
แกสธรรมชาติจากหินดินดาน: ทางเลือกใหมของพลังงานโลก

เจนจิรา ภูริรักษพิติกร*

ปจ จุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ประกอบกับการขยายตัวของประชากร
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เปนผลใหมีความตองการใชพลังงานในกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้นอยางปฏิเสธไมได ทั้งในภาค

การคมนาคมขนสง อุตสาหกรรม การเกษตร การกอสราง เปนตน ทําใหแหลงพลังงานที่มีอยูเดิมถูกใชจนเริ่มขาดแคลน 
ประกอบกบัราคานํา้มนัในตลาดโลกมคีวามผนัผวนสงู พลงังานหมุนเวยีนมีกําลงัการผลติตํา่ รวมท้ังความเสีย่งจากพลงังาน
นิวเคลียรและถานหิน จึงมีการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อหาแหลงพลังงานใหม ๆ มาใชเปนพลังงานทดแทนในอนาคต สําหรับ
พลังงานทางเลือกใหมที่ทั่วโลกกําลังใหความสนใจอยูในขณะนี้คงหนีไมพน “แกสธรรมชาติจากหินดินดาน (Shale gas)” ซึ่ง
เปนแกสธรรมชาตทิีถ่กูกกัเกบ็อยูในชัน้หนิชัน้ดนิทีม่คีวามหนาแนนสงูและลกึลงไปจากแหลงแกสธรรมชาตแิบบดัง้เดมิท่ีเราใชใน
ปจจบุนัทาํใหแกสธรรมชาตไิหลผานไดยาก จาํเปนตองอาศยัเทคโนโลยกีารขดุเจาะท่ีซับซอนกวาแกสธรรมชาตแิบบดัง้เดมิ โดย
คุณสมบัติของ shale gas นั้นพบวาไมแตกตางจากแกสธรรมชาติที่ใชกันทุกวันนี้อยางมีนัยสําคัญแตอยางใด 

การขุดเจาะแกสธรรมชาติจากจากหินดินดาน
แกสธรรมชาติจากหินดินดาน คือ แกสธรรมชาติที่

เกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตวท่ีตายทับถมกันมา

เปนเวลาหลายลานปและถูกตรึงไวภายในช้ันหินดินดาน

ที่มีคุณสมบัติยอมใหแกสไหลผานยาก เปนแกสธรรมชาติ

ในกลุม Unconventional Gas โดยหินดินดานดังกลาวมี

สวนประกอบของนํ้ามันและแกสธรรมชาติ แกสธรรมชาติ

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตรบริการ

ภาพที่ 1 แหลงแกสธรรมชาติประเภท Unconventional Gas และ Conventional Gas (ณัฐวุฒิ อินทร, 2555)
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ประเภทนี้แตกตางจากแกสธรรมชาติที่เราใชกันอยู ใน

ปจจุบัน (Conventional gas) ตามแหลงกักเก็บดังภาพที่ 1 

เนื่องจากแกสธรรมชาติประเภท Conventional gas จะอยู

ภายในโพรงของชั้นหินที่ลึกไปในผิวโลก ซึ่งสามารถขุดมาใช

ประโยชนไดงาย ขณะทีแ่กสธรรมชาติประเภท Unconven-

tional Gas เชน แกสธรรมชาติจากหินดินดานจะอยูลึกลง

ไปถึงชั้นหินดินดาน 
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เมื่อพิจารณาจากแหลงของแกสธรรมชาติจาก

หินดินดานในชั้นหินดินดาน การขุดเจาะนําแกสธรรมชาติ

ขึ้นมาใชทําไดยาก จึงตองอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งคิดคน

