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คาํนํา 
 

กรมธุรกิจพลังงาน เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการกํากับธุรกิจพลังงาน

ในด้านการค้า คุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง เพ่ือคุ้มครองประชาชนให้มีพลังงานใช้

อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ มีความมั่นคง รวมท้ังส่งเสริมและกํากับดูแลธุรกิจพลังงาน ดังน้ัน เพ่ือพัฒนาบุคลากร

ในองค์กรให้มคีวามเช่ียวชาญด้านพลังงาน จึงจัดทําองค์ความรู้เก่ียวกับนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับเคร่ืองยนต์ (นํ้ามันเคร่ือง) 

และธุรกิจการผลิตนํ้ามันหลอ่ลื่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคธุรกิจ 

และสนับสนุนตัวช้ีวัดที่ ๑.๑.๕ : ระดับความสําเร็จของการศึกษาการจัดต้ังศูนย์ให้คําปรึกษาด้านธุรกิจพลังงาน 

โดยเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับนํ้ามันหล่อลืน่ กระบวนการผลิตนํ้ามันหล่อลื่น การใช้นํ้ามันหล่อลื่นให้เหมาะสม

กับเคร่ืองยนต์ และบทบาทของภาครัฐในการกํากับดูแลคุณภาพนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับเคร่ืองยนต์  

นํ้ามันหล่อลืน่สําหรับเคร่ืองยนต์ (นํ้ามันเคร่ือง) มหีน้าทีห่ล่อลื่นช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ ลดการ

เสียดสแีละสึกหรอ ระบายความร้อน ทําความสะอาดช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์และอุดช่องว่างระหว่างช้ินส่วนต่างๆ 

ป้องกันการร่ัวซึมของก๊าซไมใ่ห้ความดันรั่วไหล ทําให้เครื่องยนต์มีกําลังเต็มที ่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ยังมีผลต่อเน่ืองช่วยให้ประหยัดเช้ือเพลิง ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูข้บัขี่รถยนต์

และต่อประเทศชาติ  

วัตถุประสงค์การจัดทําหนังสือองค์ความรู้เก่ียวกับนํ้ามันหล่อลืน่เล่มน้ี เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ

สัมมนา เรื่อง “โครงการจัดการความรู้เก่ียวกับนํ้ามันหล่อลื่น” ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงาน ตาม

แผนการจัดการความรู้กระทรวงพลังงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้รวบรวมความรู้จากหนังสือ

เอกสารวิชาการต่างๆ แล้วนํามาเรียบเรียงใหม่  
 

ทั้งน้ี หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารที่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ได้พัฒนา

เสริมสร้างเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับนํ้ามันหล่อลื่นสําหรับเคร่ืองยนต์ และการผลิตนํ้ามันหล่อลื่น

สามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ในการส่งเสริมและกํากับดูแลธุรกิจพลังงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป  
 

 

 

                 กลุม่พฒันามาตรฐานนํา้มนัหลอ่ล่ืน 

สํานกัคณุภาพนํา้มนัเชือ้เพลงิ 



กรมธุรกิจพลงังาน 

กระทรวงพลงังาน 

มิถนุายน  ๒๕๕๔ 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยว่าด้วยการบริหารราชการแนวใหม่ และการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี กําหนดให้ส่วนราชการมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู้ให้เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มลีักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ

สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง และ

เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ใน

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  

เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

พลังงานให้มีความสามารถสูง โดยเพ่ิมทักษะความรอบรู้ด้านปิโตรเลียมอย่างครอบคลุมทุกด้าน และความรู้

เก่ียวกับธุรกิจพลังงาน เพ่ือให้เป็นผู้เช่ียวชาญด้านพลังงาน อีกทั้งกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่

กํากับดูแลธุรกิจพลังงานในด้านคุณภาพนํ้ามันหล่อลื่นทีจ่าํหน่ายภายในประเทศ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและสร้าง

ความมั่นใจให้ประชาชนในการใช้นํ้ามันหล่อลื่น ตลอดจนให้คําปรึกษาผู้ค้านํ้ามันหล่อลื่นในการขอความเห็นชอบลักษณะ

และคุณภาพด้านการใช้งานของนํ้ามันหล่อลื่น ความรู้เก่ียวกับนํ้ามันหล่อลื่นและธุรกิจการผลิตนํ้ามนัหล่อลื่น

เป็นความรู้ด้านหน่ึงทีจ่ะช่วยเพ่ิมพูนทกัษะดังกล่าว ดังน้ัน จึงจัดสมัมนา “โครงการจัดการความรู้เก่ียวกับ

นํ้ามันหล่อลืน่” เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนํ้ามนัหล่อลื่นและธุรกิจการผลิต

นํ้ามันหล่อลืน่ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ิมคณุค่าในการทํางานตามหน้าทีค่วามรบัผิดชอบได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุในการปฏิบัติงาน  

การจัดการความรู้เก่ียวกับนํ้ามันหลอ่ลื่นในครั้งน้ี เป็นการจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ

นํ้ามันหล่อลื่น ความสําคญัของนํ้ามันหล่อลื่น หน้าที่ของน้ํามันเคร่ืองต่อเคร่ืองยนต์ กระบวนการผลิต



นํ้ามันหล่อลื่น แนวโน้มการผลิตนํ้ามันหลอ่ลื่น และบทบาทของภาครัฐในการกํากับดูแลคุณภาพนํ้ามันเคร่ือง 

พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และขอ้คิดเห็น อีกทัง้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงโดยการศึกษาดูกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตนํ้ามันหล่อลื่น และการบรหิารจัดการ

ของโรงงานผลิตนํ้ามันหล่อลืน่ 

1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับน้าํมันหล่อลื่นสําหรับเคร่ืองยนต์ (น้ํามันเคร่ือง) 

เครื่องยนต์ทุกประเภทจะเคลื่อนที่ได้ก็ต้องอาศัยพลังงาน แต่พลังงานอย่างเดียวยังไม่เพียง

พอที่จะทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากขณะที่เครื่องยนต์ทํางานย่อมจะมีช้ินส่วน

ต่างๆท่ีเป็นโลหะเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลา ถ้าปล่อยให้เสียดสีกันโดยตรงก็จะเกิดการสึกหรอและเกิดความร้อน

สะสมขึ้นเป็นจาํนวนมาก เพ่ือจะลดการเสียดสีและการสึกหรอที่เกิดขึน้น้ัน จึงต้องอาศัยนํ้ามันหล่อลื่นเข้าไป

แทรกระหว่างผิวโลหะทั้งสองไมใ่ห้กระทบกันโดยตรง นอกจากน้ีนํ้ามันหล่อลื่นยังช่วยระบายความร้อน ทํา

ความสะอาดช้ินส่วนต่างๆ และอุดช่องว่างระหว่างช้ินส่วนต่างๆ ป้องกันการร่ัวซึมของก๊าซไม่ให้ความดันรั่วไหล 

ทําให้เครื่องยนต์มีกําลังเต็มที่และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยประหยัดเช้ือเพลิง ประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การซ่อมบํารุง และยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองยนต์  
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1.1 ความหมายของน้าํมันเคร่ือง 

                น้าํมันเคร่ือง หมายถึง นํ้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ที่มีการสนัดาปภายใน ซึ่งมีทั้งเคร่ืองยนต์
เบนซินและเคร่ืองยนต์ดีเซล โดยจะทําหน้าที่หล่อลื่นช้ินส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนไหวภายในเครื่องยนต์ เช่น ลูกสูบ 
เพลาข้อเหว่ียง เพลาลูกเบ้ียว และแบริ่งต่างๆ  เป็นต้น 
 

1.2 องค์ประกอบของน้าํมันเคร่ือง 

     นํ้ามันเคร่ือง ผลิตจากการผสมนํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน (Base Oil) กับสารเพ่ิมคณุภาพ 
(Additives) ในสัดส่วนต่างๆ กัน 
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น้ํามันหล่อลื่นพื้นฐาน จะทําให้นํ้ามนัเครื่องมีความหนืดหรือความขน้ใสตามที่ต้องการ ม ี 2 ประเภท 
ได้แก่ นํ้ามันแร่ (Mineral Oil) เป็นนํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานซึ่งได้จากการกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียมโดยตรง และน้ํามัน 
หล่อลืน่พ้ืนฐานสังเคราะห์ (Synthetic Base Oil) เป็นการนําผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมหรือนํ้ามนัแร่ไปผ่านกระบวนการ
ทางเคมีให้มีคณุภาพดีขึ้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า แต่มีราคาแพงกว่านํ้ามันแร่ 

สารเพิ่มคุณภาพ จะช่วยทําให้นํ้ามันเคร่ืองมคีุณสมบัติด้านการใช้งานที่เหมาะสมกับเคร่ืองยนต์ เช่น  
- สารป้องกันการกัดกร่อน  
- สารป้องกันสนิม  
- สารต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ 
- สารชะล้างและกระจายสิ่งสกปรก  
- สารป้องกันการเกิดฟอง  
- สารลดจุดไหลเท 
- สารรับแรงกดสูง  
- สารเพ่ิมดัชนีความหนืด ฯลฯ  

  

       นํ้ามันเครื่องจะมีคุณสมบัติที่ดีได้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานและสารเติมแต่ง
ที่เหมาะสม และจะต้องผ่านการทดสอบกับเคร่ืองยนต์หลายๆ ประเภทเป็นเวลานานตามมาตรฐาน เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจในคุณภาพและให้เหมาะสมกับการใช้งานของเคร่ืองยนต์แต่ละประเภท 
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                    1.3 ประเภทของน้าํมันเครื่อง 

นํ้ามันเคร่ืองมีมากมายหลายชนิดหลายเกรด สําหรับใช้กับเคร่ืองยนต์ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน 

จึงต้องแยกประเภทเพ่ือให้เลือกใช้ได้ถูกต้อง โดยทั่วไปมีการแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่  

(1)  แบ่งตามชนิดของนํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน ซึง่จะบอกถึงอายุการใช้งานเป็นหลัก ไล่เรยีง

กันลงมาจากน้อยไปหามาก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

- นํ้ามันเคร่ืองธรรมดาที่ผลิตจากนํ้ามันแร ่(Mineral Oil) 
- นํ้ามันเคร่ืองก่ึงสังเคราะห์ (Semi - Synthetic) ผลิตจากนํ้ามันแรแ่ละนํ้ามนัพ้ืนฐาน  
     สังเคราะห์ในสัดส่วนต่างๆ กัน 
-  นํ้ามันเคร่ืองสงัเคราะห์ (Fully Synthetic) ผลิตจากนํ้ามันหล่อลืน่พ้ืนฐานสังเคราะห ์

 

นํ้ามันเคร่ืองสังเคราะห์มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพการใช้งานที่ความร้อนสูงได้ดี และ

ไหลได้ดีที่อุณหภูมิตํ่า อีกทั้งมีอายุการใช้งานนานกว่านํ้ามันเคร่ืองธรรมดามาก แต่ราคานํ้ามันเคร่ืองสังเคราะห์



สูงกว่านํ้ามัน เครื่องธรรมดามากเช่นกัน ดังน้ัน จึงควรพิจารณาว่าใช้แล้วจะคุ้มคา่หรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบ

ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายกับราคาน้ํามันที่ต้องจ่ายแพงขึ้น  
 

