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 บทท่ี 7 
ธาตแุละสารประกอบในอตุสาหกรรม 

 
 

 
ในการด ารงชีวติของมนุษย์นอกจากจะต้องมปีจัจยั 4 แล้วยงัต้องมสีิง่อ านวยความ

สะดวกเพื่อท าใหช้วีติสบายขึน้ สิง่เหล่าน้ีบางอย่างมาจากธรรมชาตโิดยตรงบางอย่างมนุษย์
สรา้งขึน้ โดยอาศยัความรูใ้นเรื่องสมบตัขิองธาตุและสารประกอบและกระบวนการเปลีย่นแปลง
ทางเคมปีระกอบในการผลติผลติภณัฑต์่างๆ ซึ่งมทีีม่าจากซากดกึด าบรรพท์ัง้หลายในรูปของ
เชือ้เพลงิกด็ ีปิโตรเลยีมกด็ ีสามารถน ามาแปรสภาพเป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมไดห้ลากหลาย 
แร่จดัเป็นวตัถุดบิตวัหน่ึงทีใ่ชใ้นการผลติ     ซึง่เป็นสาระทีอ่ยู่ในหนังสอืเรยีนและคู่มอืครสูาระ
การเรยีนรูพ้ืน้ฐานและเพิม่เตมิเล่ม 4 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2548)  และ คู่มอืเตรยีมสอบ เคมี
ม. 4 – 5 – 6 (สมพงษ์  จนัทรโ์พธิศ์ร,ี 2537) 
 
เช้ือเพลิง   

  
เชื้อเพลงิซากดกึด าบรรพ ์ คอื เชื้อเพลงิที่เปลี่ยนสภาพมาจากสิง่มชีวีติในยุคต่างๆ

ดว้ยกระบวนการทางธรณีวทิยาและธรณีเคม ี  เชน่ แก๊สธรรมชาต ิน ้ามนั หนิน ้ามนั    และถ่านหนิ 
ถ่านหนิ  คอื  หนิตะกอนชนิดหน่ึงเกดิมาจากซากพชื  มลีกัษณะแขง็  แต่เปราะ  มสีี

น ้าตาลถงึด า  มทีัง้ผวิด าและผวิดา้น 
            ธาตุองคป์ระกอบหลกัของถ่านหนิ  คอืธาตุคารบ์อน,ไฮโดรเจน,ออกซเิจน, ไนโตรเจน 
และก ามะถนั และอาจมธีาตุเหล่าน้ี ประกอบดว้ยบา้งเชน่ ปรอท , สารหนู , ซลีเินียม ,โครเมยีม   
นิกเกลิ  ทองแดง  และแคดเมยีม                                                             
            ปจัจยัทีม่ผีลต่อสมบตัทิางกายภาพและสมบตัทิางเคมขีองถ่านหนิ  มดีัง้น้ี  

  1.  ชนิดของพชื              
  2.  การเน่าเป่ือยทีเ่กดิขึน้ก่อนทีจ่ะถูกฝงักลบ 
  3.  ปรมิาณสารอนิทรยีท์ีป่นเป้ือน   ในขัน้ตอนของการเกดิถ่านหนิ                                                                                                                                                                                                  
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  4.  อุณหภูมแิละความดนั   ขณะทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 
ถ่านหนิสามารถจ าแนกตามอายุการเกดิหรอืปรมิาณคารบ์อนที่เป็นองคป์ระกอบจาก

น้อยไปมากไดด้งัน้ี  พตี  ลกิไนต ์ ซบับทิมูนิสั   บทิมูนิสั    และแอนทราไซต์ 
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้         ถ่านหินจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

ปรมิาณ ของคารบ์อนทีเ่ป็นองคป์ระกอบในถ่านหนิถา้มคีารบ์อนมากจะใหพ้ลงังานความรอ้นสงู         
  การส ารวจแหล่งถ่านหนิท าไดด้งัน้ี   การส ารวจธรณวีทิยาพืน้ผวิ    ธรณีฟิสกิส ์ การ

เจาะส ารวจ และการส ารวจขัน้รายละเอยีด                                                                                                                                                                                                                                       
             ถ่านหนิทีพ่บในประเทศไทยจะมคีุณภาพอยูใ่นเกณฑต์ ่า     คอืใหพ้ลงังานความรอ้น
ไม่สูงนัก   ไดแ้ก่  ลกิไนต์  และซบับทิูมนิัส      การใชป้ระโยชน์จะใชเ้ป็นเชื้อเพลงิเป็นส่วน
ใหญ่และบางสว่นน ามาท าถ่านกมัมนัต ์     เพือ่ใชเ้ป็นสารดดูซบักลิน่ในเครือ่งใชต้่างๆ 

เน่ืองจากการใชถ้่านหนิเป็นเชื้อเพลงิโดยตรงจะไดผ้ลติภณัฑเ์ป็นออกไซด์ของธาตุที่
เป็นองคป์ระกอบในถ่านหนิ  เช่น   CO2  , CO , NO2   และ SO2 และ เถา้ถ่าน    ซึง่จะเป็น
มลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ จงึไดม้ ีการหาวธิกีารใชถ้่านหนิ  แบบสะอาด  โดยเปลีย่นถ่านหนิ 
ใหอ้ยู่ในรูปของเชือ้เพลงิ  แก๊ส   และเชือ้เพลงิเหลว   ทัง้น้ีเพื่อเพิม่คุณค่าและความสะอาดใน
การขนสง่           

การเปลีย่นถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิแก๊สท าได ้ดงัน้ี                           
  1.   ผ่านไอน ้า  และ  อากาศ   ( O2  )    ไปบนถ่านหนิที่บดละเอยีดในภาวะที่มี

อุณหภมูสิงู 
  2.  ไฮโดรเจนจากไอน ้าจะท าปฏกิริยิา กบั คารบ์อน   ไดแ้ก๊สมเีทน 
  3.  น าแก๊สมเีทนไปผ่านกระบวนการก าจดัก ามะถนั  และสารมลพษิ  ได้เชื้อเพลงิ

แก๊สทีไ่มม่สีารเจอืปน  และเถา้ถ่าน   ดงัสมการ 
          C(s)  +  ½ O2    (g)   CO (g)  

C(s)  +  O2  (g)              CO2 (g) 
C (s)  +  H2O (g)            CO(g) + H2 (g) 
C (s)  +  2H2 (g)            CH4 (g)  

