
 
 
 
 

                                             บทความ เร่ือง   
การพัฒนาช้ันคุณภาพนํ้ามันหล่อลื่น สําหรับเคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ   

และเคร่ืองยนต์ดีเซล ตามมาตรฐาน API ในปี พ.ศ. 2553  
 

การกําหนดมาตรฐานของน้ํามันหล่อลื่นมีหลากหลายค่าย อาทิ มาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (API) มาตรฐานของผู้ผลิตยานยนต์ในทวีปยุโรป (ACEA) มาตรฐานของประเทศญ่ีปุ่น 
(JASO) และมาตรฐานเฉพาะของผู้ผลิตเครื่องยนต์แต่ละชนิด (OEM) แต่ท่ีใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลาย 
ได้แก่ มาตรฐาน API  ท้ังนี้ ในปี พ.ศ. 2553  API มีการประกาศช้ันคุณภาพใหม่สําหรับน้ํามันเครื่อง
ท่ีใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ คือ API SN เริ่มใช้เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 สําหรับ
น้ํามันเครื่องท่ีใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ยังไม่มีการประกาศชั้นคุณภาพใหม่ แต่ API จะยุติการออก
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ (API Donut) สําหรับช้ันคุณภาพ CF-2 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2553  
และ CF ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2553  ตามมาตรฐาน API ผู้ผลิตน้ํามันเครื่องสามารถยื่นขอเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ (API Donut ) จาก API ได้ ซ่ึงเม่ือ API ประกาศชั้นคุณภาพใหม่  (API  Licensed)      
ก็จะยุติการรับรองสําหรับบางชั้นคุณภาพเดิม (API  Non-Licensed) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า API จะยุติ
การออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพแล้ว ผู้ค้าน้ํามันยังคงจําหน่ายน้ํามันเครื่องตามชั้นคุณภาพดังกล่าว
ได้ จนกว่าความต้องการใช้ในตลาดจะหมดไป เนื่องจาก API DONUT ไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับ แต่
สําหรับประเทศไทย เพ่ือเป็นการกํากับดูแลคุณภาพน้ํามันเครื่องท้ังหมดให้สอดคล้องเหมาะสมกับการ 
ใช้งานในประเทศ น้ํามันเครื่องท่ีจําหน่ายในประเทศยังคงต้องได้รับความเห็นชอบ และแสดง          
เลขทะเบียน ธพ. บนฉลาก ต้ังแต่ API SC และ CC ข้ึนไป  
 

การพัฒนาช้ันคุณภาพ API สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ  
 

API SN เป็นชั้นคุณภาพใหม่ล่าสุดสําหรับน้ํามันเครื่องท่ีใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน API 
ประกาศใช้ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2553  เป็นการพัฒนาต่อจากชั้นคุณภาพ API SM โดยเพ่ิมความสามารถ
ด้านการชะล้าง ทําความสะอาดเครื่องยนต์ (Detergency) และด้านการกระจายสิ่ งสกปรก 
(Dispersancy) 

ด้านการชะล้าง น้ํามันเครื่อง API SN มีการประเมินผลการเกิดคราบเขม่าคาร์บอน
สะสมท่ีลูกสูบ (Weighted Piston Deposits) ท่ีเข้มงวดข้ึน ซ่ึงหากเกิดคราบจับสกปรก (deposits) 
มากเกิน จะทําให้ลูกสูบติดขัด ส่งผลต่อการทํางานของเครื่องยนต์ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดลง และ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง   

ด้านการกระจายสิ่งสกปรก น้ํามันเครื่อง SN เข้มงวดในการวัดค่าตมท่ีเกิดข้ึนใน
เครื่องยนต์ และบริเวณกระเด่ืองวาล์ว (Rocker Arm) การวัดค่าคราบจับสกปรกภายในเครื่องยนต์ และ
บริเวณเสื้อสูบ (Piston Skirt) วัดการติดขัดของแหวนลูกสูบ และการสึกหรอของลูกเบ้ียว ภายใต้
อุณหภูมิตํ่า ซ่ึงจะช่วยควบคุมการสะสมของตม (sludge) และตะกอนได้มากข้ึน  อันเป็นสาเหตุให้เกิด
การอุดตันในเครื่องยนต์  และน้ํามันเครื่องเปลี่ยนสภาพ  

