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มลพิษจากการใชพ้ลังงานทางเลือก 

วนิดา  ทองช่วย 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมโรงงานส่วนกลาง 

ส านักวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมโรงงาน 

 

 จากภาวะวิกฤตน้ ามันมีราคาแพงในปัจจุบัน ท าให้คนไทยหันมาสนใจบริโภคพลังงานทางเลือกกัน
อย่างแพร่หลาย เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล ก๊าซธรรมชาติ  เป็นต้น โดยเฉพาะรถยนต์นั้น มีการเปลี่ยนไปใช้
พลังงานทางเลือก เช่น แก๊สโซฮอล์ (E10) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (Liquified Petroleum Gas; LPG) ก๊าซธรรมชาติ 
(Compressed Natural Gas; CNG) และไบโอดีเซล ทดแทนการใช้น้ ามันเบนซิน และน้ ามันดีเซล เน่ืองจาก  
มีราคาถูกกว่า  แล ะจากสถิติของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ปี 255 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ) 
ประเทศไทยมีรถยนต์ที่ใช้ LPG จ านวน 559,085 คันและ CNG จ านวน 133,022 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 (ข้อมูล 
ณ วันที่ 31ธันวาคม 2551) ซึ่งมีรถยนต์ที่ใช้ LPG จ านวน 541,074 คันและ CNG จ านวน 98,581 คัน  [11] 

  การเผาไหม้ เชื้อเพลิงในรถยนต์ อาศั ยปัจจัยที่ ส าคัญ  3 ประการ  คือ เชื้อเพลิง อากาศ  และ  
ความร้อน  หากกระบวนการเผาไหม้ เป็นไปตามทฤษฎี จะเกิดผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ าเท่านั้น   
แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว จะเกิดสภาวะการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์  หรือเกิดการแตกตัวของไนโตรเจน หรือมี
สิ่งเจือปนในเชื้อเพลิงและอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  [10] จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดมลพิษจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงในรถยนต์ ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
และฝุ่นละออง ส่งผลให้เกิด ปัญหามลพิษอากาศ ในเขตเมือง ที่มีการจราจรหนาแน่น ดังเช่นกรุงเทพมหานคร   
ซึ่งเป็นแหล่งที่มีปัญหาการจราจรติดขัด และมีปริมาณรถมากถึง 6,067,887 คัน [11] 

 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของเชื้อ เพลิง หลักที่ใช้ในรถยนต์  คือ น้ ามันเบนซิน และน้ ามันดีเซล  
จะประกอบด้วย n-octane (C8H18) และ dodecane (C12H26) ตามล าดับ ส าหรับพลังงานทางเลือก เช่น  LPG 
ประกอบด้วย propane (C3H8) เป็นส่วนใหญ่  และCNG มีองค์ประกอบหลักเป็น  methane (CH4) เป็นต้น [5] 
ดังนั้น การเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกในรถยนต์ ย่อมส่ง ผลต่อการเปลี่ยนแปลง ชนิดและปริมาณของ สาร
มลพิษ ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเคร่ืองยนต์ จึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศได้  

จากการคน้คว้าข้อมูลงานวิจัย (Literature Review) ที่มีการทดลองเปรียบเทียบปริมาณมลพิษจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงจากพลังงานทางเลือกในรถยนต์ จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ เอทานอล  (E10)  LPG  CNG  
ไฮโดรเจน และไบโอดีเซล พบว่า ปริมาณสารมลพิษที่เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไป เมื่อใช้ E10 เป็นเชื้อเพลิงจะ
ปลดปล่อยไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์ และฝุ่นละอองลดลง แต่ มีปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน 
เพิ่มขึ้น [2]  การใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงจะปลดปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงร้อยละ 80 แต่ปริมาณออกไซด์
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ของไนโตรเจน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ส่วนปริมาณไฮโดรคาร์บอนไม่มีความแตกต่างกับการใช้น้ ามันเบนซิน [1] 
การใช้ CNG เป็นเชื้อเพลิงจะปลดปล่อยไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลง ร้อยละ 80 และ 50 
ตามล าดับ แต่ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน เพิ่มขึ้ นร้อยละ 33 [6] การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง จะ ลดการ
ปลดปล่อยไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอกไซด์  ฝุ่นละออง และซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ได้ถึงร้อยละ 100 และลด
ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจนลงได้มากถึงร้อยละ 85 [3]  การใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จะลดการปลดปล่อย
ไฮโดรคาร์บอนได้ร้อยละ 20 ถึง 40 ลดคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ 17 ถึง 53  และลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ 20 
ถึง 40  แต่ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ถึง 29  [8, 13] 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในรถยนต์ 