โดยสหรัฐเอมริกาดังภาพที่ 2 คือ การขุดเจาะแบบแนว

ราบ (Horizontal Drilling) เพื่อชวยเพิ่มผิวสัมผัสระหวาง

หลุมเจาะกับช้ันหิน ควบคูกับวิธีทําใหแตกทางไฮดรอลิก 

(Hydraulic Fracturing) โดยการใชนํา้แรงดนัสงูผสมกบัสาร

เคมีและทราย ในการทําใหหินดินดานราวและปลดปลอย

แกสธรรมชาติออกมา ทําใหสามารถผลิตแกสธรรมชาติ

จากหินดินดานไดในปริมาณมากข้ึนในตนทุนที่ตํ่าลง ซึ่ง

เทคโนโลยีนี้สามารถใชไดกับการขุดเจาะนํ้ามันไดเชนกัน

สถานการณการใชแกสธรรมชาติจากหินดินดาน
ของโลก

แกสธรรมชาตจิากหนิดนิดานถูกคนพบครัง้แรกเมือ่ป 

พ.ศ. 2364 ที่เมืองฟโดเนีย นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา

และถูกขุดมาใชมากขึ้นในชวง พ.ศ. 2513 - 2523 เนื่องจาก

สหรัฐอเมริกาเกิดภาวะขาดแคลนแกสธรรมชาติ จึงมีการ

สํารวจแกสธรรมชาติจากแหลงอื่น ๆ  มากขึ้นนอกเหนือจาก

แหลงเดิมที่มีอยู เชน แกสธรรมชาติจากชั้นหินดินดาน ชั้น

ถานหนิ (Coal seam) ชัน้หนิทราย (Tight sandstone) จาก

ขอมลูดงัภาพที ่3 พบวาสหรฐัอเมรกิามกีารขดุแกสธรรมชาติ

จากหินดินดานมาใชเปนแหลงพลังงานมากขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 

2533 จนถึงปจจุบัน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ทั้งนี้เปน

เพราะแกสธรรมชาตปิระเภท conventional gas ทีเ่ราใชกนั

อยูในปจจุบันมีปริมาณลดลง ขณะที่แกสธรรมชาติประเภท 

unconventional gas โดยเฉพาะอยางยิง่แกสธรรมชาตจิาก

หินดินดานมีบทบาทมากขึ้น 

การคนพบแหลงพลังงานใหมในสหรัฐอเมริกานี้ 

เปนการลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ ทําใหราคา

พลังงานถูกลง สงผลตอการลดตนทุนการผลิตสินคาและ

บริการ รวมถึงเปนการสรางงานใหคนในประเทศอีกดวย 

เปนโอกาสใหสหรัฐอเมริกากลับมามศีกัยภาพในการแขงขนั

กับตางประเทศไดมากขึ้น และคาดไดวา หากประเทศ

มหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกาสามารถปฏิวัติพลังงานผาน

เทคโนโลยี แกสธรรมชาติจากหินดินดาน ไดสําเร็จ ในไม

ชากระแสดังกลาวยอมที่จะขยายไปยังประเทศอื่น ๆ เชน

กัน เนื่องจากแหลงสํารองปริมาณแกสธรรมชาติของโลก

นอยลงเร่ือย ๆ แตทุกประเทศกลับมีความตองการใชแกส

ธรรมชาติมากขึ้น เพราะพลังงานเปนปจจัยหนึ่งในการชวย

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศใหสามารถแขงขนั

กับประเทศอื่นได 

ภาพที่ 2 การขุดเจาะดวยวิธีการทําใหแตกทางไฮดรอลิก (ณัฐวุฒิ อินทร, 2555)
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ภาพที่ 3 แกสธรรมชาติที่ผลิตไดจากแหลงตางๆ ในสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2533-2578 (ค.ศ. 1990 – 2035)

หนวย: ลานลานลูกบาศกฟุต (U.S. Energy Information Administration, 2012)

ปจจุบันทั่วโลกมีการคนพบแกสธรรมชาติจาก

หินดินดาน ทั้งหมด 48 หลุม คลอบคลุม 32 ประเทศ มี

ปรมิาณรวมทัง้หมด 170 ลานลานลกูบาศกเมตร คดิเปนรอย

ละ 40 ของแหลงสํารองแกสธรรมชาติในปจจุบัน โดยจีนมี

แหลงแกสธรรมชาติจากหินดินดานมากที่สุดในโลก คิดเปน

รอยละ 21 ของปรมิาณแกสธรรมชาตจิากหนิดนิดานทัง้หมด

ที่คนพบ รองลงมา ไดแก สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งมีอยู