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน API ได้จําแนกชั้นคุณภาพน้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์เบนซิน 
4  จังหวะ ไว้ท้ังหมด 12 ชั้นคุณภาพ ได้แก่  SA , SB,  SC,  SD ,  SE ,  SF  , SG  , SH  , SJ ,  SL , 
SM  และล่าสุด SN   
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สรุปการพัฒนาชั้นคุณภาพของน้ํามันเครื่องตามมาตรฐาน API สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน       
4 จังหวะ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
 

ชั้นคุณภาพ
เบนซิน 

API ประเทศไทย ปีท่ีเริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 

SA ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ห้ามจําหน่าย ไม่มีการเติมสารเพ่ิมคุณภาพ และไม่ได้กําหนดการทดสอบทางเครื่องยนต์
ไว้ ชั้นคุณภาพนี้ไม่แนะนําแล้วสําหรับเครื่องยนต์เบนซินปัจจุบัน  
 

SB ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ห้ามจําหน่าย ใช้กับเครื่องยนต์เบาต้ังแต่ช่วงทศวรรษ 1930 มีสารเพ่ิมคุณภาพเล็กน้อย
ในการป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน ชั้นคุณภาพนี้ไม่แนะนําแล้ว
สําหรับเครื่องยนต์เบนซินในปัจจุบัน 
 

SC ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ
เห็นชอบ 

ใช้กับเครื่องยนต์ปี ค.ศ. 1964 – 1967 เริ่มพัฒนาคุณสมบัติด้านการ
รักษาความสะอาด ป้องกันการสะสมของคราบเขม่า กระจายสิ่งสกปรก  
ป้องกันการสึกหรอ การเกิดสนิม และการกัดกร่อน     
 

SD ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ
เห็นชอบ 

ใช้กับเครื่องยนต์ปี ค.ศ. 1968 –1970 และบางรุ่นสําหรับปี 1971 มีการ
เติมสารเพ่ิมคุณภาพมากกว่า SC เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการรักษา
ความสะอาด ป้องกันการสะสมของคราบเขม่า กระจายสิ่งสกปรก  
ป้องกันการสึกหรอ การเกิดสนิม และการกัดกร่อน 
 

SE ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ
เห็นชอบ 

ใช้กับเครื่องยนต์ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1972 และ 1971-1979 บางรุ่น มีการเติม
สารเพ่ิมคุณภาพมากกว่า SC และ SD  พัฒนาในด้านความต้านทานการ
รวมตัวกับออกซิเจน (Antioxidation) เพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันสนิม 
และการกัดกร่อน   

 

SF ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ปี ค.ศ 1980 มีสารเพ่ิมคุณภาพสําหรับต้านทางการรวมตัวกับ
ออกซิเจนในอากาศ คุณสมบัติการรักษาความสะอาด การป้องกันคราบ
สกปรก  ต้านทานการสึกหรอได้ดีกว่า SE  

 

SG ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ปี ค.ศ 1988 เป็นช่วงปีท่ีมีการพัฒนาอย่างชัดเจน เนื่องจาก
ขณะนั้นเครื่องยนต์ถูกพัฒนาให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากข้ึน การเผาไหม้จึง
ต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้ อุณหภู มิเครื่องยนต์สูง ข้ึน น้ํ า มันเครื่องจึ ง
เสื่อมสภาพเร็ว ปัญหาท่ีพบคือการเกิดคราบเหนียว และตม ดังนั้นการ
พัฒนาคุณภาพน้ํามันเครื่องชั้นคุณภาพนี้  จึงต้องป้องกันการเกิด         
ตม (Sludge) ได้ดี สารเติมแต่งต้องสามารถกระจายสิ่งสกปรก 
(Dispersancy) ต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน และต้านทานการ     
สึกหรอ  
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ชั้นคุณภาพ

เบนซิน 
API ประเทศไทย ปีท่ีเริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 

