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เคมีและเทคโนโลยีของปโตรเลียม
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ปิโตรเคมี คือ อะไร

• “ปิโตรเคมี” มาจากรากศัพท์เดิมคือ สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม (petroleum chemicals)

• ปิโตรเคมี หมายถึง สารเคมี กลุ่มสารเคมีหรือ เคมีภัณฑ์ใดๆ ที่มี
องค์ประกอบหลักคือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มาจาก
ปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ เช่น เอทิลีน โพรพิลีน เบนซีน เป็น
ต้น และครอบคลุมถึงสารอินทรีย์อีกหลายชนิด และสารอนินทรีย์
บางชนิด

ปิโตรเคมีเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน

• เสื้อผ้า รองเท้า ที่นอน เครื่องนอน เครื่องใช้ส่วนตัว
• ของใช้ในบ้านในครัว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เย็น ชิ้นส่วนยานพาหนะ บรรจุ

ภัณฑ์
• อาหารและสินค้า เครื่องใช้สํานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ วัสดุก่อสร้างที่

อยู่อาศัย ที่ทํางาน อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โทรศัพทม์อืถือ ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและ

• สาธารณูปโภค เช่น ระบบท่อ สายไฟ สายเคเบิ้ล สิ่งอํานวยความสะดวก
และสิ่งสร้างความบันเทิง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นซีดี



ปิโตรเคมีมาจากไหน

• แหล่งวัตถุดิบหลักที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสําหรับอุตสาหกรรมปิโตร
เคมี (petrochemical feedstock, petrochemical raw material) 
มาจากแหล่งสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยอะตอมของ
คาร์บอนและไฮโดรเจน ได้แก่ ปิโตรเลียม ซึ่งรวมถึง 1. ก๊าซธรรมชาติ 
2.น้ํามันปิโตรเลียม 3. คอนเดนเสท 4. ถ่านหิน และ 5. จากแหล่งอื่น  
6. พืชที่เรียกรวมๆ ว่า แหล่งชีวมวล (biomass resource) ด้วย

1. ก๊าซธรรมชาติ (natural gas)
• เป็นแหล่งไฮโดรคาร์บอนสถานะก๊าซ จัดเป็นพลังงานสะอาด
• เนื่องจากสถานะที่เป็นก๊าซจึงจัดเก็บ และขนส่งยาก ต้นทุนการเก็บและ

ขนส่งสูง
• นําเข้าโดยการขนส่งทางท่อ หรือในรูปก๊าซธรรมชาติเหลวที่เรียกว่า 

(liquefield natural gas (LNG))
• แหล่งก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) เป็น

องค์ประกอบหลัก สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยตรง
• ส่วนใหญ่นิยมนําก๊าซธรรมชาติมาแยกไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่ามีเทน

ออกมา เพื่อเพิ่มมูลค่าก๊าซธรรมชาติ

1. ก๊าซธรรมชาติ (natural gas)
• ก๊าซธรรมชาติที่นํามาแยกเรียกว่า wet gas หรือก๊าซเปียกต้องมี

องค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนหนัก (C2 ขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า 8-9%
• ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน ก๊าซ

อีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas 
, LPG)) แก๊ซโซลีนธรรมชาติ (natural gasoline, NGL)

• ก๊าซมีเทน เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นหลัก แต่บางประเทศใช้
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น เมทานอล ปุ๋ยยูเรีย เป็นต้น

1. ก๊าซธรรมชาติ (natural gas)
• ก๊าซอีเทน (ethane) เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสําคัญของปิโตรเคมีที่มีพื้นฐาน

เป็นก๊าซ (gas base petrochemicals) ใช้ผลิตปิโตรเคมีขั้นต้นคือ 
    เอทิลีน (ethylene) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นที่สําคัญและมี 
    ปริมาณการใช้มากที่สุด
• ก๊าซโพรเพน (propane) เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสําหรับการผลิตโพรพิลีน

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง 



1. ก๊าซธรรมชาติ (natural gas)
• ก๊าซปิโตรเลียมเหลวถือเป็นผลิตภัณฑ์หลัก เป็นก๊าซผสมระหว่างก๊าซ

