รประเมินค่�แตกต่�งกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยสภ�พแวดล้อมที่มี
ผลตอ่เสยีงรบกวนในชมุชน รวมถงึลกัษณะกจิกรรมและวฒันธรรม
ประเพณีของผู้คนในแต่ละท้องที่ด้วย

raw water น้ำาดิบ
น้ำ�ที่ยังไม่ผ่�นก�รบำ�บัดก่อนปล่อยทิ้ง หรือน้ำ�ที่ยังไม่ได้ปรับปรุง
คุณภ�พก่อนนำ�ไปใช้

หน่วยออสโมซิสผันกลับ

recycling การแปรใช้ใหม่
ก�รนำ�ของใช้แล้วหรือของเสียจ�กกระบวนก�รผลิตหรือกิจกรรม
ในชีวิตประจำ�วันกลับม�ใช้ใหม่โดยนำ�ม�แปรเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
หรือแปรเป็นวัตถุดิบในกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์เดิม นอกจ�กก�ร
แปรใช้ใหม่จะช่วยลดปัญห�ขยะในส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังชว่ยลดก�รใช้
ทรัพย�กรธรรมช�ติและลดก�รสิ้นเปลืองพลังง�นด้วย

reuse การใช้ซ้ำา
ก�รนำ�ของที่ผ่�นก�รใช้แล้วม�ใช้อีกโดยไม่ผ่�นก�รแยกหรือก�ร
บำ�บัด เช่น ก�รใช้น้ำ�ล้�งจ�นรดต้นไม้ รวมถึงก�รนำ�ภ�ชนะบรรจุ
ต�่งๆ กลบัม�ใชง้�นอกีครัง้ เชน่ ก�รนำ�ขวดน้ำ�หว�นม�บรรจนุ้ำ�ดืม่  

reverse osmosis (RO) ออสโมซิสผันกลับ (อาร์โอ) 
กระบวนก�รก�รกำ�จัดสิ่งปะปนในน้ำ� เช่น เกลือแร่ และจุลินทรีย์  
ที่อ�ศัยหลักก�รบังคับให้เกิดก�รย้อนกลับของปร�กฏก�รณ์ 
ออสโมซิส (osmos i s )  โดยก�รให้ คว�มดันไฮโดรลิ ก 
(hydraulic pressure) แก่ส�รละล�ยที่มีคว�มเข้มข้นสูง 
(หรือน้ำ�ที่มีก�รปนเปื้อน) เพื่อให้เกิดก�รออสโมซิสผ่�นเยื่อ
บ�ง (membrane) จ�กส�รละล�ยที่มีคว�มเข้มข้นสูงไป
ยั ง ส � รละล�ยที่ มี ค ว �ม เข้ ม ข้ นต่ำ �  ( ห รื อน้ำ � ที่ ไ ม่ มี ก � ร 
ปนเปื้อน) ทั้งนี้คว�มดันไฮโดรลิกที่ใส่เข้�ไปต้องมีค่�ม�กกว่� 
คว�มดันออสโมติก (osmotic pressure) จึงจะเกิดก�ร 
ออสโมซิสผันกลับ 
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ระบบแผ่นจ�นหมุนชีวภ�พ

rotating biological contactor (RBC) ระบบแผ่นจานหมุน
ชีวภาพ (อาร์บีซี)
ระบบบำ�บดัน้ำ�เสยีทีใ่หน้้ำ�เสยีไหลผ�่นตวักล�งรปูทรงกระบอกทีห่มนุ
ต�มแกนแนวนอนอยูใ่นถงับำ�บดั ในจงัหวะทีต่วักล�งหมนุขึน้พน้น้ำ�
จลุนิทรยีท์ีเ่ก�ะอ�ศยัอยูบ่นผวิตวักล�งจะไดร้บัออกซเิจนเพือ่ใชย้อ่ย
ส�รอินทรีย์ในน้ำ�เสีย 

ÍÒ¡ÒÈÊÐÍÒ´

·Ò§à¢ŒÒÍÒ¡ÒÈàÊÕÂ

ËÑÇ©Õ´¹éÓËÃ×Í
¢Í§àËÅÇ

เครื่องฟอกก๊�ซ

salinity ความเค็ม
ปริม�ณเกลือแร่ต่�งๆ ที่ละล�ยอยู่ในน้ำ� ใช้ในก�รวัดค่�คว�ม
เค็มของน้ำ� โดยคิดเป็นหน่วยน้ำ�หนักเป็นกรัมของส�รดังกล่�วต่อ
กิโลกรัมของน้ำ� หรือส่วนในพันส่วน (part per thousand, ptt) 
เกลือแร่ที่ละล�ยในน้ำ�ส่วนใหญ่เป็นโซเดียมคลอไรด์

scrubber, wet scrubber เครื่องฟอกก๊าซ, เครื่องฟอกก๊าซ
แบบเปียก
อุปกรณ์ควบคุมก�รฟุ้งกระจ�ยของฝุ่นละอองแบบไม่มีตัวกล�ง  
แตใ่ชว้ธิฉีดีพน่ของเหลว เชน่ น้ำ� ใหเ้ปน็หยดขน�ดเลก็ออกจ�กทอ่
ทีว่�งเปน็ชัน้ๆ ภ�ยในหอ หยดของเหลวจะตกลงสูด่�้นล�่งสวนท�ง
กับกระแสอ�ก�ศที่มีฝุ่นละอองปนเปื้อนซึ่งไหลเข้�ม�ท�งด้�นล่�ง
ของหอ ฝุ่นละอองจะรวมตัวกับหยดของเหลวและมีขน�ดเพิ่มขึ้น
จนตกลงม�รวมกันที่ด�้นล�่งของหอ
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sound level, noise level ระดับเสียง 
ระดบัเสยีงซึง่นยิมใชแ้ทนคำ�ว่�ระดบัคว�มดนัเสยีงและระดบัคว�ม
เข้มเสียง 

statistical level (Ln) ระดับเสียงที่ร้อยละ n (แอลเอ็น)
ระดับคว�มดันเสียงที่ร้อยละ n ของระยะเวล�ที่ทำ�ก�รตรวจวัด 
หรือร้อยละ n ของจำ�นวนข้อมูลที่ทำ�ก�รตรวจวัด ตัวอย่�งเช่น
ระดับเสียงที่สูงกว่�ค่� L90 อันเป็นระดับเสียงซึ่งร้อยละ 90 ของ
เวล�ที่ทำ�ก�รตรวจวัดหรือร้อยละ 90 ของจำ�นวนข้อมูลที่ทำ�ก�ร
ตรวจวัดทั้งหมดมีค่�เกินกว่�ค่� L90 (เสียงพื้นฐ�นในม�ตรฐ�น
เสียงรบกวนของไทย) หรือสูงกว่� L10 อันเป็นระดับเสียงซ่ึงร้อยละ 
10 ของเวล�ที่ทำ�ก�รตรวจวัด หรือร้อยละ 10 ของจำ�นวนข้อมูล
ทีท่ำ�ก�รตรวจวดัทัง้หมดมคี�่เกนิกว�่ค�่ L10 ประเทศองักฤษเคยใช ้
L10 ถว่งน้ำ�หนักแบบ A ในก�รตรวจวัดและประเมินระดับเสียงใน
บริเวณที่มีก�รจร�จรหน�แน่น  

sulfur dioxide ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ส�รมลพิษหลักท�งอ�ก�ศชนิดหนึ่ง สูตรเคมี SO

2
 เป็นก๊�ซไม่มีสี 

ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเริ่มส่งกลิ่นเมื่อมีระดับ
คว�มเข้มข้น 0.3 ถึง 1 ส่วนในล้�นส่วน และจะมีกลิ่นฉุนแสบ
จมูกเมื่อมีระดับคว�มเข้มข้น 3 ส่วนในล้�นส่วน เมื่อเวล�ผ่�นไป
ซลัเฟอรไ์ดออกไซดจ์ะเปลีย่นเปน็ซลัเฟอรไ์ทรออกไซด ์กรดซลัฟวิรกิ 
และเกลือซัลเฟต แหล่งกำ�เนิดก๊�ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ส่วนใหญ่คือ
กำ�มะถันที่เผ�ไหม้อยู่ในเชื้อเพลิงจ�กปิโตรเลียมและถ�่นหิน 

suspended solids (SS) ของแข็งแขวนลอย (เอสเอส)
ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ�หรือน้ำ�เสีย ส�ม�รถกำ�จัดได้โดย 
ก�รกรอง 

total organic carbon (TOC) อินทรีย์คาร์บอนท้ังหมด (ทีโอซี) 
ค�่คว�มสกปรกของน้ำ�เสยี วดัจ�กส�รประกอบอนิทรยีท์ีม่คี�รบ์อน
เป็นองค์ประกอบหลัก ส�ม�รถวิเคร�ะห์ผลได้รวดเร็วกว�่ค่�บีโอดี  
(ดู biochemical oxygen demand)

total solids ของแข็งทั้งหมด  
ผลรวมระหว่�งของแข็งละล�ยน้ำ�กับของแข็งไม่ละล�ยน้ำ�

turbidity ความขุ่น  
สภ�พน้ำ�หรือน้ำ�เสียที่มีส�รแขวนลอย ทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยแสง
หรือก�รดูดแสง ยังอ�จหม�ยถึงปริม�ณส�รแขวนลอยละเอียดที่
อยู่ในของเหลวด้วย

sediment ตะกอน
ของแขง็ซึง่เปน็ส�รแขวนลอยในของเหลวทีต่กจมลงสูเ่บือ้งล�่ง รวม
ถงึสส�รหรอืส�รอนิทรยีท์ีเ่คลือ่นย�้ยจ�กแหลง่เดมิเนือ่งจ�กกระแส
ลมหรือกระแสน้ำ�พัดพ�ไป และตกค�้งอยู่บนพื้นผิวโลกทั้งที่อยู่สูง
และต่ำ�กว�่ระดับน้ำ�ทะเล

seepage การรั่วซึม
ก�รสูญเสียน้ำ�โดยก�รรั่วซึมออกจ�กท�งน้ำ� คลอง หรืออ่�งเก็บน้ำ� 
เป็นต้น 

seepage pit หลุมซึม 
หลุมที่ขุดขึ้นสำ�หรับระบ�ยน้ำ�ทิ้งให้ซึมลงในดิน

self-purification การฟอกตัวเอง
ก�รที่น้ำ�สะอ�ดขึ้นได้เองโดยกระบวนก�รต�มธรรมช�ติที่เกิด
ขึ้นในแหล่งน้ำ� มีผลทำ�ให้จำ�นวนแบคทีเรียลดน้อยลง ค่�บีโอดี  
(ดู biochemical oxygen demand) อยู่ในระดับที่น่�พอใจ ส่วน
ประกอบของส�รอินทรีย์มีลักษณะคงตัว และออกซิเจนในน้ำ�ที่สูญ
เสียไปได้รับก�รทดแทน 

septic tank บ่อเกรอะ
บ่อบำ�บัดน้ำ�เสียแบบไร้อ�ก�ศ 

sewage น้ำาเสีย (ในท่อ) 
น้ำ�ที่ผ่�นก�รใช้จ�กชุมชนแล้วไหลม�รวมกันก่อนจะไหลออกจ�ก
ชุมชนไปต�มท่อระบ�ย ปัจจุบันมักใช้คำ�ว�่น้ำ�ทิ้ง (wastewater)

sewer ท่อระบาย   
ท่อสำ�หรับระบ�ยน้ำ�เสียหรือน้ำ�ฝน โดยม�กอยู่ใต้ดิน  

sludge กากตะกอน 
ของแข็งที่แยกออกจ�กน้ำ�หรือน้ำ�เสียและจมสะสมตัวอยู่เบื้องล่�ง 
ของแข็งที่เกิดขึ้นเนื่องจ�กก�รบำ�บัดโดยวิธีก�รท�งเคมีและตก
ตะกอน กลุ่มจุลินทรีย์ในระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบชีววิทย�

solubility สภาพละลายได้ 
ปริม�ณสูงสุดที่ส�รส�ม�รถละล�ยในของเหลวที่สภ�วะหนึ่งๆ 

sound exposure level (SEL) ระดับเสียงท่ีได้รับ (เอสอีแอล) 
ค่�ระดับเสียงท�งทฤษฎีที่ใช้ในก�รอธิบ�ยระดับเสียงคงที่ในเวล�  
1 วิน�ทีโดยรวมพลังง�นเสียงทั้งหมดในช่วงเวล�สั้นๆ ที่ตรวจวัด
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NORTH

SOUTH

Resultant Vector

176 deg-24%

WEST EAST

WIND SPEED
(Knots)