 จากสมการจะได ้ CH4  เป็นผลติภณัฑ ์ และสามารถน า CO และ H2  มาใชเ้ป็นสารตัง้ตน้
ในการเตรยีมสารประกอบอนิทรยี ์ และ อนินทรยี ์อื่นๆไดอ้กี เชน่ เมทานอล 
 CO (g) + 2H2 (g)          CH3OH (l) 
 เมทานอลที่ได้มีประโยชน์ คือ ใช้เ ป็นสารตัง้ต้น  ในการสังเคราะห์แอลคีน  
สารประกอบอะโรมาตกิ  เอทานอล  กรดแอซตีกิ  ฟอรม์าลดไีฮด ์
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 แก๊ส CO กบั H2 สามารถรวมตวักนัได ้ ในภาวะทีเ่หมาะสม และมนิีกเกลิ เป็นตวัเรง่
ปฏกิริยิา ไดเ้ป็นแก๊สมเีทน  ดงัสมการ 
 CO (g) + 3H2 (g)             CH4 (g) + H2O (g) 
 การเปลีย่นถ่านหนิใหอ้ยู่ในรปูของเชือ้เพลงิ  จดัเป็นการลดปรมิาณสารหรอืธาตุทีเ่จอื
ปนทีเ่ป็นมลทนิในถ่านหนินัน้  และเพิม่อตัราสว่นไฮโดรเจนต่อคารบ์อนของสารประกอบไฮโดร 
คารบ์อน  ทีอ่ยู่ในถ่านหนิ  เพื่อใหไ้ดส้ารประกอบทีอ่ยู่ในสถานะของเหลว  การท าถ่านหนิให้
อยูใ่นรปูของ  เชือ้เพลงิเหลว  ท าไดโ้ดยผา่นแก๊สไฮโดรเจนไปบนถ่านหนิทีบ่ดละเอยีด  และให้
รวมตวักบัน ้า  ภายใตอุ้ณหภูมแิละความดนัสงูๆ  เชือ้เพลงิเหลวทีไ่ดจ้ะใชเ้ป็นเชือ้เพลงิส าหรบั
ยานพาหนะ  ใชผ้ลติกระแสไฟฟ้า  และใชเ้ป็นสารตัง้ตน้  หรอืวตัถุดบิในการผลติสารเคม ี
 กระบวนการเปลี่ยนถ่านหนิใหอ้ยู่ในรูปของเชื้อเพลงิแก๊ส  และเชื้อเพลงิเหลว  จะได้
ก ามะถนั  เป็นผลพลอยได้  ซึ่งสามารถน ามาใช้ผลิตเป็นกรดซลัฟิวรกิ  เพื่อใช้ในการผลิต
พลาสติก  ปุ๋ ยและผลิตภณัฑ์อื่นๆ  ส่วนแก๊สไฮโดรเจน ใช้เป็นวตัถุดิบ ในการผลิตแก๊ส  
แอมโมเนีย  ซึง่จดัเป็นสารตัง้ตน้ทีส่ าคญัในการผลติปุ๋ ยยเูรยี และ แอมโมเนียมซลัเฟต 
 หนิน ้ามนั  คอืหนิตะกอนเน้ือละเอยีดทีม่กีารเรยีงตวัเป็นชัน้บางๆ  เกดิจากการสะสม  
และทบัถมของซากพชื พวกสาหร่าย  และสตัว์เลก็อื่นๆ  ภายใต้แหล่งน ้าในภาวะที่เหมาะสม
เป็นลา้นๆปี 
 สารประกอบอนิทรยีท์ีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคญัของหนิน ้ามนั  คอื เคอโรเจน  หนิน ้ามนั
เมื่อสกดัด้วยความร้อนที่เหมาะสมเพียงพอ  จะท าให้เคอโรเจนสลายตัวให้น ้ามนัหินซึ่งมี
ลกัษณะคลา้ยน ้ามนัดบิ  ปรมิาณน ้ามนัหนิจะมากหรอืน้อยขึน้กบัปรมิาณเคอโรเจน  ถา้มมีาก
น ้ามนัหนิกจ็ะมากดว้ย   เคอโรเจน  เป็นสารอนิทรยี์ที่มสีถานะเป็นของแขง็  ลกัษณะเป็นไข  
ขนาดโมเลกุลใหญ่  มวลโมเลกุลมากกว่า  3,000  ประกอบด้วยธาตุ  คาร์บอน  ไฮโดรเจน  
ไนโตรเจน  ก ามะถนั  และออกซเิจน 
 หนิทีเ่ป็นแหล่งก าเนิดหนิน ้ามนั  ไดแ้ก่หนิทีม่รีพูรุน  เหมอืนกบัหนิทีเ่ป็นแหล่งก าเนิด
ปิโตรเลยีม  โดยหนิน ้ามนัมสีว่นประกอบทีส่ าคญั  2  สว่นดงัน้ี 
 1. สารประกอบอนินทรยี ์ คอื  พวกแร่ธาตุต่างๆ  แร่ทีส่ าคญั  ม ี2 กลุ่ม คอื กลุ่มแร่ 
ซลิเิกต  และกลุ่มแรค่ารบ์อเนต  ถา้มสีารประกอบอนินทรยีม์ากหนิน ้ามนัจะมคีุณภาพต ่า 
 2. สารประกอบอนิทรยี ์ ประกอบดว้ยสารประกอบ 2 ชนิด  คอื บทิูเมน  และเคอโรเจน  
การแยกบทิูเมน ท าไดโ้ดย  น าบทิูเมนไปละลายในตวัท าละลายอนิทรยี ์ จะแยกบทิูเมนออก
จากหนิน ้ามนัได ้ ส่วนเคอโรเจนไม่ละลายในตวัท าละลาย  ถา้มสีารประกอบอนิทรยีม์าก  หนิ
น ้ามนัจะมคีุณภาพด ี
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 แมป้ระเทศไทยมกีารส ารวจพบแหล่งหนิน ้ามนัในจงัหวดัตาก  แต่ไม่มกีารท าเหมอืง
หนิน ้ามนั  เพราะชัน้หนิน ้ามนัทีพ่บบาง  ท าใหม้ปีรมิาณเคอโรเจนน้อย จงึไมคุ่ม้การลงทุน 
 การใชป้ระโยชน์จากหนิน ้ามนั  จะน าหนิน ้ามนัมาผ่านกระบวนการสกดัเป็นน ้ามนัหนิ  
แล้วน าไปท าการแยกและผลิตน ้ามนัชนิดต่างๆ เช่น  น ้ามนัก๊าด  น ้ามนัตะเกียง  พาราฟีน  
น ้ามนัเชื้อเพลงิ  น ้ามนัหล่อลื่น  ไข แนฟทา  และได้  แอมโมเนียมซลัเฟต เป็นผลพลอยได ้ 
แต่ตอ้งลงทุนสงู 
 ปิโตรเลยีม (Petra  +  Oleum  แปลว่า  น ้ามนัทีไ่ดจ้ากหนิ)  หมายถงึสารผสมของ
สารประกอบไฮโดรคารบ์อนกบัสารอนิทรยีม์ากมายหลายชนิดทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ มทีัง้
สถานะของเหลว  เรยีกน ้ามนัดบิ  และแก๊ส  เรยีกวา่แก๊สธรรมชาต ิ

องคป์ระกอบในน ้ามนัดบิสว่นใหญ่จะเป็นพวกสารประกอบไฮโดรเจนคารบ์อนประเภท
แอลเคนและไซโคลแอลเคน ส่วนผสมอื่นจะมเีพยีงเลก็น้อย เช่น ก ามะถนั ,ไนโตรเจน    และ
สารประกอบออกไซด ์ 

องค์ประกอบในแก๊สธรรมชาติ  ส่วนใหญ่เป็นพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มี
คาร์บอนอะตอมจ านวนน้อยๆ(1ถึง 5 อะตอม) และมแีก๊สไฮโดรเจน  คาร์บอนไดออกไซด ์  
และไฮโดรเจนซลัไฟด ์เพยีงเลก็น้อย 

แก๊สธรรมชาติเหลวเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีจ านวนคาร์บอนอะตอม 
มากกว่าจ านวนคารบ์อนอะตอมในแก๊สธรรมชาตทิี่มสีถานะเป็นแก๊ส   แต่เน่ืองจากเดมิอยู่ใน
ชัน้โลกสว่นทีล่กึมาก  และมอีุณหภูมสิงูท าใหแ้ก๊สเปลีย่นเป็นของเหลวเมือ่มาถงึระดบัผวิดนิที่มี
อุณหภูมลิดลง  จงึไดแ้ก๊สธรรมชาตเิหลว 

ปิโตรเลยีมที่อยู่ในพืน้ที่มรีูพรุนจะถูกหนิตะกอนหรอืหนิดนิดานเน้ือละเอยีดปิดกัน้ไว้
ไม่ใหไ้หลออกเรยีกโครงสรา้งน้ีว่า     แหล่งกกัเกบ็ปิโตรเลยีมโดยจะเกบ็ไดท้ัง้น ้า   น ้ามนัดบิ   
และแก๊สธรรมชาต ิ    เรยีงจากล่างขึน้บน 

การส ารวจปิโตรเลยีมจะใชข้อ้มูลที่ไดจ้ากทางธรณีวทิยาควบคู่กบัธรณีฟิสกิส ์แลว้จงึ
วเิคราะหท์างแหล่งกกัเกบ็ปิโตรเลยีม  และคาดคะเนปรมิาณ 

หน่วยที่ใช้วัดปริมาณน ้ามนัดิบเรียกว่า บาร์เรล  1 บาร์เรล มี 42 แกลลอน หรือ 
เทา่กบั 158.987 ลติร  

หน่วยทีใ่ชว้ดัปรมิาณของแก๊สธรรมชาต ิคอื ลูกบาศกฟุ์ต (ทีอุ่ณหภูม ิ60องศาฟาเรนไฮต ์
ความดนั 30  น้ิวของปรอท )                                                                                         

แหล่งน ้ามนัส ารองขนาดใหญ่ของโลกในปจัจุบนัพบไดใ้นบรเิวณอา่วเปอรเ์ซยีรองลงมา
คอื  บรเิวณอเมรกิากลาง   อเมรกิาเหนือ   และรสัเซยี 
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เน่ืองจากน ้ามนัดบิมสี่วนผสมหลายชนิด  จงึต้องน ามาแยกสารประกอบก่อนน าไปใช้
ประโยชน์   ซึง่การแยกสารประกอบทีอ่ยูใ่นน ้ามนัดบิ   จะใชว้ธิกีารกลัน่ล าดบัสว่นผลติภณัฑท์ี่
ไดจ้ะน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ตวัท าละลายและสารตัง้ตน้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี     แต่เน่ืองจากสาร
บางตวัมโีครงสรา้งไมเ่หมาะสมจงึมกีระบวนการปรบัปรงุโครงสรา้งใหเ้หมาะสมก่อนน าไปใช ้  ดงัน้ี  

1.  กระบวนการแตกสลาย    เป็นการท าใหส้ารประกอบ ไฮโดรคารบ์อนโมเลกุลใหญ่
แตกตวัออกเป็นโมเลกุลเลก็ๆ  โดยใชค้วามรอ้นสงูและใสต่วัเรง่ปฏกิริยิาทีเ่หมาะสม  

2.  กระบวนการรฟีอร์มมงิ   เป็นการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโซ่ตรงให้
กลายเป็นโซ่กิง่หรอืเปลี่ยนจากไฮโดรคารบ์อนที่เป็นวงแหวนธรรมดาใหเ้ป็นวงแหวนอะโรมาตกิ  
จะใชค้วามรอ้นสงูแลว้เรง่ตวัปฏกิริยิาชว่ยในการเปลีย่นแปลง 

3. กระบวนการแอลคเิลชนั  เป็นการรวมสารประกอบไฮโดรคารบ์อนประเภท  แอลเคน
และ    แอลคีนที่มีมวลต ่ าๆเข้าด้วยกัน  ให้กลายเป็นไฮโดรคาร์บอนโซ่ยาวขึ้น  และมี
กิง่กา้นสาขา   ปฏกิริยิาน้ีจะใชก้รดเป็นตวัเรง่ปฏกิริยิา 

4.  กระบวนการโอลิโกเมอรไ์รเซชนั        เป็นการรวมสารประกอบไฮโดรคารบ์อน
ประเภท     แอลคนีโมเลกุลเลก็ๆเขา้ดว้ยกนัใหก้ลายเป็นไฮโดรคารบ์อนที่มโีซ่ยาวขึน้และมี
พนัธะคู่อยู่ในผลติภณัฑป์ฏกิริยิาน้ีจะใชค้วามรอ้นหรอืตวัเร่งปฏกิริยิาช่วยใหเ้กดิปฏกิริยิาได ้
เรว็ขึน้ 

เมื่อน าน ้ามนัดบิไปผ่านกระบวนการปรบัปรุงโครงสรา้งจะท าใหคุ้ณภาพเหมาะสมแก่
การใชง้านมากขึน้  ซึง่การใชง้านสว่นใหญ่จะอยูใ่นรปูของน ้ามนัเชือ้เพลงิ   เช่น  น ้ามนัเบนซนิ  
มสี่วนประกอบส าคญัเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มคีาร์บอนประมาณ   6-12 อะตอม 
สารประกอบไฮโดรคารบ์อน  ของน ้ามนัเบนซนิทีม่คีุณภาพดสีว่นใหญ่ จะมโีครงสรา้งเป็นโซ่กิง่
หรอืวงแหวนอะโรมาตกิ   แต่โครงสรา้งโซ่ตรงคุณภาพจะไม่ด ี เพราะตดิไฟง่ายเกดิระเบดิได้
เรว็ท าใหเ้ครือ่งยนตเ์ดนิไมเ่รยีบ 

การชงิการจุดระเบดิ  คอืการทีส่ารประกอบไฮโดรคารบ์อนในน ้ามนัเบนซนิมกีารตดิไฟ
ไดง้่ายท าใหเ้กดิระเบดิเรว็กว่าจงัหวะทีค่วรจะเป็นในกระบอกสูบส่งผล ใหเ้ครื่องยนต์เกิดการ
กระตุก  สารประกอบไฮโดรคารบ์อนทีม่ชีื่อสามญัว่า    ไอโซออกเทน  มโีครงสรา้งเป็นโซ่กิง่   
ที่มคีวามเหมาะสมกบัการเผาผลาญในเครื่องยนต์ที่ใช้น ้ามนัเบนซนิ เพราะช่วยป้องกนัการชงิจุด
ระเบดิของเครื่องยนตไ์ดด้ ีท าใหเ้ครื่องยนต์เดนิเรยีบ สว่นสารประกอบไฮโดรคารบ์อนทีม่ชีื่อว่า เฮปเทน   
มโีครงสรา้งโซ่ตรงเป็นสารทีไ่มเ่หมาะแก่การเผาผลาญในเครือ่งยนตเ์พราะเกดิการจุดระเบดิงา่ย 