โพรเพนและก๊าซบิวเทน (butane) ที่สัดส่วนต่างๆ กัน เป็น
วัตถุประสงค์หลักของการแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้หุง
ต้มที่ใช้ในครัวเรือน จึงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่า ก๊าซหุงต้ม และ
ยังใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วย

2. น้ํามันปิโตรเลียมหรือน้ํามันดิบ 
(crude petroleum, crude oil) 

• เป็นแหล่งไฮโดรคาร์บอนที่สําคัญที่สุด เป็นปิโตรเลียมที่มีสถานะ
ของเหลว การขนส่งและการจัดเก็บทําได้ไม่ยาก มีการใช้งานแพร่หลาย 
และมีปริมาณการใช้มากที่สุด

• ใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะสําหรับยานพาหนะ หรือใช้เป็นแหล่ง
พลังงานแก่ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม และบางส่วนนํามาใช้เป็นแหล่ง
วัตถุดิบสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

2. น้ํามันปิโตรเลียมหรือน้ํามันดิบ 
(crude petroleum, crude oil) 

• น้ํามันปิโตรเลียมเป็นของผสมที่มีองค์ประกอบหลักเป็นไฮโดรคาร์บอน
ตั้งแต่โมเลกุลเล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่ละลายอยู่ด้วยกัน 

• ก่อนนํามาใช้ประโยชน์จึงต้องนําไปกลั่นลําดับส่วนเพื่อแยก
ไฮโดรคาร์บอนออกเป็นส่วนกลั่นที่มีช่วงจุดเดือดต่างๆ และผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (petroleum product) หลายชนิดตามความ
ต้องการของตลาด เช่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม แนฟทาที่
ใช้ผลิตเป็นน้ํามันเบนซินหรือแก๊ซโซลีน น้ํามันเครื่องบิน น้ํามันดีเซล 
น้ํามันเตา เป็นต้น

2. น้ํามันปิโตรเลียมหรือน้ํามันดิบ 
(crude petroleum, crude oil) 

• แนฟทา (naphtha) เป็นวัตถุดิบตั้งต้นปิโตรเคมีที่ใช้มากที่สุด 
โรงงานปิโตรเคมีที่ใช้แนฟทาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเรียกว่า  ปิโตรเคมีที่มี
พื้นฐานเป็นของเหลว (liquid base petrochemicals) หรือบางกรณี
เรียกเฉพาะว่าปิโตรเคมีที่มีพื้นฐานเป็นแนฟทา (naphtha base 
petrochemicals) 

• แนฟทาส่วนใหญ่จะอยู่ในสายการผลิตของโรงกลั่นเพื่อใช้ผลิตเป็น
น้ํามันเบนซิน มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่นํามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น
สําหรับโรงงานปิโตรเคมี



2. น้ํามันปิโตรเลียมหรือน้ํามันดิบ 
(crude petroleum, crude oil) 

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas (LPG)) สามารถ
เป็นได้ทั้งเชื้อเพลิงและวัตถุดิบตั้ งต้นสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เช่นเดียวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

• ก๊าซออยล์ (gas oil) ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อผลิตน้ํามันดีเซล หรือใช้เป็น
วัตถุดิบตั้งต้นสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้เช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติ
ไม่นํามาใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมากนัก และโดยเฉพาะช่วงที่น้ํามัน
ดีเซลมีราคาสูงเพราะก๊าซออยล์จะถูกนําไปผ่านกระบวนการผลิตเป็น
น้ํามันดีเซลที่มีราคาดีกว่าแทน

3. คอนเดนเสท (condensate)
• เป็นแหล่งไฮโดรคาร์บอนที่เป็นของเหลว แต่ผลิตจากแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติ เรียกได้ว่าเป็นน้ํามันที่มาจากหลุมก๊าซธรรมชาติ นั่นเอง 
• ไฮโดรคาร์บอนหนักที่ละลายอยู่ในก๊าซธรรมชาติ แต่เมื่อมีการขุดเจาะ

หลุมก๊าซธรรมชาติขึ้นมาที่ปากหลุม ความดันบรรยากาศที่ปากหลุม
ผลิตต่ํากว่าความดันในแหล่งกําเนิดของก๊าซธรรมชาติ ทําให้
ไฮโดรคาร์บอนหนักควบแน่น (condense) เป็นของเหลว 