(2)  แบ่งตามชนิดความหนืด เน่ืองจากความหนืดจะมีส่วนสําคัญในการป้องกันการสึกหรอ 

ของช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ กล่าวคือหากนํ้ามันเคร่ืองที่มีความหนืดน้อยเกินไป จะไม่สามารถคงสภาพเป็นฟิล์ม

บางๆ แทรกระหว่างผิวของโลหะ หรือถ้ามีความหนืดมากไป ก็ไม่สามารถถูกป้ัมไปหล่อลื่นช้ินส่วนต่างๆ ได้

อย่างทั่วถึง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

- นํ้ามันเคร่ืองเกรดเดียว (Monograde) โดย SAE (Society of Automotive 

Engineers) หรือสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้วางมาตรฐานโดยแบ่งตามค่าความข้นใส ได้แก่ 

SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W อักษร W (Winter) สําหรับใช้ในเขตหนาว และ SAE 20, 30, 40, 50 

และ 60  สําหรับใช้ในเขตร้อน  ตัวเลขมากยิ่งข้นมาก 

- นํ้ามันเคร่ืองเกรดรวม (Multigrade) เป็นการพัฒนาน้ํามันเคร่ืองให้สามารถใช้งานได้

ทั้งสภาพอากาศร้อนและเย็น นํ้ามันเคร่ืองเกรดรวมจะมีค่าดัชนีความหนืดสูง สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศได้ดีกว่านํ้ามันเครื่องเกรดเดียว เช่น SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50 เป็นต้น 
 

(3) แบ่งตามช้ันคุณภาพด้านการใช้งาน ซึ่งมีหลายสถาบันเป็นผู้แบ่งเกรด แต่มาตรฐานที่
แพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐาน API โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute) 
ที่กําหนดมาตรฐานนํ้ามันเคร่ืองโดยแบ่งออกตามประเภทของเครื่องยนต์  ดังน้ี 

 

- นํ้ามันเคร่ืองสําหรับเคร่ืองยนต์เบนซิน จะใช้อักษร S (Station Service) นําหน้า 
เรียงตามลําดับได้แก่ API  SA , SB , SC , SD, SE , SF , SG , SH , SJ , SL , SM และสูงสุดในปัจจุบันคือ SN 
โดย A, B, C,.., N เป็นการแบ่งระดับช้ันคุณภาพของนํ้ามันเครื่องที่ได้พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

   

- นํ้ามันเครื่องสําหรับเคร่ืองยนต์ดีเซล จะใช้อักษร C (Commercial Service) นําหน้า   

เรียงตามลําดับ ได้แก่ API  CA ,CB , CC , CD, CD-II, CE , CF-4 ,CF , CF-2 , CG-4 , CH-4 , CI-4 , CI-4 

PLUS และสูงสุดในปัจจุบันคอื CJ-4   
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ประเทศไทยมกีารจําหน่ายนํ้ามันเคร่ืองเกือบทุกช้ันคุณภาพ  ยกเว้น SA, SB, CA, CB  
เน่ืองจากเป็นช้ันคุณภาพที่ไม่มีสารเติมแต่งหรือมีน้อยมากจึงไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้งาน  ซึ่งตามประกาศกรม
ธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหล่อลื่น พ.ศ. 2547 ได้กําหนดห้ามไม่ให้มีการ
จําหน่ายนํ้ามันเคร่ืองช้ันคุณภาพดังกล่าวแล้ว 

 

นอกจากน้ี API บ่งบอกถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของนํ้ามันเคร่ือง โดยนํ้ามันเคร่ือง
ที่จําหน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการระบุ API ที่มีอักษร S และ C อยู่ด้วยกัน ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้กับ



เครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เช่น API SF/CF, CG-4/SG เป็นต้น แต่การนําไปใช้จะเหมาะสมกับเครื่องยนต์
ประเภทใดมากกว่ากันให้สังเกตจากช้ันคุณภาพ API น้ัน ขึ้นต้นด้วยอักษร S หรือ C 
 

1.4 หน้าที่ของน้ํามันเคร่ือง 
 

(1) หล่อลืน่ชิน้ส่วนต่างๆ ที่เคลือ่นไหวภายในเครื่อง ลดแรงเสียดทานและป้องกันการ
สึกหรอ   

เครื่องยนต์ประกอบด้วยช้ินส่วนโลหะที่เคลื่อนไหวอยู่หลายส่วนด้วยกัน เมื่อเคร่ืองยนต์
ทํางานช้ินส่วนต่างๆ ที่มีการเคล่ือนที่จะเสียดสีกัน ทาํให้เกิดความฝืด แรงเสียดทาน และการสึกหรอ 
นํ้ามันเคร่ืองจะสร้างฟิล์มบางๆ เข้าไปแทรกอยู่ระหว่างผิวหน้าของช้ินส่วนต่างๆ เหล่าน้ัน เพ่ือป้องกันการ
สัมผสักันโดยตรงของโลหะ ลดการเสียดส ี ลดแรงเสียดทาน และลดการสึกหรอ ทําให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้
งานยาวนานขึ้น  

 

(2) ช่วยระบายความร้อนให้แก่เครื่องยนต์                                  
ขณะเคร่ืองยนต์ทํางานจะเกิดความร้อนขึ้นกับช้ินส่วนภายในเคร่ืองนํ้ามันเครื่องจะ

เข้าไปช่วยดูดซับความร้อนที่เกิดขึ้นกับช้ินส่วนต่างๆ ออกมา และควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้เหมาะสม 
เพ่ือจะได้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

(3) ชะลา้งสิ่งสกปรกต่างๆ ทีเ่กิดจากการเผาไหม้ 

เมื่อเคร่ืองยนต์ทํางานจะก่อให้เกิดสิ่งสกปรกหรือเขม่าตกค้างจากการเผาไหม้เกาะติด
อยู่เป็นจํานวนมาก นํ้ามันเครื่องจะมีสารชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ เมื่อไหลเวียนไปตามจุดต่างๆ ของเครื่องยนต์ก็
จะชําระล้างสิ่งสกปรก หรือเขม่า และตะกอนที่สะสมอยู่ไหลปะปนมากับนํ้ามันเครื่องแล้วเข้าสู่ไส้กรอง
นํ้ามันเคร่ือง  

 

(4) ช่วยในการรักษากําลังอัดของเครื่องยนต์                        

นํ้ามันเครื่องจะแทรกเข้าไประหว่างลูกสูบ แหวนลูกสูบและกระบอกสูบ ซึ่งเป็น

กระบวนการสร้างแรงอัดให้กับเคร่ืองยนต์ ป้องกันก๊าซที่เป็นส่วนผสมของเช้ือเพลิงกับอากาศไม่ให้เล็ดลอดผ่าน

ช่องห่างระหว่างแหวน เพ่ือไม่ให้กําลังอัดของเครื่องยนต์ที่อยู่บริเวณบนหัวลูกสูบรั่วไหลออกจากห้องเผาไหม้ 

จนทําให้เครื่องยนต์ไม่มีกําลัง 
  

(5)  ป้องกันสนิมและการกัดกรอ่นของชิน้ส่วนเครื่องยนต์ 

กรดที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงทําให้ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ถูกกัดกร่อน นํ้ามันเคร่ือง

จะเคลือบผิวช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ ป้องกันการเกิดสนิมและทําให้ความเป็นกรดลดลง  
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                   1.5 คุณสมบัติของน้าํมันเคร่ืองที่ดี 
 

 (1) มีความหนืดหรือความข้นใสที่เหมาะสมกับการใช้งาน (Optimum Viscosity) ซึ่งฟิล์ม
บางๆ ของน้ํามันเคร่ือง จะเคลือบผิวโลหะไม่ให้เกิดการเสียดสีโดยตรงอันจะทําให้เกิดการสึกหรอได้ ความหนา
ของฟิล์มนํ้ามันขึ้นอยู่กับความหนืด ถ้าความหนืดของนํ้ามันสูง ฟิล์มนํ้ามนัจะหนา และความหนืดของนํ้ามันตํ่า 
ฟิล์มนํ้ามันจะบาง 
 

(2) มีค่าดัชนีความหนืดสูง (High Viscosity Index) เพ่ือช่วยรักษาค่าความหนืดไว้ได้ดี ฟิล์ม
นํ้ามันจะไม่บางเกินไป (ใสมาก) เมื่ออุณหภูมิสูง และไม่หนาเกินไป (ข้นมาก) เมื่ออุณหภูมิตํ่า ทําใหก้ารหล่อลื่น
มีประสิทธิภาพสูง เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย ลดการสึกหรอ 

 

(3) มีคุณสมบัติในการชะล้าง (Detergency) เน่ืองจากขณะที่เครื่องยนต์ทํางานมีการเผาไหม ้   
จึงทําให้เกิดมีคราบเขม่า ยางเหนียว เถ้า และสิ่งสกปรกต่างๆ ติดเป็นคราบอยู่ตามช้ินส่วนของรถยนต์ ดังน้ัน 
นํ้ามันเคร่ืองที่ดีจะช่วยล้างสิ่งสกปรกออกไปได้   
 

(4) มีคุณสมบัติในการกระจายสิ่งสกปรก (Dispersancy) เมื่อสิ่งสกปรกต่างๆ ถูกชะล้างด้วย
นํ้ามันเคร่ืองแล้วไหลลงมาในอ่างนํ้ามันเคร่ือง นํ้ามันเคร่ืองน้ันจะต้องสามารถกระจายสิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ให้
เกาะรวมตัวกันเป็นก้อน เพราะอาจทําให้ท่อทางเดินนํ้ามันอุดตันได้ 
 

(5) มสีารป้องกันการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน (Anti-Oxidant) ช่วยให้ปฏิกิริยาระหว่าง
นํ้ามันเคร่ืองกับออกซิเจนในอากาศเกิดได้ช้าลง ถ้าไม่มีสารน้ีนํ้ามันเคร่ืองจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ
ได้ง่าย เกิดเป็นยางเหนียว (Varnish) เป็นผลให้นํ้ามันเครื่องมีความหนืดเพ่ิมขึ้นได้ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเคร่ืองยนต์ 
 

(6) มีค่าความเป็นด่างที่เหมาะสม (Total Base Number : TBN) เน่ืองจากการเผาไหม้ใน
เครื่องยนต์ กํามะถันที่มีอยู่ในนํ้ามันเช้ือเพลิง จะทําให้เกิดเป็นกรดกํามะถันขึ้น ซึ่งจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดการ
กัดกร่อนภายในเคร่ืองยนต์  นํ้ามันเคร่ืองที่ดีจะต้องมีค่ามีค่าความเป็นด่างที่เหมาะสม สามารถตัวปรับสภาพ
นํ้ามันเคร่ืองใหัมีค่าความเป็นกลาง ซึ่งจะช่วยป้องกันการกัดกร่อนในเครื่องยนต์ได้ 
 

(7) มีสารป้องกันการสึกหรอ (Anti-Wear) ซึ่งจะช่วยทําให้ฟิล์มของนํ้ามันเคร่ืองคงทนต่อแรง
เฉือนได้ดี ช่วยลดการสึกหรอที่จะเกิดขึ้นมากกว่าปกติตรงบริเวณวาล์วและลูกเบ้ียวของเพลาลูกเบ้ียวได้ 

  