เลขออกเทน  คอื  ตวัเลขบอกคุณภาพของน ้ามนัเบนซนิค่าน้ีจะบอกถงึความสามารถ
ของน ้ามนัต่อการต้านทานการชงิจุดระเบดิของเครื่องยนต์เมื่อการเผาไหมข้องน ้ามนัเกดิขึน้   
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แต่ไมแ่สดงถงึความแรงของเครือ่งยนตโ์ดยทัว่ไปก าหนดให ้  n - เฮปเทน ( นอรม์อลเฮปเทน ) 
มเีลขออกเทนเท่ากบัศูนย ์และ  2,2,4 ไตรเมทลิเพนเทน  (หรอืไอโซออกเทน)  มเีลขออกเทน
เทา่กบั  100  

น ้ามนัเบนซนิทีม่เีลขออกเทนต ่า การเผาไหมจ้ะไม่ด ี     มกีารเพิม่ค่าออกเทน   โดย
การเตมิสารเคมบีางชนิดเพื่อใหน้ ้ามนัเผาไหมไ้ดด้ขีึน้      ตวัอย่างสารเคมทีี่เตมิเพื่อค่าออกเทน  
เช่น  เตตระเมทลิเลตหรอืเตตระเอทลิเลต     ซึ่งสารทัง้  2  ชนิดน้ี   จะท าใหเ้ครื่องยนต์เผา
ไหม้ได้ดีขึ้นแต่จะท าให้เกิดมลพษิต่อสิง่แวดล้อม   เพราะจะมสีารตะกัว่ออกมาปนเป้ือนใน
บรรยากาศ     แต่ถา้เตมิ  เมทลิเทอรเ์ชยีรบีวิทวิอเีทอร์(MTBE)   เอทานอล     หรอืเมทานอล    
จะไมเ่กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม   เรยีกน ้ามนัทีเ่ตมิ   MTBE    ว่า   น ้ามนัไรส้ารตะกัว่      แต่
ปจัจุบนัพบว่าสาร    MTBE    เป็นสารละลายน ้าไดด้ ี     เมื่อมกีารรัว่ไหลของน ้ามนัสารน้ีกจ็ะ
ปนเป้ือนอยู่ในแหล่งน ้ าโดยเฉพาะแหล่งน ้ าใต้ดินจะเกิดปญัหาสารปนเป้ือนได้ง่ายจึงมี
การศกึษาและหาสารทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบั   MTBE   มาใชแ้ทน      และพบว่า  เอทลิ
เทอรเ์ชยีรบีวิทวิอเีทอร ์(ETBE)    มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยกว่า  MTBE  จงึใช ้  ETBE   
แทน  MTBE   ในน ้ามนัไรส้ารตะกัว่ 

เลขซเีทน  เป็นเลขบอกคุณภาพของน ้ามนัดเีซล      โดยก าหนดให ้  ซเีทน (C16H34)   
มเีลขซเีทน เทา่กบั 100      แอลฟาเมทลิแนฟทาลนี (C11H10) มเีลขซเีทนเทา่กบั 0  การแปล 
ความหมายเลขซเีทนจะเหมอืนกบัเลขออกเทน  

น ้ามนัดเีซล     เป็นผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการกลัน่ล าดบัส่วนน ้ามนัดบิส่วนใหญ่จะใชก้บั
รถบรรทุกขนาดเลก็หรอืเรอืประมง  แบ่งเป็น 2  ชนิดคอื  

1.น ้ามนัดเีซลหมนุเรว็  หรอืเรยีกวา่   โซล่า   ใชก้บัเครือ่งยนตค์วามเรว็รอบสงูกวา่พนั
รอบต่อนาท ี

2.น ้ามนัดเีซลหมุนชา้  หรอืเรยีกว่า   ขีโ้ล้   ใชก้บัเครื่องยนต์ขบัเคลื่อนเรอืเดนิทะเล  
และการผลติกระแสไฟฟ้า 

น ้ามนัดโีซฮอล ์    เป็นน ้ามนัเชือ้เพลงิทีเ่กดิจากการน าน ้ามนัดเีซลมาผสมกบัเอทานอลที่
มคีวามบรสิุทธิ ์  99.5%  ถา้ใชเ้อทานอลทีม่คีวามบรสิุทธิเ์พยีง 95%  จะเตมิสารเคมบีางชนิด
ลงไปเพือ่ประสานใหเ้อทานอลรวมกบัน ้ามนัดเีซลไดโ้ดยไมแ่ยกชัน้ 

ไบโอดเีซล    เป็นเอสเทอรท์ีผ่ลติมาจากน ้ามนัพชืหรอืน ้ามนัสตัวโ์ดยผา่นกระบวนการ
ทีเ่รยีกวา่    Transesterification  โดยน าน ้ามนัดงักล่าวไปท าปฏกิริยิากบัแอลกอฮอล ์   และใช้
กรดหรอืเบส   เรง่ปฏกิริยิาได ้เอสเทอร ์ และ  มกีลเีชอรอล เป็นผลพลอยได ้
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การเรยีกชื่อ  ไบโอดเีซล    จะเรยีกตามชนิดของแอลกอฮอลท์ีเ่ป็นสารตัง้ตน้ เช่น   ใช้
เมทลิแอล กอฮอลเ์ตรยีมจะไดไ้บโอดเีซล  ชื่อ  เมทลิเอสเทอร ์ ถ้าใชเ้อทลิแอลกอฮอลเ์ตรยีม
จะไดเ้อทลิเอสเทอร ์ เป็นตน้ 

เน่ืองจากแก๊สธรรมชาติประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารอื่นที่ไม่ใช่สารประกอบ
ไฮโดรคารบ์อน     เช่น   คารบ์อนไดออกไซด์    ไฮโดรเจนซลัไฟล์    ไอปรอท   และไอน ้า    
ดงันัน้ก่อนน าไปใชป้ระโยชน์ต้องแยกสารที่ไม่ใช่สารประกอบไฮโดรคารบ์อนออกก่อนโดยใช้
กระบวนการดงัน้ี 

1.หน่วยก าจดัปรอท  เพือ่ป้องกนัไมใ่หท้อ่ผกุรอ่นเพราะรวมตวักบัปรอท 
2.หน่วยก าจดัแก๊ส  ( ได้แก่   ไฮโดรเจนซลัไฟล์และคาร์บอนไดออกไซต์  )   เพื่อ

ป้องกนัไมใ่หม้พีษิและกดักรอ่นจากแก๊สไฮโดรเจนซลัไฟล ์   และป้องกนัการอุดตนัของท่อจาก
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การก าจดัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะใช้สารละลายโพเทสเซียม
คาร์บอเนตผสมตัวเร่งปฏิกิริยา       เมื่อได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจะน าไปใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆเชน่ การท าน ้าแขง็แหง้   ฝนเทยีม   น ้ายาดบัเพลงิ    เป็นตน้ 

3.หน่วยก าจดัความชืน้  (ไดแ้ก่  ไอน ้า )    เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ลายเป็นน ้าแขง็และอุด
ตนัในท่อระบบแยกแก๊ส     เมื่อท าการลดอุณหภูมใิหต้ ่ามากๆ  วธิกีารก าจดัความชืน้จะใชส้าร
ทีม่รีพูรุนสงูและดดูซบัน ้าออกจากแก๊สไดด้ ี     เชน่    ซลิกิาเจล 