3. คอนเดนเสท (condensate)

• คอนเดนเสทเป็นไฮโดรคาร์บอนเหลวที่องค์ประกอบส่วนใหญ่มีขนาด
โมเลกุลและช่วงจุดเดือดใกล้เคียงกับแนฟทา สามารถนําไปกลั่นโดย
ผสมกับน้ํามันปิโตรเลียมในโรงกลั่นน้ํามัน หรือนํามาแยกในโรงกลั่น
แยกคอนเดนเสท 

• ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้สามารถนําไปใช้ได้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมจากโรงกลั่นน้ํามัน เพียงแต่มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นแนฟทา
มากกว่าโรงกลั่นน้ํามัน และนํามาใช้เป็นผลิตวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อป้อน
โรงงานปิโตรเคมีได้เช่นกัน

4. ถ่านหิน (coal)

• เป็นแหล่งไฮโดรคาร์บอนที่เป็นของแข็ง แหล่งกําเนิดมีสารประกอบ
    อนินทรีย์อยู่ร่วมด้วย ได้แก่ ความชื้น แร่ธาตุ หรือเถ้า และอาจมี 
    กํามะถันเจือปนด้วย ปัจจุบันใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟ้าเป็น 
    หลัก 
• บางประเทศนํามาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น 

ใช้ผลิตเบนซีนหรือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ
ตั้งต้นสําหรับสายการผลิตเม็ดพลาสติกพอลิไวนิลคลอไรด์ 

    เป็นต้น



5. แหล่งอื่น ๆ
• นอกจากแหล่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นปิโตรเลียม ยังมีแหล่ง

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ เช่น หินน้ํามัน (oil shale) ทรายน้ํามัน 
(tar sand) เชลแก๊ส (shale gas) เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ
โดยเฉพาะเมื่อราคาน้ํามันปิโตรเลียมสูงขึ้น

6. พืชชีวมวล
• นอกเหนือจากปิโตรเลียมแล้ว วัตถุดิบตั้งต้นสําหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

อาจมาจากแหล่งอื่นโดยเฉพาะจากพืช เช่น ผลผลิตจากส่วนของพืช เมล็ด 
หรือผลไม้ เรียกรวมๆ ว่า แหล่งชีวมวล (biomass resource) แหล่ง
ดังกล่าวกําลังได้รับความสนใจและมีความสําคัญมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

จุดเริ่มต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี
• ค.ศ. 1869 มีการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดแรกจากเซลลูโลสที่ได้จาก

ปฏิกิริยาไนเตรชันของผงไม้ คือ ไนโตรเซลลูโลส และต่อมามีการเติม
การบูร (camphor) ทําหน้าที่เป็นสารเสริมสภาพพลาสติก และพัฒนา
ต่อมาเป็นเซลลูโลสอะซีเทตที่ใสเหนียว และรีดเป็นแผ่นได้ ผลิตในชื่อทาง
การค้าว่า เซลลูลอยด์ (celluloid)

• ค.ศ. 1900 เป็นต้นมา เมื่อมีความเข้าใจถึงกลไกปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
มากขึ้น หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีความหลากหลาย

ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเลียมกับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจึงมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมเป็นอย่างมาก อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเริ่มจากอุตสาหกรรม
การสํารวจและผลิตปิโตรเลียม (exploration & production) แล้วส่ง
ต่อไปยังกระบวนการปิโตรเลียม (petroleum processing) เช่น โรง
แยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ํามันได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เช่น ก๊าซอีเทน 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล แนฟทา เป็นต้น

• วัตถุดิบตั้งต้นเหล่านี้นําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีขั้นกลางและขั้นปลาย ตามลําดับ



โครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
• โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีตามขั้นการผลิตในสายโซ่

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีสามารถแบ่งลําดับอย่างง่ายๆ ได้ 3 ขั้น 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย

1. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical product) 
เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นแรกสุด ส่วนใหญ่ผลิตจากวัตถุดิบตั้งต้น จาก
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น และนําไปผลิต
ผลิตภัณฑ์ในขั้นกลาง หรือขั้นปลาย หรือผลิตภัณฑ์ในขั้นต้น ผลิตภัณฑ์
อื่นหรือเคมีภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
• ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นที่สําคัญ 7 ชนิด ได้แก่ กลุ่มเคมีซี1 (C1

chemistry) เอทิลีน (ethylene) โพรพิลีน (propylene) บิวทาไดอีน
ในซี 4 ผสม (mixed C4) เบนซีน (benzene) โทลูอีน (toluene) และ
ไซลีน (xylene) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นทั้ง 7 ชนิดนี้เป็นพื้นฐาน
สําคัญสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีอื่นๆ

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
• ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ตามโครงสร้าง

พื้นฐานของโมเลกุล ดังนี้
1. กลุ่มเคมีซี1 (C1 chemistry group) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นกลุ่มนี้

ที่มีบทบาทมากในเชิงอุตสาหกรรม ได้แก่ เมทานอล (methanol)
2. กลุ่มโอเลฟินส์ (olefins group) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นกลุ่มนี้ที่มี

บทบาทมากในเชิงอุตสาหกรรม ได้แก่ เอทิลีน (ethylene) โพรพิลีน 
(propylene) และบิวทาไดอีนในซี 4 ผสม (mixed C4)

3. กลุ่มอะโรมาติก(aromatics group) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นกลุ่มนี้ที่
มีบทบาทมากในเชิงอุตสาหกรรม ได้แก่ เบนซีน (benzene) โทลูอีน
(toluene) และไซลีน (xylene)

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
• ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง (intermediate petrochemical 

product)
เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ขั้นต้นเป็นวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ได้ในขั้นนี้จะใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีขั้นปลาย 

สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางชนิดอื่นได้เช่นกัน 
ยกตัวอย่างเช่น เอทิลีนไกลคอล เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางที่ผลิตจาก
เอทิลีน หรือสไตรีนมอนอเมอร์เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลางที่ผลิตจาก 
เบนซินและเอทิลีน เป็นต้น



โครงสร้างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
• ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย (downstream petrochemical
• product) 

ใช้วัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น
หรือขั้นกลางมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย และนําผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปหรือกึ่ง
สําเร็จรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่อไป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายสามารถ
แบ่งเป็นกลุ่มหลักๆ ตามประเภทของการใช้งานได้ ดังนี้

ชนิดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย 

1. กลุ่มพลาสติก (plastic) เป็นกลุ่มที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ขั้นปลายมากที่สุดสามารถจัดกลุ่มย่อยตามสมบัติพิเศษและการใช้งาน ดังนี้

1.1 พลาสติกที่เป็นโภคภัณฑ์หรือใช้งานทั่วไป (commodity plastic) เป็น
พลาสติกที่ใช้งานได้หลาย ราคาไม่แพง มีปริมาณการใช้สูงมากกว่าร้อยละ 90 ของ
ปริมาณพลาสติกทั้งหมด ตัวอย่างที่สําคัญของพลาสติกชนิดนี้ ได้แก่ พอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นสูง (HDPE) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ํา (LDPE) พอลิเอทิลีนความ
หนาแน่นต่ําชิงเส้น (LLDPE) พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) พอลิโพรพิลีน (PP) และ    
พอลิสไตรีน (PS)

ชนิดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย
กลุ่มพลาสติก (ต่อ) 

1.2 พลาสติกที่ใช้งานวิศวกรรม (engineering plastic) เป็น
พลาสติกที่ใช้ในงานวิศวกรรมที่ต้องการสมบัติเหมาะสมเป็นพิเศษ เช่น ทน
ความร้อน ทนแรงกระแทกสูง เพื่อทดแทนวัสดุโลหะในงานวิศวกรรม เช่น 
เฟือง ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
จัดเป็นพลาสติกที่มีมูลค่าสูง มีปริมาณการใช้น้อยกว่าพลาสติกที่ใช้งาน
ทั่วไปมาก ตัวอย่างพลาสติกที่ใช้งานวิศวกรรม เช่น พอลิคาร์บอเนต 
(polycarbonate) พอลิอะซีทัล (POM) เป็นต้น

ชนิดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายกลุ่มพลาสติก (ต่อ) 
1.3 พลาสติกที่มีสมรรถนะสูง (high performance plastic) 

เป็นพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษเป็นเฉพาะสําหรับใช้งานที่ต้องการ เช่น ทน
ความร้อน ทนกรด ทนด่าง ลื่นไม่ติดง่าย เป็นต้น เช่น พอลิเตตระฟลูออโร  
เอทิลีน (polytetrafluoroethylene หรือ Teflon) พอลิอีเทอร์อีเทอร์    
คีโทน (poly ether ether ketone (PEEK)) พอลิอีเทอร์ซัลโฟน 
(polyethersulfone (PES)) ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต และเป็น
พลาสติกที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมาก จึงมีปริมาณการใช้น้อยมาก คือน้อยกว่าร้อย
ละ 1 ของการใช้พลาสติกทั้งหมด



ชนิดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย 

2. กลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ (synthetic fibre)
         เป็นวัสดุเส้นใยที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อทดแทนเส้นใยธรรมชาติ นอกจากนี้ยัง
สามารถทําให้มีสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากเส้นใยธรรมชาติ ตัวอย่างเส้นใยสังเคราะห์ 
เช่น เส้นใยพอลิเอสเทอร์ (polyester fibre) เส้นใยพอลิอะไมด์ (polyamide fibre 
หรือ nylon fibre) เส้นใยพอลิโพรพิลีน (polypropylene fibre) เส้นใยอะคริลิก 
(acrylic fibre) เส้นใยเหล่านี้สามารถนํามาทดแทนฝ้าย ขนสัตว์ ป่าน ปอ เช่น เส้นใย
พอลิเอสเทอร์ใช้ทดแทนไหม เส้นใยอะคริลิกใช้ทดแทนขนสัตว์ เพื่อนําไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผ้าผืน เสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม มีทั้งการใช้งานโดยใช้เส้นใยสังเคราะห์
อย่างเดียวและผสมกับเส้นใยธรรมชาติ

ชนิดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย 

3. กลุ่มยางสังเคราะห์ (synthetic rubber, elastomer)
      เป็นวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้มีสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่ายางธรรมชาติ 
โดยให้มีความยืดหยุ่นคล้ายยางธรรมชาติแต่มีความคงทนต่อการใช้งาน
มากกว่า ยางสังเคราะห์มีหลายประเภท เช่น 
       ยางบิวทาไดอีน (BR) ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (SBR) ยางบิวทิล 
(butyl rubber) ยางไนไทรล์ (nitrile rubber) ยางอีพีดีเอ็ม (ethylene 
propylene diene elastomer (EPDM)) เป็นต้น 
       

ชนิดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย 

3. กลุ่มยางสังเคราะห์ (synthetic rubber, elastomer)
        ยางสังเคราะห์มีบทบาทเข้าไปทดแทนยางธรรมชาติได้เป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่งานหลายอย่างจําเป็นต้องใช้
ยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์เพื่อให้สมบัติที่ต้องการ เช่น ยางรถยนต์ 
เป็นต้น ขณะที่บางกรณีก็จําเป็นต้องใช้ยางธรรมชาติล้วน เช่น ยางล้อ
เครื่องบิน เป็นต้น เพราะต้องทนแรงกระแทกและแรงเสียดทานมาก

ชนิดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย 

4. กลุ่มสารเคลือบผิว และผลิตภัณฑ์กาว (synthetic coating and 
adhesive material)

เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเพื่อเคลือบผิววัสดุให้แข็งแรง คงทน และ
สวยงาม อาทิ เช่น พอลิยูริเทน (PU) อิพ็อกซี (epoxy resin) เป็นต้น ส่วน
ผลิตภัณฑ์กาวได้แก่ พอลิไวนิลอะซีเตท (poly(vinyl acetate) (PVAc)) 
รวมทั้งกาวอิพ็อกซี เป็นต้น



ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเคมีอื่น ๆ
นอกจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย

ดังกล่าว ยังสามารถนําผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีบางชนิดไปใช้ผลิตเคมีภัณฑ์อื่นๆ 
ได้ ซึ่งใช้งานในลักษณะเฉพาะ จึงจัดอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมเคมีอื่น 
ตัวอย่างเช่น
          - สารเอทาโนลามีน (ethanolamine) เป็นผลิตภัณฑ์เคมีชนิด
พิเศษ (specialty chemical) ที่นําไปใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี เช่น เป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย และสินค้าอุปโภค นอกจากนี้ ยังเป็น
วัตถุดิบในการผลิตสารเอทิลีนเอมีน (ethylene amine) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
เป็นสารเคมีเติมแต่ง (chemical additive) 

ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเคมีอื่น ๆ
- สารอิทอกซิเลตของแอลกอฮอล์ไขมัน (fatty alcohol 

ethoxylate) เป็นผลิตภัณฑ์เคมีชนิดพิเศษ (specialty chemical) ที่
นําไปใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี ใช้ผลิตสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีขั้ว (non-
ionic surfactant) และเป็นตัวกระทําอิมัลชัน (emulsifier) สําหรับเป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัยและสินค้าอุปโภค

- สารเอ็มทีบีอี (MTBE) เป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่นําไปใช้เป็น
สารเคมีเติมแต่ง (chemical additive) ผสมในน้ํามันเบนซินเพื่อเพิ่มค่า
ออกเทน

กระบวนการผลิตปิโตรเคมีของแต่ละขั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

1. กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical
process) มีกระบวนการหลักที่ใช้ 3 กระบวนการคือ

1.1 กระบวนการแตกตัวโมเลกุลด้วยความร้อนและไอน้ํา (thermal
steam cracking) 

1.2 กระบวนการแตกตัวโมเลกุลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกริยาเข้าช่วย
ควบคุมปฏิกิริยา (catalytic cracking) 

1.3 กระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุล (reforming)

1. กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical
process) 

1.1 กระบวนการแตกตัวโมเลกุลด้วยความร้อนและไอน้ํา (thermal
steam cracking) 

เป็นกระบวนการหลักที่ใช้ผลิตสารกลุ่มโอเลฟินส์ โดยเฉพาะเอทิลีน 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นที่สําคัญที่สุดเนื่องจากมีปริมาณการใช้
มากที่สุด วัตถุดิบตั้งต้นที่สามารถใช้ได้กับกระบวนการผลิตประเภทนี้ 
เป็นได้

ทั้งก๊าซ เช่น อีเทน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และเป็นของเหลว เช่น แนฟทา



1. กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นต้น (upstream petrochemical
process) 

1.1 กระบวนการแตกตัวโมเลกุลด้วยความร้อนและไอน้ํา (thermal
steam cracking) 
              หน่วยปฏิบัติการหรือเครื่องปฏิกรณ์ที่ทําหน้าที่นี้เรียกว่า แครก

เกอร์ (cracker) หากใช้อีเทนเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเรียกว่า อีเทนแครก
เกอร์ (ethane cracker) ผลิตภัณฑ์หลักคือ เอทิลีน และหากใช้แนฟ
ทาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเรียกว่าแนฟทาแครกเกอร์ (naphtha cracker) 
ผลิตภัณฑ์หลักคือ เอทิลีนและโพรพิลีน ซึ่ งบางกรณี ถูกจัดเป็น
ผลิตภัณฑ์ร่วม

(co-product) และซี 4 ผสม (mixed C4) เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-
product) ที่สําคัญด้วย 
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1.2 กระบวนการแตกตัวโมเลกุลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกริยาเข้าช่วย
ควบคุมปฏิกิริยา (catalytic cracking)
              ปกติเป็นกระบวนการที่มีอยู่ในโรงกลั่นน้ํามัน ทําหน้าที่เปลี่ยน

ผลิตภัณฑ์หนัก เช่น น้ํามันเตา ซึ่งมีราคาถูกให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันเบา
ขึ้น 

โดยเฉพาะน้ํามันเบนซินที่มีราคาสูงกว่า จึงต้องแตกโมเลกุลให้เล็กลง 
นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้ว อาจแยกสารโพรพิลีนซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้นกลุ่มโอเลฟินส์ที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง ออกมา
ขายในตลาดปิโตรเคมีได้ 
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1.3 กระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุล (reforming)
เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลปกติเป็นกระบวนการที่มี