SH ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) เริ่มเข้มงวดในเรื่องปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัส (P) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของสาร Antiwear และ 
Antioxidant แม้ว่าการพัฒนาสารเติมแต่งจําเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในด้านนี้ แต่ก็ต้องควบคุมปริมาณธาตุ P ไม่เกินร้อยละ 0.12 โดยน้ําหนัก 
เนื่องจากธาตุ P จะไปขัดขวางประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ลด
มลพิษในไอเสีย (Catalytic Convertor) ท่ีติดต้ังมากับรถยนต์ตาม
มาตรฐานมลพิษ โดยกําหนดเฉพาะน้ํามันเครื่องชนิดความหนืดใส   
ในขณะนั้น ได้แก่ SAE 5W-30 และ 10W-30 เนื่องจากน้ํามันใสจะมี
โอกาสท่ีจะไหลลงไปเผาไหม้รวมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได้ง่ายกว่า และธาตุ P 
ก็จะปะปนออกมาทางท่อไอเสีย เข้าสู่อุปกรณ์กําจัดไอเสีย อย่างไรก็ตาม
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการลดปริมาณธาตุ P มากเกินไป จนเกิดผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในด้านป้องกันการสึกหรอ จึงได้กําหนดอัตราข้ันตํ่าไว้ไม่ให้
ตํ่ากว่าร้อยละ 0.06 โดยน้ําหนัก  
 

SJ ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพ 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) เป็นชั้นคุณภาพท่ีผ่านการทดสอบ
ทางเครื่องยนต์เช่นเดียวกับ SG และ SH แต่ควบคุมการสะสมของคราบ
สกปรกในอุณหภูมิสูงมากกว่าและควบคุมปริมาณธาตุ P เข้มงวดข้ึน ไม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ําหนัก สําหรับชนิดความหนืดท่ีใสข้ึน ได้แก่ SAE 
0W-20 , 5W-20 , 5W-30 , 10W-30 จะสังเกตได้ว่าการพัฒนาชนิด
ความหนืดของน้ํามันเครื่องมีแนวโน้มท่ีใสมากข้ึน ท้ังนี้เพ่ือการนําไปใช้กับ
เครื่องยนต์รุ่นใหม่ท่ีประหยัดเชื้อเพลิง   
 

SL ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพ 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้วันท่ี 1 กรกฏาคม ค.ศ. 2001 (พ .ศ. 2544) มีการพัฒนาด้าน
การทําความสะอาดของเครื่องยนต์ เกณฑ์การทดสอบเข้มงวดข้ึน ด้าน
การสะสมคราบสกปรกในอุณหภูมิสูง เน้นการประหยัด และยืดอายุของ
น้ํามันเครื่อง ( Extended Drain Interval ) สําหรับการกําหนดปริมาณ
ธาตุ P ยังคงเดิม เพราะหากลดไปมากกว่านี้จะมีปัญหาเรื่อง wear  
 

SM ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพ 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้วันท่ี 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เป็นชั้น
คุณภาพท่ีพัฒนาต่อมาจาก SL เพ่ิมเติมการกําหนดค่ากํามะถัน ในด้าน
การป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุปกรณ์กําจัดไอเสียเช่นกัน รวมท้ัง
พัฒนาคุณสมบัติด้านการระเหย การต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน 
และการป้องกันการสึกหรอ  

SN 
 
 

ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพ 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้วันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553) พัฒนาต่อจาก SM 
โดยเพ่ิมความสามารถด้านการชะล้าง ทําความสะอาดเครื่องยนต์  
(Detergency) มีการประเมินผลการเกิดคราบเขม่าคาร์บอนสะสมท่ี
ลูกสูบ (Weighted Piston Deposits) ท่ีเข้มงวดข้ึน ต้านทานการ
กระจายสิ่งสกปรก (Dispersancy) และเข้มงวดในการวัดค่าตมท่ีเกิดข้ึน
ในเครื่องยนต์ 
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การพัฒนาช้ันคุณภาพ API สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล  
 

ท่ีผ่านมา API ได้จําแนกชั้นคุณภาพสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลไว้ท้ังหมด 14 ชั้นคุณภาพ 
ได้แก่ CA , CB,  CC,  CD , CD-II , CE ,  CF  , CF-2  , CF-4 ,  CG-4  , CH-4  ,  CI-4 ,  CI-4 PLUS  
และ CJ-4  ในปี พ. ศ. 2553  ยังไม่มีการประกาศชั้นคุณภาพใหม่สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล แต่ API ได้ยุติ
การออกเครื่องหมายรับรอง (API Donut) สําหรับชั้นคุณภาพ CF-2  ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2553  และ 
CF ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2553  เนื่องจากเครื่องยนต์ Detroit Diesel 6V - 92TA ท่ีใช้ทดสอบ        
ชั้นคุณภาพ CF-2 และ Catterpilla 1M –PC ท่ีใช้ทดสอบชั้นคุณภาพ CF  หาได้ยากข้ึน  API จึงได้ยุติ
การรับรองชั้นคุณภาพดังกล่าว รวมระยะเวลาประมาณ 16 ปี นับต้ังแต่ประกาศใช้ในปี พ. ศ. 2537   