เมือ่แยกแก๊สทีไ่มใ่ชส่ารประกอบไฮโดรคารบ์อนออกแลว้จะน าแก๊สธรรมชาตทิี ่    มแีต่ 
สารประกอบไฮโรคาร์บอนเข้าสู่หอกลัน่และท าการกลัน่ล าดับส่วนได้แก๊สต่างๆ   ดังน้ี       
แก๊สมเีทน      แก๊สอเีทน      แก๊สโพรเพน        แก๊สปิโตรเลยีมเหลว      (C3และC4)    และ
แก๊สโซลนีธรรมชาต ิ   หรอืทีเ่รยีกว่า     แก๊สธรรมชาตเิหลว    ( C5  ขึน้ไป )      ซึง่น ามาใช้
เป็นเชือ้เพลงิและสารตัง้ตน้ ในอุตสาหกรรม 

แก๊สธรรมชาติและแก๊สธรรมชาติเหลว    (LPG)   เป็นสารที่ไม่มีกลิ่นแต่ที่พบใน
เชื้อเพลงิที่ใช้ตามบ้านหรอืเครื่องยนต์จะมกีลิน่เหมน็    เพราะจะเตมิสารประกอบที่มหีมู่ –SH
เกาะอยู่กบัอะตอมของคารบ์อนซึ่งมชีื่อเฉพาะว่า  สารเมอรแ์คปแทน   ทัง้เพื่อป้องกนัการรัว่
ใหลของแก๊สและไม่สามารถตดิตามป้องกนัได ้    ตวัอย่างสารประกอบ   เมอรแ์คปแทน  ที่
เพิม่ในแก๊สธรรมชาต ิ เช่น เมทนิเมอรแ์คปแทน (CH3SH)  เอทลิเมอรแ์คปเทน  (C2H5 SH) 
และเทอรเ์ซยีรบีวีทลิเมอรแ์คปแทน   ((CH3)3CSH) 

แก๊สปิโตรเลยีมเมื่อถูกอดัใหเ้ป็นของเหลวจะกลายเป็นแก๊สปิโตรเลยีมเหลวซึ่งมเีลข
ออกเทนสูงประมาณ   130    ท าให้มีคุณภาพในการเผาผลาญเครื่องยนต์ดีขึ้นจึงใช้เป็น
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เชือ้เพลงิทดแทนน ้ามนัเบนซนิและน ้ามนัดเีซล   โดยปิโตรเลยีมเหลวน้ีไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิทาง
อากาศเพราะไมส่ารตะกัว่เป็นสว่นผสมในเชือ้เพลงิ 
 

สารประกอบในอตุสาหกรรม 
 
 แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยกระบวนการทาง
ธรณีวทิยาทีบ่รเิวณใต้ผวิโลก และทีผ่วิโลก  มอีงคป์ระกอบภายในเป็นช่วงมโีครงสรา้งและ
สมบตัเิฉพาะตวั 
 สนิแร ่เป็น กลุ่มของแรต่่างๆทีม่คี่าทางเศรษฐกจิ ซึง่มปีรมิาณมากเพยีงพอทีจ่ะใชเ้ป็น
วตัถุดบิเพือ่น าไปถลุงใหไ้ดโ้ลหะ 
 ถา้ใชป้ระโยชน์ในเชงิพานิชเป็นเกณฑ ์จะแบ่งแรไ่ด ้2 ชนิด ดงัน้ี 

1. แรป่ระกอบหนิ คอื แรท่ีเ่ป็นสว่นหน่ึงของหนิ จะมแีรก่ระจายแทรกอยูใ่นเนื้อของ 
หนิ จงึแยกมาใชป้ระโยชน์ต่างๆไดย้าก การใชจ้งึต้องน าหนิมาใชโ้ดยตรง เช่นน าหนิแกรนิต
หรอืหนิอ่อนมาปพูืน้ หรอืใชใ้นการก่อสรา้ง 

2. แรเ่ศรษฐกจิ คอื แรท่ีม่คีา่มรีาคาทางเศรษฐกจิ   และมปีรมิาณมากเพยีงพอทีจ่ะ 
น ามาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมได้ แบ่งได้2ชนิด คือแร่โลหะและแร่อโลหะ ตวัอย่างแร่ 
โลหะเชน่ เหลก็ ดบีุก ฯลฯ ตวัอยา่งแรอ่โลหะ เช่น ถ่านหนิ หนิน ้ามนั และแก๊สธรรมชาต ิ            
 แร่ที่น ามาใช้ประโยชน์พบทัง้ในรูปของสนิแร่ และธาตุบรสิุทธิ ์ในการใช้งานจงึต้องมี
การถลุงโลหะ 

วธิกีารถลุงโลหะ จะใชค้ารบ์อนหรอืคารบ์อนมอนอกไซด์ เป็นตวัรดีวิซ์ หรอืน ามาท า
การสกดัดว้ยตวัท าละลายทีเ่หมาะสม แลว้จงึท าการแยกดว้ยกระแสไฟฟ้า หรอื ใชส้ารเคมที า
ใหต้กตะกอน 

การย่างแร่ เป็นการน าแร่มาเผาในอากาศ ท าใหส้ารประกอบอื่นที่ไม่ใช่สารประกอบ
ออกไซดก์ลายเป็นสารประกอบออกไซด ์

การก าจดัแก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ได้จากสนิแร่ที่มธีาตุก ามะถนัเป็น
องค์ประกอบหรอืเกิดจากก ามะถนัที่เจือปนในถ่านหนิที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง จะใช้แคลเซียม  
ไฮดรอกไซด์ (Ca (OH)2 ) ท าปฏกิริยิากบัแก๊สน้ีท าใหไ้ดแ้คลเซยีมซลัเฟต (CaSO4) เพื่อ
น าไปใชเ้ป็นสารตัง้ตน้ในการผลติยปิซมั 
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ในการถลุงแรโ่ลหะ จะมปีฏกิริยิารดีอกซเ์กดิขึน้เสมอและจะใชก้ารแยกสารละลายดว้ย
ไฟฟ้าในการท าให้โลหะบริสุทธิ ์ส่วนการท าให้โลหะตกตะกอนจะใช้หลักการถ่ายโอน
อเิลก็ตรอนระหวา่งโลหะทีม่คีา่ศกัยไ์ฟฟ้าของครึง่เซลลท์ีแ่ตกต่างกนั 

แรร่ตันชาตหิรอือญัมณี เป็นแรอ่โลหะทีม่รีาคา สหรฐัอเมรกิาไดใ้หค้วามหมายแรช่นิดนี้
ว่า เป็นแร่หรอืสารประกอบอนิทรยีท์ีส่ามารถน ามาใชท้ าเป็นเครื่องประดบั คุณสมบตัทิีส่ าคญั
ของแรก่ลุ่มน้ีคอื ความสวยงาม คงทน หาไดย้ากมคีวามนิยมและสามารถพกพาได ้ 

การตรวจสอบสมบตัิของอัญมณีว่าเป็นของแท้หรือของเทียมจะตรวจสอบที่สมบตัิ
เฉพาะของอญัมณีดงัน้ี ความแขง็ ความถ่วงจ าเพาะ ค่าดชันีหกัเหแสง และ รูปลกัษณะของ
ผลกึทีเ่กดิตามธรรมชาต ิ