Calms: 2.80%

>= 22

17 - 21

11 - 17

7 - 11

4 - 7

1 - 4

15%

12%

3%

9%

6%

venturi scrubber เครื่องฟอกเวนจูรี 
อุปกรณ์ควบคุมฝุ่นละอองที่มีท�งเข้�ของอ�ก�ศเป็นคอคอด 
(venturi) ทำ�ใหค้ว�มเรว็อ�ก�ศเพิม่สงูขึน้อย�่งม�ก เมือ่ฉดีพน่น้ำ�ไป
ปะทะกบัอ�ก�ศทีต่ำ�แหนง่คอคอด กระแสน้ำ�จงึแตกเปน็ฝอยน้ำ�หรอื
หยดน้ำ�ขน�ดเล็กม�ก ทำ�ให้หยดน้ำ�สัมผัสกับฝุ่นละอองได้ม�กขึ้น
เมื่อไหลผ่�นคอคอดไปแล้ว พื้นที่หน้�ตัดของอ�ก�ศจะขย�ยออก
เท�่เดมิ คว�มเรว็ของกระแสอ�ก�ศและหยดน้ำ�จะลดลงอย�่งม�ก
จนตกลงสู่ด้�นล่�ง ก่อนจะถูกดูดวนกลับไปใช้อีกครั้ง ส่วนอ�ก�ศ
สะอ�ดจะหมนุวนออกท�งด�้นบน ประสทิธภิ�พในก�รจบัฝุน่ละออง
ของระบบน้ำ�ขึ้นอยู่กับคว�มเร็วอ�ก�ศเป็นสำ�คัญ

volatile organic compounds (VOCs) สารอินทรีย์ไอระเหย 
(วีโอซี)
กลุ่มส�รประกอบอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอกระจ�ยตัวไปในอ�ก�ศได้
ในอณุหภมูแิละคว�มดนัปกต ิโมเลกลุสว่นใหญป่ระกอบดว้ยอะตอม
ค�ร์บอนและไฮโดรเจน อ�จมีออกซิเจนหรือคลอรีนร่วมด้วย จัด
เป็นส�รมลพิษท�งอ�ก�ศที่ต้องควบคุมดูแลอย่�งเคร่งครัดเมื่อมี
ก�รทำ�ง�นที่เกี่ยวข้องกับตัวทำ�ละล�ยที่เป็นส�รประกอบอินทรีย์
ระเหย เช่น เบนซีน ไซลีน ทอลิวอีน (toluene) สไตรีน (styrene)
ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) และ เพอร์คลอโรเอทิลีน เป็นต้น

weighted sound (pressure) level ระดบัเสยีงแบบถว่งน้ำาหนกั
ระดับเสียงที่ ได้จ�กก�รวัดที่มีก�รถ่วงน้ำ �หนักคว�มถี่ด้วย
วัตถุประสงค์ต่�งๆ กันในแต่ละช่วงคว�มถี่ เช่น ก�รถ่วงน้ำ�หนัก
แบบ A จะให้ผลคล้�ยกับก�รได้ยินของเซลล์ขนในหูของมนุษย์
ม�กทีส่ดุ ในขณะทีก่�รถว่งน้ำ�หนกัแบบ C เหม�ะสำ�หรบัก�รศกึษ�
เรื่องเสียงคว�มถี่ต่ำ� 

wetland พื้นที่ชุ่มน้ำา  
พื้นผิวดินที่มีน้ำ�ขังอิ่มตัวไม่ลึกนัก มีพืชน้ำ�ขึ้นงอกง�ม และมีระบบ
นเิวศทีเ่ปน็ไปต�มธรรมช�ต ิพืน้ทีชุ่ม่น้ำ�มคีว�มส�ม�รถในก�รบำ�บดั
น้ำ�เสียแบบชีววิทย�โดยอ�ศัยพืช สัตว์ จุลินทรีย์ที่อ�ศัยในพื้นที่ 
รวมถึงดินเป็นตัวบำ�บัด 

wind rose ผังลม 
แผนภูมิแสดงคว�มถี่ของขน�ดคว�มเร็วลมและทิศท�งลมที่เกิด
ขึ้นในบริเวณหนึ่งๆ ในช่วงเวล�ที่ต้องก�รศึกษ� ผังลมอ�จจำ�แนก
ทิศท�งลมออกเป็น 8 ทิศ หรือ 16 ทิศ

เครื่องฟอกเวนจูรี

ผังลม

อ�ก�ศ+ฝุ่นละออง

อ�ก�ศสะอ�ด

ตะกอนฝุ่น
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10-wheel truck 116

A 
abandon  18
aboveground storage tank 162
absorbent 116
absorption  66, 270
acetogenesis  206
acetogenic bacteria  206
acid catalysis  206
acid gas 66
acid rain  270
acid value  206
acidity  270
acidizing  18
acidogenesis  206
activated alumina   66
activated carbon  66, 270
activated sludge (AS)  270
acute effect  270
acute toxicity  206
adaptation  206
additive 116, 162
additive injection 116
adsorption  66, 270
aerated lagoon  270
aerobic digestion  271
aerosol  271
agricultural residue  206
air drilling  18
air filter  162
air gun  18
air hose  162
air hose gauge  163

Index
air pollutant  271
air pressure grease pump  163
air pump  163
air quality  271
air separator 117
alcohol  206
aldehyde emission 271
algae 207
alicyclic hydrocarbon 66
aliphatic hydrocarbon 67
aliphatic hydrocarbon (saturated)  67
aliphatic hydrocarbon (unsaturated)  67
aliphatics 67
alkalinity  271
alkanes  67
alkanolamine process 67
alkenes  68
alkylation 68
alkylation process  68
alkynes  68
alluvial fan 19
alluvial plain  19
alluvial terrace  19
alluvium  19
alternative energy  208
alternator  208
ambient temperature 117
American Petroleum Institute (API) 68, 163
American Society for Testing and  
Materials (ASTM) 68
amine   69
ammonification  271
anaerobic  19
anaerobic contact process 271
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anaerobic digestion  208, 271
anaerobic filter   271
anaerobic fixed-film reactor (AFFR)  208
anaerobic pond  272
anaerobic waste treatment   272
anticline  19
antifoaming agent  163
antiknock agent  69
antioxidant  208
API (American Petroleum Institute) 20
API Diesel Engine Specification  163
API Gasoline Engine Specification  164
API Gravity ( ํAPI)  69
API Standard  164
aquaculture  208
arbitrage  164
arenaceous rock  20
aromatic base oil  164
aromatic hydrocarbon 69
aromatics 69
artificial lift  20
ash  208
ash content  208
asphalt  69, 164
asphalt blowing 70
asphaltene 70
assimilative capacity 272
associated natural gas  70
atmospheric distillation  90
atomic absorption spectrometer 272
auto tankage 117
automatic car wash  164
automatic tank dipping 117
automatic tank gauge (ATG) 165
automation system  165
automotive LPG market  165
automotive lube market  165
autotrophic organism  208
aviation fuel    70
azeotropic distillation  209
 
B 
backcourt  165
backcourt service  165
bag filter 272
bagasse  209
balance phase  165
ballast water 118
barge 20, 118
barge transport 118

barrel (bbl)  71, 165
barrels of crude oil equivalent   71
barrels per day (BBL/D, BPD)  71, 166
base catalysis  209
base oil 71, 166
basement  21
basin  21
batch process  209
bearing  166
benchmark crude 166
Benfield process  71
benzene 72
benzene-toluene-xylenes (BTX) 72
benzin  92, 176
bi-fuel engine  166
bill of lading (BL) 118
bioalcohol  209
biochemical oxygen demand (BOD)  272
biodegradation 209
biodiesel 166, 209
bioethanol 209
biofilter   272
biofuel  210
biogas  211
biological energy conversion process 212
biomass  212
biomass to liquid (BTL)  213
biome 213
bioplastic  213
biopolymer  213
biosphere  213
bitumen  21, 69, 164
blending  72
blending tank 118
block train 118
blowout  21
blow out preventer (BOP)  21
blown asphalt 73
blown bitumen 73
blue green algae 213
boiler  214
boiling range  73
bollard protector 166
bomb calorimeter  214
Bongkot field 22
bottom loading 119
braided stream (river)  22
branded service station  167
break fluid  167
breathing loss 119

briquette  214
british thermal unit (Btu)  22
bromine number  73
bubble cap tray 73
buffer zone 272
bullet tank 119
bumper post 166
bund wall 119
burst test  167
butane  73
butane splitter 73
butene 73
butylene  73

C 
calibration  272
calibration container  167
calibration stick 168
calorie 73
calorific value  93
canopy  168
cap rock  22
car care business  168
carbon  214
carbon black  74
carbon budget  214
carbon credit  272
carbon dioxide  74, 272
carbon footprint (CF) 273
carbon monoxide  74, 273
carbon residue  74, 214
carbon trading  273
carbonate hardness  273
carbonate rock  22
carburetor  168
carcinogen  273
cargo line 119, 146
cascade refrigeration  74
cascade tray 75
casing  23
cassava 214
cassava chip  215
castor  215
castor oil  216
catalysis  75
catalyst 75, 216
catalyst deactivation 76
catalyst stripping 76
catalytic cracking  76
catalytic incinerator 273
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commercial natural gas 106
common product pipeline 119
composting  274
compressed natural gas (CNG) 78
compressibility factor 79
compression platform (CP)  24
compressor  169
compressor station 79
concession  24
concessionaires  24
condensate  24, 80
condition-based maintenance (CBM)  169
conductor pipe  24
cone roof tank 120
Conradson carbon test 80
continuous catalyst regeneration 
process (CCR) 80
continuous emission monitoring 
systems (CEMS)  274
continuous process  219
conversion process 77
cooling tower  81, 274
cooling water  274
copper-strip corrosion  219
copper sweetening 81
core sample  25
corn  219
corrective maintenance  169
corrosion 81
cracked gasoline 81
cracking 81
criteria air pollutant  275
critical interface 121, 132
cross promotion  169
crude desalting 81
crude oil  82
crude oil assay 82
crude oil production process 25
cryogenic process 82
cryogenic refrigeration 82
cut 82
cut point  82
cuttings  25
cyclic compound  82
cyclic hydrocarbon 82
cyclization   82
cycloalkanes  98
cyclone  275
 
D 

catalytic reforming   76
catforming 76
cathodic protection 76
caustic potash 242
caustic soda 249
cellular respiration  216
cellulase  216
cellulose  216
cementing  23
centipoise 76
centistoke 76
central processing platform (CPP)  23
central receiver 217
centrifugal dewatering  274
centrifugal pump  274
cetane 169
cetane index (CI)  76
cetane number  76, 169, 217
chemical octane number 77
chemical oxygen demand (COD)  274
chemical process   77
chemical reaction 77
chemiluminescence   274
chemisorption 77
chlorination  274
chlorofluorocarbon (CFC)  274
christmas tree  23
chromatographic adsorption 77
clarified oil 77
claus process  77
clay  24
claystone 24
clean development mechanism (CDM)  274
cloud point   78, 218
coagulation  274
coal to liquid (CTL)  218
coastal plain  24
coconut  218
coconut biodiesel  218
coconut oil  218
cogeneration system  219
coke  78
coker number 78
cold flow  219
cold work 119
coliform-group bacteria   274
combustible liquid 78
combustion  219
commercial crude inventory  169

dam  220
dark respiration  220
data acquisition  55
data interpretation 55
data processing  56
day-night sound (pressure) level (Ldn) 275
dead stock 121
dearomatizing 82
deasphalted oil 83
deasphalting  83
debottlenecking 83
debutanization 83
decarbonizing 83
decibel (dB) เดซิเบล  275
decoking 83
decolorizing 83
dedicated product pipeline 121
deethanization  83
deforestation  221
degassing 84
degumming  221
dehydrating agent 84
dehydration  84
dehydrocyclization  84
dehydrogenation  84
delayed coker 84
delivery pipe 121
delivery window 121
demethanization  85
demethylation 85
demurrage 121
density  221
Department of Mineral Fuels  26
depentanization 85
depot envelop 122
depot layout 122
depot legislation 122
depot tariff 122
depot type 122
depropanization 85
desalting  85
desorption 85
despatcher 123
despatching 123
desulfurization 85
desulfurization process  275
development well 26
deviated drilling 26
dewaxed oil 85
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dewaxing 85
dextrose equivalent (DE)  221
diaphragm pump  169
diesel dual-fuel engine  169
diesel fuel 85, 170
diesel index (DI) 86
diesel knock 86
diesel oil  85
diesohol  221
different valve gas tank  170
diglyceride 260
dimethyl ether (DME)  221
dioxins  276
dip hatch 123
directional drilling 26
discharge line 121, 123
dispatcher 123
dispatching 123
dispenser sump 170
dispensing pump  171
dispersant 123
dispersion  276
displacement loss 124
dissolved oxygen (DO)  276
dissolved solid (DS)  276
distillates  86
distillation curve 86
distillation range  86
distribution cost 124
doctor sweetening  86
doctor test 86
dolomite  27
dolphin 124
domestic wastewater 276
double wall tank  171
downcomer 86
downstream petroleum industry 87
downwash  276
drain   277
drain point 124
drill pipe  27
drill ship  27
drilling  28
drilling bit  28
drilling fluid 29
drilling mud  29
drillstem test (DST)  30
driveway cone  171
drop feed lubrication  171

drum 124
drum filling 124
dry adiabatic lapse rate  277
dry deposition  277
dry gas 87, 96
dry stock  171
dump pump  171

E 
E20  172
E85  172
effective perceived noise level (EPNL) 277
electrostatic precipitator (EP, ESP) 277
emergency instructions 124
emergency shutdown system 87
emergency stop 124
emergency vent  200
emission 87
emission index 277
emission inventory  278
emission standard 278
emulsion  221
energy crop  221
Energy Policy and Planning Office  
(EPPO)  172
engler distillation 87
Environment Protection Agency (EPA) 278
epidemiology  278
equalizing tank  278
equivalent sound (pressure) level  
(Leq 24-hr) 278
Erawan field 31
escherichia coli (E.Coli)  279
ester  221
ethane  87
ethanol 172, 209, 221
ethanol production  221
ethanolamine 87
ethene 88
ether 87
etherification 87
ethyl alcohol  172
ethyl chloride 87
ethyl tertiary butyl ether (ETBE) 88, 222
ethylbenzene 87
ethylene  88
ethylene glycol 88
Euro 4  172
European Committee for Standardization 

(Comité Européen de Normalisation, 
CEN) 222
evaporation 88
excess air  279
exploration block   31
exploration well 33
exploratory well  33
explosimeter 125
explosion proof 125, 200
explosion proof flashlight  172
explosion proof motor  173
explosion proof terminal box  173
explosive limit 88, 125
external floating roof 126
extra heavy oil 88
extraction 89

F 
facilities  173
fatty acid  222
fault  33
feedstock  89
fender 126
fermentation  222, 279
field 33
filter 126
filter mud 222
filter-press cake  222
filtration  89
fire classification 126
fire hose 127
fire hydrant system 127
fire point  89
fire safety 128
fire triangle 128
fire water main 128
fire water tank 128
firewall  173
Fischer-Tropsch synthesis 223
fishing  33
fixed mixer  173
fixed roof tank 120, 128
flammability limit 88
flammability range 88
flammable liquid  89
flare 34, 279
flare platform (FP)  34
flaring  34
flash point 89, 223
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flax 234
floating production storage and 
off-loading (FPSO) 34
floating roof 128
floating storage off-loading (FSO) 34
floating storage unit (FSU)  34
floating suction 128
flood lubrication  173
flood-plain 34
flood-plain deposit  34
flow limiter  173
flow meter  173
flow rate  174
flue gas  89
flue gas desulfurization (FGD)  279
fluid catalytic cracking (FCC)  90
fluidized bed combustion 223
flushing oil  174
fluvial deposit  34
foot valve 129
forecourt  174
forecourt service  174
foreign exchange (FOREX) 174
fossil 34
fractional distillation  90
fractionating column 91
franchise  174
franchise agreement 174
franchise fee  174
franchisee  174
franchisor  174
fuel  174
fuel gas  92
fuel oil  92, 175
Fuel Pipeline Transportation Limited 
(FPT) 129
fuel strainer  175
fugitive emission 279
full trailer 129
full-time employee (FTE)  175
fumigation system  175, 181

