
   

  บทความตามแผนการสร�างความรู�ความเข�าใจแก�ประชาชน ป� 2560 

                            เร่ือง การเลือกใช�น้ํามันเคร่ืองให�เหมาะสมกับเคร่ืองยนต(   

 

น้ํามันเครื่อง มีหน�าท่ีหล�อลื่นชิ้นส�วนของเครื่องยนต� และลดการเสียดสี  ช�วยในด�านการรักษา
ความสะอาด ป$องกันสนิมและการกัดกร�อน ระบายความร�อน และป$องกันการรั่วซึม น้ํามันเครื่องท่ีมีมาตรฐาน
ชั้นคุณภาพ ชนิดความหนืดท่ีแตกต�างกันไป การเลือกใช�จึงข้ึนกับความเหมาะสมกับชนิดและสภาพเครื่องยนต�  
ท่ีมีเทคโนโลยี และการออกแบบแตกต�างกัน  น้ํามันเครื่องท่ีผลิตและนําเข�ามาจําหน�ายในประเทศ ต�องได�รับ
ความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน  ดังนั้นในการเลือกซ้ือน้ํามันเครื่อง จึงต�องเลือกซ้ือน้ํามันเครื่องท่ีถูกต�อง
ตามกฎหมาย และเลือกชนิดท่ีเหมาะสมกับรถท่ีใช�อยู�  ดังต�อไปนี้  

1. เลือกใช�น้ํามันเครื่องท่ีได�รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน และมีการแสดงรายละเอียด 
บนฉลากครบถ�วนตามท่ีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด ได�แก�  ชื่อน้ํามันเครื่อง  ชนิดความหนืด  มาตรฐาน           
ชั้นคุณภาพของน้ํามันเครื่อง และเลขทะเบียนน้ํามันหล�อลื่นให�เป:นไปตามแบบท่ีกรมธุรกิจพลังงานกําหนด 
รวมท้ังชื่อผู�ค�าน้ํามันหล�อลื่นท่ีได�รับความเห็นชอบ ท่ีต้ังสถานประกอบการ วัน เดือน ป; ท่ีผลิต หรือ บรรจุ    
การกําหนดคุณภาพน้ํามันเครื่องในประเทศไทย ป<จจุบันเป:นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กําหนด
ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล�อลื่น พ.ศ. 2559  ซ่ึงกําหนดลักษณะและคุณภาพไว� 2 ด�าน  
   1.1  ด�านเคมีและฟAสิกส� ได�แก� ค�าความหนืด ดัชนีความหนืด จุดวาบไฟ จุดไหลเท        
การกัดกร�อน ปริมาณน้ํา ปริมาณตะกอน ปริมาณฟองอากาศ และปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 

1.2  ด�านการใช�งานของเครื่องยนต�  เป:นการกําหนดคุณสมบัติด�านสมรรถนะ โดย
น้ํามันเครื่องต�องผ�านการทดสอบทางเครื่องยนต� (Engine Test) ตามข�อกําหนดของแต�ละชั้นคุณภาพ แต�
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีของน้ํามันเครื่อง เป:นการกําหนดและทดสอบจากต�างประเทศท้ังหมด        
ดังนั้นจึงกําหนดวิธีการให�ผู�ค�าน้ํามันต�องแสดงสูตรการผลิต และผลการทดสอบทางเครื่องยนต�ตามชั้นคุณภาพ
ของน้ํามันเครื่องท่ีผู�ค�าน้ํามันจะจําหน�าย ให�กรมธุรกิจพลังงานให�ความเห็นชอบ และกําหนดเลขทะเบียนให�
ผู�ค�าน้ํามันนําไปแสดงบนฉลาก  
     
    ลักษณะเลขทะเบียน  

 
2. เลือกใช�น้ํามันเครื่องท่ีมีมาตรฐาน ชั้นคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับเครื่องยนต�แต�ละประเภท 

มาตรฐานของน้ํามันเครื่องจะบ�งบอกถึงสมรรถนะทางด�านการใช�งาน มีหลายมาตรฐาน เช�น  
2.1 มาตรฐาน API  หมายถึง มาตรฐานสถาบันปAโตรเลียมแห�งสหรัฐอเมริกา  (American 