แร่รตันชาตสิามารถเพิม่คุณภาพและราคาไดโ้ดย การเจยีระไน การเผา การอาบรงัส ี
การยอ้มเคลอืบ และการฉายแสงเลเซอร ์

เซรามกิส์ คอื ผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากวตัถุดบิที่มอียู่ในธรรมชาติ เช่น ดนิ หนิ ทราย 
และแรธ่าตุต่างๆ ผสมแลว้น าไปขึน้รปูและเผาเพือ่ใหแ้ขง็แรงคงรปูอยูไ่ด ้

การผลติเซรามกิสม์กีระบวนการดงัน้ี การเตรยีมวตัถุดบิ การขึน้รปู การตากแหง้ การ
เผาดบิ การเคลอืบ การเผาเคลอืบ และตกแต่งใหส้วยงามดว้ยลวดลายต่างๆ การตกแต่งน้ีอาจ
ท าก่อนการเคลอืบหรอืหลงัการเคลอืบกไ็ด ้

ผลติภณัฑเ์ซรามกิส ์สามารถท าภาชนะเครื่องใชไ้ดห้ลายประเภทดงัน้ี ภาชนะรองรบั
หรอืปรุงอาหาร , เครือ่งสุขภณัฑ ์ , กระเบือ้ง , งานดา้นไฟฟ้า เชน่ กล่องฟิวส ์, วสัดุทนไฟและ
แกว้ แต่การใชเ้ซรามกิสต์อ้งระวงัสารตะกัว่ทีอ่าจหลุดออกมาเพราะน าวสัดุดงักล่าวไปใสอ่าหาร
ทีเ่ป็นกรด หรอืเบสจะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้สารตะกัว่จะเกดิในขัน้ตอนที่มกีารลด
อุณหภูม ิการหลอมละลายและท าใหเ้ซรามกิสม์สีทีีส่ดใส 

แกว้เป็นวสัดทุีม่ปีระโยชน์หลายอยา่ง จงึมกีารน ามาใชอ้ยา่งหลากหลาย เพราะมี
สมบตัทิีด่หีลายประการ เชน่ มคีวามโปรง่ใส ไอน ้าและแก๊สซมึผา่นยากบางชนิดสามารถทนต่อ
กรดและเบสได ้แขง็แรงและทนแรงดนัไดด้ ี

แกว้ท าจากทรายแกว้หรอืทีเ่รยีกว่า ควอตซ ์หรอืหนิเขีย้วหนุมาน องคป์ระกอบส าคญั 
คอื ซลิกิา( SiO2) และมสี่วนผสมของสารอื่นๆ อกีเช่น โซดาแอช หนิปนู โดโลไมต์ และเศษ
แก้ว ซึ่งส่วนผสมเหล่าน้ี จะช่วยลดอุณหภูมใินการหลอมเหลวซลิิกาใหต้ ่าลง และเพิม่ความ
แกรง่ของเน้ือแกว้ 

ปูนซีเมนต์ หมายถึง ผงผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการบดปูนเม็ด เกิดจากการเผา  
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แคลเซยีมคารบ์อเนต ซลิกิา อะลูมนิา และออกไซดจ์ากเหลก็ในสดัสว่นทีเ่หมาะสมจนสว่นผสม
ต่างๆรวมตวักนัสุกพอด ีวตัถุดบิที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ม ี4 กลุ่ม ดงัน้ี วตัถุดบิเน้ือปูน 
วตัถุดบิเนื้อดนิ วตัถุดบิปรบัคุณภาพ และสารเตมิแต่ง 

กระบวนการผลติปูนซเีมนต์ ม ี2 แบบ คอืแบบเผาเปียก และแบบเผาแหง้ การจะใช้
กระบวนการแบบใดขึน้กบัความชื้นและชนิดของวตัถุดบิ ถ้าวตัถุดบิมคีวามชื้นสูงตามสภาพ
ธรรมชาตจิะใชว้ธิเีผาเปียก ซึง่ตอ้งใชพ้ลงังานมาก ท าใหม้ตีน้ทุนสงูจงึไม่นิยม แต่ถา้วตัถุดบิมี
ความชืน้ต ่า จะใชว้ธิเีผาแหง้ ซึง่เป็นทีนิ่ยมใชใ้นปจัจุบนั 

ปนูซเีมนต ์จดัเป็นผลติภณัฑเ์ซรามกิส ์ชนิดหน่ึง ซึง่ในปจัจุบนัมกีารวจิยัและพฒันาให้
มคีุณภาพด ีและเหมาะแก่การใช้งานมากขึ้น ปูนซีเมนต์แบ่งตามประโยชน์การใช้งานได้ 2 
ชนิดดงัน้ี  

1 . ปนูซเีมนตป์อรต์แลนด ์ไดจ้ากการบดปนูเมด็กบัยปิซมั 
2 . ปนูซเีมนตผ์สม เป็นปนูทีม่กีารเตมิทรายหรอืหนิปนูละเอยีดลงไปบดรว่มกบัปนูเมด็ 

จงึมแีรงอดัต ่ากว่าปูนซเีมนต์ปอรต์แลนด์ เหมาะกบังานก่อสรา้งที่ไม่ต้องการรบัน ้าหนักมาก 
หรอืงานคอนกรตีทีไ่มต่อ้งมกีารยดืหดมากนกั 

โซเดยีมคลอไรดห์รอืทีเ่รยีกวา่ เกลอืแกง มแีหล่งผลติทีส่ าคญั 2 แหล่งดงัน้ี 
1 . ผลติจากน ้าทะเล เรยีกเกลอืสมุทร มหีลกัการผลติดงัน้ี การตกตะกอน การระเหย 

และการตกผลกึ เหมาะแก่การบรโิภค เพราะมธีาตุทีจ่ าเป็นต่อการเจรญิเตบิโต เชน่ ไอโอดนี 
2 . ผลติจากแหล่งเกลอืในดนิ เรยีก เกลอืสนิเธาว ์มหีลกัการผลติดงันี้ การละลาย การ

กรอง และการตกผลกึ เหมาะส าหรบัใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมคีวามบรสิทุธิส์งู 
การท านาเกลอื จากน ้าทะเล เพือ่ใหไ้ดเ้กลอืสมทุรทีม่คีณุภาพด ีมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1.ใหร้ะบายน ้าทะเลจากนาเชือ้ไปนาปลงตลอดเวลา  เพือ่เป็นการป้องกนัไมใ่หน้ ้าทะเล  

มคีวามเขม้ขน้ทีส่งู จนท าใหเ้กลอืชนิดต่างๆ ตกผลกึ 
2 . การลดปรมิาณของ แมกนีเซยีมไอออน ( Mg2+) ทีอ่ยูใ่นน ้าทะเลท าไดโ้ดยเตมิ   ปนู 

ขาวลงไป น ้าทะเลจะมสีมบตัเิป็นเบส Mg2+ จะตกตะกอนอยูใ่นรปูของแมกนีเซยีมไฮดรอกไซด ์
(Mg(OH)2)  ท าใหน้ ้าเกลอืทีไ่ขเขา้ไปสู่นาปลงมแีต่ NaCl ละลายอยู่เป็นส่วนมากเกลอืจงึ
คอ่นขา้งบรสิทุธิ ์