G 
gangway 129
gantry 129, 134
gas and condensate production 
process 34
gas chromatography 224
gas engine 224
gas factory  175

gas field  35
gas free 129
gas oil  92
gas oil ratio  92
gas production process 36
gas separation   92
gas shop  175
gas to liquid (GTL)  224
gas turbine engine  224
gasohol  176, 224
gasohol 91  176
gasohol 95  176
gas-oil separator  92
gasolene 176
gasoline 92, 176
gasoline 91  176
gasoline 95  176
gasoline gauging paste  176
gauge stick 168
Gaussian dispersion  279
gear oil  177
general market  177
generator  177, 225
geologic map  36
geologic time scale  37
geological survey  38
geophone 38
geophone array 38
geophysical survey  38
geothermal energy  225
global positioning system (GPS) 130
glycerine 226
glycerol 226
glycolysis  226
government reserve  177
grab sample  280
graben  38
gravimetric method   280
gravity flow 130
gravity settling chamber  280
grease  177
grease trap  280
grease types  177
green algae  226
green oil  178
greenhouse effect  280
greenhouse gas  280
grid  227
grid-connected system 227
gross marketing margin (GMM)  178

gross refining margin (GRM)  178
ground level ozone 280
grounding cable 130
grounding wire 130
groundnut 228
groundnut oil 228
G-store (gas station store)  178
gum  228
 
H 
hand operated grease pump  178
hand operated oil bucket pump 178
hand rotary pump  179
hazardous area 130
hazardous area classification 130
hazardous atmosphere 130
hazardous waste 130
head count  179
heat exchanger  92
heat transfer 93
heating value 93
heavy crude     93, 179
heavy crude oil 93, 179
heavy distillate  93
heavy duty motor oil (HDMO)  179
hemicellulose  229
heterogeneous catalysis  229
heterotrophic organism  229
high pressure sodium lamp  179
high pressure tank 130, 179
high pressure water pump  179
highway sign 179
hoist  179
homogeneous catalysis  229
horizontal tank 130
horizontal well drilling  39
hose  180
hose swivel  180
hot work 131
hydraulic oil  180
hydraulic power steering fluid  180
hydrocarbon compound 93
hydrocarbons  93
hydrocracking 93
hydrodemetalization  93
hydrodenitrogenation  94
hydrodeoxygenation  94
hydrodesulfurization (HDS)  94
hydroelectricity  229
hydroforming  94
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hydrogen sulfide 94
hydrogenation  94
hydrolysis  230
hydrolytic bacteria  230
hydrometer  180
hydrophone  39
hydropower  230
hydropower resettlement   230
hydroskimming refinery 95
hydrotreating  95

I 
identification sign (ID sign)  181
import parity price  181
impurities 95
incomplete combustion  231
independent oil  181
induction generator  231
industrial lubricant market  181
industrial oil market  181
industrial oil product  181
inhibitor sweetening  95
initial reserves  39
in-line blending 131
inorganic compound 95
insulating flange 131
intelligent pig 131
interface 132
internal combustion engine  231
internal floating roof 132
internal tank coating 132
International Association of Ports and- 
Harbours (IAPH) 132
International Chamber of Shipping 
(ICS) 132
International Maritime Organization 
(IMO) 132
International Safety Guide for Oil- 
Tankers and Terminals (ISGOTT) 132
intrinsically safe equipment 132
inversion  282
iodine value  232
isomerization  96
iso-octane 191
isopleth  282
 
J 
jack-up rig  39
jatropha 232
jatropha oil  232

jet engine  234
jetty 132
joint venture (JV) depot 133
 
K 
kerogen  39
kerosene  96, 181
kick  39
kilo barrels per day (KBD)  181
kiosk  181
Kyoto Accord 282
 
L 
lagoon 282
lambda feedback control 181
land rig  40
landfill gas to energy  234
leaching  282
lead  40, 282
leakage flow rate 181
lean gas 96
legacy system  181
life cycle analysis (LCA)  282
life cycle costing (LCC)  282
light crude   96
light crude oil 96
light distillate  96, 181
lightering 133
lignin  234
lignocellulose  234
limestone  40
line leak detector 181
line survey  40
linolenic acid methyl ester   234
linseed 234
linseed oil  234
liquefaction  234
liquefied petroleum gas (LPG)   96, 182
living quarter platform (LQ)  40
loading area  182
loading arm 133
loading note 134
loading rack 134
long haul 134
long residue 105
loudness  282
lower explosive limit (LEL) 134
loyalty program  182
LPG cylinder 134
LPG dispenser  182

LPG engine  182
LPG engine system  182
LPG filling plant 135
LPG nozzle  182
LPG station 183
LPG station permit  183
LPG storage tank 135
LPG tank for automotive market 183
LPG truck 135
lube oil 96
lube pit  183
lube shop 194
lube tag  183
lubricant 96
lubricant base oil  71, 166
lubricant display  191
lubricating oil 96
lye 249
 
M 
magnetic breakaway  184
maintenance plan  184
major oil brand 184
Malaysia-Thailand Joint Authority 
(MTJA)  41
Malaysia-Thailand Joint Development- 
Area (MTJDA)  41
manhole  184
manioc 214
manometer 136
marine loading arm 136
marine loading hose 136
marine oil  184
marine oil market  185
marketing margin  185
marsh gas  42
mash 235
maturity  42
maximum sound level (Lmax)  282
membrane pervaporator  235
mercapsol process  96
mercaptan  97
Merox process  97
metal halide lamp  185
meta-xylene  97
meter 137
meter accuracy 137
methane  97
methanogenesis  235
methanogenic archaebacteria 235
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methyl tertiary butyl ether (MTBE)  97, 185
micro hydropower   235
middle distillate 97
migration  42
milk run 137
million barrels per day 
(mmbpd, MBPD)  185
mineral base oil  185
mini hydropower  235
minimum sound pressure level (Lmin)  283
minor oil brand 185
mixer  185
mixer & lambda control  186
mixing height  283
mobile air dispenser  186
mobile laboratory  186
mobile rig 52
mobile training  186
mobile unit  186
moisture content  235
molasse 235
molecular sieve  97
molecular sieve dehydrator (MSD)  236
monoglyceride  260
mono-grade oil 195
monosaccharide 236
mooring bollard 137
motor octane number (MON) 98
multi-grade oil  186
multi-point injection system (MPI)  187

N 
nacelle   236
naphthenes 98
naphthenic base oil  187
napier grass  237
natural gas  42, 98
natural gas dehydration 98
natural gas for vehicles (NGV)  99, 187
natural gas impurities  99
natural gas liquid (NGL)  99
natural gas pipeline system  43
natural gas separation 92
natural gasoline 99
n-cetane 169
negative lag  187
new to industry (NTI) 187
NGV business  187
NGV dispenser  187
NGV engine  188

NGV station  188
NGV station permit  188
NGV tank  188
NGV tank installation  189
NGV tank standard  189
NGV tank type  189
NGV/CNG nozzle  190
nitrogen compound in crude oil  99
nitrogen oxide (NOx) 283
nitrogen test  190
noise exposure forecast (NEF)  283
noise level  289
noisiness (Ni)  283
non-dispersive infrared detection 
(NDIR)  283
non-fuel margin (NFM)  190
non-operating earning  190
normal paraffins  99
notice of readiness (NOR) 138
nozzle  190
nozzle guard  190
nuclear energy   237
 
O 
ocean energy   238
ocean thermal energy conversion 
(OTEC)   238
octane 191
octane number  99, 191
odor threshold  283
off-grid system 238
offshore drilling rig  44
oil  191
oil boom 138
oil bucket pump 178
Oil Companies International Marine- 
Forum (OCIMF) 139
oil field  45
oil fields in Thailand 45
oil filter  191
oil fund  191
oil interceptor 139
oil logistics 139, 141
oil merchandiser 191
oil palm  238
oil refining process 99
oil seep 47
oil shale  47
oil skimmer 139
oil smuggling  192

oil spill 140
oil spill clean-up strategy 140
oil spill emergency response 140
oil spill prevention 140
oil stress index  192
oil tanker 141
olefin 100
oligosaccharide  238
on-grid system 227
operating earning  192
operating expense (OPEX)  192
operation manual 141
operator  47
Organization of Petroleum Exporting- 
Countries (OPEC) 100
original enhance manufacture (OEM)  192
ortho-Xylene 100
outsource  192
overfill protection 141
overfill protection system  192
oxidation pond 285
oxygen compound in crude oil  100
oxygen demand   285
oxygen-sag curve  285
ozonation  285
ozone layer  285
 
P 
packed tower  286
palm oil  239
parabolic dish power system   240
parabolic trough power plant 241
paraffin wax 111
paraffin-based crude oil   100
paraffinic base oil  192
paraffinic crude oil 100
paraffinic hydrocarbons 100
paraffins 100
pararosaniline  286
para-Xylene  101
parex process 101
passenger car motor oil (PCMO)  192
pathogen  286
peanut 228
peanut oil 228
pentane   101
perceived noise level (PNL, LPN)  286
perforation 49
permeability  49
petroleum  49, 101
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petroleum coke 101
Petroleum Committee 49
petroleum contractor 50
petroleum income tax  50
petroleum logistics 141
petroleum measurement table 141
petroleum system  50
petroreum wax 111
phenol 101
phospholipid 241
phosphorus 241
photovoltaic cell 250
physic nut 233
physical adsorption  101
physical loss 142
pipe inspection gauge (PIG) 142
pipeline  51
pipeline inspection gauge (PIG)  51
pipeline natural gas 106
pipeline transport 142
pipeline-fed depot 143
plain  52
plain bearing  192
plan board 143
plankton  52
plasma arc  241
plateau  52
play 52
plume  286
Pollution Control Department 286
polyhydroxyalkanoates (PHA) 242
polylactic acid (PLA)  242
polymer  102
polymerization  102
polysaccharide 242
polyvinyl chloride (PVC) 102
PONA analysis  102
porosity  52
portable rig 52
positive lag  192
potash lye  242
potassium hydroxide 242
pour point  102, 243
power take-off (PTO) 143
premium  192
pressure drop  102
pressure swing adsorption (PSA) 102
pressure tank  193
pressure washer hose  193
pressure-vacuum valve 143

pressure-volume-temperature- 
correlation 102
pressurized fuel tank 183
preventative maintenance (PM)  193
price leader  193
price sign  193
primary drive  53
primary recovery  53
primary settling tank  286
primary transport 143
primary treatment  286
privy  286
proactive maintenance  193
probe  193
process control 103
processing platform (PP)  53
product conductivity 144
product loss control 144
product pipe 144
product pump 144
production area  53
production sharing contract (PSC)  53
propane 103
propane decarbonizing 103
propane dewaxing 103
propene 103
propylene 103
prospect  53
protest letter 144
public sewer  286
pulser  193
pump attendant  194
pump calibration  194
pump house 144
pump price 194
pump room 144
pump storage 243
pump sump 170
pump unit  194
PV cell  250
PV valve 145
PV vent 145
pygas 103
pyrolysis 243
pyrolysis gasoline 103

Q 
quota  194

R 

rail tank wagon 145
rail transport 145
rail-fed depot 145
ramjet  245
rankine cycle 103
rapeseed oil  245
rating noise level (Lr)  287
raw natural gas 104
raw water  287
Rayleigh distribution  246
reboiler 104
receiving pipe 146
recovery factor 104
recycling  287
reduced crude 105
refinery certificate 146
refinery gas 92, 104
refining  104
refining process  99
reflux 104
reflux ratio   104
reforming   105
reforming process  105
refrigerant 105
refuse-derived fuel (RDF)  246
reid vapor pressure (RVP)  105
relaxation time 146
renewable energy  246
research octane number (RON)  105
reserve  53
reserved area  54
reservoir  54
reservoir rock  54
residue 105
restricted area 146
retail lubricant shop 194
retail price  194
reuse   287
reverse osmosis (RO) 287
rig  54
ring compound 105
ring main 128, 146
riser platform (RP)  54
roller bearing  194
rotating biological contactor (RBC)  288
Royal Chitralada Project  247
royalty  54
run-of-river hydropower plant   247
 
S 
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saccharification  248
safe area 146
safety distance 146
sales gas 106
salinity  288
sand bar  54
sand box 146
sand bucket 146
sand trap  195
sandstone  54
sanitary wastewater 276
saturated fatty acid  248
scheduler 146
scheduling 147
scrubber 106, 288
sea-fed depot 147
seal 55, 147
secondary recovery  55
secondary transport 147
sediment  289
seepage  289
seepage pit  289
seismic acquisition 55
seismic interpretation 55
seismic processing 56
seismic survey  56
seismic vessel  56
self-purification  289
semi-submersible rig 56
semi-trailer 147, 195
separation process  106
septic tank 289
service station  195
sesame  248
sesame oil  248
settling time 147
sewage  289
sewer 289
shale 57
ship interface 147
ship interface agreement 147
ship safety checklist 148
shipper 148
shore interface 147
shore interface agreement 147
shore safety checklist 148
sieve tray  106
single wall tank   195
single-grade oil 195
skid tank 130, 148,162

slop tank 148
sludge 106, 148, 289
smoke point  106
sodium hydroxide 249
sodium methoxide  250
solar cell 250
solar chimney  251
solar collector 252
solar dryer  252
solar pond  253
solar radiation  254
solar spectrum   254
solar still  254
solenoid valve  195
solid catalysis  254
solubility  289
solvent 106
solvent deasphalting  106
solvent dewaxing  106
solvent extraction  106
solvent recovery  106
sorghum 255
sound exposure level (SEL)  289
sound level 289
sour crude  106
sour gas 66, 106
source of ignition 148
source rock 57
soybean  255
soybean oil  256
special reduction (SR)  57
special remuneratory benefit (SRB)  57
sphere 148
spontaneous ignition  107
spreader  195
squeegee  195
squeegee bucket  196
stand-alone system   238
standard cubic feet (SCF)   107
standard rig  57
starch  256
statistical level (Ln) 289
steam boiler  256
steam cracking  107
steam distillation  107
stimulation 57
stock closing 148
straight vegetable oil (SVO)  256
straight-run product 107
strainer 126, 148

strategic petroleum reserve  196
stratigraphic trap  57
stripping 149
structural basin  58
styrene  107
submersible pump 196
sugar cane  256
sulfur 257
sulfur compound  107
sulfur dioxide 289
sulphate ash  257
sulphur 257
sunflower   257
sunflower oil  258
supporting craft 149
surface tension  258
surfactant  258
suspended solids (SS)  289
sweet crude 108, 196
sweet crude oil  108, 196
sweet gas  108
sweetening  108
swing tank 149
switch loading 149
swivel handle fuel filter  196
synchronous generator 259
syncrude 108
syngas  108, 259
synthesis gas 108
synthetic base oil  196
synthetic crude oil 108
synthetic rubber 108