(8) มสีารป้องกันสนิม (Anti-Rust)  ช่วยให้นํ้ามนัเคร่ืองเป็นตัวเคลื่อบไม่ให้ช้ินส่วนของ
เครื่องยนต์ที่ทําด้วยเหล็กเป็นสนิม ขณะที่เครื่องยนต์หยุดทํางานเป็นเวลานานๆ 

 

(9) มีสารป้องกันการเกิดฟอง (Anti-Foam) เน่ืองจากความเร็วสูงของเครื่องยนต์ ทําให้เกิด
ฟองของนํ้ามันเครื่องภายในห้องเพลาข้อเหว่ียงมาก ซึ่งทําให้ประสิทธิภาพของระบบการหล่อลื่นลดลง สาร
ป้องกันการเกิดฟองจะช่วยทําให้ฟองอากาศละลายตัวได้ง่าย 

 

(10) มีสารลดความฝืด (Friction Modifier) ซึ่งจะช่วยลดความฝืดที่เกิดขึ้นกับส่วนที่มีการ
เคลื่อนที่ลดลง เป็นผลทําให้ความร้อนในนํ้ามันเคร่ืองลดลง ช่วยประหยัดการใช้เช้ือเพลิงได้ดีขึ้น 

 

(11) มีการระเหยตํ่า (Volatility) นํ้ามันเครื่องที่ดีจะต้องมีจุดวาบไปสูง ทําให้เกิดการระเหย
ตัวตํ่าและทนต่อความร้อนสูงๆ ได้ ไม่เกิดเผาไหม้ได้ง่าย ซึ่งไม่ทําให้เกิดความสิน้เปลืองนํ้ามันเคร่ืองขณะ
เครื่องยนต์ทํางาน 

 



(12) มีจุดไหลเทตํ่า (Low Pour Point) เพ่ือที่จะนํานํ้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ไปใช้งานในที่มี
อุณหภูมิตํ่าได้  
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 1.6 มาตรฐานน้ํามันเครื่อง 
 

มาตรฐานสากล ที่นิยมใช้อ้างอิงทั่วไป มีอยู่ 5 มาตรฐาน ได้แก่ 

(1) มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดโดยสถาบันปิโตรลียมแห่งสหรัฐอเมริกา 

(API : American Petroleum Institute) เช่น  API SM (สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน) , API CI-4 (สําหรับ

เครื่องยนต์ดีเซล) เป็นต้น 
 

(2) มาตรฐานของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป  กําหนดโดยสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ในทวีป

ยุโรป  (ACEA : Association of European Automotive Manufacturers) เช่น   ACEA A5/B5 (สําหรับ

เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลขนาดเล็ก) , ACEA E4  (สําหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดใหญ่) เป็นต้น 
 

(3) มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น กําหนดโดยองค์กรมาตรฐานรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่น 

(JASO : Japan Automotive Standard Organization) เช่น JASO DH-1 (สําหรับดีเซล) , JASO MA หรือ 

MB (สําหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ) เป็นต้น 
 

(4) มาตรฐานกลาง (Global) ซึ่งสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา (EMA : 

Engine Manufacturers Association) ใน ท วี ป ยุ โร ป  (ACEA) แ ล ะป ระ เท ศญี่ ปุ่ น  (JAMA : Japan 

Automobile Manufacturers Association) ได้ร่วมกําหนดขึ้น เช่น Global DHD-1 และ DLD-1 (สําหรับ

ดีเซลขนาดใหญ่และขนาดเล็ก)  เป็นต้น 
 

(5) มาตรฐานเฉพาะของผู้ผลิตเครื่องยนต์แต่ละชนิด เช่น BMW, Volvo, Mercedes 

Benz, Volkswagen เป็นต้น  
 

ผู้บริโภคจะสังเกตการแสดงมาตรฐานของนํ้ามันเครื่องได้จากฉลากภาชนะบรรจุ 

มาตรฐานที่แพร่หลาย คือ มาตรฐาน API ซึ่งข้อกําหนดของมาตรฐานต่างๆ จะกําหนดรายละเอียดแตกต่างกัน

บ้างเล็กน้อย ตามสภาพการใช้งานจริงในภูมิภาคน้ัน โดยแต่ละสถาบันพยายามผลักดันให้มาตรฐานของตนเป็น

ที่รู้จักมากย่ิงขึ้น ผู้ผลิตสารเติมแต่ง หรือผู้ผลิตนํ้ามันเครื่อง มักจะทดสอบนํ้ามันเครื่องให้ผ่านหลายๆ มาตรฐาน 

เพ่ือที่จะสามารถจําหน่ายได้อย่างกว้างขวางในทุกภูมิภาค 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บทท่ี 2 
 

 

การผลิตน้ํามันหล่อล่ืน 

 

นํ้ามันหล่อลื่น ผลิตจากการผสมนํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน (Base Oil) กับสารเพ่ิมคุณภาพ 
(Additives) ในสัดส่วนต่างๆ กัน เพ่ือให้คุณสมบัติตามต้องการ เหมาะสมกับสภาพการใช้งานต่างๆ  

 

นํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน  ที่นิยมนํามาผลิตนํ้ามันหล่อลื่น โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

หลักๆ คือ 

1. นํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานจากปิโตรเลียม (Petroleum Base Oils) หรอืนํ้ามันแร่ (Mineral 
Oil) ใช้กันมาก เพราะหาง่ายและราคาถูก เป็นส่วนที่แยกออกมาจากหอกลั่นนํ้ามันดิบ หลังจากกลัน่แยกเอา
นํ้ามันเช้ือเพลิงต่างๆออกไปแล้ว ส่วนที่เหลือจะนําไปกลั่นต่อในหอกลั่นสูญญากาศ (Vacuum Tower) เพ่ือให้
ส่วนที่เป็นนํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานกลั่นแยกออก หลังจากน้ันจะนํามาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ กําจัดสิ่ง
ที่ไม่ต้องการออก เพ่ือทําให้นํ้ามันหล่อลื่นบริสุทธ์ิและมคีณุภาพดีขึ้น 

 

2. นํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานสังเคราะห์ (Synthetic Base Oils) เป็นนํ้ามันที่สังเคราะห์ขึ้นโดย
กระบวนการทางเคมีกายภาพ เพ่ือให้คุณสมบัติที่เหมาะสมกับเคร่ืองยนต์ นํ้ามันสังเคราะห์ใช้กันอยู่มีหลายชนิด 
แต่ราคาค่อนข้างสูง มักจะใช้กับงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ เช่น งานในอุณหภูมิสูงมากๆ หรืออุณหภูมิตํ่า
มากๆ เพราะนํ้ามันสังเคราะห์จะมีดัชนีความหนืดสูงมาก จะมีความคงตัวในอุณหภูมิสูงๆ ได้ดี ไม่เสื่อมสลาย
ง่าย  และมีการระเหยตํ่ามาก  เป็นต้น  

 

สารเพ่ิมคุณภาพ (Additives) เป็นสารที่เติมลงไปในน้ํามนัหล่อลื่นพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติ
ในด้านกายภาพและเคมีให้เหมาะสมกับชนิด และประเภทการใช้งานของเครื่องยนต์  

 

หน้าที่หลักของสารเพ่ิมสารคุณภาพ สรุปได้ 3 ประการ ดังน้ี 

1. ปกป้องผิวโลหะจากการสึกหรอ 



2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานของนํ้ามันหล่อลื่น นอกเหนือจากการป้องกันการสึกหรอ เช่น สารชะล้าง 

ทําความสะอาด, สารต้านการกัดกร่อนและป้องกันสนิม, สารป้องกันการเกิดฟอง, สารลดจุดไหลเท  

เป็นต้น 

3. ยืดอายุการใช้งานของนํ้ามันหล่อลื่น 
 

คุณสมบัติองสารเพ่ิมคุณภาพที่ใช้ในนํ้ามันหล่อลื่น 
 

ประเภทของสารเพ่ิมคุณภาพ คุณสมบัติ 
1. สารชะล้างทําความสะอาด 
(Detergent) 

ชะล้างสิ่งสกปรกออกจากผิวของช้ินส่วนเครื่องยนต์  

2. สารกระจายเขม่า 
(Dispersants) 

กระจายเขม่าและตะกอนสิ่งสกปรกไม่ให้จับตัวเป็นก้อน

3. สารป้องกันการสึกหรอ  
(Anti-wear Agents ) 

ป้องกันการสึกหรอที่เกิดจาการขัดสีของช้ินส่วนเครื่องยนต์ที่มีการ
เคลื่อนไหว และลดแรงกระแทก 
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ประเภทของสารเพ่ิมคุณภาพ คุณสมบัติ 
4.สารช่วยลดการเกิดฟอง  
(Anti Foam Agents) 

ช่วยยับย้ังการเกิดฟอง และช่วยได้ฟองที่เกิดขึ้นแล้วแตกตัวเร็วไม่
เหลือสะสมในระบบหล่อลื่น 

5. สารลดการเกิดออกซิเดช่ัน  
(Anti  Oxidation Agents) 

ช่วยป้องกันไม่ให้ออกซิเจนทําปฏิกิริยากับเน้ือนํ้ามัน ลดการเกิดยาง
เหนียวและตะกอน ยับย้ังการเสื่อมคุณภาพของนํ้ามันหล่อลื่น 

6. สารป้องกันสนิม 
(Rust Inhibitors) 

ป้องกันการเกิดสนิมในงานที่อาจมีความช้ืน หรือนํ้าเข้ามาสัมผัสกับ
ผิวโลหะ 

7. สารป้องกันการกัดกร่อน 
(Corrosion Inhibitors) 

ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น กรดที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
เช้ือเพลิงซึ่งมีฤทธ์ิกัดกร่อนผิวช้ินส่วนเครื่องยนต์ 

8. สารช่วยลดจุดไหลเท         
(Pour Point Depressants) 

ช่วยให้หล่อลื่นไม่แข็งตัวที่อุณหภูมิตํ่ามากๆ ช่วยป้องกันไม่ให้ไขใน
นํ้ามันเกาะตัวเป็นผลึก 

9. สารลดแรงเสียดทาน       
(Friction Modifiers) 

ช่วยลดค่าความเสียดทานของผิวช้ินส่วนเครื่องยนต์ที่สัมผสักับนํ้ามัน 

10. สารช่วยเพ่ิมดัชนีความหนืด
(Viscosity Index Improver) 

ช่วยลดอัตราเปลี่ยนแปลงความหนืดของหล่อลื่น เมื่ออุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง 

 

2.1 กระบวนการผลิตน้าํมันหลื่อลื่น (Lubricants Manufacturing) 



 

กระบวนการผลิตนํ้ามันหล่อลื่น แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน 
1. Raw Material Receiving Process  
2. Blending  Process   
3. Filling  Process 
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1. Receiving Process 
 

Raw Material Receiving Process คือ ขั้นตอนในการรับวัตถุดิบในการผลิตนํ้ามันหล่อลื่น 
คือ นํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน ( Base oil) และสารเพ่ิมคุณภาพ (Additive) โดยทางเรือและรถบรรทุก เมือ่วัตถุดิบ
มาถึงก็จะเก็บตัวอย่างมาทดสอบคุณภาพ ถ้าคุณภาพผ่าน จะส่งเข้าสู่ถงัเก็บ (Storage Tank) แต่ถ้าคุณภาพไม่
ผ่านก็จะ Reject สินค้า หลังจากน้ันเมื่อจะนําวัตถุดิบมาดําเนินการผลิตนํ้ามันหลอ่ลื่น ก็จะเกบ็ตัวอย่างมา
ทดสอบอีกครั้งหน่ึง ถ้าคุณภาพผ่านจะส่งเข้าสู่กระบวนการผสม (Blending Process) แต่ถ้าคุณภาพไม่ผ่านก็
จะ Reject 