อยู่ในโรงกลั่นน้ํามัน ทําหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ํามันให้มี
เลขออกเทนสูงขึ้น หน่วยปฏิบัติการหรือเครื่องปฏิกรณ์ที่ทําหน้าที่นี้
เรียกว่า      รีฟอร์มเมอร์ (reformer) เมื่อใช้แนฟทาผ่านหน่วยผลิตนี้
จะได้ผลิตผลเรียกว่า รีฟอร์มเมต (reformate) ซึ่งมีเลขออกเทนสูงขึ้น 
มีสัดส่วนของสารกลุ่มอะโรมาติกเพิ่มขึ้น และสามารถแยกผลิตภัณฑ์
กลุ่มอะโรมาติกบางส่วนออกมาจากรีฟอร์มเมตได้ 



กระบวนการผลิตอื่น ๆ เช่น
โพรเพนดีไฮโดรจีเนชัน (propane dehydrogenation 

(PDH)) ที่ทําหน้าที่ผลิตโพรพิลีนจากโพรเพน เป็นต้น 
ก า ร ผ ลิ ต โ พ ร พิ ลี น  จ า ก ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ม ท า ที ซี ส 

(metathesis) ที่ใช้
ผลิตโพรพอลีนจากเอทิลีนและสารซี 4 ผสม หรือการผลิตสารโอ
เลฟินจาก เมทานอล เป็นต้น 

กระบวนการผลิตปิโตรเคมีของแต่ละขั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2.    กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นปลาย (downstream petrochemical 
process) 
               กระบวนการผลิตที่สําคัญของปิโตรเคมีขั้นปลายที่สําคัญที่สุด 
คือ การเกิดพอลิเมอร์ (polymerization) เนื่องจากมีการนําผลิตภัณฑ์  
ปิโตรเคมีขั้นปลายไปผลิตพอลิเมอร์มากที่สุด การเกิดพอลิเมอร์เป็นปฏิกิริยา
เคมีที่สารปิโตรเคมีโมเลกุลเดี่ยวที่เรียกว่า มอนอเมอร์ (monomer) มา
เชื่อมต่อกันเกิดเป็นสารโมเลกุลใหญ่ขึ้น ที่ประกอบด้วยโมเลกุลเดี่ยวเชื่อมต่อ
กันที่เรียกว่า พอลิเมอร์ (polymer) การเชื่อมต่อกันมักเกิดที่พันธะคู่ 
(double bond) ของอะตอมคาร์บอนของไฮโดรคาร์บอน

กระบวนการผลิตปิโตรเคมีของแต่ละขั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2.    กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นปลาย (downstream petrochemical 
process) 
               พอลิเมอร์จึงประกอบด้วยมอนอเมอร์ต่อกันเป็นหน่วยซ้ํา 
(repeating units) เกิดเป็นสายโซ่พอลิเมอร์ (polymer chain) สามารถ
ควบคุมความยาวหรือรูปร่างลักษณะของสายโซ่พอลิ เมอร์ ในขณะ
เกิดปฏิกิริยาได้หลายวิธี ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติแตกต่างกัน เช่น 
ควบคุมโดยการเลือกประเภทการเกิดพอลิเมอร์ การเติมมอนอเมอร์ชนิดอื่น
ร่วมด้วยทําให้เกิดเป็นพอลิเมอร์ร่วม (copolymer)

กระบวนการผลิตปิโตรเคมีของแต่ละขั้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

2.    กระบวนการผลิตปิโตรเคมีขั้นปลาย (downstream petrochemical 
process) 
               วัตถุดิบที่เป็นมอนอเมอร์ เช่น เอทิลีน (ethylene) โพรพิลีน 
(propylene) สไตรีน (stylene) ไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride) บิวทีลีน 
(butylene) บิวทาไดอีน (butadiene) เป็นต้น
               พ อ ลิ เ ม อ ร์ ที่ ไ ด้  เ ช่ น  Polyethylene Polypropylene 
Polystyrene Polyvinyl chloride เป็นต้น