T 
tallow  259
tank 150
tank calibration  196
tank car 197
tank cleaning 150, 197
tank dipping 150
tank drain 150
tank earthing 150, 151
tank farm 151
tank grounding 151
tank marking 152
tank monitoring 165
tank table 152
tank transfer 152
tank truck 152, 197
tank truck compartment 152
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tapioca 214
T-bar  197
terminal automation system (TAS) 152
Tertiary period  58
tertiary recovery  58
tetraethyl lead (TEL)  108
Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd. 
(Thappline) 152
Thailand-Cambodia Overlapping Area  58
thermal cracking  108
thermal oxidation stability  197
thermochemical conversion process   259
three-phase separator 109
throughput charge 153
thrust bearing  197
tidal flat  59
tire inflator unit  197
tire rack  197
titration  259
toluene  109
tool box meeting 153
total acid number (TAN)  198
total base number (TBN)  198
total contaminate  260
total organic carbon (TOC)  289
total solids  289
tower power plant 217
transesterification  260
transport emergency card 
(TREMCARD) 153
trap 59
tray  109
treating  109
treating process  109
triglyceride 260
truck manhole 153
truck station  198
truck-fed depot 154
tugboat 154
turbidity  289
turbine  260
turbojet 260
 
U 
ullage 155
ullage bar 155
ullage gauge 155
ultimate analysis 109
ultimate recovery  59
ultimate reserves 59

ultrafiltration 109
unbranded service station  198
underground LPG tank  199
underground tank 155, 199
universal oil products (UOP) 110
universal viscosity 110
unrecoverable volume  59
unsaturated fatty acid  261
upflow anaerobic sludge blanket 
(UASB)  260
upper explosive limit (UEL) 155
upstream petroleum industry 110
US Military Classification (USC)  199
used oil 200

V 
vacuum distillate  110
vacuum distillation  110
vacuum distillation unit 110
vacuum gas oil 110
vacuum pump 110
vacuum residue 110
vane pump & piston pump  200
vapor & vent piping 200
vapor control system 155
vapor proof 200
vapor recovery  200
vapor recovery nozzle  200
vapor recovery unit (VRU) 156
vaporizer  200
vent 156
venturi scrubber 290
vertical tank 157
very large crude carrier (VLCC)  200
vessel-to-vessel transfer 157
vetting 157
vibrator  59
viscosity 110, 261
viscosity index (VI) 110
volatile organic compounds (VOCs) 290
 
W 
waste oil  200
waste oil suction unit  200
waste oil tank  201
wasted vegetable oil (WVO) 262
wastewater treatment system and 
biogas production  262
water draw off 157
water finding paste  201

water mill   262
water separator  201
water tank  201
water turbine  262
Watson characteriztion factor (Kw) 111
wave energy  262
wax 111
wear protection & corrosion inhibitor  201
Weibull distribution   263
weighted sound (pressure) level  290
well logging  60
wellhead platform (WP) 59
West Texas Intermediate (WTI) 111, 201
wet gas 111
wet scrubber 288
wet stock  201
wetland 290
white oil 157
wholesale business  201
wholesale margin  201
wind energy assessment  263
wind farm 264
wind mill   264
wind power  265
wind rose  290
wind turbine   265
working pressure 111

X 
xylene 111

Y 
yard light  201

292-303 MAC22news   303 22/2/2553   15:01



ดัชนี

สา
รา
นุก

รม

เปิด
โล
กป

ิโต
รเล

ียม
แล
ะพ
ลัง

งา
นท

ดแ
ทน

304

ก	
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคลังน้ำามัน	 122
กรดไขมัน		 222
กรดไขมันไม่อิ่มตัว		 260
กรดไขมันอิ่มตัว		 248
กรดพอลิแล็กติก	(พีแอลเอ)		 242
กรมควบคุมมลพิษ	 286
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	 26
กรวยจราจร	 171
กรอบเวลาการจัดส่งน้ำามัน	 121
กระบวนการกลั่นน้ำามัน	 99
กระบวนการการรีฟอร์ม	 105
กระบวนการเคมีหรือกระบวนการเปลี่ยน	 77
กระบวนการเคลาส์	 77
กระบวนการใช้ความเย็นยวดยิ่ง	 82
กระบวนการดีซัลฟิวไรเซชัน		 275
กระบวนการเติมหมู่แอลคิล	 68
กระบวนการทำาน้ำามันให้บริสุทธิ์	 99
กระบวนการนำาตัวเร่งปฏิกิริยากลับมาใช้ใหม่-
แบบต่อเนื่อง	(ซีซีอาร์)	 80
กระบวนการบำาบัด		 109
กระบวนการบำาบัดของเสียแบบไม่ใช้อากาศ	 272
กระบวนการเบนฟีลด์	 71
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ	 109
กระบวนการเปลี่ยนเป็นพลังงานทางชีวภาพ		212
กระบวนการแปรสภาพทางเคมี-
และความร้อน		 259
กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ	 36
กระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติ-
และคอนเดนเสท	 34
กระบวนการผลิตน้ำามันดิบ	 25
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง		 219
กระบวนการผลิตเป็นรุ่นผลิต	 209
กระบวนการผลิตเอทานอล		 221

ดัชนี
กระบวนการพาเรกซ์	 101
กระบวนการเมอร์แคปซอล	 96
กระบวนการเมอรอกซ์	 97
กระบวนการแยก	 106
กระบวนการแยกแอสฟัลต์	 83
กระบวนการสัมผัสแบบไม่ใช้อากาศ	 271
กระบวนการสัมผัสแบบแอนแอโรบิก		 271
กระบวนการแอลคาโนลามีน	 67
กระบอกโลหะอัดอากาศ	 18
กระสวยตรวจสอบภายในท่อ	(พิก)	 51
กราฟการกลั่น	 86
กริด	 227
กลไกการพัฒนาที่สะอาด	(ซีดีเอ็ม)	 274
กลยุทธ์ในการขจัดคราบน้ำามัน	 140
กล่องรวมจุดเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากันระเบิด		 173
กลีเซอรอล	 226
กลีเซอรีน		 226
กลุ่มถังน้ำามัน	 151
กลุ่มบริษัทน้ำามันที่มีการขนส่งน้ำามันทางทะเล	
(โอซีไอเอ็มเอฟ)	 139
กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง		 191
กังหัน	 260
กังหันเจ็ต	 260
กังหันน้ำา	 262
กังหันลม	 265
กันระเบิด	 200
กันไอระเหย	 200
กากก้นหอกลั่นสุญญากาศ	 110
กากกันหอกลั่น	 105
กากคาร์บอน	 74,	214
กากตะกอน	 106,	289
กากตะกอนกัมมันต์	 270
กากน้ำาตาล	 235
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กากอ้อย		 209
ก๊าซกรด	 66
ก๊าซไข่เน่า	 94
ก๊าซชนิดกรด	 106
ก๊าซชนิดเปียก	 111
ก๊าซชนิดสะอาด	 108
ก๊าซชนิดแห้ง	 87,	96
ก๊าซชีวภาพ		 211
ก๊าซเชื้อเพลิง	 92
ก๊าซเชื้อไฟ	 42
ก๊าซธรรมชาติ	 42,	98
ก๊าซธรรมชาติชนิดอยู่ร่วม	 70
ก๊าซธรรมชาติดิบ	 104
ก๊าซธรรมชาติทางการค้า	 106
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ	 106
ก๊าซธรรมชาติเพื่อจำาหน่าย	 106
ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานพาหนะ	
(เอ็นจีวี)	 99,	187
ก๊าซธรรมชาติอัด	(ซีเอ็นจี)	 78
ก๊าซเบา	 96
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(แอลพีจี)		 96,	182
ก๊าซเรือนกระจก	 280
ก๊าซโรงกลั่น	 92,	104
ก๊าซสังเคราะห์	 108,	259
ก๊าซเสีย	 89
ก๊าซหุงต้น	(แอลพีจี)		 96,	182
ก๊าซออยล์	 92
ก๊าซออยล์สุญญากาศ	 110
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	 94
ก้านเจาะ	 27
การกรอง	 89
การกรองแบบแอลตราฟิลเทรชัน	 109
การกรองละเอียดยิ่งยวด	 109
การกระตุ้นการผลิต	 57
การกลั่น	 104
การกลั่นด้วยไอน้ำา	 107
การกลั่นบรรยากาศ	 90
การกลั่นแบบอิงเกลอร์	 87
การกลั่นลำาดับส่วน		 90
การกลั่นสุญญากาศ		 110
การกลั่นเอทานอลแบบคงจุดเดือด		 209
การกัดกร่อน		 81
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง	 219
การกำาจัดยางเหนียว	 221
การกู้อุปกรณ์การเจาะ	 33
การเก็บข้อมูล	 55
การเกิดพอลิเมอร์	 102
การขจัดกำามะถัน	(เอชดีเอส)	 85
การขจัดกำามะถันโดยใช้ไฮโดรเจน	 94

การขจัดเกลือออกจากน้ำามันดิบ	 81
การขจัดคาร์บอน	 83
การขจัดคาร์บอนโดยใช้โพรเพน	 103
การขจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์	(เอฟจีดี)	 279
การขจัดถ่านโค้ก	 83
การขจัดน้ำา	 84
การขจัดน้ำาออกจากก๊าซธรรมชาติ	 98
การขจัดไนโตรเจนโดยใช้ไฮโดรเจน	 94
การขจัดโลหะโดยใช้ไฮโดรเจน	 93
การขจัดสารกำามะถันโดยใช้ทองแดง	 81
การขจัดสารแอโรแมติกส์	 82
การขจัดสี	 83
การขจัดออกซิเจนโดยใช้ไฮโดรเจน	 94
การขจัดแอสฟัลต์โดยใช้ตัวทำาละลาย	 106
การขนส่งขั้นที่สอง	 147
การขนส่งขั้นแรก	 143
การขนส่งทางท่อ	 142
การขนส่งทางรถไฟ	 145
การขนส่งทางเรือ	 118
การขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการ-
ปิโตรเลียมเหลว		 183
การขออนุญาตก่อสร้างสถานีบริการเอ็นจีวี	 188
การควบคุมกระบวนการผลิต	 103
การควบคุมการสูญหายของน้ำามัน	 144
การคาย	 85
การจัดการขนส่งน้ำามันไปสู่ผู้ใช้		 139,	141
การจัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการในคลังน้ำามัน	 122
การจัดส่งน้ำามัน	 123
การจัดส่งน้ำามันให้ลูกค้าหลายราย-	
โดยใช้รถขนส่งคันเดียว	 137
การจับเป็นกอน	 274
การจำาแนกชนิดประเภทของไฟ	 126
การจำาแนกพื้นที่เสี่ยงอันตราย	 130
การเจาะ	 28
การเจาะแบบอัดอากาศ	 18
การเจาะหลุมในแนวราบ	 39
การเจาะหลุมเอียง	 26
การแจกแจงเรย์ลี	 246
การแจกแจงไวบุลล์	 263
การชะละลาย	 282
การใช้กรด	 18
การใช้ซ้ำา	 287
การใช้บริการภายนอก	 192
การใช้แรงดันเสริมการผลิต	 20
การซึมชะ	 282
การซื้อและขายต่างตลาดเวลาเดียวกัน	 164
การดึงไฮโดรเจนออก	 84
การดึงไฮโดรเจนออกและปิดวง	 84
การดูดกลืน	 270

การดูดเก็บน้ำามันส่วนที่ตกค้างอยู่ในถัง-
และท่อ	 149
การดูดซับ	 66,	270
การดูดซับทางกายภาพ	 101
การดูดซับทางเคมี	 77
การดูดซับแบบความดันสลับ	(พีเอสเอ)	 102
การดูดซับแบบโครมาโทกราฟ	 77
การดูดซึม		 66
การตกสะสมในสภาพแห้ง	 277
การตรวจสอบเรือ	 157
การต่อสายดินสำาหรับถังเก็บน้ำามัน	 151
การติดตั้งถังก๊าซเอ็นจีวี	 189
การติดไฟได้เอง	 107
การเติมคลอรีน		 274
การเติมน้ำามันชนิดหนึ่งลงในถังที่เคย-
บรรจุน้ำามันอีกชนิดหนึ่ง	 149
การเติมโอโซน	 285
การเติมไฮโดรเจน	 94
การแตกตัว	 81
การแตกตัวด้วยความร้อน	 108
การแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา	 76
การแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในสภาวะ-
ของไหล	(เอฟซีซี)	 90
การแตกตัวโดยใช้ไอน้ำา	 107
การแตกตัวโดยใช้ไฮโดรเจน	 93
การถ่ายลำา	 157
การถ่ายโอนความร้อน	 93
การถ่ายโอนน้ำามันระหว่างถัง	 152
การทดสอบกำามะถันแบบด็อกเตอร์	 86
การทดสอบคุณสมบัติของถังก๊าซเอ็นจีวี-
ด้วยการระเบิด	 167
การทดสอบปริมาณคาร์บอนคอนราดสัน	 80
การทดสอบหารอยรั่วด้วยไนโตรเจน		 190
การทดสอบอัตราการไหล	(ดีเอสที)	 30
การทาสีเคลือบด้านในของถัง	 132
การทำาความเย็นยวดยิ่ง	 82
การทำาความสะอาดถังน้ำามัน	 197
การทำาความสะอาดภายในถังเก็บน้ำามัน	 150
การทำางานร่วมกันระหว่างพนักงานท่าเรือ-
และพนักงานบนเรือขนส่งน้ำามัน	 147
การทำาบัญชีการปล่อยสารมลพิษ	 278
การทำาปุ๋ย		 274
การทำาแผนการจัดส่งน้ำามัน	 147
การทำาลายป่า	 221
การทำาให้เกิดรอยแตกในชั้นหินกักเก็บ	 49
การทำาให้น้ำามันเบนซินสะอาด	 95
การทำาให้เป็นของเหลว		 234
การที่ไอน้ำามันระเหยออกจากถังบรรจุ-
เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง	 119
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การผสม		 72
การผสมน้ำามันในท่อ	 131
การผสมสารเติมแต่ง	 116
การผสมสารเพิ่มคุณภาพน้ำามัน	 116
การเผาก๊าซทิ้งที่ปล่อง	 34
การเผาทิ้ง	 279
การเผาไหม้		 219
การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด		 223
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์	 231
การพลุ่ง	 21
การเพาะเลี้ยงในน้ำา	 208
การเพิ่มกำาลังการผลิต	 83
การแพร่กระจาย		 276
การแพร่กระจายแบบเกาส์เซียน	 279
การฟอกตัวเอง	 289
การย่อยแบบใช้อากาศ	 271
การย่อยแบบแอโรบิก		 271
การย่อยสลายทางชีวภาพ		 209
การย่อยสลายในสภาวะไร้อากาศ		 208
การย่อยสลายแป้ง	 248
การย่อยสะลายแบบไม่ใช้อากาศ	 271
การย่อยสะลายแบบแอนแอโรบิก		 271
การย้ายถิ่นฐานจากพลังน้ำา	 230
การย้ายที่	 42
การแยกก๊าซกรด,	การลดความเป็นกรด	 108
การแยกก๊าซธรรมชาติ	 92
การแยกเกลือ	 85
การแยกไข	 85
การแยกไขโดยใช้โพรเพน	 103
การแยกไขพาราฟินโดยใช้ตัวทำาละลาย	 106
การแยกน้ำาจากเอทานอลด้วย-
ตัวกรองโมเลกุล		 236
การแยกน้ำาจากเอทานอลด้วยเยื่อ-
แผ่นเพอร์เวพอเรเตอร์		 235
การแยกบิวเทน	 83
การแยกเพนเทน	 85
การแยกโพรเพน	 85
การแยกมีเทน	 85
การแยกสลายด้วยน้ำา		 230
การแยกอีเทน	 83
การระเหย	 88
การรังวัดแนวสำารวจ	 40
การรับจ้างผลิตสินค้าหรือชิ้นส่วนสินค้า	
(โออีเอ็ม)	 192
การรั่วซึม		 289
การรั่วหกของน้ำามัน	 140
การรีดน้ำาโดยการหมุนเหวี่ยง	 274
การรีฟอร์ม	 105
การรีฟอร์มด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา		 76