3 . ต้องคุมอุณหภูม ิและ ความเขม้ขน้ของน ้าทะเล ทัง้น้ีเพื่อไม่ให้เกลือตกผลึกเรว็
เกนิไป เพราะน ้าทะเลทีม่อีุณหภูมสิงูจะระเหยเรว็ ท าใหน้ ้าเกลอืมคีวามเขม้ขน้สงูแต่เกลอืจะยงั
ไม่ตกผลกึ  นอกจากน้ีถา้มอีุณหภูมสิงูจะยิง่ท าใหเ้กลอืละลายไดม้ากขึน้และเมื่ออุณหภูมติ ่าลง 
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จะตกผลกึเรว็ขึน้ ท าใหม้นี ้าแทรกอยู่ระหว่างชัน้ของผลกึเกลอืที่ได้จะมคีวามชื้นสูง แก้ไขได้
โดยขงัน ้าไวใ้นนาปลงทีม่คีวามลกึไมน้่อยกวา่ 5 เซนตเิมตร 

น ้าขม หมายถงึ น ้าเกลอืเขม้ขน้ทีไ่มส่ามารถท าใหเ้กดิการตกตะกอนไดม้รีสขมเพราะม ี
เกลอื MgCl2 อยูม่าก 

เกลอือนามยัหรอืเกลอืไอโอเดต เป็นเกลอืทีม่กีารเตมิธาตุไอโอดนีในรปูของไอโอไดด์ 
 หรอื  ไอโอเดตลงไป สว่นมากจะน าเกลอืสนิเธาวม์าเตมิธาตุน้ี 

โซเดยีมคลอไรดห์รอืเกลอืแกง นอกจากใชบ้รโิภคแลว้ยงัใชเ้ป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรม
เคมไีดด้ว้ย โดยใชเ้ป็นสารตัง้ต้นในการผลติโซเดยีมไฮดรอกไซด์ แก๊สคลอรนีและโซดาแอช
หลกัการในการผลติจะใชห้ลกัการของเซลล์อเิลก็โทรไลต์ แบบเซลล์เยื่อ แลกเปลี่ยนไอออน
เซลลไ์ดอะแฟรม และเซลลป์รอท 

โซดาแอช คอืโซเดยีมคารบ์อเนต ( Na2CO3 ) ผลติโดยใชก้ระบวนการโซลเวยห์รอืที่
เรยีกว่า กระบวนการโซดาแอมโมเนีย มวีตัถุดบิเป็นโซเดยีมคลอไรด์ แคลเซยีมคาร์บอเนต 
และแก๊สแอมโมเนีย  
 กรผลติโซดาแอช ในระบบอุตสาหกรรม มวีธิทีีนิ่ยมผลติ 3 วธิดีงัน้ี 
 1 . วธิโีซลเวย ์หรอื วธิแีอมโมเนียโซดา มขีอ้ด ีและขอ้จ ากดัดงัน้ี 

ขอ้ด ีคอื ใชเ้งนิลงทุนน้อยกวา่วธิอีื่นๆ และสามารถน า NH3 กลบัมาหมนุเวยีนใชใ้น 
กระบวนการผลติไดอ้กี จงึไมจ่ าเป็นตอ้งมโีรงงานผลติ NH3อยูใ่นระบบใหเ้กดิการสิน้เปลอืง 

ขอ้จ ากดั คอื กระบวนการผลติต้องใช้น ้าจดืในปรมิาณมาก และน ้าทิ้งอาจก่อใหเ้กดิ 
มลพษิทางน ้าได ้การผลติจะเกดิ CaCl2 ซึง่เป็นผลพลอยได ้ในปรมิาณมาก     ท าใหใ้ชไ้มห่มด  
ก่อใหเ้กดิปญัหาในการก าจดัและผลผลติทีไ่ดจ้ะมปีรมิาณน้อยเมือ่เทยีบกบัปรมิาณวตัถุดบิทีใ่ช ้ 
คอื NaCl จะสญูเสยีไปกบัน ้าขณะผลติเป็นจ านวนมากซึง่จะเป็นปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

2 . วธิแีอมโมเนียมคลอไรด ์( วธิ ีAC ย่อมาจาก Ammonium Chloride Process ) 
วตัถุดบิทีใ่ช ้คอื เกลอืหนิ ( NaCl) ซึง่ใชเ้พยีงเลก็น้อยแต่จะไดโ้ซดาแอช ในปรมิาณมาก ใน
การผลติจะตอ้งผลติแอมโมเนียก่อนแลว้จงึผลติโซดาแอชมขีอ้ด ีและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 

ขอ้ด ีคอื ใชว้ตัถุดบิน้อยแต่ไดผ้ลติภณัฑม์าก กระบวนการน้ีใชน้ ้าจดืน้อยมาก ท าใหม้ี
น ้าเสยีน้อยจงึบ าบดัน ้าเสยีไดง้า่ย ผลพลอยไดท้ีเ่ป็นNH4Clสามารถน าไปใชท้ าปุ๋ ยไดอ้กี 