 

สรุปการพัฒนาชั้นคุณภาพน้ํามันเครื่องตามมาตรฐาน API สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล     
ดังตารางต่อไปนี้ 

   

ช้ันคุณภาพ
ดีเซล 

API ประเทศไทย ปีท่ีเริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 

CA ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ห้ามจําหน่าย ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา ปี ค.ศ. 1940 – 1950 สภาวะการ
ทํางานเบาถึงปานกลาง มีการเติมสารเพ่ิมคุณภาพบ้างเล็กน้อย ชั้น
คุณภาพนี้ ไม่แนะนําแล้วสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน 
 

CB ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ห้ามจําหน่าย ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา ปี ค.ศ.1949 – 1960  สภาวะการ
ทํางานเบาถึงปานกลาง มีการเติมสารเพ่ิมคุณภาพบ้างเล็กน้อย เพ่ือ 
ป้องกันการกัดกร่อน  มีสารชะล้าง และกระจายตะกอน ชั้นคุณภาพนี้
ไม่แนะนําแล้วสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน 
 

CC ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ 
เห็นชอบ 

ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา หรือท่ีติดระบบเพ่ิมแรงอัดอากาศ 
ซูเปอร์ชาร์จ เทอร์โบชาร์จ ปี ค.ศ. 1961 ใช้กับทุกสภาวะการทํางาน 
ปานกลาง ถึงหนักได้ มีคุณสมบัติป้องกันสนิม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ 
ดีข้ึนเล็กน้อย  

 

CD 
 
 
 

ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ 
เห็นชอบ 

ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลต้ังแต่ปี ค.ศ. 1955 ในสภาวะการทํางานหนัก 
ความเร็วรอบสูงข้ึน และสามารถใช้กับน้ํามันดีเซลท่ีมีค่ากํามะถันสูงได้  
น้ํามันเครื่องจึงต้องมีการพัฒนาคุณสมบัติด้านการป้องกันคราบสกปรก 
ชะล้าง และกระจายเขม่าได้ดี รวมท้ังป้องกันการสึกหรอ และการกัด
กร่อน  

CD II ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ 
เห็นชอบ 

สมรรถนะเทียบเท่า CD แต่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลสองจังหวะ  
ประกาศปี ค.ศ. 1987   
 

CE ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 

ขอความ 
เห็นชอบ 

ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลปี ค.ศ. 1983 น้ํามันเครื่องชั้นคุณภาพนี้พัฒนาข้ึน
เพ่ือรองรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ท่ีมีกําลังมากข้ึน อาจติดซูเปอร์ชารจ์ 
หรือเทอร์โบชาร์จ สภาพการทํางานหนัก ภายใต้ความเร็วรอบตํ่า ภาระ
สูง (high load) โดยเพ่ิมคุณสมบัติการรวมตัวกับออกซิเจน ป้องกันการ
เกิดคราบเขม่า ลดการสึกหรอ และเพ่ิมการทดสอบกับเครื่องยนต์หนัก 
อาทิ  Catterpilla ,  Mack และ Cummins  
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  จะเห็นว่าการพัฒนาชั้นคุณภาพน้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์ดีเซล จาก CC มาเป็น 
CE เป็นไปอย่างช้าๆ ระยะเวลาการพัฒนา ถึง 22 ปี ท้ังนี้เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลในช่วงแรกๆ เป็น
แบบพ้ืนฐานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เน้นความทนทานมากกว่า กําลังเครื่องไม่สูงมาก จํานวนรอบการทํางาน
น้อย จึงไม่ต้องการน้ํามันเครื่องท่ีดีนัก แต่หลังจากนั้นเครื่องยนต์ดีเซลมีความทันสมัย เน้นเพ่ิมกําลัง 
และจํานวนรอบสูงข้ึน จึงเริ่มมีการพัฒนาน้ํามันเครื่องให้รองรับกับสภาวะการใช้งานท่ีหนักข้ึน    

