คํานิยามน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน
น้ํามันเบนซิน เปนน้ํามันเชื้อเพลิงใชกับเครื่องยนตชนิดสันดาปภายใน โดยมีหัวเทียนเปนตัวจุดระเบิด (Spark Ignition Internal
Combustion Engine) โดยมีชวงการกลั่นอยูประมาณ 30๐C ถึง 200๐C
แนฟทา เปนผลิตภัณฑน้ํามันสวนเบาที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบ มีชวงการกลั่นเชนเดียวกับ น้ํามันเบนซิน ใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ํามันและอุตสาหกรรมตัวทําละลาย
รีฟอรเมท เปนผลิตภัณฑน้ํามันที่ไดจากการนําแนฟทา เขาสูหนวยการผลิตเพื่อเพิ่มคาออกเทน โดยรีฟอรเมทที่ไดจะถูกนําไปใช
เปนองคประกอบในการผลิตน้ํามันเบนซินหรือเปนวัตถุ ดิบในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
ไพโรไลซิสแกสโซลีน เปนผลิตภัณฑพลอยไดที่เกิดจากกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis Process) ของการผลิตโอเลฟน โดย
ปกติประกอบดวยไฮโดรคารบอนตั้งแต C5 ถึง C10 ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสารอะโรมาติก เชน เบนซีน โทลูอีน และก็สามารถ
นําไปใชในการผลิตน้ํามันเบนซินไดดวย
น้ํามันกาด เปนของผสมของไฮโดรคารบอน ที่มีชวงการกลั่นอยูประมาณ 150๐C ถึง 300๐C ปกติใชเปนน้ํามันจุดตะเกียงเพื่อให
แสงสวางและใชเปนตัวทําละลายในอุตสาหกรรมหลายประเภท
น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินไอพน เปนของผสมไฮโดรคารบอน แตเดิมใชน้ํามันกาดเปนเชื้อเพลิง ตอมาเมื่อเครื่องยนตมี
วิวัฒนาการมากขึ้นจึงมีความตองการดานคุณภาพเปนพิเศษหลายอยาง มีความสะอาด บริสุทธิ์ และคุณสมบัติบางอยางดีกวา
น้ํามันกาดทั่วไป
น้ํามันดีเซล เปนน้ํามันเชื้อเพลิงใชกับเครื่องยนตชนิดแรงอัดสูง และจุดระเบิดเอง (High Compression Self Ignition Engine)
กาซธรรมชาติเหลว เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีสารสําคัญ 2 ชนิด คือ ไฮโดรเจน (H) กับ คารบอน (C) รวมตัวกันใน
สัดสวนของอะตอมที่ตางๆ กัน สวนผสมจึงขึ้นอยูกับแหลงผลิต องคประกอบสวนใหญจะเปนกาซมีเทน และมีไ ฮโดรคารบอนเบาๆ
ตัวอื่นๆ ติดมาดวย เชน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน จนกระทั่งมีคารบอนเพิ่มมากขึ้นถึง 8 อะตอม กับไฮโดรเจน 18 อะตอม
มีชื่อเรียกวา “ออกเทน” เมื่อนํากาซธรรมชาติมาแยกออกเปนองคประกอบตางๆ สามารถนําไปใชประโยชนหลากหลาย ไดแก
- กาซมีเทน (C 1) ใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรม เปนวัตถุดิบสําหรับการผลิตปุย และ อัดใสถังใชเปนเชื้อเพลิงรถ
โดยสารเอ็นจีวี(Natural gas for vehicles-NGV)
- กาซอีเทน (C 2) เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตรเคมีสําหรับผลิตเม็ดพลาสติกและเสนใยพลาสติกชนิดตางๆ
- กาซโพรเพน (C 3) เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตนสําหรับผลิตเม็ดพลาสติกและเสนใย พลาสติกชนิดตางๆ
- กาซปโตรเลียมเหลว (C 3+ C 4) เปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต และโรงงานอุตสาหกรรม
- กาซธรรมชาติเหลว (C 5) ใชในโรงงานกลั่นน้ํามันซึ่งจะไดผลผลิตน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นและใชเปนตัวทําละลาย ในโรงงาน
อุตสาหกรรม

กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas : LPG) หรือกาซหุงตม เปนผลิตภัณฑเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่ไดจาก