ขอ้จ ากดั จ าเป็นตอ้งมโีรงงานผลติแก๊สแอมโมเนีย เพราะเป็นวตัถุดบิในการผลติโซดา
แอช จงึตอ้งใชท้รพัยากรและพลงังานจ านวนมาก เพราะตอ้งใชไ้อน ้าในการผลติแก๊สน้ี สว่นผล
พลอยไดท้ีเ่ป็น NH4Cl อาจมมีากเกนิความตอ้งการของโรงงานผลติปุ๋ ยได ้
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 3 . วธิ ีNew Asahi (วธิ ีNA ยอ่มาจาก New Asahi Process ) เป็นวธิใีหมท่ีไ่ดจ้ากการ
พฒันาวธิ ีSolvay รว่มกบั วธิ ีAC โดยเริม่ข ัน้ตอนการผลติ เหมอืนวธิ ีAC แลว้น าผลพลอยได ้
คอื NH4Cl ทีม่มีากเกนิความตอ้งการไปท าปฏกิริยิากบั Ca(OH)2 ได ้NH3 เป็นผลติภณัฑ ์ซึง่
น ามาใชป้ระโยชน์ในกระบวนการผลติโซดาแอชได ้เหมอืนวธิ ีSolvay วธิน้ีีมขีอ้ดแีละขอ้จ ากดั
ดงัน้ี 
 ขอ้ด ีคอื สามารถคุมปรมิาณของ NH4 Cl ไดต้ามตอ้งการและสามารถน ากลบัมาใชไ้ด้
อกีในรปูของ NH3 จงึไมก่่อใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม 
 ขอ้จ ากดั คอื ใชป้ระโยชน์จาก NaCl ในการผลติสงูมาก ตอ้งลงทุนสงูกว่าวธิอีื่นๆ ท า
ใหผ้ลผลติมรีาคาแพง 
 เกลอืหนิ เรยีกอกีชื่อหน่ึงวา่แรเ่ฮไลต ์เป็นแรท่ีม่โีซเดยีมคลอไรด ์เป็นองคป์ระกอบมรีปู
ผลกึเป็นสีเ่หลีย่มลูกบาศก ์ใสไมม่สีถี้าเป็นสารบรสิุทธิแ์ต่ถา้มมีลทนิจะม ีสขีาว สเีทา สนี ้าตาล 
และสสีม้ เพราะมสีารอื่นมาเจอืปน เชน่ แคลเซยีมซลัเฟต แมกนีเซยีมซลัเฟต แคลเซยีมคลอไรด์ 
 เกลอืโพแทส คอื เกลอืหนิทีม่ธีาตุโพแทสเซยีมเป็นองคป์ระกอบรว่มอยูด่ว้ยนิยมใชเ้ป็น
วตัถุดบิในการผลติปุ๋ ยเคม ี
 เกลอืจดื หมายถงึ แรย่ปิซมั ( CaSO4 . 2H2O ) มสีขีาวหรอืสเีทามกัพบมสีเีหลอืง แดง 
หรือ น ้ าตาล เจือปนอยู่ด้วย มีประโยชน์คือใช้ผลิตปูนซีเมนต์ ท าฝ้ากันความร้อน ปูน
ปลาสเตอร ์ฯลฯ เป็นตน้ 
 สารฟอกขาว คอื สารประกอบไฮโปคลอไรด ์มปีระโยชน์มากในอุตสาหกรรมการฟอก
ยอ้มเสน้ด้าย เยื่อกระดาษ และสามารถใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคในน ้าไดก้ารฟอกจางสขีองสาร
ฟอกขาวเกิดจากแก๊สคลอรนีสลายตวัจากโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ( NaOCl ) แต่เน่ืองจาก  
NaOCl มฤีทธิก์ดักรอ่นจงึไมค่วรใชม้ากเพราะจะกดักรอ่นสิง่ทีฟ่อกจนท าใหเ้กดิความเสยีหาย  
 โซเดียมไฮโปคลอไรด์เตรียมได้จากการน าแก๊สคลอรีนไปท าปฏิกิริยากับโซเดียม
คาร์บอเนต หรอืโซดาแอช จดัเป็นกระบวนการต่อเน่ืองของการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด ์
โซเดยีมไฮโปคลอไรด์ เป็นสารฟอกขาวที่อยู่ในรูปของสารละลาย เพราะละลายน ้าได้ด ีสาร
ฟอกขาว ทีอ่ยูใ่นรปูของแขง็กม็เีช่น แคลเซยีมไฮโปคลอไรด์( Ca ( OCl)2 ) เตรยีมไดโ้ดยผา่น
แก๊สคลอรนีลงในสารละลาย Ca(OH)2 จะไดต้ะกอนสขีาวของ Ca( OCl)2และ CaCl2ซึง่ละลายน ้าได ้
 ผงฟอกขาว หรอื ทีเ่รยีกว่า ปูนคลอรนี สามารถ เตรยีมไดโ้ดยผ่านแก๊สคลอรนีลงใน
ปนูขาวชืน้ ไดผ้ลติภณัฑ ์หลายชนิดผสมกนัดงัน้ี 
 1 . Ca( OCl)2 . 3H2O  มปีรมิาณเลก็น้อย 
 2 . 3 Ca( OCl)2  . 2Ca( OH)2 . 2H2O   มปีรมิาณมาก 
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 3 . Ca( OCl)2 . 2Ca( OH)2       มปีรมิาณมาก 
 4 . CaCl2 . 6H2O     มปีรมิาณเลก็น้อย 
 5 . CaCl2 . Ca( OH)2 . H2O   มปีรมิาณมาก 
 6 . CaCl2 . Ca( OH)2  . 12 H2O   มปีรมิาณเลก็น้อย    
 สารเหล่าน้ี เมื่อท าปฏกิริยิากบักรดเจอืจางจะไดค้ลอรนี ซึง่มสีมบตัใินการฟอกสไีด ้จงึ
จดัเป็นสารฟอกขาว 
 ปุ๋ ยเป็นสารทีใ่สล่งไปในดนิเพือ่ใหป้ลดปลอ่ยธาตุอาหารแก่พชื  ธาตุอาหารหลกัของพชื 
ทีส่ าคญัไดแ้ก ่ธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีม ปุ๋ ยม ี2 ประเภท ดงัน้ี 
 1 . ปุ๋ ยอนิทรยี ์ไดจ้ากการเน่าเป่ือยผพุงัของสิง่มชีวีติ จดัเป็นปุ๋ ยธรรมชาต ิแต่จะมธีาตุ
อาหารน้อย ตอ้งใชค้รัง้ละมากๆ จงึจะเพยีงพอแก่ความตอ้งการของพชื 
 2 . ปุ๋ ยเคม ีหรอื ปุ๋ ยวทิยาศาสตร ์ไดจ้ากการผลติหรอืสงัเคราะหจ์ากแรธ่าตุต่างๆทีเ่ป็น
ผลพลอยไดจ้ากโรงงานอุตสาหกรรม บางชนิด มธีาตุอาหารหลกัของพชืครบถว้น และสามารถ
ปลดปล่อยใหพ้ชืไดง้า่ยและเรว็ ม ี2 ประเภท 
     2.1 ปุ๋ ยเดีย่วหรอื แมปุ่๋ ย มสีารประกอบทีเ่ป็นองคป์ระกอบของธาตุทีเ่ป็นสารอาหาร
อยูห่น่ึงหรอืสองธาตุ และมปีรมิาณธาตุทีเ่ป็นอาหารของพชืในสดัส่วนทีค่งที ่
     2.2 ปุ๋ ยผสม เป็นการน าปุ๋ ยเดี่ยวแต่ละชนิดมารวมกนั เพื่อให้มสีดัส่วนของธาตุ
อาหารหลกั ตามตอ้งการ 
 ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ นอกจากจะมีธาตุอาหารหลกัแล้ว    ยงัมีธาตุอาหารของพืชที่มี 
ความส าคญัในล าดบัรองด้วย เช่น ธาตุCa S Mg Fe Zn Mn และ Cu  ปุ๋ ยวิทยาศาสตร์ที่
ส าคญัทีม่กีารผลติในปจัจุบนัไดแ้ก่ ปุ๋ ยไนโตรเจน ปุ๋ ยฟอสเฟต ปุ๋ ยโพแทส และปุ๋ ยผสม  

 
สรปุ 
 

ธาตุและสารประกอบทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม มหีลายอยา่งเชน่ เชือ้เพลงิ และอุตสาหกรรม
ในรปูแบบต่างๆ เช่น แร ่ปนูซเิมนต ์ เกลอื  ปุ๋ ย ฯลฯ ซึง่ลว้นแต่ใชก้ระบวนการทางเคมใีนการ
ผลติและพฒันา แต่ทุกขัน้ตอนของการผลติจะมขีองเสยีจากการผลติ ซึ่งในประเทศไทยยงัไม่
สามารถเปลี่ยนรูปให้เป็นสารที่เกดิประโยชน์ หรอืท าอุตสาหกรรมใหค้รบวงจร เราจงึมกัจะ
พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะปล่อยของเสยีออกสู่ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นักเคมยีุคใหม่จงึ
ควรชว่ยกนัแกป้ญัหาดงักล่าว 
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