Petroleum Institute)  เป:นมาตรฐานท่ีรู�จักและแพร�หลายท่ีสุด โดยแบ�งประเภทการใช�งานออกเป:นชั้น
คุณภาพสําหรับเครื่องยนต�เบนซิน และดีเซล ให�เหมาะสมกับเครื่องยนต�ในแต�ละรุ�นป;  สําหรับเครื่องยนต�
เบนซิน ท่ีมีจําหน�ายในป<จจุบัน ได�แก� API  SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM และสูงสุดในป<จจุบัน คือ SN  
สําหรับเครื่องยนต�ดีเซล ได�แก� API  CC, CD, CD-II , CE, CF-4, CF, CF-2, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, 
CJ-4  และสูงสุดในป<จจุบัน คือ CK-4  การแสดงชั้นคุณภาพของมาตรฐาน API บนฉลาก ผู�ค�าน้ํามันจะแสดง
เพียงชั้ น คุณภาพใดชั้น คุณภาพหนึ่ งสําหรับ เบนซิน หรือ ดี เซลก็ได�  แต� โดย ท่ัวไปมักจะแสดง ท้ัง คู�                 
เช�น  API SN/CF  API CJ-4/SM  เป:นต�น  แสดงว�าสามารถใช�ได�ท้ังเครื่องยนต�เบนซิน และเครื่องยนต�ดีเซล 
อย�างไรก็ตาม ชั้นคุณภาพน้ํามันเครื่องท่ีข้ึนต�นด�วยอักษร S จะเหมาะกับเครื่องยนต�เบนซิน และชั้นคุณภาพ
น้ํามันเครื่องท่ีข้ึนต�นด�วยอักษร C จะเหมาะกับเครื่องยนต�ดีเซล 
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2.2 มาตรฐาน ACEA  หมายถึง มาตรฐานสมาคมผู�ผลิตยานยนต�ในทวีปยุโรป (Association 
of European Automotive Manufacturers) โดยแบ�งประเภทการใช�งานเป:นน้ํามันหล�อลื่นสําหรับ
เครื่องยนต�เบนซิน หรือ  เครื่องยนต�ดีเซลขนาดเล็ก (Light duty) ได�แก� A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5  
น้ํามันหล�อลื่นสําหรับเครื่องยนต�ดีเซลขนาดเล็กท่ีติดต้ังอุปกรณ�กรองไอเสีย ได�แก� C1, C2, C3, C4 และ
ประเภทสุดท�ายสําหรับเครื่องยนต�ดีเซลขนาดใหญ� (Heavy duty)  ได�แก� E4, E6, E7, E9  

2.3 มาตรฐาน JASO หมายถึง มาตรฐานที่องค�กรรถยนต�ประเทศญี่ ปุsน (Japan 
Automobile Standard Organization)  กําหนดข้ึนสําหรับรถจักรยานยนต� 4 จังหวะ ได�แก� JASO  MA, 
MA1, MA2, MB  และน้ํามันหล�อลื่นสําหรับเครื่องยนต�ดีเซล ได�แก� JASO DH-1, DH-2, DL-1 

2.4 มาตรฐาน GLOBAL หมายถึง มาตรฐานกลางท่ีจัดทําข้ึนโดยกลุ�มอุตสาหกรรมยานยนต�
ของสหรัฐอเมริกา EMA (Engine Manufacturers Association) สมาคม ACEA และอุตสาหกรรมยานยนต�
ญ่ีปุsน  JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association)  โดยกําหนดสําหรับเครื่องยนต�ดีเซล
ขนาดใหญ�  ได�แก� DHD-1 และสําหรับเครื่องยนต�ดีเซลขนาดเล็ก ได�แก�  DLD-1, DLD-3  

2.5   มาตรฐาน OEM (Original Equipment Manufacturers)  หมายถึง มาตรฐานเฉพาะ
ของผู�ผลิตเครื่องยนต�แต�ละชนิด เช�น Volvo VCC RBS0-2AE, Mercedes Benz MB 228.5, BMW     
Longlife -01, Renault RN 0720, Cummins CES 20074, Ford WSS-M2C950-A, Mazda Engineering 
Standard  (MES MN 129D) เป:นต�น  