ประมาณรอยละ 14 และ 11 ตามลาํดบั ในอนาคตอาจมกีาร

คนพบแหลงแกสธรรมชาติจากหินดินดานในประเทศอื่นๆ 

เพิ่มขึ้นหากมีการพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะที่ทันสมัย

และการสํารวจทางธรณีวิทยาท่ีแมนยํา สําหรับประเทศจีน

อีกหนึ่งประเทศมหาอํานาจของโลกเริ่มมีการสนับสนุนการ

สํารวจขุดเจาะแกสธรรมชาติจากหินดินดานมากขึ้น แมวา

ปจจุบันจีนยังไมมีการผลิตแกสธรรมชาติจากหินดินดาน 

แตจีนไดตั้งเปาการผลิตแกสธรรมชาติจากหินดินดานไวป

ละ 6.5 พันลานลูกบาศกเมตรภายในป พ.ศ. 2558 และจะ

เพิ่มเปนปละ 60-100 พันลานลูกบาศกเมตรภายในป พ.ศ. 

2563 สําหรับประเทศไทยยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับแหลงแกส

ธรรมชาติจากหินดินดานแตอยางใด

นอกจากแกสธรรมชาตจิากหนิดนิดาน จะมคีณุสมบตัิ

เชนเดียวกับแกสธรรมชาติที่ใชกันในปจจุบันนี้ กลาวคือ

สามารถนําไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแส

ไฟฟาไดถูกกวาถานหิน เปนวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีเพื่อผลิตเม็ดพลาสติก เสนใยตางๆ และเปนแกส

เชื้อเพลิงท่ีใชในรถยนตไดเชนเดียวกับแกสธรรมชาติทั่วไป 

รวมทั้งจัดเปนเชื้อเพลิงสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เพราะปลอยแกสคารบอนไดออกไซดนอยที่สุดเมื่อเปรียบ

เทยีบนํา้มนัและถานหนิ ในอนาคตแนนอนวาแกสธรรมชาติ

จะมคีวามสาํคญัเพิม่มากขึน้ ในขณะทีน่ํา้มนั และถานหนิจะ

ลดบทบาทลง เนื่องจากพลังงานทั้งสองชนิดมีปริมาณลดลง

และสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของการขุดเจาะแกส
ธรรมชาติจากหินดินดาน

  อยางไรก็ตามแมวาแกสธรรมชาติจากหินดินดาน

เปนอีกหน่ึงทางเลือกของวงการพลังงาน แตประเด็นหนึ่ง

ที่กําลังถูกจับตามอง คือ ผลกระทบจากการขุดเจาะแกส

ธรรมชาติจากหินดินดานโดยวิธีทําใหแตกหักทางไฮดรอลิก

ที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งการขุดเจาะโดยวิธีนี้ตองใชนํ้าปริมาณ

มากอาจทําใหพื้นท่ีบริเวณนั้นเกิดการขาดแคลนนํ้าไดหาก

ขาดการบริหารจัดการนํ้าที่ดี นอกจากนั้นการผสมสารเคมี

ลงในนํา้เพือ่สรางรอยราวในชัน้หนิดนิดาน อาจทาํใหเกดิการ

เจอืปนของสารพษิในน้ําใตดนิ ซึง่สงผลตอคณุภาพและความ

สะอาดของนํา้ดืม่ อีกท้ังอาจเกดิการรัว่ซมึของแกสมเีทนจาก

ชั้นหินดินดานซึ่งกอใหเกิดภาวะโลกรอน ขณะเดียวกันการ

ขุดเจาะดวยเทคโนโลยีทําใหแตกทางไฮดรอลิก อาจมีผลให

เกดิแผนดนิไหวขนาดเลก็จากการขุดเจาะแกสธรรมชาติจาก

หินดินดานที่อยูลึกลงไปจากผิวโลกมากขึ้น อยางไรก็ตามยัง

ไมมีการรายงานอยางเปนทางการเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่ง