 

   
                       Shipment 

‐ Small package 

‐ Pail

‐ Tote

‐ Drum

‐ Bulk Truck

‐ Additive

‐ Base Oil
Raw Material

Receiving Process

Blending  Process

 

Filling  Process 

dip tank



 
 

                                                                                                

 

   
 

   
 

                   Tank Truck 
 

2. Blending  Process  

 Blending Process คือ ขัน้ตอนการผสมสารเพ่ิมคุณภาพ (Additive) ต่างๆ ลงใน

นํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน (Base oil) เพ่ือช่วยให้นํ้ามันหลอ่ลื่นมีคุณสมบัติที่เหมาะต่อการใช้งานของเครื่องยนต์

และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ในขั้นตอนน้ีจะดําเนินการทดสอบน้ํา ถ้าผ่านก็จะผสมกับสารเติมแต่งแล้วเข้า

สู่กระบวนการผสม โดยกวนให้เป็นเน้ือเดียวกันด้วยใบพัด หรือใช้กระแสลมเป่ากวนให้ทั่ว นําตัวอย่างออกมา

ทดสอบความเป็นเน้ือเดียวกัน ถ้าไม่ผ่านกวนต่อไป แต่ถ้าผ่านวิเคราะห์คุณภาพก่อนเติมลงในภาขนะบรรจุ 
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Blending Process 
 

 
 
            
     
 
 
 
 

No

pass 

Not pass 

Not pass

Take sample to QC 

(check property)

Reject
 

Storage 

Tank

Take sample 
to QC

Blending
 

pass

Base Oil 
Storage 

Tank 

Blending 
Tank 

Water 
Checking 

Not pass 

Water 

Removal 

pass
Additive Circulating

Homogeneous Check

Full Item Test
pass 



 
 
 
 
 

3. Filling Process  คือ ขัน้ตอนการบรรจุนํ้ามันหล่อลืน่ลงในภาชนะต่างๆ ก่อนจําหน่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-11- 
 
 

2.2  แนวโน้มในการผลิตนํ้ามนัหล่อลื่น 
 

 

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานของโลกยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ การ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งมีการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นปัจจัยหลัก จึงพยายามท่ีจะ

Not pass 

Filling

Blending 
Tank 

“Flushing”
Filling 

Machine

Take Sample
(Flushing) 

QC
Take Sample 

(First Fill) 

Warehouse 
pass 

Filling 
Check quality 

for next filling no. 



จัดหาพลังงานให้พอเพียง โดยการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือการประหยัดพลังงาน ประกอบกับ
การเกิดภาวะโลกร้อน ประเทศต่างๆ จึงมีความต่ืนตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการบังคับใช้กฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และพัฒนาพลังงานทางเลือกต่างๆ เป็นเช้ือเพลิง
ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล เป็นต้น ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์จึงต้องตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าว  

  

นํ้ามันเคร่ือง หรือ นํ้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ ทําหน้าที่ในการหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ ดังน้ัน หาก
เครื่องยนต์ถูกพัฒนาไปทางใด นํ้ามันเคร่ืองก็จะถูกพัฒนาไปในทางเดียวกัน เพ่ือรองรับเทคโนโลยีของ
เครื่องยนต์ที่เปลี่ยนไป และเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของแรงขับดันในปัจจุบัน เครื่องยนต์รุ่นใหม่ในอนาคตจะ
ถูกพัฒนาเพ่ือรองรับความต้องการต่าง ๆ ได้แก่  

 

- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ การลดปริมาณ
การใช้เช้ือเพลิง และการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น  

- รองรับความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ เช่น ต้องการรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น ตอบสนองการ
ขับขี่ที่ดีขึ้น ประหยัดเช้ือเพลิงมากขึ้น และลดการบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ เป็นต้น  
 

จากความต้องการข้างต้น ส่งผลให้นํ้ามันเครื่องต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปด้วย โดยแนวโน้ม
ของน้ํามันหล่อลื่นในอนาคต จะให้ความสําคัญในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  

 

1. ลดการใช้เช้ือเพลิง และยังช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้ง
จากการลดความหนืดนํ้ามันหล่อลื่นลง และพัฒนาสารเติมแต่งเพ่ือลดความเสียดทาน  

2. ตอบสนองกับเทคโนโลยีการลดมลพิษของเคร่ืองยนต์ เช่น ลดการระเหย และใช้สารเติม
แต่งที่เหมาะสม เพ่ือไม่เป็นอันตรายกับอุปกรณ์บําบัดไอเสีย (เช่น Diesel Particulate Filter : DPF , 
Selective Catalytic Reduction : SCR และ Catalyst อ่ืน ๆ )  

3. มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงขึ้น นอกจากให้รองรับกับข้อ 1 และ 2 แล้ว ยังหวังผลให้
เครื่องยนต์น้ันสะอาด และทนทานมากขึ้น (Engine Robustness) ทนต่อการเสื่อมสภาพมากข้ึน เพ่ือยืดอายุ
การใช้งานยาวนาน (Extended Drain Interval) และเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณหล่อลื่นใช้แล้ว  
 

โดยการพัฒนานํ้ามันหล่อลื่นน้ัน จะต้องพัฒนาทั้งนํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน และสารเติมแต่งไป
พร้อมกัน ดังน้ัน แนวโน้มการใช้นํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานคุณภาพสูง หรือการใช้นํ้ามันสังเคราะห์จะสูงขึ้นตามไป
ด้วย  

 

ในส่วนของประเทศไทยน้ัน พลังงานทดแทน นับเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้พลังงาน
สําหรับยานยนต์ ที่เป็นผลมาจากปัจจัยเศรษฐกิจพ้ืนฐานของการเป็นประเทศเกษตรกรรม และปัจจยัภายนอก 
จากความไม่มีเสถียรภาพของสถานการณ์พลังงาน จึงเป็นอีกแรงขับดันหน่ึงของการพัฒนาเคร่ืองยนต์ และ
นํ้ามันหล่อลื่น 

 
 
 
 
 

 



บทท่ี 3 
 

 

น้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์  
 

3.1 หลักการเลือกน้ํามันเคร่ือง  
 

หลักการเลือกนํ้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ คือ การเลือกให้ถกูชนิดความหนืดและระดับคุณภาพ 
โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการของเครื่องยนต์ และพิจารณาควบคู่กับสภาพเคร่ืองยนต์ สภาวะแวดล้อม
และสภาวะการใช้งาน รวมถึงชนิดเช้ือเพลิงที่ใช้ โดยผู้ผลิตรถยนต์จะกําหนดไว้ในคู่มือรถ  

นํ้ามันเคร่ืองมีความสําคัญในการบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ หลายคนเลือกซื้อจากย่ีห้อดัง ราคา
แพง การโฆษณาที่จูงใจ หรอืมีการลดแลกแจกแถม ส่วนจะใช้ความหนืดเบอร์อะไร ช้ันคุณภาพอย่างไร ขึ้นอยู่
กับศูนย์บริการหรือผู้ขายจะเสนอให ้ที่ผ่านมาคุณภาพของนํ้ามันเคร่ืองจะมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ผู้บริโภคจึง
ควรติดตามข่าวสารความรู้ เพ่ือเลือกใช้นํ้ามันเคร่ืองได้อย่างเหมาะสม  

การพิจารณาสภาพของเคร่ืองยนต์ต้องคํานึงถึงรุ่นปีที่ผลิตเคร่ืองยนต์ เน่ืองจากการพัฒนา 
นํ้ามันเคร่ืองจําเป็นที่จะต้องสอดคล้องและรองรับการพัฒนาเคร่ืองยนต์ในแต่ละรุ่นด้วย ความคับหลวมของ
กลไกและช้ินสว่นต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามอายุการใช้งานของเคร่ืองยนต์ ซึ่งจําเป็นที่จะต้องใช้นํ้ามันเคร่ืองที่
มีความหนืดมากขึ้น อีกทั้งสภาพการใช้งานของรถยนต์ที่ต้องว่ิงในที่จราจรแออัด ว่ิงๆ หยุดๆ เร่งเครื่องขึ้นลง
ตลอดเวลา หรือบรรทุกของหนัก ก็ย่อมต้องการนํ้ามันเครื่องที่สามารถรับแรงกดและอุณหภูมิที่สูงขึน้ 
นอกจากน้ียังต้องสามารถทําปฏิกิริยากับสิ่งที่หลงเหลือจากการเผาไหม้นํ้ามันเช้ือเพลิง เช่น นํ้า หรือ กรด เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้กรดกดักร่อนช้ินส่วนต่างๆ และเกิดสนิม เป็นต้น  

มาตรฐานของนํ้ามันหล่อลื่นมีหลากหลายค่าย อาทิ มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (API) 

มาตรฐานของผู้ผลิตยานยนต์ในทวีปยุโรป (ACEA)  มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น (JASO) และมาตรฐานเฉพาะ

ของผู้ผลิตเครื่องยนต์แต่ละชนิด (OEM)  แต่ที่ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐาน API  ทั้งน้ี ตาม

มาตรฐาน API ผู้ผลิตนํ้ามันเครื่องสามารถย่ืนขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (API Donut ) จาก API ได้ ซึ่ง 

เมื่อ API ประกาศช้ันคุณภาพใหม่  (API  Licensed) ก็จะยุติการรับรองสําหรับบางช้ันคุณภาพเดิม (API   

Non-Licensed)  อย่างไรก็ตาม แม้ว่า API จะยุติการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพแล้ว  ผู้ค้านํ้ามันยังคง

จําหน่ายนํ้ามันเครื่องตามช้ันคุณภาพดังกล่าวได้ จนกว่าความต้องการใช้ในตลาดจะหมดไป  เน่ืองจาก API 

DONUT  ไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับ แต่สําหรับประเทศไทย เพ่ือเป็นการกํากับดูแลคุณภาพนํ้ามันเคร่ืองทั้งหมด

ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ นํ้ามันเคร่ืองที่จําหน่ายในประเทศยังคงต้องได้รับความ

เห็นชอบ และแสดงเลขทะเบียน ธพ. บนฉลาก ต้ังแต่ API SC และ CC ขึ้นไป  
 

น้ํามันหล่อลื่นตามมาตรฐาน API 
 

นํ้ามันเคร่ืองแต่ละช้ันคุณภาพจะถูกพัฒนามาให้เหมาะสมกับเคร่ืองยนต์แต่ละรุ่น ดังต่อไปน้ี 
 



เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน API ได้จําแนกชั้นคุณภาพนํ้ามันเครื่อง

สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ไว้ทั้งหมด 12 ช้ันคุณภาพ ได้แก่  SA , SB , SC , SD , SE , SF , SG , SH  

, SJ , SL , SM และล่าสุด SN   
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ชั้นคณุภาพเบนซิน ปีที่เริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 
SA สําหรับเคร่ืองยนต์รุ่นเก่าและสภาพงานเบา นํ้ามันเคร่ืองชนิดน้ีไม่มีการเติมสารเติมแต่ง 