การเลือกมาตรฐาน และชั้นคุณภาพท่ีเหมาะสมกับรถยนต�ใหม�ให�ดูจากคู�มือประจํารถ แต�
สําหรับรถยนต�ท่ีมีอายุการใช�งานมานานแล�ว หากจะใช�ชั้นคุณภาพเดิมต�อไป หรือจะเปลี่ยนมาใช�น้ํามันเครื่องท่ี
ชั้นคุณภาพสูงข้ึนก็ได�  ถ�าพิจารณาในด�านคุณภาพแล�วประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องท่ีมีชั้นคุณภาพสูงกว�าจะมี
คุณสมบัติดีข้ึนในด�านการชะล�างทําความสะอาด ป$องกันการสึกหรอมากกว�า ซ่ึงรถยนต�ท่ีมีอายุการใช�งานมา
นาน ก็อาจมีป<ญหาในด�านคราบสกปรก หรือการ  สึกหรอท่ีมากข้ึน อีกท้ังในด�านการตลาดผู�ค�าน้ํามันก็จะผลิต
น้ํามันหล�อลื่นชั้นคุณภาพท่ีสูงข้ึนมาทดแทน    

ในการแสดงมาตรฐาน และชั้นคุณภาพของน้ํามันเครื่องบนฉลาก ผู�ค�าน้ํามันจะแสดงไว�หลาย
มาตรฐาน แต�มาตรฐานและชั้นคณภาพท่ีกรมธุรกิจพลังงานให�ความเห็นชอบ ผู�ค�าน้ํามันจะต�องแสดงข�อความ
เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน หลังมาตรฐาน และชั้นคุณภาพท่ีกรมธุรกิจพลังงานให�ความเห็นชอบไว�ด�วย 

3. เลือกตามชนิดความหนืด SAE  ความหนืดหรือความข�นใสของน้ํามันเครื่องก็มีส�วนสําคัญใน
การป$องกันการสึกหรอของชิ้นส�วนเครื่องยนต� กําหนดโดย SAE (Society of Automotive Engineers) หรือ
สมาคมวิศวกรรมยานยนต�แห�งสหรัฐอเมริกา โดยความหนืดระบุเป:นตัวเลขตามหลังอักษร SAE ท่ีระบุบนฉลาก
ของภาชนะน้ํามันเครื่อง แสดงถึงความข�นใส หรือความหนืดของน้ํามันเครื่อง ตัวเลขมากยิ่งมีความหนืดมาก 
น้ํามันเครื่องมีท้ังน้ํามันเกรดเดียว (Monograde) เช�น SAE 30 SAE 40 SAE 15W ฯลฯ และเกรดรวม 
(Multigrade) เช�น SAE 15W-30 SAE 15W-40 ฯลฯ แต�ส�วนใหญ�จะแนะนําให�ใช�เกรดรวม เนื่องจากเป:น
น้ํามันเครื่องท่ีพัฒนาให�มีค�าดัชนีความหนืด (Viscosity Index)  สูง สามารถทนต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศได�ดีกว�าน้ํามันเครื่องเกรดเดียว การเลือกใช�น้ํามันเครื่องสําหรับรถใหม�ควรเป:นไปตามคู�มือรถ รถยนต�รุ�น
ใหม�ๆ จะพัฒนาให�ประหยัดเชื้อเพลิง และลดป<ญหามลพิษ ซ่ึงมักเหมาะสมกับน้ํามันเครื่องท่ีมีค�าความหนืดใส  
แต�ถ�าเป:นรถท่ีมีอายุการใช�งาน ชิ้นส�วนเครื่องยนต�หลวมมีอาการสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่อง ก็ควรเลือกใช�
น้ํามันเครื่องท่ีมีความหนืดมากข้ึนด�วย  
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4. เลือกตามระยะการเปลี่ยนถ� ายน้ํ า มันเครื่ อง  การผลิตน้ํ า มันเครื่ องประกอบด�วย                  
2 องค�ประกอบ  ได�แก� สารเติมแต�งเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการใช�งาน  ผสมกับน้ํามันหล�อลื่นพ้ืนฐาน (Base Oil)  
สําหรับการผลิตน้ํามันเครื่องธรรมดาท่ัวไป  จะใช�น้ํามันหล�อลื่นพ้ืนฐานท่ีผลิตจากน้ํามันแร�  (Mineral Oil)       
ท่ีกลั่นได�จากน้ํามันดิบ แต�ท่ีจําหน�ายในท�องตลาด และระบุว�าเป:นน้ํามันเครื่องสังเคราะห� หรือก่ึงสังเคราะห� 
นั้น เนื่องจากมีการใช�น้ํามันหล�อลื่นพ้ืนฐานสังเคราะห� (Synthetic Base Oil) ท่ีสังเคราะห�ข้ึนทางปฏิกิริยาเคมี 
มาแทนน้ํามันแร�  เพ่ือเสริมคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องให�ดีข้ึน ถ�าแทนท้ังหมดจะเรียกว�าน้ํามันเครื่องสังเคราะห�  
หรือถ�าผสมเป:นบางส�วน จะเรียกว�าน้ํามันเครื่องก่ึงสังเคราะห� (Semi-Synthetic) น้ํามันเครื่องท่ีผลิตจาก
น้ํามันหล�อลื่นพ้ืนฐานต�างกัน จะมีระยะเปลี่ยนถ�ายท่ีแตกต�างกันตามลําดับ ดังนี้ น้ํามันเครื่องสังเคราะห�      
อาจสามารถเปลี่ยนถ�ายได�ต้ังแต� 10,000 กิโลเมตรข้ึนไป น้ํามันเครื่องก่ึงสังเคราะห� อาจประมาณ 7,500 - 
10,000 กิโลเมตร ส�วนน้ํามันธรรมดา ก็ประมาณ 5,000-7,000 กิโลเมตร เป:นต�น แต�ราคาน้ํามันเครื่อง
สังเคราะห�สูงกว�าน้ํามันเครื่องธรรมดามาก ดังนั้น จึงควรพิจารณาว�าคุ�มค�ากับราคาท่ีต�องจ�ายแพงกว�าข้ึนหรือไม� 
อย�างไรก็ตามในคู�มือรถยนต�แต�ละรุ�นมักจะระบุระยะเปลี่ยนถ�ายไว�  ผู�บริโภคจึงไม�ควรท่ีจะใช�งานเกินระยะเวลา
เปลี่ยนถ�ายท่ีกําหนด  