การเทียบมาตรฐาน	 272
การไทเทรต	 259
การน็อกในเครื่องยนต์ดีเซล	 86
การนำาตัวทำาละลายเวียนกลับมาใช้ใหม่	 106
การนำาไฟฟ้าของน้ำามัน	 144
การบรรจุน้ำามันเข้าทางก้นถังของ-
รถขนส่งน้ำามัน	 119
การบรรจุน้ำามันลงถังเหล็ก-
ขนาดบรรจุ	200	ลิตร	 124
การบริการหน้าลานสถานีบริการ		 174
การบริการหลังลานสถานีบริการ		 165
การบำาบัด			 109
การบำาบัดของเสียแบบแอนแอโรบิก		 272
การบำาบัดขั้นต้น		 286
การบำาบัดด้วยไฮโดรเจน	 95
การบำารุงรักษาเชิงแก้ไข		 169
การบำารุงรักษาเชิงป้องกัน	(พีเอ็ม)	 193
การบำารุงรักษาเชิงรุก		 193
การบำารุงรักษาตามเงื่อนไข	(ซีบีเอ็ม)	 169
การประชุมกลุ่ม	 153
การประเมินศักยภาพพลังงานลม	 263
การปรับตัว	 206
การปรับเทียบความจุหรือปริมาตรของ-
ถังน้ำามัน		 196
การปรับเทียบปั๊ม	 194
การปรับปรุงคุณภาพ	 109
การปลดปล่อย	(สารมลพิษ)	 87
การปลดปล่อยอัลดีไฮด์	 271
การปล่อยสารมลพิษชั่วขณะ	 279
การปล่อยให้น้ำามันไหลด้วยแรงดึงดูดของโลก	130
การป้องกัน	(การกัดกร่อน)	แบบแคโทด	 76
การป้องกันน้ำามันรั่วหก	 140
การป้องกันน้ำามันล้นถัง	 141
การปิดยอดรับจ่ายน้ำามัน	 148
การปิดวง	 82
การเปล่งแสงทางเคมี	 274
การเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลด้วยไฮโดรเจน	 94
การเปลี่ยนพลังงานมหาสมุทรเชิงความร้อน	
(โอเทก)	 238
การเปลี่ยนไอโซเมอร์	 96
การแปรข้อมูล	 56
การแปรใช้ใหม่	 287
การแปลความหมาย	 55
การผลิตขั้นตติยภูมิ	 58
การผลิตขั้นที่สอง	 55
การผลิตขั้นที่สาม	 58
การผลิตขั้นทุติยภูมิ	 55
การผลิตขั้นปฐมภูมิ	 53
การผลิตขั้นแรก	 53

การเร่งปฏิกิริยาเคมี	 75
การลดน้ำาหนักบรรทุกเรือขนส่งน้ำามัน	 133
การลอกผิวตัวเร่งปฏิกิริยา	 76
การลักลอบขนน้ำามันเถื่อน		 192
การล้างลง	 276
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
(ฟอเรกซ์)	 174
การไล่ก๊าซ	 84
การวัดระดับน้ำามันในถังเก็บ	 150
การวางแผนการบำารุงรักษา		 184
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน	
(แอลซีซี)	 282
การวิเคราะห์ชนิดของไฮโดรคาร์บอน-
ในน้ำามัน	 102
การวิเคราะห์น้ำามันดิบ		 82
การวิเคราะห์แบบแยกธาตุ	 109
การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต	(แอลซีเอ)	 282
การสกัด	 89
การสกัดโดยใช้ตัวทำาละลาย	 106
การส่งน้ำามันระยะทางไกลโดยใช้-
รถขนส่งน้ำามัน	 134
การส่งเสริมการขายร่วมกัน	 169
การสร้างภาระสมดุลของระบบไฟฟ้า	 165
การสละอย่างถาวร	 18
การสลายตัวด้วยความร้อน	 243
การสังเคราะห์ฟิชเชอร์-ทร็อปช์	 223
การสังเคราะห์อีเทอร์	 87
การสำารวจธรณีฟิสิกส์	 38
การสำารวจธรณีวิทยา	 38
การสำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน	 56
การสูบกลับ	 243
การเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา	 76
การหมัก		 222,	279
การหยั่งธรณีหลุมเจาะ	 60
การหล่อลื่นแบบน้ำามันท่วม	 173
การหล่อลื่นแบบน้ำามันหยด	 171
การหายใจไม่ใช้แสง	 220
การหายใจระดับเซลล์	 216
การไหลที่อุณหภูมิต่ำา		 219
การอัดซีเมนต์	 23
กำาแพงกันไฟ		 173
กำาแพงเก็บกักน้ำามัน	 119
กำามะถัน	 257
กำาไรจากการขายส่ง	 201
แกโซลีน	 92,	176
แกโซลีน	91	 176
แกโซลีน	95	 176
แกโซลีนที่ได้จากกระบวนการแตกตัว	 81
แกโซลีนที่ได้จากกระบวนการไพโรลิซิส	 103
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แกโซลีนธรรมชาติ		 99
แกรเบน	 38
แก๊สโซฮอล	 176,	224
แก๊สโซฮอล	91		 176
แก๊สโซฮอล	95		 176
ไกลโคลิซิส		 226
	
ข	
ขบวนรถไฟเฉพาะ	 118
ขยะเหลวก้นถังน้ำามัน	 148
ข้อกำาหนดเอพีไอสำาหรับน้ำามันหล่อลื่น-
เครื่องยนต์ดีเซล	 163
ข้อกำาหนดเอพีไอสำาหรับน้ำามันหล่อลื่น-
เครื่องยนต์เบนซิน	 164
ข้อความ	เครื่องหมาย	หรือคำาเตือน-
บนถังบรรจุน้ำามัน	 152
ของแข็งแขวนลอย	(เอสเอส)	 289
ของแข็งทั้งหมด		 289
ของแข็งละลายน้ำา	(ดีเอส)		 276
ของแจกแถมเพื่อการส่งเสริมการขาย	 192
ของเสียอันตราย	 130
ของเหลวติดไฟได้	 78
ของเหลวไวไฟ	 89
ข้อตกลงเกียวโต	 282
ข้อตกลงยืนยันความรับผิดชอบเรื่อง-
ความปลอดภัย	 147
ข้อต่อสายจ่ายน้ำามันบิดได้	 180
ขอบเขตการจัดส่งน้ำามันของคลังน้ำามัน	 122
ข้อปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน	 124
ข้าวโพด		 219
ข้าวฟ่าง		 255
ขีดความสามารถรองรับ		 272
ขีดจำากัดการระเบิด	 88
ขีดจำากัดของการเกิดเปลวไฟ	 88
ขีดจำากัดขั้นต่ำาของส่วนผสมระเบิดได้	
(แอลอีแอล)	 134
ขีดจำากัดขั้นสูงของส่วนผสมระเบิดได้	
(ยูอีเอล)	 155
ขี้ตะกอน		 222
เขตกันชน	 272
เขื่อน	 220
ไข	 111
ไขพาราฟิน	 111
ไขมันสัตว์		 259
	
ค	
คณะกรรมการปิโตรเลียม	 49
คณะกรรมการมาตรฐานแห่งยุโรป	(ซีอีเอ็น)	 222
ครบกำาหนด	 42

คริสต์มาสทรี	 23
ครีมวัดน้ำา		 201
ครีมวัดน้ำามัน	 176
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน	(ซีเอฟซี)	 274
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางท่อขนส่งน้ำามัน	 143
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางรถบรรทุก	 154
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางรถไฟเป็นหลัก	 145
คลังน้ำามันที่รับน้ำามันทางเรือเป็นหลัก	 147
คลังน้ำามันร่วม	(เจวี)	 133
ความกระด้างคาร์บอเนต		 273
ความขุ่น		 289
ความเค็ม	 288
ความดังเสียง		 282
ความดันใช้งาน	 111
ความดันลด	 102
ความดันไอหรีด	(อาร์วีพี)	 105
ความต้องการออกซิเจน		 285
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี	(ซีโอดี)		 274
ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี	(บีโอดี)	 272
ความถ่วงจำาเพาะเอพีไอ	 69
ความเป็นพิษเฉียบพลัน	 206
ความพรุน	 52
ความแม่นยำาของมาตรวัดปริมาตรน้ำามัน	 137
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน	ปริมาตร-	
และอุณหภูมิ	 102
ความสูงชั้นผสม	 283
ความหนาแน่น	 221
ความหนืด	 110,	261
คอนเดนเสท	 24,	80
คอปเปอร์สวีทเทนนิง	 81
คอสติกโซดา	 249
คอสติกโพแทช		 242
คัต	 82
ค่ากรด		 206
ค่าการกลั่น	(จีอาร์เอ็ม)	 178
ค่าการตลาด	 185
ค่าความเป็นกรด	(ทีเอเอ็น)	 198
ค่าความเป็นเบส	(ทีบีเอ็น)	 198
ค่าความร้อน	 93
ค่าความหนืดมาตรฐาน	 110
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งน้ำามัน	 124
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	(โอเพกซ์)	 192
ค่าธรรมเนียมการใช้คลังน้ำามัน	 153
ค่าธรรมเนียมเพื่อรับสิทธิพิเศษ	 174
ค่าปรับเรือเสียเวลา	 121
ค่าแฟรนไชส์	 174
ค่าภาคหลวง	 54
ค่ามาตรฐานที่จุดปล่อยสารมลพิษ	 278
คาร์บอน	 214

คาร์บอนกัมมันต์	 66,	270
คาร์บอนเครดิต	 272
คาร์บอนไดออกไซด์	 74,	272
คาร์บอนเทรดดิง	 273
คาร์บอนแบล็ก	 74
คาร์บอนฟุตพรินต์	(ซีเอฟ)	 273
คาร์บอนมอนนอกไซด์	 74,	273
คาร์บูเรเตอร์	 168
ค่าลดหย่อนพิเศษ	(เอสอาร์)	 57
ค่าสมมูลเดกซ์โทรส	(ดีอี)		 221
ค่าไอโอดีน	 232
คิก	 39
คิออสก์	 181
คุณภาพอากาศ	 271
คู่มือการปฏิบัติงาน	 141
คู่มือความปลอดภัยสำาหรับเรือขนส่งน้ำามัน-
และท่าเรือขนถ่ายน้ำามัน	(ไอเอสจีโอทีที)	 132
เครื่องกลั่นน้ำารังสีอาทิตย์		 254
เครื่องก๊าซโครมาโทรกราฟ	 224
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้า	 177,	225
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ	 208
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส	 259
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าสมวาร		 259
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำา	 231
เครื่องกำาเนิดไฟฟ้าอินดักชัน	 231
เครื่องดักเก็บฝุ่นละอองโดยใช้ไฟฟ้าสถิต	
(อีพี,	อีเอสพี)	 277
เครื่องดูดน้ำามันเครื่อง	 200
เครื่องตรวจหารอยรั่วซึมของระบบจ่ายน้ำามัน	181
เครื่องเป่ายางมะตอย		 70
เครื่องเป่าแอสฟัลต์	 70
เครื่องฟอกก๊าซ	 106,	288
เครื่องฟอกเวนจูรี	 290
เครื่องฟองอากาศแบบเปียก	 288
เครื่องมือวัดระดับและอุณหภูมิของ-
น้ำามันอัตโนมัติ	 117
เครื่องมือวัดระดับไอน้ำามัน	 125
เครื่องยกรถ		 179
เครื่องยนต์กังหันก๊าซ	 224
เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าชปิโตรเลียมเหลว	 182
เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง		 224
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน	 231
เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงร่วม	 169
เครื่องยนต์ระบบเชื้อเพลิงสองระบบ	 166
เครื่องยนต์ไอพ่น	 234
เครื่องยนต์ไอพ่นชนิดกระแทก	 245
เครื่องแยกก๊าซจากน้ำามัน	 92
เครื่องรถยนต์สำาหรับก๊าซเอ็นจีวี	 188
เครื่องล้างรถอัตโนมัต	ิ	 164
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เครื่องสั่นสะเทือน	 59
เครื่องสูบน้ำามันเชื้อเพลิง	 144
เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอาทิตย	์	 252
เครื่องอัดก๊าซ	 169
เครื่องอัดน้ำามันเกียร์เฟืองท้าย		 178
เคโรซีน		 96,	181
เคลย์	 24
แคทฟอร์มมิง	 76
แคลอรี	 73
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	 247
โครงสร้างกักเก็บ	 59
โครงสร้างกักเก็บแบบสเตรทิกราฟิก	 57
โครงสร้างที่เชื่อว่าจะกักเก็บปิโตรเลียม	 53
โครงสร้างที่น่าจะกักเก็บปิโตรเลียม	 40
โครงสร้างที่อาจจะมีปิโตรเลียมกักเก็บ	 52
โคโรเจน	 39
โคไล	 279
โควตา	 194

ง	
งวงเติมน้ำามัน	 133
งวงเติมน้ำามันสำาหรับเรือ	 136
งา		 248
งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ	 131
งานที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ	 119
	
จ	
จดหมายประท้วง	 144
จาระบี		 177
จำานวนรวมบุคลากร		 179
จี-สโตร์		 178
จีโอโฟน	 38
จุดเกิดควัน	 106
จุดขุ่น		 78,	218
จุดคัต	 82
จุดติดไฟ	 89
จุดวาบไฟ	 89,	223
จุดไหลเท	 102,	243
	