แวดลอมจากการขุดเจาะดวยวิธีดังกลาว 

เมื่อพิจารณาถึงการขุดเจาะแกสธรรมชาติจากชั้น

หนิดนิดานขึน้มาใช แมจะเปนทางเลอืกหนึง่ของการหาแหลง

พลังงานทดแทนในอนาคต แตควรพิจารณาใหรอบดานทั้ง

ผลดีและผลเสีย เชน การนําไปใชเชิงพาณิชย ความคุมทุน 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมเชนนั้นแลวการขุดเจาะแกส

ธรรมชาตจิากหนิดนิดานขึน้มาใช โดยขาดการบรหิารจดัการ

ที่ดี อาจกลายเปนดาบสองคม กลาวคือ แมจะไดพลังงาน

สะอาดและราคาถูกมาใช อาจตองแลกกับการสรางความ

เสียหายใหกับสิ่งแวดลอมไดเชนกัน

ผลตอประเทศไทยเมือ่แกสธรรมชาตจิากหนิดนิดาน
ถูกนํามาใชเชิงพาณิชย 

แมวายังไมมีขอมูลการคนพบแหลงแกสธรรมชาติ

จากหินดินดานในประเทศไทย แตในฐานะผูนําเขาแกส

ธรรมชาติจากตางประเทศมากถึงรอยละ 20 หากมีการนํา

เขาแกสธรรมชาติจากหินดินดานมาใชในเชิงพาณิชย จะสง

ผลดีตอประเทศไทยทําใหตนทุนพลังงานลดลง เนื่องจาก

ประเทศไทยใชแกสธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในภาคการผลิต

และอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ โดยมีสัดสวนในการใชแกส

ธรรมชาตเิพือ่ผลติกระแสไฟฟามากทีส่ดุ รองลงมาใชในภาค

อตุสาหกรรมปโตรเคม ีเซรามกิ แกว และกระจก รวมถงึภาค

ขนสงซึง่มแีนวโนมทีร่ถยนตจะเปลีย่นมาใชเชือ้เพลงิจากแกส

ธรรมชาติมากข้ึน นอกจากนีย้งัเปนการสรางความมัน่คงทาง

พลังงานใหกับประเทศไทยมากขึ้น เพราะเปนการการเพิ่ม

ทางเลือกในการนําเขาพลังงาน โดยไมตองผูกขาดการซื้อ

แกสธรรมชาติจากพมาเพียงประเทศเดียว

 19



 แมวาขณะนี้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใตยงัมีแหลงพลงังานอยูมาก เชน แหลงแกสธรรมชาตใิน

พมา กัมพูชา มาเลเซีย ถานหินในอินโดนีเซีย แหลงนํ้ามันใน

บรไูน พลงังานจากนํา้ในลาวและเวยีดนาม ความรอนใตพภิพ

ในฟลปิปนส แตเมือ่เขาสูยคุของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

(ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งเปนการรวม

กลุมเพื่อสรางความรวมมือในทุก ๆ  ดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี ทรัพยากรทางดานพลังงานถือเปนตัวขับ

เคลื่อนที่สําคัญยิ่งในการเพิ่มศักยภาพใหสามารถแขงขันกับ

ประเทศในภูมิภาคอื่นได หากมีความรวมมือท่ีดีและมีการ

บริหารจัดการการใชพลังงานที่เหมาะสม จะเปนการสราง

ความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยกันเอง และเปนปจจัยสําคัญที่

จะทําใหกลุมประเทศ AEC มีความแขงแกรงและสามารถ

สรางอํานาจตอรองกับประเทศในภูมิภาคอื่นไดมากขึ้น 
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