และไม่ได้กําหนดการทดสอบทางเครื่องยนต์ไว้ ช้ันคุณภาพน้ีไม่แนะนําแล้วสําหรับ
เครื่องยนต์เบนซินปัจจุบัน  

SB สําหรับเครื่องยนต์สภาพงานเบา ประกาศใช้ต้ังแต่ปี 1930 มีสารเพ่ิมคุณภาพเล็กน้อย
ในการป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน ช้ันคุณภาพน้ีไม่แนะนําแล้วสําหรับ
เครื่องยนต์เบนซินในปัจจุบัน 

SC สําหรับเครื่องยนต์รุ่นปี ค.ศ. 1964 - 1967 เริ่มพัฒนาคุณสมบัติด้านการรักษาความ
สะอาด ป้องกันการสะสมของคราบเขม่า กระจายสิ่งสกปรก  ป้องกันการสึกหรอ การ
เกิดสนิม และการกัดกร่อน     

SD สําหรับเครื่องยนต์ปี ค.ศ. 1968 - 1970 และสําหรับปี 1971 บางรุ่น มีการเติมสารเติม
แต่งมากกว่า SC เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการรักษาความสะอาด ป้องกันการสะสม
ของคราบเขม่า กระจายสิ่งสกปรก  ป้องกันการสึกหรอ การเกิดสนิม และการกัดกร่อน 

SE สําหรับเครื่องยนต์ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1972 และ 1971 บางรุ่น มีการเติมสารเติมแต่ง
มากกว่า SC และ  SD พัฒนาในด้านความต้านทานการรวมตัวกับออกซิ เจน 
(Antioxidation) เพ่ิมประสิทธิภาพป้องกันสนิม และการกัดกร่อน   

SF สําหรับเครื่องยนต์ต้ังแต่ปี ค.ศ 1980 มีสารต้านทางการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ 
คุณสมบัติการรักษาความสะอาด  การป้องกันคราบสกปรก ต้านทานการสึกหรอได้
ดีกว่า SE  

SG สําหรับเครื่องยนต์ต้ังแต่ปี ค.ศ 1988 เป็นช่วงปีที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน เน่ืองจาก
ขณะน้ันเครื่องยนต์ถูกพัฒนาให้ประหยัดเช้ือเพลิงมากขึ้น การเผาไหม้จึงต้องสมบูรณ์ 
ส่งผลให้อุณหภูมิเครื่องยนต์สูงขึ้น นํ้ามันเครื่องจึงเสื่อมสภาพเร็ว ปัญหาที่พบคือการ
เกิดคราบเหนียว และตม ดังน้ันการพัฒนาคุณภาพนํ้ามันเครื่องช้ันคุณภาพน้ี จึงต้อง
ป้องกันการเกิดตม (Sludge) ได้ดี สารเติมแต่งต้องสามารถกระจายสิ่งสกปรก 
(Dispersancy) ต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน และต้านทานการสึกหรอ  

SH สําหรับเคร่ืองยนต์ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1994 เริ่มเข้มงวดในเรื่องปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (P) ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของสาร Antiwear และ Antioxidant แม้ว่าการพัฒนาสารเติมแต่ง 
จําเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านน้ี แต่ก็ต้องควบคุมปริมาณธาตุ P ไม่เกินร้อยละ 



0.12 โดยนํ้าหนัก เน่ืองจากธาตุ P จะไปขัดขวางประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์
ลดมลพิษในไอเสีย (Catalytic Convertor) ที่ติดต้ังมากับรถยนต์ตามมาตรฐานมลพิษ  
โดยกําหนดเฉพาะน้ํามันเครื่องชนิดความหนืดใส ในขณะน้ัน ได้แก่ SAE 5W-30 และ 
10W-30 เน่ืองจากนํ้ามันใสจะมีโอกาสที่จะไหลลงไปเผาไหม้รวมกับนํ้ามันเช้ือเพลิงได้
ง่ายกว่า และธาตุ P ก็จะปะปนออกมาทางท่อไอเสีย เข้าสู่อุปกรณ์กําจัดไอเสีย อย่างไร
ก็ตามเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการลดปริมาณ ธาตุ P มากเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในด้านป้องกัน การสึกหรอ จึงได้กําหนดอัตราขั้นตํ่าไว้ ไม่ให้ตํ่ากว่า  
ร้อยละ 0.06 โดยนํ้าหนัก  

 

 

 

-14- 

 

ชั้นคณุภาพเบนซิน ปีที่เริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 
SJ สําหรับเครื่องยนต์ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1997 เป็นช้ันคุณภาพที่ผ่านการทดสอบทางเครื่องยนต์

เช่นเดียวกับ SG และ SH แต่ควบคุมการสะสมของคราบสกปรกในอุณหภูมิสูงมากกว่า 
และควบคุมปริมาณธาตุ P เข้มงวดขึ้น ไม่เกินร้อยละ 0.10 โดยนํ้าหนัก สําหรับชนิด
ความหนืดที่ใสขึ้น ได้แก่ SAE 0W-20 , 5W-20 , 5W-30 , 10W-30 จะสังเกตได้ว่า
การพัฒนา ชนิดความหนืดของน้ํามันเคร่ือง มีแนวโน้มที่ใสมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือการ
นําไปใช้กับเคร่ืองยนต์รุ่นใหม่ที่ประหยัดเช้ือเพลิง   

SL ประกาศใช้วันที่ 1 กรกฏาคม ค.ศ. 2001 (พ .ศ. 2544)  มีการพัฒนาด้านการทําความ
สะอาดของเครื่องยนต์  เกณฑ์การทดสอบเข้มงวดขึ้น ด้านการสะสมคราบสกปรกใน
อุณหภูมิสูง เน้นการประหยัด และยืดอายุของนํ้ามันเคร่ือง ( Extended Drain 
Interval )  สําหรับการกําหนดปริมาณธาตุ P ยังคงเดิม เพราะหากลดไปมากกว่าน้ีจะ
มีปัญหาเรื่อง wear 

SM ประกาศใช้วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เป็นช้ันคุณภาพที่พัฒนา
ต่อมาจาก SL เพ่ิมเติมการกําหนดค่ากํามะถัน  ในด้านการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับอุปกรณ์กําจัดไอเสียเช่นกัน รวมทั้งพัฒนาคุณสมบัติด้านการระเหย การต้านทาน
การรวมตัวกับออกซิเจน และการป้องกันการสึกหรอ  

SN 
 
 

ประกาศใช้วันที่ 1 ตุลาคม ค .ศ . 2010 (พ .ศ .2553) พัฒนาต่อจาก SM โดยเพ่ิม
ความสามารถด้านการชะล้าง ทําความสะอาดเครื่องยนต์ (Detergency) มีการ
ประเมินผลการเกิดคราบเขม่าคาร์บอนสะสมที่ลูกสูบ (Weighted Piston Deposits)  
ที่เข้มงวดขึ้น ต้านทานการกระจายสิ่งสกปรก (Dispersancy) และเข้มงวดในการวัดค่า
ตมที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ 

 



สําหรบัเคร่ืองยนต์ดีเซล ที่ผา่นมา API ได้จําแนกช้ันคุณภาพสําหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลไว้ทั้งหมด 14 ช้ันคุณภาพ 

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     

ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ชั้นคณุภาพดีเซล ปีที่เริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 
CA ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา ปี ค.ศ. 1940 - 1950 สภาวะการทํางานเบาถึงปาน

กลาง มีการเติมสารเติมแต่งบ้างเล็กน้อย ช้ันคุณภาพน้ี ไม่แนะนําแล้วสําหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน 

CB ใช้กับเคร่ืองยนต์ดีเซลธรรมดา ปี ค.ศ.1949 - 1960  ภาวะการทํางานเบาถึงปานกลาง 
มีการเติมสารเติมแต่งบ้างเล็กน้อย เพ่ือป้องกันการกัดกร่อน มีสารชะล้าง และกระจาย
ตะกอน ช้ันคุณภาพน้ีไม่แนะนําแล้วสําหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลในปัจจุบัน 

CC ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา หรือที่ ติดระบบเพ่ิมแรงอัดอากาศ ซูเปอร์ชาร์จ 
เทอร์โบชาร์จ ปี ค .ศ . 1961 ใช้กับทุกสภาวะการทํางาน ปานกลาง ถึงหนักได้ 
มีคุณสมบัติป้องกันสนิม และคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ดีขึ้นเล็กน้อย  
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ชั้นคณุภาพดีเซล ปีที่เริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 
CD 
 
 
 

ใช้กับเคร่ืองยนต์ดีเซลต้ังแต่ปี ค.ศ. 1955  ในสภาวะการทํางานหนัก ความเร็วรอบ
สูงขึ้น และสามารถใช้กับนํ้ามันดีเซลที่มีค่ากํามะถันสูงได้ นํ้ามันเครื่องจึงต้องมีการ
พัฒนาคุณสมบัติด้านการป้องกันคราบสกปรก ชะล้าง และกระจายเขม่าได้ดี รวมท้ัง
ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน  

CD II สมรรถนะเทียบเท่า CD แต่ใช้กับเคร่ืองยนต์ดีเซลสองจังหวะ ประกาศปี ค.ศ. 1987  
CE ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลปี ค.ศ. 1983 นํ้ามันเครื่องช้ันคุณภาพน้ีพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับ

เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่มีกําลังมากขึ้น อาจติดซูเปอร์ชารจ์ หรือเทอร์โบชาร์จ สภาพ
การทํางานหนัก ภายใต้ความเร็วรอบตํ่า ภาระสูง (high load) โดยเพ่ิมคุณสมบัติการ
รวมตัวกับออกซิเจน  ป้องกันการเกิดคราบเขม่า ลดการสึกหรอ และเพิ่มการทดสอบ
กับเคร่ืองยนต์หนัก อาทิ  Catterpilla ,  Mack และ Cummins  

CF-4 ประกาศใช้ปี ค.ศ.1990  พัฒนาข้ึนแทนช้ันคุณภาพ CE เน้นสําหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลที่มี
ความเร็วรอบสูง บรรทุกหนัก และวิ่งระยะไกล  มีคุณสมบัติพิเศษในการควบคุมความ
สิ้นเปลืองของน้ํามันเคร่ือง และควบคุมคราบสกปรกที่ลูกสูบเข้มงวดกว่า CE แต่ API ก็
ได้ยุติการออกเครื่องหมายรับรองสําหรับช้ันคุณภาพน้ีแล้ว ต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 
ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) เน่ืองจากสามารถใช้นํ้ามันเคร่ืองช้ันคุณภาพที่สูงกว่าแทนได้  

CF-2 ประกาศใช้ปี  ค . ศ . 1994 (พ .ศ . 2537) ใช้แทน  CD II สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล 



2 จังหวะ ที่ใช้งานทั่วไป สามารถป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนในกระบอกสูบ แหวน
ลูกสูบ ป้องกันการเกิดคราบสกปรกได้ดี  ปัจจุบัน API ได้ยุติการออกเคร่ืองหมาย
รับรองสําหรับช้ันคุณภาพน้ีแล้ว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เน่ืองจากเคร่ืองยนต์ 
Detroit Diesel 6V - 92T และอะไหล่ช้ินส่วนที่ใช้ทดสอบ จัดหาได้ยากขึ้น  