หมายเหตุ  -      หมายถึง    ไม่มีข้อมูล 
        CO  หมายถึง  คาร์บอนมอนอกไซด์    
        HC  หมายถึง  ไฮโดรคาร์บอน  
       NOx  หมายถึง  ออกไซด์ของไนโตรเจน  
       PM  หมายถึง  ฝุ่นละออง  
       SO2  หมายถึง  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

 พลังงานทางเลือกสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรคาร์บอนได้ เน่ืองจาก
องค์ประกอบทางเคมีของเชื้อเพลิงมีจ านวนคาร์บอนอะตอมน้อยกว่า สามารถอธิบายปฏิกิริยาการเผาไหม้ [10] 
ได้ดังสมการ 
  น้ ามันเบนซิน :  C8H18 + 12.5O2 + 47N2                            8CO2 + 9H2O + 47N2 
 LPG          :  C3H8 + 5O2 + 18.8N2                              3CO2 + 13H2O + 69.56N2 

เชื้อเพลิง
หลัก 

เชื้อเพลิง
ทดแทน 

มลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เอกสาร 
อ้างอิง CO HC NOx PM SO2 

เบนซิน เอทานอล E10 ลดลง ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง - [2] 
LPG ลดลง 80% ไม่แตกต่าง เพิ่มขึ้น 80% - - [1] 
CNG ลดลง 80% ลดลง50% เพิ่มขึ้น 33% - - [6] 
ไฮโดรเจน ลดลง 100% ลดลง100% ลดลง 85% ลดลง100% ลดลง100% [3] 

ดีเซล ไบโอดีเซล ลดลง 53% ลดลง29% เพิ่มขึ้น29% - - [8] 
ลดลง 17% - - - - [7] 
ลดลง20-40% ลดลง20-40% เพิ่มขึ้น20% ลดลง20-40% - [13] 
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 CNG              :  CH4 + 2O2 + 7.52N2                                CO2 + 2H2O + 7.52N2 

 ไฮโดรเจน      :     H2 + 1/2O2 + 1.88N2                               H2O + 1.88N2 

นอกจากนี้ LPG และ CNG ซึ่งอยู่ในสถานะก๊าซ จะสามารถผสมเป็นเนื้อเดียวกับอากาศได้ดีกว่าน้ ามัน
เบนซินซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว จึงเกิดการเผาไหม้ได้ดีขึ้น ลดคาร์บอนมอนอกไซด์ และไม่มีไฮโดรคาร์บอน 
เหลือมากนัก [12]   ส าหรับไฮโดรเจนนั้น ไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เมื่อเกิดการเผาไหม้จึงไม่มี
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ หรือ ไฮโดรคาร์บอน เกิดขึ้น 

 ส าหรับน้ ามันไบโอดีเซล เกิดจากการท าปฏิกิริยา Tranesterification ระหว่าง triglyceride กับ methanol 
ในสภาวะด่าง น้ ามันไบโอดีเซล มีโครงสร้างทางเคมีเป็น alkyl ester  (RCOOCH3) มีจ านวนคาร์บอนอะตอม
น้อยกว่าน้ ามันดีเซล (C12H26) และมีออกซิเจน เป็นองค์ประกอบ จึงช่วยในการสันดาปที่สมบูรณ์กว่า ส่ง ผลให้
ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และเขม่าควันลดลงได้ นอกจากนี้ ในน้ ามันไบโอดีเซลไม่มี
ก ามะถันเจือปน จึงไม่มีปัญหาก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อีกด้วย [14] 