 
ชั้นคุณภาพ

ดีเซล 
API ประเทศไทย ปีท่ีเริ่มใช้ และคุณสมบัติการใช้งาน 

CF-4 ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว
(30 มิ.ย. 51) 

 
 

ขอความ 
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ปี ค.ศ.1990  พัฒนาข้ึนแทนชั้นคุณภาพ CE เน้นสําหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลท่ีมีความเร็วรอบสูง บรรทุกหนัก และวิ่งระยะไกล  
มีคุณสมบัติพิเศษในการควบคุมความสิ้นเปลืองของน้ํามันเครื่อง 
และควบคุมคราบสกปรกท่ีลูกสูบเข้มงวดกว่า CE แต่ API ก็ได้ยุติ
การออกเครื่องหมายรับรองสําหรับชั้นคุณภาพนี้แล้ว ต้ังแต่วันท่ี 30 
มิถุนายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) เนื่องจากสามารถใช้น้ํามันเครื่อง       
ชั้นคุณภาพท่ีสูงกว่าแทนได้  
 

CF-2 ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 
( 1 ก.พ. 53) 

 

ขอความ 
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ปี ค. ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ใช้แทน CD II สําหรับ
เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ ท่ีใช้งานท่ัวไป สามารถป้องกันการเกิด
รอยขีดข่วนในกระบอกสูบ แหวนลูกสูบ ป้องกันการเกิดคราบ
สกปรกได้ดี  ปัจจุบัน API ได้ยุติการออกเครื่องหมายรับรองสําหรับ
ชั้นคุณภาพนี้แล้ว ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากเครื่องยนต์ 
Detroit Diesel 6V - 92T และอะไหล่ชิ้นส่วนท่ีใช้ทดสอบ จัดหาได้
ยากข้ึน  
 

CF ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพ 

(ในวันท่ี 30 
ธ.ค. 53) 

 
 

ขอความ 
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) เพ่ือทดแทน CD โดย
สามารถใช้ กับเครื่องยนต์ดีเซลทีมีห้องเผาไหม้แบบ Indirect 
Injection เครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา ติดเทอร์โบชาร์จ หรือซูเปอร์
ชารจ์ และสามารถใช้ได้กับน้ํามันดีเซล ท้ังท่ีมีค่ากํามะถันตํ่า และสูง
กว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ําหนัก มีคุณสมบัติควบคุมการเกิดคราบ
สกปรกท่ีลูกสูบ ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนของแบริ่งได้ดี  
โดยเฉพาะแบริ่งท่ีมีทองแดงผสมอยู่ ท้ังนี้ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 
API จะยุติการออกเครื่องหมายรับรองสําหรับชั้นคุณภาพนี้ 
เนื่องจากเครื่องยนต์ Catterpilla 1 M–PC และอะไหล่ชิ้นส่วนท่ีใช้
ทดสอบ จัดหาได้ยากข้ึน 
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ชั้นคุณภาพ
ดีเซล 

API ประเทศไทย ปีท่ีเริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 

CG-4 ไม่ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพแล้ว 
(31 ส.ค. 52) 

 
 

ขอความ 
เห็นชอบ 

ประกาศใช้ปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลท่ีใช้
งานหนัก ความเร็วรอบสูง สามารถใช้กับน้ํามันดีเซลท่ีมีค่ากํามะถันสูง 
มีคุณสมบัติลดคราบสกปรกท่ีลูกสูบเม่ือใช้งานท่ีอุณหภูมิสูง ป้องกัน
การสึกหรอ และกัดกร่อน ป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจน และ
ควบคุมการสะสมของเขม่า น้ํามันเครื่องชั้นคุณภาพนี้ถูกพัฒนาข้ึน
สําหรับเครื่องยนต์ท่ีผ่านมาตรฐานมลพิษไอเสียปี ค.ศ. 1994 สามารถ
ใช้แทน CD, CE, และ CF-4 ได้ แต่ปัจจุบัน API ได้ยุติการออก
เครื่องหมายรับรองสําหรับชั้นคุณภาพนี้แล้วต้ังแต่วันท่ี 31 สิงหาคม 
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)  
 