CF ประกาศใช้ในปี ค .ศ . 1994 (พ .ศ . 2537) เพ่ือทดแทน CD โดยสามารถใช้กับ
เครื่องยนต์ดีเซลทีมีห้องเผาไหม้แบบ Indirect Injection เครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา 
ติดเทอร์โบชาร์จ หรือซูเปอร์ชารจ์ และสามารถใช้ได้กับนํ้ามันดีเซล ทั้งที่มีค่า
กํามะถันตํ่า และสูงกว่าร้อยละ 0.5 โดยนํ้าหนัก มีคุณสมบัติควบคุมการเกิดคราบ
สกปรกที่ลูกสูบ ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนของแบริ่งได้ดี  โดยเฉพาะแบร่ิง
ที่มีทองแดงผสมอยู่ ทั้งน้ีในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 API จะยุติการออกเคร่ืองหมาย
รับรองสําหรับช้ันคุณภาพน้ี เน่ืองจากเคร่ืองยนต์ Catterpilla 1 M–PC และอะไหล่
ช้ินส่วนที่ใช้ทดสอบ จัดหาได้ยากขึ้น 

CG-4 ประกาศใช้ปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก ความเร็ว
รอบสูง สามารถใช้กับนํ้ามันดีเซลที่มีค่ากํามะถันสูง มีคุณสมบัติลดคราบสกปรกท่ี
ลูกสูบเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง ป้องกันการสึกหรอ และกัดกร่อน ป้องกันการรวมตัวกับ
ออกซิเจน และควบคุมการสะสมของเขม่า นํ้ามันเครื่องช้ันคุณภาพน้ีถูกพัฒนาขึ้น
สําหรับเคร่ืองยนต์ที่ผ่านมาตรฐานมลพิษไอเสียปี ค.ศ. 1994 สามารถใช้แทน CD, CE, 
และ CF-4 ได้ แต่ปัจจุบัน API ได้ยุติการออกเครื่องหมายรับรองสําหรับช้ันคุณภาพน้ี
แล้วต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)  
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ชั้นคณุภาพดีเซล ปีที่เริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน 
CH-4 ประกาศใช้เดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) สามารถใช้กับนํ้ามันดีเซลที่มีค่า

กํามะถันสูง เพ่ิมประสิทธิภาพจาก CG-4 ในด้านการควบคุมการกระจายเขม่า ลดคราบ
สกปรกที่ลูกสูบเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง  นํ้ามันช้ันคุณภาพน้ีถูกพัฒนาขึ้นสําหรับ
เครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานมลพิษไอเสียปี ค.ศ. 1998 สามารถใช้แทนน้ํามันมาตรฐาน 
CD, CE, CF-4 และ CG-4 ที่ API Non-Licensed ได้  
 

CI-4 ประกาศใช้วันที่ 5 กันยายน  ค.ศ.2002 (พ.ศ. 2545) นํ้ามันเครื่อง  ช้ันคุณภาพน้ีได้
พัฒนาขึ้นเพ่ือเตรียมรับมาตรฐานมลพิษ ปี ค.ศ. 2004 เน่ืองจากสถาบันสิ่งแวดล้อม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (EPA) ได้กําหนดมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดขึ้น โดยลด
ปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ลงคร่ึงหน่ึงจากปี ค.ศ. 1998 ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้อง



ติดต้ังระบบกําจัดไอเสีย EGR (Exhaust Gas Recirculation) ซึ่งเป็นระบบท่ีนําไอเสีย
ไปหมุนเวียนใหม่ เพ่ือลดส่วนผสมระหว่างอากาศ และไอดี เพ่ือลดปริมาณออกซิเจน 
และอุณหภูมิการเผาไหม้ลง ส่งผลให้การรวมตัวระหว่างไนโตรเจน และออกซิเจนลดลง
ด้วย  แต่การนําไอเสียมาหมุนเวียนใหม่ เป็นการนําความร้อนเข้าสู่ระบบ ทําให้
นํ้ามันเครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้น เขม่าสะสมมากขึ้น และเสื่อมสภาพเร็ว ดังน้ันจึงมีการ
ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการชะล้าง ทําความสะอาด รักษาความสะอาดบริเวณลูกสูบ 
และร่องแหวน ให้ดีขึ้น ควบคุมการกระจายเขม่า นอกจากน้ียังต้องสามารถต้านกรดที่
เกิดจากกํามะถันในน้ํามันเช้ือเพลิง อย่างเพียงพอ จึงจะป้องกันการกัดกร่อนได้ รวมท้ัง
ป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากการขัดสีบริเวณชุดขับเคลื่อนวาล์ว (Valve train) มี
เสถียรภาพต่ออุณหภูมิการใช้งาน ทั้งสูงมากและตํ่ามาก ทั้งคงความหนืดได้ดีตลอดอายุ
การใช้งาน 

CI-4 PLUS ประกาศใช้เดือนกันยายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547) เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ติดต้ัง EGR
เช่นเดียวกัน CI-4  ต่ปรับปรุงในเรื่องการกระจายเขม่า และต้านทานการเพ่ิมขึ้นของ
ความหนืด 

CJ-4 ประกาศใช้เดือนกันยายน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) มีการกําหนดอัตราสูงตํ่าของ
ปริมาณธาตุกํามะถัน S ธาตุฟอสฟอรัส P และปริมาณเถ้า เพ่ิมเติม เพ่ือปกป้องอุปกรณ์
กําจัดมลพิษที่ติดต้ังมากับยานยนต์ เพ่ือรองรับมาตรฐานมลพิษที่เข้มงวดขึ้น   

 

จะเห็นได้ว่า นํ้ามันเครื่องแต่ละช้ันคุณภาพมีคุณสมบัติการใช้งานต่างกัน นํ้ามันหล่อลื่นที่มีช้ัน

คุณภาพสูงไม่ใช่ว่าจะเหมาะสมกับรถเสมอไป รถเก่าที่ใช้งานมานาน รถที่เครื่องยนต์ไม่แรง ความเร็วรอบไม่สูง

มาก หากไปเลือกนํ้ามันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงๆ ราคาก็จะแพงขึ้น เป็นการเสียเงินเพ่ิมโดยไม่จําเป็นเช่นกัน 

ดังน้ัน ผู้ใช้รถจะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้รอบคอบ เพ่ือไม่ให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์  

ขั้นคุณภาพของนํ้ามันเครื่องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยสําคัญที่มีส่วนผลักดัน ได้แก่ 

มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ นอกจากน้ีการตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภค อาทิ การประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง ก็มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณสมบัติของ

นํ้ามันเคร่ือง  
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3.2  สาเหตุทีท่ําใหน้้ํามันเครื่องเสื่อมสภาพ 
 

รถยนต์ต้องอาศัยเช้ือเพลิงเป็นพลังงาน แต่นํ้ามันเช้ือเพลิงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องมีการ
หล่อลื่นส่วนต่างๆ ในเครื่องยนต์ โดยทั่วไปนํ้ามันหล่อลืน่มีหน้าที่หล่อลื่นช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์  และมีลักษณะ
เป็นแผ่นฟิล์มช่วยไม่ให้เกิดการเสียดสีโดยตรง โดยเฉพาะถ้าเคร่ืองยนต์ย่ิงเร่งย่ิงเกิดการเสียดสี และสึกหรอมาก



ขึ้น นํ้ามันหล่อลื่นจะเป็นตัวช่วยลดการเสียดสีและสึกหรอน้ัน ทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยังมีผลต่อเน่ืองช่วยให้ประหยัดเช้ือเพลิงอีกด้วย นอกจากน้ีจากการท่ีนํ้ามันหล่อลืน่สามารถไหลผ่านหมุนเวียน
ไปตามจุดต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต์ ยังเป็นการช่วยระบายความร้อน ช่วยทําความสะอาดช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ 
และยังสามารถอุดช่องว่างระหว่างช้ินส่วนต่างๆ ป้องกันการรั่วซึมของก๊าซไม่ใหค้วามดันรั่วไหลทําให้เครื่องยนต์
มีกําลังเต็มที่  

 

ถึงแม้จะใช้นํ้ามันหล่อลื่นทีม่คีุณภาพสูงเท่าใดก็ตาม ก็ยังต้องเปลี่ยนถ่ายเมื่อถึงกําหนดเวลา 
เพราะนํ้ามันเคร่ืองแต่ละชนิดถูกออกแบบและผลิตมา เพ่ือให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานของเคร่ืองยนต์ 
แต่เมื่อใช้ไประยะหน่ึงคุณภาพของน้ํามันเคร่ืองก็จะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ จนไม่เหมาะกับการใช้งาน โดยมี
จากหลายสาเหตุ  ดังน้ี 

 

(1) การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันของนํ้ามันเคร่ือง แม้ว่าในนํ้ามันจะมีการเติมสารเพ่ิม
คุณภาพป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันอยู่แล้ว แต่หากสารน้ีถูกใช้หมดไปหรือเสื่อมสภาพ นํ้ามันก็จะทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วเกิดเป็นสารประเภทกรดและคราบยางเหนียว ปฏิกิริยาน้ีจะเกิดได้เร็วถ้า
อุณหภูมิสูง นํ้ามันเคร่ืองจะเสื่อมสภาพ เกิดความเป็นกรด ความหนืดเพ่ิม เกิดยางเหนียว และในทีสุ่ดเกิดการ
กัดกร่อนเน้ือโลหะในเคร่ืองยนต์ 

 

(2) สารเพ่ิมคุณภาพถูกใช้หมดไปหรือเสื่อมสภาพ เมื่อมีการใช้นํ้ามันเคร่ืองเป็นเวลานาน 
สารเพ่ิมคุณภาพจะถูกใช้หมดไป หรือเสื่อมสภาพ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนเป็นสารอ่ืนที่ไม่ช่วยเพ่ิมคุณภาพน้ัน
อีกต่อไป ทําให้นํ้ามันเคร่ืองไม่มีคุณสมบัติดีพอที่จะทํางานได้ดีอีกต่อไป 

 

(3) มีสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปปนเป้ือนอยู่ในระบบ ทําให้นํ้ามันเคร่ืองเสื่อมสภาพ 
เช่น เมื่อมีนํ้าปนเป้ือน อนุภาคของน้ําจะเข้าไปแทรกตัวในเน้ือนํ้ามัน จะทําให้นํ้ามันหล่อลื่นมลีักษณะขาวขุ่น 
ความหนืดจะเปลี่ยนไปจนไมเ่หมาะสมท่ีจะใช้งาน หรือมีเศษโลหะปนอยู่ในนํ้ามันเป็นจํานวนมาก เศษโลหะจะ
ไปขูดกับผิวโลหะของเคร่ืองจักร ทําให้เกิดการสึกหรอได้ หรือนํ้ามันเช้ือเพลิงเข้าไปปนเป้ือนในนํ้ามันเคร่ือง จะ
ทําให้ความหนืดของนํ้ามันเคร่ืองลดลง ทําให้ไม่เหมาะกับการใช้งานอีกต่อไป  

ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่นเพ่ือเอาสิ่งสกปรกออกและเป็นการกําจัดสิ่ง
สกปรกออกจากเคร่ืองยนต์ไปในตัว เพ่ือช่วยปกป้องรักษาเคร่ืองยนต์ และยืดอายุการทํางานของเครื่องยนต์ให้
ยาวนานขึ้น ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่น ขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาพของเครื่องยนต์  รวมท้ัง
ลักษณะของงานที่ใช้หรือการใช้รถของผู้ขับขี่ โดยทั่วไปควรพยายามปฏิบัติตามหนังสือคู่มือรถ  และทีส่ําคัญอีก
ประการหน่ึงควรตรวจสอบดูระดับนํ้ามันหล่อลื่นและเติมอย่างสมํ่าเสมอด้วย  เพราะถ้ามีปริมาณนํ้ามันหล่อลื่น
ไม่เพียงพอการทํางานก็จะไม่เต็มที่และทําใหเ้ครื่องยนต์เสียหายได้เช่นกัน  
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3.3 ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง 
 