ช	
ชนิดของจาระบี	 177
ชนิดของถังก๊าซเอ็นจีวี	 189
ช่วงการกลั่น	 86
ช่วงจุดเดือด	 73
ช่วงราคาล้าเชิงบวก		 192
ช่วงราคาล้าเชิงลบ	 187
ช่วงเวลาพักน้ำามันเพื่อปล่อยให้น้ำามัน-
เข้าสู่สภาพคงที่ 	 147
ช่องบรรจุน้ำามันในถังบรรทุกน้ำามัน	 152

ช่องเปิดด้านบนถัง	 153
ช่องลงซ่อมบำารุง	 184
ชั้นโชว์น้ำามันเครื่อง	 191
ชั้นโชว์ยางรถ	 197
ชั้นหินโค้งรูปประทุน	 19
ชั้นโอโซน	 285
ชีวนิเวศ	 213
ชีวภาค		 213
ชีวมวล	 212
เชื้อก่อโรค		 286
เชื้อเพลิง		 174
เชื้อเพลิงแข็ง	(สะอาด)	จากขยะ	
(อาร์ดีเอฟ)	 246
เชื้อเพลิงชีวภาพ		 210
เชื้อเพลิงเหลวจากก๊าซ	(จีทีแอล)		 224
เชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวล	(บีทีแอล)		 213
เชื้อเพลิงเหลวจากถ่านหิน	(ซีทีแอล)		 218
เชื้อเพลิงอัดก้อน	 214
	
ซ	
ซัลเฟอร์	 257
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 289
ซากดึกดำาบรรพ์	 34
ซีเทน	 169
เซนติพอยส์	 76
เซนติสโตก	 76
เซลล์โฟโตโวลเทอิก	 250
เซลล์สุริยะ	 250
เซลลูโลส		 216
โซดาไฟ		 249
โซเดียมเมทอกไซด์	 250
โซเดียมไฮดรอกไซด์	 249
ไซโคลน	 275
ไซโคลแอลเคน		 98
ไซลีน	 111

ด	
ดรายสต๊อก		 171
ดัชนีการปล่อยสารมลพิษ	 277
ดัชนีความเค้นของน้ำามัน	 192
ดัชนีความหนืด	(วีไอ)	 110
ดัชนีซีเทน	(ซีไอ)	 76
ดัชนีดีเซล	(ดีไอ)	 86
ดาวน์คัมเมอร์	 86
ดาวน์วอช	 276
ดิน	 24
ดินเหนียว	 24
ดิสทิลเลต	 86
ดิสทิลเลตกลาง	 97

ดิสทิลเลตเบา	 96,	181
ดิสทิลเลตสุญญากาศ	 110
ดิสทิลเลตหนัก	 93
ดีโซฮอล	 221
ดีเมทิลเลชัน	 85
เดซิเบล	(ดีบี)	 275
โดโลไมต์	 27
ไดกลีเซอไรด์	 260
ไดเมทิลอีเทอร์	(ดีเอ็มอี)		 221
ไดออกซิน	 276
	
ต	
ต้นกำาเนิดของการลุกไหม้	 148
ตราผนึก	 147
ตลับลูกปืน	 166
ตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำาหรับยานพาหนะ	165
ตลาดทั่วไป	 177
ตลาดน้ำามันหล่อลื่นกลุ่มยานยนต์		 165
ตลาดน้ำามันหล่อลื่นที่ใช้กับการขนส่งทางน้ำา	 185
ตลาดน้ำามันหล่อลื่นอุตสาหกรรม	 181
ตลาดน้ำามันอุตสาหกรรม		 181
ตะกอน		 289
ตะกอนน้ำาพา	 19
ตะกั่ว	 282
ตะแกรงกรองเชื้อเพลิง	 175
ตะพักลุ่มน้ำา	 19
ตัวกรองโมเลกุล	 97
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์		 252
ตัวต้านออกซิเดชัน	 208
ตัวทำาละลาย	 106
ตัวเร่งปฏิกิริยา	 75,	216
ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง		 254
ตัวเร่งปฏิกิริยาจำาพวกกรด		 206
ตัวเร่งปฏิกิริยาจำาพวกเบส	 209
ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ	์	 229
ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบเอกพันธ	์	 229
ตัวอย่างแท่งหิน	 25
ตัวอย่างสุ่ม	 280
ตาตาราง	 227
ตารางความจุของถังเก็บน้ำามัน	 152
ตารางแสดงค่าตัวแปรของปริมาตรน้ำามัน	 141
ตู้จ่ายน้ำามัน		 171
ตู้รถไฟสำาหรับบรรทุกน้ำามันและก๊าซ	 145
เตาเผาเชิงเร่งปฏิกิริยา	 273
ไตรกลีเซอไรด์	 260
	
ถ	
ถังกรองชีวภาพ	 272
ถังกรองแอนแอโรบิก		 271
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ดัชนี
สารานุกรม

เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน

309

ถังก๊าซชนิดวาล์วแยก	 170
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำาหรับรถยนต	์ 183
ถังก๊าซเอ็นจีวีสำาหรับยานพาหนะ	 188
ถังเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวใต้ดิน	 199
ถังเก็บน้ำาดับเพลิง	 128
ถังเก็บน้ำามัน	 150
ถังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิงชนิดหลังคาติดตาย	 120
ถังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิงแนวตั้งขนาดใหญ่	 157
ถังเก็บน้ำามันใต้ดิน	 155,	199
ถังขนส่งทางรถไฟ	 197
ถังจ่ายลมเคลื่อนที่		 186
ถังตกตะกอนขั้นต้น		 286
ถังตวงน้ำามันเพื่อปรับเทียบ	 167
ถังใต้ดินผนังชั้นเดียว		 195
ถังใต้ดินผนังสองชั้น		 171
ถังน้ำา		 201
ถังน้ำาความดันสูง		 193
ถังน้ำามันชนิดหลังคาติดตาย	 128
ถังน้ำามันทนความดันสูง	 130
ถังน้ำามันแนวนอน	 130
ถังน้ำามันเสีย		 201
ถังบรรจุก๊าซทรงกลม	 148
ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 134
ถังบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในคลังน้ำามัน	 135
ถังบรรจุทราย	 146
ถังบรรจุน้ำามันแนวนอน	 148
ถังบรรจุน้ำามันบนดิน	 162
ถังบรรจุน้ำามันปนเปื้อน	 148
ถังปรับสภาพ	 278
ถังปรับให้เท่า	 278
ถังปรับให้เสมอ	 278
ถังผสมน้ำามัน	 118
ถังแรงดันสูง	 179
ถังลอย	 162
ถังใส่ไม้เช็ดกระจก	 196
ถังเหล็กขนาดบรรจุ	200	ลิตร	 124
ถังเหล็กแนวตั้งที่สามารถสูบน้ำามัน-
ออกจากก้นถังได้หมด	 149
ถังเหล็กบรรจุก๊าซแนวนอน	 119
ถังอัดจาระบีชนิดคันโยก		 178
ถังอัดจาระบีระบบลมอัด	 163
ถั่วลิสง		 228
ถั่วเหลือง		 255
ถาด	 109
ถาดแบบขั้นบันได	 75
ถาดแบบตะแกรง	 106
ถาดแบบมีฝาครอบ	 73
ถ่าน	 214
ถ่านกัมมันต์	 66,	270

ถ่านโค้ก	 78
ถ่านโค้กปิโตรเลียม	 101
เถ้า	 208
เถ้าซัลเฟต	 257
แถวลำาดับจีโอโฟน	 38
	
ท	
ทรัสต์แบริง	 197
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน		 260
ทฤษฎีสามเหลี่ยมการเกิดไฟ	 128
ท่อกรุ	 23
ท่อขนส่งปิโตรเลียม	 51
ท่อจ่ายน้ำามัน	 121,	123
ท่อเฉพาะสำาหรับน้ำามันชนิดเดียว	 121
ท่อดับเพลิงหลัก	 146
ท่อดูดน้ำามันชนิดปลายท่อลอย-
ตามระดับน้ำามัน	 128
ท่อถ่ายน้ำามันค้างถัง	 150
ท่อถ่ายน้ำาออกจากก้นถัง	 157
ท่อทางลง	 86
ท่อนำา	 24
ท่อน้ำาดับเพลิงหลัก	 128
ท่อน้ำามันร่วม	 119
ท่อยางสำาหรับสูบถ่ายน้ำามันที่ท่าเทียบเรือ	 136
ท่อระบาย			 289
ท่อระบายน้ำา	 277
ท่อระบายสาธารณะ		 286
ท่อระบายไอ	 156
ท่อรับน้ำามัน	 119,	146
ท่อลำาเลียงน้ำามัน	 144
ทอลิวอีน		 109
ท่อสำาหรับถ่ายน้ำามันก้นถัง	 124
ท่อหายใจ		 200
ท่ออากาศ	 200
ท่าเทียบเรือ	 132
ทานตะวัน		 257
ที่ครอบมือจ่าย		 190
ทีบาร์	 197
ที่ราบ	 52
ที่ราบชายฝั่ง	 24
ที่ราบตะกอนน้ำาพา	 19
ที่ราบน้ำาท่วมถึง	 34
ที่ราบสูง	 52
ที่ลุ่มราบน้ำาขึ้นถึง		 59
ที่วัดลมยาง		 163
ทุ่งกังหันลม	 264
ทุ่นกักน้ำามัน	 138
เททระเอทิลเลด	(ทีอีแอล)	 108
แท่นเจาะ	 54

แท่นเจาะเคลื่อนที่	 52
แท่นเจาะแจ๊กอัป	 39
แท่นเจาะเซมิ-ซับเมอร์ซิเบิล	 56
แท่นเจาะในทะเล	 44
แท่นเจาะบนบก	 40
แท่นเจาะมาตรฐาน	 57
แท่นชุมทางท่อ	(อาร์พี)	 54
แท่นเติมน้ำามัน	 129,	134
แท่นเติมลมยาง		 197
แท่นที่อยู่อาศัย	(แอลคิว)	 40
แท่นผลิต	(พีพี)	 53
แท่นผลิตกลาง	(ซีพีพี)	 23
แท่นเผาก๊าซทิ้ง	(เอฟพี)	 34
แท่นหลุมผลิต	(ดับเบิ้ลยูพี)	 59
แท่นอุปกรณ์เพิ่มแรงดัน	(ซีพี)	 24
	
ธ	
ธารประสานสาย	 22
ธุรกิจค้าปลีกน้ำามันหล่อลื่น	(น้ำามันเครื่อง)	 194
ธุรกิจคาร์แคร์	 168
ธุรกิจค้าส่งน้ำามันสำาเร็จรูป	 201
ธุรกิจดูแลรถยนต์	 168
ธุรกิจเอ็นจีวี	 187

น	
นอน-ดีสเพอร์ซีฟอินฟาเรดดีเทกชัน	
(เอ็นดีไออาร์)		 283
นอร์มัลซีเทน	(n-C10H22)	 169
นอร์มัลพาราฟิน	 99
น้ำาโคลน	 29
น้ำาดิบ		 287
น้ำาถ่วงเรือ	 118
น้ำามัน	 191
น้ำามันก๊าด	 96,	181
น้ำามันเกียร์		 176
น้ำามันเขียว		 178
น้ำามันเครื่อง		 96
น้ำามันแคลริไฟด์	 77
น้ำามันงา		 248
น้ำามันจากโรงกลั่นน้ำามันหล่อลื่น			 185
น้ำามันชำาระล้างเครื่องยนต์	 174
น้ำามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน	 70
น้ำามันใช้แล้ว	 200
น้ำามันดิบ		 82
น้ำามันดิบชนิดกรด	 106
น้ำามันดิบชนิดเบา	 96
น้ำามันดิบชนิดหนัก	 93,	179
น้ำามันดิบฐานพาราฟิน	 100
น้ำามันดิบที่มีพาราฟินสูง	 100
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น้ำามันดิบแยกส่วนเบาออก	 105
น้ำามันดิบเวสต์เท็กซัส	(ดับเบิลยูทีไอ)	 111,	201
น้ำามันดิบส่วนหนัก	 88
น้ำามันดิบสะอาด	 108,	196
น้ำามันดิบสังเคราะห์	 108
น้ำามันดิบอ้างอิง	 166
น้ำามันดีเซล	 85,	170
น้ำามันดีโซฮอล	 221
น้ำามันเตา		 92,	175
น้ำามันถั่วลิสง		 228
น้ำามันถั่วเหลือง		 256
น้ำามันทานตะวัน		 258
น้ำามันที่ผ่านการแยกแอสฟัลต์แล้ว	 83
น้ำามันเบนซิน		 92
น้ำามันเบรก	 167
น้ำามันปาล์ม		 239
น้ำามันพวงมาลัยไฮดรอลิก	 180
น้ำามันพืชใช้แล้ว	(ดับเบิลยูวีโอ)	 262
น้ำามันพืชที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรง	
(เอสวีโอ)	 256
น้ำามันพื้นฐานสังเคราะห์		 196
น้ำามันเฟืองท้าย	 176
น้ำามันมะพร้าว		 218
น้ำามันเมล็ดเรป		 245
น้ำามันละหุ่ง		 216
น้ำามันลินสีด	 234
น้ำามันสบู่ดำา		 233
น้ำามันสำารองทางยุทธศาสตร์	 196
น้ำามันสำารองที่รัฐบาลกำาหนด	 177
น้ำามันเสีย		 200
น้ำามันใส	 157
น้ำามันหล่อลื่น	 96
น้ำามันหล่อลื่นเกรดเดี่ยว		 195
น้ำามันหล่อลื่นเกรดรวม	 186
น้ำามันหล่อลื่นที่ไม่มีไข	 85
น้ำามันหล่อลื่นประเภทงานหนัก	
(เอชดีเอ็มโอ)	 179
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน	 71,	166
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานแนฟทีนิก		 187
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานพาราฟินิก	 192
น้ำามันหล่อลื่นพื้นฐานแอโรแมติก		 164
น้ำามันหล่อลื่นมัลติเกรด	 186
น้ำามันหล่อลื่นเรือเดินสมุทร	 184
น้ำามันหล่อลื่นสำาหรับรถยนต์นั่ง	
(พีซีเอ็มโอ)	 192
น้ำามันไฮดรอลิก	 180
น้ำาส่า	 235
น้ำาเสีย	(ในท่อ)	 289
น้ำาเสียจากชุมชน		 276

น้ำาหมัก	 235
น้ำาหล่อเย็น		 274
น้ำาอับเฉาเรือ	 118
เนินตะกอน	(น้ำาพา)	รูปพัด	 19
แนเซลล์	 236
แนฟทีน	 98
ไนโตเจนออกไซด์	(นอกซ์)	 283
	