กระบวนการแยกกาซธรรมชาติและจากกระบวนการกลั่นน้ํามันดิบ มีจุดเดือดอยูระหวาง -42๐C ถึง -0.5๐C เปนของผสมของ
สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีคารบอนอะตอม 3-4 อะตอม (กาซโพรเพน (C 3) และกาซบิวเทน (C 4) มีสถานะเปนกาซที่
อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ และในโรงอุตสาหกรรมตางๆ ได
มีเทน สูตรโมเลกุล CH4 เปนไฮโดรคารบอนอิ่มตัวที่มีจํานวนคารบอน 1 อะตอมอยูในโมเลกุล เปนกาซที่อุณหภูมิและความดัน
บรรยากาศปกติ เปนองคประกอบสําคัญในกาซธรรมชาติและใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตปุย
อีเทน สูตรโมเลกุล C2H6 เปนไฮโดรคารบอนอิ่มตัวที่มีจํานวนคารบอน 2 อะตอมอยูในโมเลกุล มีสถานะเปนกาซที่อุณหภูมิและ
ความดันบรรยากาศปกติ กาซอีเทนใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีน
บิวเทน สูตรโมเลกุล C4H10 เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนอิ่มตัวที่มีจํานวนคารบอน 4 อะตอมอยูในโมเลกุล มีสถานะเปนกาซที่
อุณหภูมิและความดันบรรยากาศปกติ กาซบิวเทนใชเปนสวนผสมในการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) และเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตางๆ
ไอโซเมอรของบิวเทน มีดังนี้
- Butane (n-butane, butyl hydride) C4H10
- Isobutane (2-methylpropane, trimethylmethane) (CH3)2CHCH3

โพรเพน สูตรโมเลกุล C3H8 เปนไฮโดรคารบอนอิ่มตัวที่มีจํานวนคารบอน 3 อะตอมอยูในโมเลกุล มีสถานะเปนกาซที่อุณหภูมิและ
ความดันบรรยากาศปกติ กาซโพรเพนใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน อุตสาหกรรมการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว
และกาซหุงตม
เอทิลีน (ethylene) สูตรโมเลกุล C2H4 ผลิตจากอีเทน มีสถานะเปนกาซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมหลายประเภท เชน ผลิตโพลิเอทิลีน ไวนิลคลอไรด เอทิลีนไกลคอล ฯลฯ
โพรพิลีน (propylene) สูตรโมเลกุล C3H6 ผลิตจากโพรเพน มีสถานะเปนกาซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ใชเปนวัตถุดิบ
ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน ผลิตโพลิโพพิลีน ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล ฯลฯ
บิวทิลีน (butylene) สูตรโมเลกุล C4H8 มีสถานะเปนกาซที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
หลายประเภท เชน ผลิตโพลิบิวทิลีน บิวทาไดอีน ฯลฯ
ไอโซเมอรของบิวทิลีน มีดังนี้
- butane-1 (ethylethylene , alpha-butylene) โครงสราง CH2 : CHCH2CH3
- cis-butene-2 (dimethylethylene, beta-butylene) โครงสราง CH3CH : CHCH3
- trans-butene-2 (dimethylenthylene, beta-butylene) โครงสราง CH3CH : CHCH3
บิวทาไดอีน (butadiene) สูตรโมเลกุล C4H7 ผลิตจากดีไฮโดรจิเนชันของบิวเทนหรือการแตกตัวของแนฟทา มีสถานะเปนกาซที่
อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายประเภท เชน ผลิตยางสังเคราะห ฯลฯ
น้ํามันเตา เปนน้ํามันเชื้อเพลิงใหความรอน ซึ่งสวนใหญใชกับหมอน้ํา เตาเผา เตาหลอมในอุตสาหกรรมตางๆ แบงชนิดตามความ
หนืด สิ่งเจือปน และปริมาณกํามะถัน
สารละลายประเภทไฮโดรคารบอน เปนผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทหนึ่งที่มีองคประกอบหลักเปนไฮโดรเจนกับคารบอน ซึ่ง
ตามปกติจะใชเปนวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม ในการผลิตสี กาว ทินเนอร น้ํามันซักแหง และอุตสาหกรรมอื่นๆ