เน่ืองจากผู้ขับขี่รถยนต์ต้องการให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด
การใช้งาน จึงต้องเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเคร่ืองตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์ระบุไว้ในคู่มือประจํารถ ซึ่งจะระบุชนิด
ความหนืด มาตรฐานคุณภาพขั้นตํ่า รวมถึงระยะในการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเคร่ืองไว้ ปัจจุบันนํ้ามันเคร่ือง ได้มีการ
พัฒนาคุณภาพด้านการใช้งานให้สูงขึ้นตามมาตรฐานสากล โดยผสมสารเพ่ิมคุณภาพซึ่งได้จากสารสังเคราะห์
หลายชนิด ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องยนต์ และมีอายุการใช้งานเพ่ิมมากขึ้น นํ้ามันเคร่ืองจึงมีหลาย
ชนิด หลายระดับคุณภาพ ซึ่งมีปริมาณสารเพ่ิมคุณภาพที่ใช้แตกต่างกันและรักษาคุณสมบัติที่ดีของน้ํามันเครื่อง
ไว้ได้ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทั่วไปท่ีสามารถใช้ในการตัดสินใจในการเปลี่ยนถ่าย
นํ้ามันเคร่ือง คือ ระยะทางและเวลา (ขึ้นอยู่ว่าสิ่งใดครบกําหนดก่อน) รวมทั้งสภาพการใช้งาน ดังน้ี  

(1) ระยะทาง  เก่ียวข้องกับชนิดของน้ํ ามัน เครื่องเป็นหลัก   แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ กับ

องค์ประกอบอ่ืนด้วย เช่น นํ้ามันเคร่ืองธรรมดากําหนดการเปล่ียนถ่าย 7,000-7,500 กิโลเมตร นํ้ามันเคร่ืองก่ึง

สังเคราะห์ 10,000-15,000 กิโลเมตร และน้ํามันเคร่ืองสังเคราะห์ 15,000-20,000 กิโลเมตร   

 (2) ระยะเวลา รถยนต์บางคันจอดรถทิ้ งไว้เป็นระยะเวลานานๆ มากกว่าใช้งาน 

นํ้ามันเคร่ืองสามารถเสื่อมสภาพลงได้ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลา แม้ระยะทางยังไม่

ครบกําหนด เพ่ือให้รถสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดการใช้งาน นํ้ามันเครื่องธรรมดากําหนด

เปลี่ยนทุก 6 เดือน นํ้ามันเคร่ืองก่ึงสังเคราะห์ 6-9 เดือน และน้ํามันเคร่ืองสังเคราะห์ ประมาณ 1 ปี   

(3) สภาพการใช้งาน  ส่งผลโดยตรงและเก่ียวข้องกับระยะทาง / ระยะเวลาที่ใช้นํ้ามัน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้รถในสภาพการจราจรที่ติดขัด หรือเส้นทางที่เต็มไปด้วยฝุ่น และรถที่ใช้งานหนักกว่า

ปกติ เช่น ขับรถระยะสั้นๆ เป็นประจํา บรรทุกของหนักมาก การขับรถลุยสายฝน หรือขับรถลุยนํ้าท่วมอยู่เป็น

ประจํา หรือเครื่องยนต์ที่ต้องการความเร็วสูงสุด เช่น รถแข่ง ซึ่งต้องมั่นใจว่าคุณสมบัติของนํ้ามันเครื่องต้องไม่

ลดลง ควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายก่อนระยะทาง หรือเร็วกว่าเวลาที่กําหนด  

และหากใช้เครื่องยนต์ที่การดัดแปลงมาใช้ก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซหุงต้ม การเปล่ียนถ่าย

นํ้ามันเคร่ืองควรจะลดลงจากที่ผู้ผลิตรถยนต์กําหนดไว้เช่นกัน เน่ืองจากอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์

เหล่าน้ี จะสูงกว่าเคร่ืองยนต์ที่ใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงทั่วไป 

สิ่งที่สําคัญอีกประการหน่ึง คือ ควรตรวจสอบดูระดับนํ้ามันเครื่องอย่างสม่ําเสมอด้วย แม้ว่า

นํ้ามันเคร่ืองจะมีประสิทธิภาพในการหล่อลื่นเพียงใดก็ตาม แต่ถ้ามีปริมาณไม่มากพอ การทํางานก็จะไม่เต็มที่ 

ทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้เช่นกัน ดังน้ัน ควรตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่องสมํ่าเสมอแล้วเติมให้เพียงพอ และ

ควรเลือกซื้อนํ้ามันเครื่องในขนาดบรรจุพอเหมาะกับความจุห้องนํ้ามันเครื่อง เพราะถ้ามีนํ้ามันเคร่ืองเหลือมาก 

เก็บรักษาไว้ไม่ดี เช่น ปิดฝาไม่สนิท ทําให้นํ้ามันเคร่ืองเสื่อมสภาพลงได้ 
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3.4  ข้อแนะนําในการเลือกซ้ือน้ํามันเครื่อง 
 

เครื่องยนต์แต่ละชนิดมีเทคโนโลยีของเคร่ืองยนต์แตกต่างกัน จึงควรเลือกชนิดนํ้ามันเคร่ืองให้
เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องยนต์ เช่น รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินควรเลือกใช้นํ้ามันเครื่องที่ออกแบบสําหรับ
เครื่องยนต์เบนซินโดยเฉพาะ หากเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็ควรเลือกใช้นํ้ามันเคร่ืองสําหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลโดย 
เฉพาะเช่นกัน สามารถดูได้จากมาตรฐานคุณภาพ และที่นิยมใช้กันทั่วโลก คือ มาตรฐาน API ( American 
Petroleum Institute) โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกาที่กําหนดมาตรฐานนํ้ามันเคร่ืองตามลักษณะ
การใช้งาน สําหรับมาตรฐานเคร่ืองยนต์เบนซิน จะระบุเป็นอักษร S ตามหลัง API  เช่น API SH , API SM  
เป็นต้น ส่วนเครื่องยนต์ดีเซล จะระบุเป็นอักษร C ตามหลัง API เช่น API CH-4 , API CJ-4 เป็นต้น แต่การ
นําไปใช้จะเหมาะสมกับเคร่ืองยนต์ประเภทใดมากกว่ากัน ให้สังเกตจากช้ันคุณภาพ API น้ันขึ้นต้นด้วยอักษร   
S หรือ C 
 

 นํ้ามันเครื่องที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดมีหลายย่ีห้อ ดังน้ัน ผู้บริโภคจึงต้องพิจารณาก่อน

เลือกซื้อนํ้ามันเครื่องไปใช้ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานของรถยนต์ โดยมีข้อควร

สังเกต  ดังน้ี 

(1)  มีเลขทะเบียน                                ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน

แล้ว บนฉลากภาชนะบรรจุ  

(2)  มีเกรดมาตรฐานด้านการใช้งาน API และเกรดความหนืด SAE ตามที่แนะนําไว้ใน 

คู่มือประจํารถ ซึ่งจะระบุเกรด หรือมาตรฐานด้านการใช้งาน และชนิดความหนืดที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์   

แต่ละรุ่น  

(3) รายละเอียดของฉลากบนภาชนะบรรจุนํ้ามันเครื่อง จะต้องระบุช่ือของผู้ผลิต หรือ 

ผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่าย มีช่ือทางการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าของผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ สถานที่ผลิต 

มาตรฐานการใช้งาน ช้ันคุณภาพ ชนิดความหนืด ข้อแนะนําการใช้งาน ปริมาณที่บรรจุ และวันเดือนปีที่ผลิต  

(4) ราคาของน้ํามันเครื่องควรเหมาะสมกับคุณภาพ เช่น เกรดที่สูงกว่าควรจะมีราคาที่สูง

กว่าเกรดตํ่า และไม่ควรจะมีราคาถูกกว่าราคาที่ระบุบนภาชนะจําหน่ายมากๆ ซึ่งอาจจะเป็นนํ้ามันปลอมได้ 

หรือราคาสูงเกินกว่าควรจะเป็น ผู้บริโภคควรเทียบเคียงราคากับนํ้ามันเคร่ืองย่ีห้ออ่ืนๆ ที่อยู่ในมาตรฐานและ

เกรดเดียวกัน 

รหสัตวัเลข/ปี พ.ศ. 



(5) สถานที่จําหน่าย ควรจะเป็นสถานที่เปิดเผย หรือน่าเช่ือถือ หรือเป็นร้านค้าตัวแทน

จําหน่ายของบริษัทฯ โดยตรง 

(6)  สําหรับรถยนต์ที่ผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานาน ควรจะเลือกนํ้ามันเครื่องที่มีความ
หนืดเหมาะสมกับสภาพเคร่ืองยนต์น้ันๆ โดยเคร่ืองยนต์ที่หลวมมากควรจะใช้ความหนืดที่ข้นมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บทท่ี 4 
 

 

บทบาทของภาครฐัในการกํากับดูแลและควบคุมคุณภาพน้ํามันเครื่อง 
 

ในภาวะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว นอกจากจะส่งผลให้การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงสูงขึ้นแล้ว 

นํ้ามันเคร่ืองก็เป็นผลิตภัณฑ์หน่ึง ที่มีอัตราการขยายตัวทางการตลาด และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ผู้ผลิตมีการ

คิดค้น พัฒนาและแข่งขัน เพ่ือออกสินค้าใหม่ๆ มาจําหน่ายอยู่เสมอ ซึ่งในยุคที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นสวน

ทางรายได้ผู้บริโภคที่ลดลง ก็กลายเป็นช่องว่างให้ธุรกิจผิดกฎหมายเติบโต อาทิ นํ้ามันเครื่องปลอม แต่การจะ

พิสูจน์ว่านํ้ามันน้ันเป็นของแท้ หรือของปลอม การดูด้วยสายตา ดูสี ดูความใส สัมผัสทดสอบความเหนียว อาจ

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ การพิสูจน์ว่าเป็นนํ้ามันคุณภาพตํ่า หรือเป็นนํ้ามันเครื่องปลอมหรือไม่ จําเป็นต้อง

ตรวจสอบโดยเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการ ซึ่งก่อนจะพิสูจน์ผู้บริโภคก็จ่ายเงินซื้อนํ้ามันเหล่าน้ันไปแล้ว ดังน้ัน จึง

มีความจําเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาท เพ่ือกํากับดูแลต้ังแต่ต้นทางให้มีการผลิตนํ้ามันเครื่องที่ได้

มาตรฐานไปจนถึงปลายทางการจําหน่าย อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้นํ้ามันเคร่ืองที่มีคุณภาพถูกต้อง 