  แต่จากข้อมูลงานวิจัยพบว่า การเผาไหม้ของพลังงานทางเลือกทุกชนิด จะเพิ่มการปลดปล่อยออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) ทั้งนี้เน่ืองจากเหตุผลด้านคุณสมบัติทางเคมีดังกล่าวข้างต้นที่ท าให้พลังงานทางเลือกเกิด
การเผาไหม้ได้ดี จึงท าให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงขึ้น (ประมาณ 3500-5000 oF) และเกิดออกซิเดชั่นของ
ไนโตรเจนในอากาศกลายเป็น NOx เพิ่มขึ้น [12]   ในปัจจุบันไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในการก าจัด NOx หลังจากออก
จากห้องเผาไหม้ เน่ืองจาก NOx เสถียรมาก จึงนิยมใช้วิธี ควบคุมการเผาไหม้ให้เกิด NOx น้อยที่สุด โดยการ
ควบคุมปริมาณอากาศเกินพอ (Excess Air) ซึ่งสามารถลดการเกิด NOx ได้ประมาณร้อยละ 20-30 [13] หรือใช้
วิธีการน าไอเสียกลับมาเผาไหม้ซ้ า (Emission Gas Recirculation, EGR) จะช่วยลด NOx ได้ประมาณร้อยละ 50 
[6, 13] ส าหรับรถยนต์ที่ดัดแปลงเคร่ืองยนต์เพื่อใช้ LPG CNG หรือไบโอดีเซล ทดแทนน้ ามัน โดยไม่ได้ท าการ
ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว จึงไม่มีส่วนช่วยในการลดมลพิษแต่อย่างใด 

 ก๊าซกลุ่มออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)  เป็นก๊าซมลพิษ โดยทั่วไปประกอบด้วย ไนตริกออก ไซด์ 
(NO) มากกว่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีสารมลพิษเร่ิมต้นคือ NO ถูกออกซิไดซ์เมื่อพบกับออกซิเจนและ
โอโซนในอากาศกลายเป็น NO2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของฝนกรด เนื่องจาก สามารถละลายน้ ากลายเป็นกรดไนตริก  
นอกจากนี้ NO2 สามารถท าลายพืชทั้งทางใบและลดผลผลิต และท าให้เซลล์ของสัตว์เปลี่ยนแปลง ส่วน NO 
สามารถรวมกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และท าให้ตาระคายเคือง และที่ส าคัญ NO2 สามารถท าให้เกิดสาร
มลพิษทางโฟโตเคมี (photochemical pollutant) [13, 15] ดังสมการ  

 NO2  +  h    NO  +  O 
 O  +  O2  +  M  O3  +  M                          (M = third  body) 
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 สารมลพิษทางโฟโตเคมีที่เกิดขึ้นมีพิษต่อพืช ท าให้ตาระคายเคือง ท าลายเสื้อผ้า ท าให้ยางรถยนต์
แข็งตัวเร็ว ท าให้เกิดหมอกควัน เรียกว่า photochemical smog ลดทัศนวิสัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ [13]     

กล่าวสรุปได้ว่า พลังงานทางเลือกสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ ร้อยละ 6.4 ถึง 
100 ลดการปลดปล่อย ไฮโดรคาร์บอน ได้ร้อยละ  20 ถึง 100 ยกเว้น LPG มีการปลดปล่อย ไฮโดรคาร์บอน  
ไม่แตกต่างกับน้ ามันเบนซิน และพลังงานทางเลือกเพิ่มการปลดปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนได้ร้อยละ 20 
ถึง 80 ยกเว้นไฮโดรเจน ที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนได้สูงถึงร้อยละ 85  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้พลังงานทางเลือกจะท าให้เกิดมลพิษพวกก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนเพิ่มขึ้น 
แต่สามารถลดมลพิษได้หลาย ชนิด ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละออง ดังนั้น หากมีการควบคุมและ/หรือปรับต้ังเคร่ืองยนต์ให้มีปริมาณอากาศ
พอเหมาะส าหรับการเผาไหม้ และติดตั้งอุปกรณ์ลดมลพิษ เช่น EGR [9] จะช่วยท าให้พลังงานทางเลือกลดมลพิษ
ได้ดียิ่งขึ้น 
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