5. เลือกซ้ือจากร�านค�าท่ีเชื่อถือได� ควรมีใบเสร็จจากการซ้ือขาย ภาชนะบรรจุอยู�ในสภาพดี
เรียบร�อย  มีคําแนะนําการใช�งานอย�างชัดเจน  อย�าซ้ือจากผู�ขายท่ีไม�มีหลักแหล�ง หรือจูงใจการขาย
น้ํามันเครื่องท่ีมีราคาถูกกว�าปกติ   

 

                     กรมธุรกิจพลังงาน จึงขอประชาสัมพันธ�ให�ท�านเลือกซ้ือเลือกใช�น้ํามันเครื่องท่ีถูกกฎหมาย 
และมีคุณภาพ ซ่ึงหลังจากการให�ความเห็นชอบแล�ว สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน ได�มีการ
สุ�มเก็บตัวอย�างน้ํามันเครื่องจากผู�ค�าน้ํามัน ท่ีได�รับความเห็นชอบเพ่ือตรวจสอบคุณภาพทางด�านเคมีและฟAสิกส� 
สําหรับด�านการใช�งานใช�วิธีการตรวจสอบปริมาณด�าง ปริมาณธาตุในน้ํามันเครื่องแทน เนื่องจากปริมาณด�าง 
ปริมาณธาตุของน้ํามันเครื่องแต�ละตัวจะต�องสัมพันธ�กับสูตรการผลิตท่ีผู�ค�าน้ํามันแจ�งไว�เพ่ือขอความเห็นชอบ 
ท้ังนี้สามารถตรวจสอบข�อมูลรายชื่อผู�ค�าน้ํามัน และน้ํามันเครื่องท่ีได�รับความเห็นชอบจากเวปไซต�กรมธุรกิจ
พลังงาน www.doeb.go.th  ดังนั้นหากพบการจําหน�ายน้ํามันเครื่องท่ีไม�มีเลขทะเบียน แจ�งร�องเรียนได�ท่ีส�วน
ตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน  ๐๘ ๙๒๐๕ ๒๓๓๓   ๐๙ ๒๒๕๗ ๒๗๑๔ หรือแจ�งงานปราบปรามการกระทําผิด
เก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ๐๒ ๒๐๕ ๑๔๔๑ หรือแจ�งผ�านพลังงานจังหวัดในภูมิลําเนา
ของท�าน 
 
 
 

         สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
               กรมธุรกิจพลังงาน 
                กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 