บ	
บรรยากาศเสี่ยงอันตรายภาวะไวไฟ	 130
บริเวณปลอดไอน้ำามัน	 129
บริเวณรับน้ำามัน		 182
บริษัท	ขนส่งน้ำามันทางท่อ	จำากัด	(เอฟทีที)	 129
บริษัท	ท่อส่งปิโตรเลียม	จำากัด	(แทปไลน์)	 152
บริษัท	ยูนิเวอร์ซัลออยล์พรอดักส์	(ยูโอพี)	 110
บริษัทที่ใช้บริการการขนส่งน้ำามันทางท่อ	 148
บ่อกักน้ำามันใต้ตู้จ่ายน้ำามัน		 170
บ่อเกรอะ	 289
บ่อดักไขมัน		 280
บ่อดักทราย		 195
บ่อน้ำามันซึม	 47
บ่อผึ่ง		 285
บอมบ์แคลอริมิเตอร์	 214
บ่อเหม็น	 272
บ่อแอนแอโรบิก	 272
บาร์จ	 20
บาร์เรล	(บีบีแอล)	 71,	165
บาร์เรลต่อวัน	(บีบีแอล/ดี,	บีพีดี)	 71,	166
บิทูเมน		 21,	69,	164
บิทูเมนแข็ง	 73
บิวทีน	 73
บิวทีลีน		 73
บิวเทน		 73
บีทียู	 22
เบนซิน	 176
เบนซิน	91		 176
เบนซิน	95		 176
เบนซีน	 72
เบนซีน-ทอลิวอีน-ไซลีน	(บีทีเอกซ์)	 72
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม	 274
แบริง	 166
แบริงกาบ	 192
แบริ่งลูกปืน	 194
ใบตราส่งสินค้า	(บีแอล)	 118
ไบโอดีเซล	 166,	209
ไบโอดีเซลน้ำามันมะพร้าว		 218
ไบโอเอทานอล	 210
ไบโอแอลกอฮอล์		 209

ป	
ปฏิกิริยาเคมี	 77
ประเภทคลังน้ำามัน	 122
ประมาณการคาร์บอน	 214
ปรากฏการณ์เรือนกระจก	 280
ปริมาณคงเหลือ	 59
ปริมาณความชื้น	 235
ปริมาณเถ้า	 208
ปริมาณที่ผลิตได้ทั้งหมด	 59
ปริมาณน้ำามันคงค้างในถัง	 121
ปริมาณน้ำามันดิบสำารองทางการค้า		 169
ปริมาณน้ำามันที่สูญหายทางกายภาพ	 142
ปริมาณบาร์เรลน้ำามันดิบเทียบเท่า	 71
ปริมาณสำารอง	 53
ปริมาณสำารองเบื้องต้น	 39
ปริมาตรน้ำามันที่เข้าไปแทนที่ไอน้ำามัน
ในถังบรรจุน้ำามัน	 124
ปริมาตรว่างในถังน้ำามัน	 155
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 174
ปั๊มจ่าย		 194
ปั๊มไดอะแฟรม	 169
ปั้มน้ำาความดันสูง	 179
ปั๊มน้ำามันแบบแช่	 196
ปั้มน้ำาแรงดันสูง	 179
ปั๊มใบพัดและลูกสูบ	 200
ปั๊มมือหมุน		 179
ปั้มลม		 163
ปั๊มสำาหรับจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 182
ปั๊มสำาหรับจ่ายก๊าซเอ็นจีวี		 187
ปั๊มสุญญากาศ	 110
ปั๊มหลอดแก้ว		 171
ปั๊มหอยโข่ง		 274
ป้ายเครื่องหมายการค้าบนทางหลวง	 179
ป้ายเตือนความจำา	 183
ป้ายราคา	 193
ป้ายสัญลักษณ์หรือตราเครื่องหมายการค้า	
(ไอดีไซน์)		 181
ป้ายแสดงชื่อผลิตภัณฑ์	 195
ป้ายห้อยคอพวงมาลัย		 183
ปาล์มน้ำามัน		 238
ปิโตรเลียม	 49,	101
แป้ง		 256
แป้นแสดงระดับน้ำามัน	 155
แปลงสำารวจ	 31
	
ผ	
ผลเฉียบพลัน	 270
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ	(เอสอาร์บี)	 57
ผลิตภัณฑ์จากหอกลั่น	 107
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ผลิตภัณฑ์น้ำามันใช้ในอุตสาหกรรม	 181
ผังลม	 290
ผู้ควบคุมการจัดส่งน้ำามัน	 123
ผู้ค้าน้ำามันรายเล็ก	 185
ผู้ค้าน้ำามันรายใหญ่	 184
ผู้ค้าน้ำามันอิสระ	 181
ผู้ดำาเนินงาน	 47
ผู้นำาราคา	 193
ผู้รับจ้างเหมาโดยตรงของผู้รับสัมปทาน	 50
ผู้รับสัมปทาน	 24
ผู้รับสิทธิพิเศษ	 174
ผู้วางแผนการจัดส่งน้ำามัน	 146
ผู้ให้สิทธิพิเศษ	 174
แผนการจัดส่งน้ำามันประจำาวัน	 143
แผนที่ธรณีวิทยา	 36
	
ฝ	
ฝนกรด	 270
ฝาปิดท่อวัดระดับน้ำามัน	 123
	
พ	
พนักงานประจำา	(เอฟทีอี)		 175
พนักงานให้บริการหน้าลาน		 194
พลังงานคลื่น		 262
พลังงานความร้อนใต้พิภพ		 225
พลังงานจากก๊าซชีวภาพในหลุมฝังกลบขยะ		234
พลังงานทดแทน	 208
พลังงานทางเลือก	 208
พลังงานนิวเคลียร์		 237
พลังงานมหาสมุทร		 238
พลังงานลม	 265
พลังงานหมุนเวียน		 246
พลังน้ำา	 230
พลังน้ำาขนาดจิ๋ว	 235
พลังน้ำาขนาดเล็ก	 235
พลาสติกชีวภาพ		 213
พลาสมาอาร์ก	 241
พลูม	 286
พอลิแซ็กคาไรด์		 242
พอลิเมอร์	 102
พอลิเมอร์ชีวภาพ		 213
พอลิเมอร์ไรเซชัน	 102
พอลิไวนิลคลอไรด์	(พีวีซี)	 102
พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอต	(พีเอชเอ)		 242
พันบาร์เรลต่อวัน	(เคบีดี)	 181
พัลเซอร์		 193
พารา-ไซลีน	 101
พาราฟินส์	 100
พาราฟินิก	ไฮโดรคาร์บอนส์	 100

พาราโรซานิลีน		 286
พิก	 142
พิกอัจฉริยะ	 131
พิกัดอัตราค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ-
คลังน้ำามัน	 122
พีวีเซลล์		 250
พืชพลังงาน		 221
พื้นที่ควบคุม	 146
พื้นที่ชุ่มน้ำา		 290
พื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา	 58
พื้นที่ปลอดภัย	 146
พื้นที่ผลิต	 53
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย	 41
พื้นที่สงวน	 54
พื้นที่เสี่ยงอันตราย	 130
พื้นที่ให้บริการหน้าลาน		 174
พื้นที่ให้บริการหลังลาน		 165
พุกผูกเชือกเรือ	 137
เพนเทน		 101
แพลงก์ตอน	 52
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์	 242
โพรพิลีน	 103
โพรพีน	 103
โพรเพน		 103
ไพโรลิซิส	 243
	
ฟ	
ฟลูก๊าซ	 89
ฟอสฟอรัส	 241
ฟอสโฟลิพิด	 241
ฟาร์มกังหันลม	 264
ฟีนอล		 101
แฟคเตอร์การกำาหนดลักษณะวัตสัน	 111
แฟคเตอร์การนำาปิโตรเลียมขึ้นมา	 104
แฟคเตอร์สภาพอัดได้	 79
แฟรนไชซี	 174
แฟรนไชเซอร์	 174
แฟรนไชส์	 174
แฟลกซ์	 234
ไฟฉายกันระเบิด		 172
ไฟฟ้าพลังน้ำา	 229
ไฟสนาม		 201

ภ	
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	 50
	
ม	
มวลชีวภาพ		 212
มอเตอร์กันระเบิด		 173

มอนอกลีเซอไรด์		 260
มอนอแซ็กคาไรด	์	 236
มอเลกคิวลาร์ซีฟ	 97
มะพร้าว		 218
มันสำาปะหลัง		 214
มันสำาปะหลังเส้น		 215
มาตรการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน-
เมื่อมีน้ำามันรั่วหก	 140
มาตรการป้องกันเพลิงไหม้	 128
มาตรฐานของถังก๊าซเอ็นจีวี	 189
มาตรฐานน้ำามันเครื่องแห่งกองทัพสหรัฐฯ	
(ยูเอสซี)	 199
มาตรฐานยูโร	4	 172
มาตรฐานเอพีไอ	 164
มาตรวัดปริมาตรน้ำามันเชื้อเพลิง	 137
มาตราธรณีกาล	 37
มิกเซอร์	 185
มิเตอร์วัดการไหล		 173
มีเทน		 97
มือจ่ายน้ำามัน	 190
มือจ่ายน้ำามันชนิดดูดไอกลับ	 200
เมทา-ไซลีน		 97
เมทาโนเจนิกอาร์คีแบคทีเรีย		 235
เมทาโนเจเนซิส		 235
เมทิลเทอร์เชอรีบิวทิลอีเทอร์	(เอ็มทีบีอี)	97,	185
เมทิลเอสเทอร์ของกรดลิโนลีนิก											234
เมอร์แคปแทน		 97
แมนอมิเตอร์	 136
ไม้เช็ดกระจก	 195
ไม้วัดถัง		 168
ไม้วัดน้ำามัน	 168

ย	
ยางกันกระแทกบริเวณหน้าท่าเรือ	 126
ยางมะตอย	 21,	69,164
ยางมะตอยแข็ง	 73
ยางสังเคราะห์	 108
ยางเหนียว	 228
ยุคเทอร์เชียรี		 58
	
ร	
รถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 135
รถขนส่งน้ำามัน	 141,	152
รถขนส่งน้ำามันชนิดกึ่งพ่วง	 147
รถขนส่งน้ำามันสิบล้อ	 116
รถบรรทุกน้ำามัน	 197
รถพ่วงขนส่งน้ำามัน	 129
รถพ่วงแบบตอนเดียว	 195
รองลื่น	 192
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รองลื่นกันรุน	 197
รอยต่อของน้ำามันในท่อ	 121,	132
รอยเลื่อน	 33
ระดับความดันเสียงต่ำาสุด	(แอลมิน)	 283
ระดับความรำาคาญ	(เอ็นไอ)	 283
ระดับเริ่มรับรู้กลิ่น	 283
ระดับเสียง	 289
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน	
(แอลดีเอ็น)	 275
ระดับเสียงที่ได้รับ	(เอสอีแอล)	 289
ระดับเสียงที่ร้อยละ	n	(แอลเอ็น)	 289
ระดับเสียงแบบถ่วงน้ำาหนัก	 290
ระดับเสียงประเมิน	(แอลอาร์)	 287
ระดับเสียงรับรู้	(พีเอ็นแอล,	แอลพีเอ็น)	 286
ระดับเสียงรับรู้คาดการณ์	(เอ็นอีเอฟ)	 283
ระดับเสียงรับรู้ยังผล	(อีพีเอ็นแอล)	 277
ระดับเสียงสมมูล	24	ชั่วโมง	 278
ระดับเสียงสูงสุด	(แอลแมกซ์)	 282
ระบบการเกิดแหล่งปิโตรเลียม	 50
ระบบการหยุดแบบฉุกเฉิน	 87
ระบบควบคุมไอน้ำามัน	 155
ระบบเครื่องยนต์สำาหรับก๊าซปิโตรเลียม	 182
ระบบโครงข่ายหัวจ่ายน้ำาดับเพลิง	 127
ระบบเซลล์สุริยะที่เชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้า		 227
ระบบเซลล์สุริยะที่ไม่เชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้า	238
ระบบดั้งเดิม	 181
ระบบดูดก๊าซ	(เอ็นจีวี)	 175
ระบบดูดแบบคงที่	 173
ระบบดูดแบบแปรผันตามค่าแลมบ์ดา-
ป้อนกลับ	 181
ระบบดูดแบบแปรผันตามสัญญาณจาก-
ตัวตรวจวัดออกซิเจน	 186
ระบบดูดไอน้ำามันกลับ		 200
ระบบเดี่ยว		 238
ระบบติดตามตรวจสอบการปล่อยมลพิษ-
อย่างต่อเนื่อง	(ซีอีเอ็มเอส)	 274
ระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ	 43
ระบบบริหารการขายอัตโนมัติ		 165
ระบบบำาบัดของเสียแบบยูเอเอสบี	 261
ระบบบำาบัดน้ำาเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพ	 262
ระบบบำาบัดแบบตรึงฟิล์ม	(เอเอฟเอฟอาร์)	 208
ระบบป้องกันการลงน้ำามันเกิน		 192
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบจานพาราโบลา		 240
ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ	(อาร์บีซี)	 288
ระบบร่วมผลิตไฟฟ้าและความร้อน	 219
ระบบแสดงจุดพิกัดบนพื้นผิวโลก	(จีพีเอส)	 130
ระบบหัวฉีดเอ็นจีวี	(เอ็มพีไอ)	 187
ระบบอัตโนมัติสำาหรับปฏิบัติการคลังน้ำามัน	
(ทีเอเอส)	 152

ระยะปลอดภัย	 146
รังสีอาทิตย์		 254
ราคาขายปลีก	ณ	สถานีบริการ	 194
ราคานำาเข้าตามค่าเสมอภาค	 181
รางน้ำา	 277
ร้านก๊าซจำาหน่ายปลีก	 175
รายการเพื่อการตรวจสอบในการสูบถ่าย-
น้ำามันที่ท่าเรือ	 148
รายได้จากการดำาเนินการ		 192
รายได้จากส่วนอื่น	(เอ็นเอฟเอ็ม)	 190
รายได้นอกเหนือจากการดำาเนินการ	 190
รีฟลักซ์	 104
รีฟอร์มมิง	 105
เรือเก็บ	(เอฟเอสยู)	 34
เรือเก็บ	(เอฟเอสโอ)	 34
เรือขนส่งน้ำามัน	 118
เรือเจาะ	 27
เรือท้องแบนขนาดใหญ่	 20
เรือบรรทุกน้ำามันขนาดใหญ่มาก	(วีแอลซีซี)	 200
เรือผลิตและกักเก็บ	(เอฟพีเอสโอ)	 34
เรือรับเชือก	 149
เรือลากจูง	 154
เรือสำารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน	 56
แรงขับตามธรรมชาติ	 53
แรงตึงผิว	 258
โรงกลั่นแบบไฮโดรสกิมมิง	 95
โรงงานบรรจุก๊าซ	 175
โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 135
โรงไฟฟ้าแบบรางพาราโบลา		 241
โรงไฟฟ้าแบบหอคอยพลังงาน	 217
โรงไฟฟ้าแบบหอลมร้อน		 251
โรงไฟฟ้าพลังน้ำาแบบรันออฟริเวอร์	 247
โรงโม่พลังน้ำา	 262
โรงสีลม	 264
	