CH-4 ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพ 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้เดือนธันวาคม ค.ศ. 1998  (พ.ศ. 2541) สามารถใช้กับ
น้ํามันดีเซลท่ีมีค่ากํามะถันสูง เพ่ิมประสิทธิภาพจาก CG-4 ในด้านการ
ควบคุมการกระจายเขม่า ลดคราบสกปรกท่ีลูกสูบเม่ือใช้งานท่ี
อุณหภูมิสูง  น้ํามันชั้นคุณภาพนี้ถูกพัฒนาข้ึนสําหรับเครื่องยนต์ท่ีผ่าน
มาตรฐานมลพิษไอเสียปี ค.ศ. 1998 สามารถใช้แทนน้ํามันมาตรฐาน 
CD, CE, CF-4 และ CG-4 ท่ี API Non-Licensed ได้  
 

CI-4 ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพ 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้วันท่ี 5 กันยายน  ค.ศ.2002 (พ.ศ. 2545) น้ํามันเครื่อง  
ชั้นคุณภาพนี้ได้พัฒนาข้ึนเพ่ือเตรียมรับมาตรฐานมลพิษ ปี ค.ศ. 2004  
เนื่องจากสถาบันสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (EPA) ได้
กําหนดมาตรฐานไอเสียท่ีเข้มงวดข้ึน โดยลดปริมาณก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ ลงครึ่งหนึ่งจากปี ค. ศ. 1998 ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้อง
ติดต้ังระบบกําจัดไอเสีย EGR (Exhaust Gas Recirculation) ซ่ึงเป็น
ระบบท่ีนําไอเสียไปหมุนเวียนใหม่ เพ่ือลดส่วนผสมระหว่างอากาศ 
และไอดี เพ่ือลดปริมาณออกซิเจน และอุณหภูมิการเผาไหม้ลง ส่งผล
ให้การรวมตัวระหว่างไนโตรเจน และออกซิเจนลดลงด้วย  แต่การนํา
ไอเสียมาหมุนเวียนใหม่ เป็นการนําความร้อนเข้าสู่ระบบ ทําให้
น้ํามันเครื่องมีอุณหภูมิสูงข้ึน เขม่าสะสมมากข้ึน และเสื่อมสภาพเร็ว 
ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงคุณสมบัติด้านการชะล้าง ทําความสะอาด 
รักษาความสะอาดบริเวณลูกสูบและร่องแหวน ให้ดีข้ึน ควบคุมการ
กระจายเขม่า นอกจากนี้ยังต้องสามารถต้านกรดท่ีเกิดจากกํามะถันใน
น้ํามันเชื้อเพลิง อย่างเพียงพอ จึงจะป้องกันการกัดกร่อนได้ รวมท้ัง
ป้องกันการสึกหรอท่ีเกิดจากการขัดสีบริเวณชุดขับเคลื่อนวาล์ว 
(Valve train) มีเสถียรภาพต่ออุณหภูมิการใช้งาน ท้ังสูงมากและตํ่า
มาก ท้ังคงความหนืดได้ดีตลอดอายุการใช้งาน 
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ชั้นคุณภาพ

ดีเซล 
API ประเทศไทย ปีท่ีเริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 

CI-4 
PLUS 

ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพ 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้เดือนกันยายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547)  เหมาะกับ
เครื่องยนต์ท่ีติดต้ัง EGR เช่นเดียวกัน CI-4  แต่ปรับปรุงในเรื่องการ
กระจายเขม่า และต้านทานการเพ่ิมข้ึนของความหนืด 
 

CJ-4 ออก
เครื่องหมาย

รับรอง
คุณภาพ 

ขอความ
เห็นชอบ 

ประกาศใช้เดือนกันยายน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) มีการกําหนดอัตรา
สูงตํ่าของปริมาณธาตุกํามะถัน S  ธาตุฟอสฟอรัส   P และปริมาณเถ้า 
เพ่ิมเติม เพ่ือปกป้องอุปกรณ์กําจัดมลพิษท่ีติดต้ังมากับยานยนต์ เพ่ือ
รองรับมาตรฐานมลพิษท่ีเข้มงวดข้ึน   
 

 
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาชั้นคุณภาพของน้ํามันเครื่องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสําคัญท่ีมี

ส่วนผลักดัน ได้แก่ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดข้ึน ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ 
นอกจากนี้การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค อาทิ การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ก็มีส่วนสําคัญต่อ
การพัฒนาคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องให้ไปในทิศทางเดียวกันด้วย   

 
 

 
        สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 

         พฤศจิกายน 2553  