ล	
ลอยัลตีโปรแกรม	 182
ละหุ่ง		 215
ละอองลอย	 271
ล้านบาร์เรล/วัน	(เอ็มบีพีดี)	 185
ลิกนอเซลลูโลส		 234
ลิกนิน		 234
ลินสีด	 234
ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน	(เอสซีเอฟ)	 107
เลขการเกิดถ่านโค้ก	 78
เลขซีเทน	 76,	169,	217
เลขโบรมีน	 73
เลขออกเทน	 99,	191
เลขออกเทนทางเคมี	 77

เลขออกเทนมอเตอร์	(เอ็มโอเอ็น)	 98
เลขออกเทนวิจัย	(อาร์โอเอ็น)		 105

ว	
วัฎจักรแรงกิน	 103
วัฏจักรทำาความเย็นแบบลดหลั่น		 74
วัตถุดิบตั้งต้น	 89
วัสดุซับน้ำามัน	 116
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร		 206
วาล์วก้นถังบรรจุน้ำามันบนรถขนส่ง	 129
วาล์วควบคุมความดันภายใน-
ถังเก็บน้ำามัน		 143,	145
วาล์วโซเลนอยด์	 195
วิทยาการระบาด	 278
วิธีแกรีเมทริก	 280
เว็ตสต็อก	 201
เวลาสำาหรับพักรอให้น้ำามันกลับสู่สภาวะปกติ-	
ช่วงเวลาที่น้ำามันถ่ายเทประจุไฟฟ้า	 146
	
ศ	
เศษหิน	 25
	
ส	
สไตรีน	 107
สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 183
สถานีบริการก๊าซเอ็นจีวี		 188
สถานีบริการน้ำามันที่มีเครื่องหมายการค้า		 167
สถานีบริการน้ำามันสำาหรับรถทั่วไป	 195
สถานีบริการน้ำามันสำาหรับรถบรรทุก	 198
สถานีบริการน้ำามันอิสระรายย่อย	 198
สถานีบริการใหม่	(เอ็นทีไอ)	 187
สถานีเพิ่มความดัน	 79
สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา	
(เอพีไอ)	 68,	163
สบู่ดำา		 232
สเปกตรัมรังสีอาทิตย์		 254
สเปกโทรมิเตอร์วัดการดูดกลืนพลังงาน-
โดยอะตอม	 272
สภาพกรด		 270
สภาพขาดหรือไร้อากาศ	 19
สภาพด่าง		 271
สภาพละลายได้		 289
สภาพให้ซึมผ่านได้	 49
สมาคมตรวจสอบมาตรฐานวัสดุแห่งอเมริกา	
(เอเอสทีเอ็ม)	 68
สมาคมผู้บริหารท่าเรือสากล	(ไอเอพีเอช)	 132
สระ		 282
สระเติมอากาศ		 270
สระรังสีอาทิตย์		 253
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สลัดจ์		 106
ส่วนกลั่น	 82,	86
ส่วนกลั่นกลับ	 104
ส่วนกลั่นกลาง	 97
ส่วนกลั่นเบา	 96,	181
ส่วนกลั่นหนัก	 93
ส่วนต่างขั้นต้นในการกลั่นน้ำามัน	(จีอาร์เอ็ม)	 178
ส่วนต่างขั้นต้นในการตลาด	(จีเอ็มเอ็ม)	 178
ส่วนที่กำาหนด	 194
ส้วมหลุม		 286
สวิตช์ฉุกเฉิน	 124
สะพานชั่วคราวใช้พาดกราบเรือ	 129
สัญญาแบ่งปันผลผลิต	(พีเอสซี)	 53
สัญญารับสิทธิพิเศษ	 174
สันดอนทราย	 54
สัมปทาน	 24
สายจ่ายน้ำามัน		 180
สายดับเพลิง	 127
สายดิน	 130
สายดินของถังเก็บน้ำามัน	 150
สายน้ำาความดันสูง		 193
สายน้ำาแรงดันสูง	 193
สายลม		 162
สารกระจายตัว	สารเคมีที่ช่วยให้น้ำามัน-
แตกตัว	 123
สารก่อมะเร็ง	 273
สารกันฟอง	 163
สารเคมีเพิ่มคุณภาพน้ำามัน	 116
สารเจือปน		 95
สารเจือปนในก๊าซธรรมชาติ	 99
สารดูดน้ำา	 84
สารตั้งต้น	 89
สารเติมแต่ง	 116,	162
สารเติมออกซิเจน	(เอ็มทีบีอี) 	 185
สารทำาความเย็น	 105
สารประกอบกำามะถัน		 107
สารประกอบไซคลิก	 82
สารประกอบไนโตรเจนในน้ำามันดิบ	 99
สารประกอบวงแหวน	 105
สารประกอบอนินทรีย์		 95
สารประกอบออกซิเจนในน้ำามันดิบ	 100
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน	 93
สารป้องกันการน๊อกของเครื่องยนต์	 69
สารป้อน	 89
สารมลพิษทางอากาศ	 271
สารมลพิษทางอากาศตามเกณฑ์	 275
สารมลพิษทางอากาศหลัก	 275
สารยับยั้งการสึกหรอและการกัดกร่อน	 201
สารลดแรงตึงผิว	 258

สารอินทรีย์ไอระเหย	(วีโอซี)	 290
สาหร่าย		 207
สาหร่ายสีเขียว	 226
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำาเงิน	 213
สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	172
สิ่งทับถมที่ราบน้ำาท่วมถึง	 34
สิ่งทับถมธารน้ำาพา	 34
สิ่งปนเปื้อนทั้งหมด	 260
สิ่งมีชีวิตที่ได้สารอาหารจากสารอินทรีย์	 229
สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เอง	 208
สิ่งอำานวยความสะดวกภายในสถานีบริการ		 173
สิทธิพิเศษ	 174
เสถียรภาพต่อการออกซิไดซ์ด้วยความร้อน	 197
เส้นตกท้องช้างออกซิเจน		 285
เส้นสารมลพิษเท่ากัน	 282
เส้นหย่อนออกซิเจน	 285
เสากันชน	 124,	166
เสากันปะทะ	 166
เสารับแรงกระแทก	 124
ไส้กรองน้ำามันเครื่อง	 191
ไส้กรองอากาศ	 162

ห	
หญ้าเนเพียร์	 237
หน่วยกลั่นสุญญากาศ	 110
หน่วยงานป้องกันสิ่งแวดล้อม	(อีพีเอ)	 278
หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำามัน	 186
หน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำามันเคลื่อนที่		 186
หน่วยผลิตถ่านโค้ก	 78
หน่วยผลิตถ่านโค้กแบบหน่วงเวลา	 84
หน่วยแยกชนิด	3	วัฏภาค	 109
หน่วยแยกบิวเทนไอโซเมอร์	 73
หน่วยอบรมเคลื่อนที่		 186
หน้าแปลนท่อชนิดมีฉนวนป้องกันไฟฟ้า-
ไหลผ่าน	 131
หม้อกรอง	 126,	148
หม้อดักน้ำา	 201
หม้อต้มก๊าซ	 200
หม้อต้มซ้ำา	 104
หม้อน้ำา	 214
หม้อไอน้ำา	 256
หลอดโซเดียมความดันสูง		 179
หลอดโลหะเฮไลด์	 185
หลักผูกเชือกเรือ	 137
หลังคาคลุมตู้จ่ายน้ำามันหรือบริเวณลาน-
จำาหน่ายน้ำามัน		 168
หลังคาชนิดไม่ติดตาย	 126
หลังคาลอย	 128
หลังคาลอยภายนอก	 126

หลังคาลอยภายใน	 132
หลุมซึม		 289
หลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง		 183
หลุมพัฒนา	 26
หลุมสำารวจ	 33
หอกลั่นลำาดับส่วน	 91
หอการค้าของสมาคมการเดินเรือขนส่ง	
(ไอซีเอส)	 132
ห้องตกสะสมด้วยแรงโน้มถ่วง	 280
หอดูดกลืน	 286
หอทำาความเย็น	 274
หอบรรจุตัวกลาง	 286
หอระบายความร้อนของน้ำา	 81
หัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว		 182
หัวจ่ายก๊าซเอ็นจีวี/ซีเอ็นจี	 190
หัวเจาะ	 28
หัวตรวจวัดน้ำามันในถังใต้ดิน		 193
หินกักกั้น	 22
หินกักเก็บ	 54
หินครอบ	 22
หินคาร์บอเนต	 22
หินเคลย์	 24
หินโคลน	 24
หินฐาน	 21
หินดินดาน	 57
หินต้นกำาเนิด	 57
หินทราย	 54
หินน้ำามัน	 47
หินเนื้อดิน	 20
หินเนื้อทราย	 20
หินปิดกั้น	 55
หินปูน	 40
แหล่ง	 33
แหล่งกักเก็บ	 54
แหล่งก๊าซธรรมชาติ	 35
แหล่งน้ำามัน	 45
แหล่งน้ำามันในประเทศไทย	 45
แหล่งบงกช	 22
แหล่งเอราวัณ	 31
	
อ	
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย	 41
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(ไอเอ็มโอ)	132
องศาเอพีไอ	 20
ออกซิเจนละลายน้ำา	(ดีโอ)		 276
ออกเทน	 191
อ้อย	 256
อ้อยแดง	 256
ออร์โท-ไซลีน	 100
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ออลิโกแซ็กคาไรด์		 238
ออสโมซิสผันกลับ	(อาร์โอ)		 287
อะลูมินากัมมันต์	 66
อัตราการลดอุณหภูมิแอเดียแบติกแห้ง	 277
อัตราการไหล	 174
อัตราการไหลลดลงเพราะการรั่วไหล	 181
อัตราส่วนก๊าซต่อน้ำามัน	 92
อัตราส่วนของรีฟลักซ์	 104
อัตราส่วนต่ำาสุดของส่วนผสมระหว่าง-
ไอน้ำามันและอากาศที่อาจเกิดการระเบิดได	้
(แอลอีแอล)	 134
อัตราส่วนผสมระหว่างไอน้ำามันกับอากาศ-	
ในเกณฑ์ที่ทำาให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้	 125
อากาศส่วนเกิน	 279
อาคารเครื่องสูบน้ำามันเชื้อเพลิง	 144
อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด	(ทีโอซี)		 289
อินเวอร์ชัน	 282
อิมัลชัน		 221
อี.	โคไล	 279
อี	20		 172
อี	85		 172
อีทีน	 88
อีเทน	 87
อีเทอร์	 87
อุณหภูมิโดยรอบ	 117
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมขั้นต้น	 110
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมขั้นปลาย	 87
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมต้นน้ำา	 110
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมปลายน้ำา	 87
อุปกรณ์เก็บคราบน้ำามันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำา	 139
อุปกรณ์เก็บไอน้ำามัน	(วีอาร์ยู)	 156
อุปกรณ์จำากัดการไหล		 173
อุปกรณ์เชื่อมต่อจากเครื่องยนต์ไปขับเครื่อง-
สูบยังปั๊มน้ำามัน	(พีทีโอ)	 143
อุปกรณ์ดักกรองฝุ่น	 272
อุปกรณ์ตัดการจ่ายน้ำามันด้วยแม่เหล็ก		 184
อุปกรณ์ถอดไส้กรองน้ำามัน	 196
อุปกรณ์ป้องกันการพลุ่ง	(บีโอพี)	 21
อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดกันระเบิด	 125
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดการจุดระเบิด	 132
อุปกรณ์แยกน้ำาออกจากน้ำามัน	 139
อุปกรณ์แยกอากาศออกจากน้ำามัน	 117
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	 92
อุปกรณ์วัดระดับน้ำามันอัตโนมัติ	(เอทีจี)	 165
อุปสงค์ออกซิเจน	 285
เอกสารการขนส่งสินค้า	(บีแอล)	 118
เอกสารยืนยันคุณสมบัติน้ำามันจากโรงกลั่น-
น้ำามัน	 146
เอกสารสั่งเติมน้ำามัน	 134

เอกสารแสดงความพร้อมของเรือขนส่ง-
น้ำามัน	(เอ็นโออาร์)	 138
เอกสารแสดงแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ-
ของรถขนส่งน้ำามัน	(เทรมการ์ด)	 153
เอทานอล	 172,	210,	221
เอทาโนลามีน	 87
เอทิลคลอไรด์	 87
เอทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์	(อีทีบีอี)	 88,	222
เอทิลเบนซีน	 87
เอทิลแอลกอฮอล์	(C2H5OH)	 172
เอทิลีน		 88
เอทิลีนไกลคอล	 88
เอนไซม์เซลลูเลส		 216
เอมีน	 69
เอสเทอร์		 221
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์	(เอเอส)	 270
แอ่ง	 21
แอ่งโครงสร้าง	 58
แอซิโดเจเนซิส		 206
แอซิโทเจเนซิส	 206
แอซีโทจีนิกแบคทีเรีย	 206
แอมโมนิฟิเคชัน	 271
แอโรซอล	 271
แอโรแมติกส์	 69
แอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน	 69
แอลกอฮอล์		 206
แอลคีน	 68
แอลเคน		 67
แอลไคน์	 68
แอลิกเฟทิกส์	 67
แอสฟอลทีน	 70
แอสฟัลต์	 69,	164
โอโซนระดับพื้นดิน	 280
โอเปก		 100
โอเลฟิน	 100
ไอโซพลีท	 282
ไอโซเมอไรเซชัน	 96
ไอโซออกเทน	(i-C8H18)	 191

ฮ	
เฮมิเซลลูโลส		 229
ไฮดรอลิซิส	 230
ไฮดรอลิติกแบคทีเรีย	 230
ไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัว		 67
ไฮโดรคาร์บอนชนิดอิ่มตัว		 67
ไฮโดรคาร์บอนแบบวง	 82
ไฮโดรคาร์บอนส	์	 93
ไฮโดรคาร์บอนแอลิเฟทิก	 67
ไฮโดรแครกกิง	 93

ไฮโดรจีเนชัน	 94
ไฮโดรโฟน	 39
ไฮโดรมิเตอร์	 180
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