และลดความเสียหายที่เกิดจากการใช้นํ้ามันเคร่ืองปลอม  

สํานักคุณภาพน้ํามันเช้ือเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ
กําหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิงให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานของเคร่ืองยนต์  
ตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 โดยนัยนํ้ามันเช้ือเพลิง หมายรวมถึงนํ้ามันหล่อลื่นด้วย 
ทั้งน้ีอธิบดีมีอํานาจกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเช้ือเพลิง หรือกําหนดให้ผู้ค้านํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดหน่ึง
ชนิดใดต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือขอความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 กรมธุรกิจพลังงานจึงได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนด
ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหล่อลื่น พ.ศ. 2547 เพ่ือสามารถควบคุมคุณภาพนํ้ามันหล่อลื่นอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดยมีการกํากับดูแลต้ังแต่ต้นทางการผลิตจนถึงปลายทางการจําหน่าย ดังน้ี  

- การกําหนดคุณภาพของนํ้ามันเคร่ือง 



- การติดตามตรวจสอบคุณภาพของนํ้ามันเคร่ือง 
 

4.1 การกําหนดคุณภาพของน้ํามันเครื่อง แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  
 

1.1 คุณสมบัติทางด้านเคมีและฟิสิกส์ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนด ซึ่งเป็น
คุณสมบัติทั่วไป อาทิ ค่าความหนืดที่แสดงถึงความข้นใสของนํ้ามันเคร่ือง ค่าจุดวาบไฟเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึง
อุณหภูมิที่นํ้ามันหล่อลื่นจะสามารถติดไฟได้ เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานและการเก็บรักษา ค่าจุดไหลเท
เป็นการกําหนดเพื่อป้องกันไม่ให้นํ้ามันเครื่องจับตัวเป็นไขที่อากาศเย็นหรืออุณหภูมิตํ่า ปริมาณนํ้า ปริมาณ
ตะกอน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีสิ่งปนเป้ือน เป็นต้น   

 

1.2  คุณสมบัติด้านการใช้งานของเคร่ืองยนต์ เพ่ือให้นํ้ามันเครื่องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับสมรรถนะของเคร่ืองยนต์ โดยกําหนดวิธีการให้ผู้ค้านํ้ามันที่เป็นผู้ผลิต  ผู้นําเข้า ผู้จําหน่ายที่ใช้เครื่องหมาย
การค้าของตนเอง ต้องแสดงสูตรการผลิต และผลการทดสอบทางเคร่ืองยนต์ตามมาตรฐาน และช้ันคุณภาพ
ของน้ํามันเครื่องที่ผู้ค้านํ้ามันจะ            จําหน่าย ให้กรมธุรกิจพลังงานให้ความเห็นชอบ (ขึ้นทะเบียน) และ
กําหนดเลขทะเบียนนํ้ามันเครื่อง                                  ให้ผู้ค้านํ้ามันนําไปแสดงบนฉลาก เพ่ือให้ผู้บริโภค
ได้สังเกต โดยผู้ค้านํ้ามันจะต้องผลิตนํ้ามันเครื่องให้ได้มาตรฐานตามที่กรมธุรกิจพลังงานกําหนด และให้ความ
เห็นชอบไว้ 
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การขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพด้านการใช้งานของนํ้ามันหล่อลื่น จะครอบคลุม
เฉพาะน้ํามันหล่อลื่นสําหรับเคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ และเคร่ืองยนต์ดีเซล หรือที่เรียกทั่วไปว่า นํ้ามันเคร่ือง 
โดยอ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานสากล  ได้แก่ มาตรฐาน API เน่ืองจากเป็นมาตรฐานท่ีนิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย โดยกําหนดต้ังแต่ช้ันคุณภาพ API SC และ CC ขึ้นไป แต่หากไม่มีผลการทดสอบตามมาตรฐาน 
API จะพิจารณาตามมาตรฐาน ACEA , JASO, GLOBAL และ OEM อย่างใดอย่างหน่ึง ตามท่ีผู้ค้านํ้ามันแสดง
ความประสงค์ รวมทั้งการพิจารณาชนิดความหนืดตาม SAE  

 

ผู้ค้านํ้ามันที่มาขอรับความเห็นชอบ คือ ผู้ค้านํ้ามันหล่อลื่นที่ เป็นผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ค้า
นํ้ามันหล่อลื่นที่เป็นเจ้าของช่ือในทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าที่ใช้ หรือจะใช้กับนํ้ามันหล่อลื่นนั้น โดย
ต้องย่ืนขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่นต่อกรมธุรกิจพลังงาน และได้รับความเห็นชอบ 
ก่อนนําออกจําหน่าย  

 

ปัจจุบันมีผู้ค้านํ้ามันหล่อลื่นที่ได้รับความเห็นชอบการจําหน่ายจากกรมธุรกิจพลังงาน จํานวน 
167 ราย  3,729 เลขทะเบียน 

 

4.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ํามันเครื่อง  
 

การกําหนดเลขทะเบียนนํ้ามันเครื่อง นอกจากจะมีประโยชน์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้สังเกต และ
เกิดความม่ันใจในคุณภาพของนํ้ามันเคร่ืองในเบื้องต้นก่อนที่จะซื้อนํ้ามันเคร่ืองไปใช้แล้ว  ยังใช้ในการติดตาม
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ตรวจสอบคุณภาพของนํ้ามันเครื่องที่ผลิตและจําหน่าย ให้เป็นไปตามที่ประกาศกําหนด และได้รับความ
เห็นชอบไว้ เพ่ือป้องกันการปลอมปนปลอมแปลงนํ้ามันเคร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ งน้ี          
สํานักคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน มีการสุ่มเก็บตัวอย่างนํ้ามันเคร่ืองจากผู้ค้านํ้ามันแต่ละรายท่ี
ได้รับความเห็นชอบเป็นประจําทุกปี  เพ่ือนํามาตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ   

 

นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการเสริมมาตรการในการกํากับดูแลทั้งระบบ ต้ังแต่ต้นทางการผลิต

จนถึงปลายทางการจําหน่าย กรมธุรกิจพลังงาน ได้มีการสํารวจผลิตภัณฑ์นํ้ามันหล่อลื่นที่จําหน่ายตามร้านค้า 

ทั้งน้ี เพ่ือสํารวจว่าผู้ค้านํ้ามันได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กฎหมายกําหนด มีการแสดงเลขทะเบียนบนฉลาก รวมท้ัง

สํารวจผลิตภัณฑ์นํ้ามันหล่อลื่นที่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งทําความเข้าใจ แนะนําร้านค้าให้

จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียน และกระตุ้นให้ผู้ค้านํ้ามันหันมาผลิตนํ้ามันหล่อลื่นที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

ตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543 กําหนดโทษผู้ค้านํ้ามันและ

ผู้ประกอบการที่จําหน่ายนํ้ามันเครื่องที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือมีคุณภาพแตกต่างไปจากที่ได้รับความ

เห็นชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และสําหรับผู้ที่ทํา

การปลอมปนน้ํามัน หรือกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงอันทําให้นํ้ามันเคร่ืองมีลักษณะและคุณภาพแตกต่างไป

จากท่ีกําหนด และให้ความเห็นชอบ หรือลดคุณภาพ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ  
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4.3  น้ํามันเครื่องปลอม 

การเพ่ิมขึ้นของจํานวนยานพาหนะบนท้องถนน ส่งผลให้ตลาดนํ้ามันเคร่ืองขยายตัวขึ้นอย่าง
รวดเร็วในแต่ละปี นอกจากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึน้ทุกขณะแล้ว ตลาดนํ้ามันเครื่องยังต้องเผชิญปัญหา
ของน้ํามันเคร่ืองปลอมอีกด้วย  

นํ้ามันเครื่องปลอม หมายถึง นํ้ามันเครื่องที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือมีคุณภาพไม่เป็นไป
ตามที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว นอกจากน้ียังมีนํ้ามันเคร่ืองปลอมในลักษณะอ่ืนๆ อีก อาทิ ปลอมคุณภาพ 
อาจเป็นการนํานํ้ามันเครื่องใช้แล้ว มากรอง และฟอกสีโดยกรด หรือการนํานํ้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน (Base Oil) 
มาบรรจุขายโดยไม่เติมสารเติมแต่ง ฉลากมักจะไม่มีการแสดงวัตถุประสงค์ มาตรฐานการใช้งาน แต่จะใช้สื่อ
รูปภาพ เช่น รูปรถยนต์ ยานพาหนะต่างๆ  หรือรูปเคร่ืองยนต์ หรือใช้ช่ือ ย่ีห้อ ที่ใกล้เคียงกับย่ีห้อดังซึ่งเป็นการ
สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด  และอาจมีการจูงใจในด้านราคา ที่ค่อนข้างถูกกว่าสินค้าทั่วไป และที่สังเกตได้ยากคือ     



การนําภาชนะเก่ามาบรรจุ หรือผลิตภาชนะใหม่แต่เลียนแบบย่ีห้อดัง ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการที่เป็น
เจ้าของย่ีห้อก็ได้มีความพยายามที่จะนํามาตรการต่างๆ มาใช้ เช่น การผลิตฟอยล์ฝา หรือ ซีลปิดผนึกที่มี
ลักษณะพิเศษ การใส่รหัสต่างๆ เพ่ือให้การปลอมแปลงหรือเลียนแบบทําได้ยากขึ้น 

 

การไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้นํ้ามันเคร่ือง จะเกิดผลเสียหายจากการใช้นํ้ามัน 
เครื่องปลอมหรือไม่ได้มาตรฐาน คือ  

1. เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอ อายุการใช้งานสั้นลง หรือได้รับความเสียหายเร็วกว่าปกติ 
เน่ืองจากประสิทธิภาพในการทําหน้าที่หล่อลื่นลดลง โดยเฉพาะนํ้ามันหล่อลื่นที่มีกรดหลงเหลืออยู่จากการนํา
นํ้ามันหล่อลื่นใช้แล้วไปฟอกด้วยกรด ซึ่งจะทําให้ช้ินส่วนของเครื่องยนต์ที่มีนํ้ามันหล่อลื่นไหลผ่าน และอ่างของ
นํ้ามันเคร่ืองเกิดการผุกร่อน หรืออาจทะลุได้  

2. สิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง เน่ืองมาจากการสึกหรอในเคร่ืองยนต์ ทําให้เครื่องยนต์หลวม การ
ใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงจะมากขึ้นกว่าเดิม  

3. เคร่ืองยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ปลดปล่อยมลพิษออกมาซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และ
สร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ  

4. ผู้บริโภคมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ 
 

ดังน้ัน ในการเลือกซื้อนํ้ามันเคร่ือง ผู้บริโภคอาจมีปัจจัยในการเลือกซื้อที่แตกต่างกันไป แต่
ส่วนใหญ่จะพิจารณาในเรื่องของยี่ห้อที่เป็นที่รู้จัก รองลงมาก็อาจเป็นเร่ืองราคา อย่างไรก็ตาม ในเบ้ืองต้น
ผู้บริโภคควรสงัเกตฉลากเป็นสิ่งแรกก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งนอกจากจะสังเกตเลขทะเบียนนํ้ามันเคร่ืองแล้ว ควร
พิจารณารายละเอียดอ่ืนๆ ประกอบ อาทิ รายละเอียดของมาตรฐาน ช้ันคุณภาพการใช้งาน เช่น API และชนิด
ความหนืด SAE ต้องชัดเจน ต้องแสดงช่ือ และสถานที่ต้ังของผู้ค้านํ้ามันที่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับผู้บริโภคในการตรวจสอบ และควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เปิดเผยเช่ือถือได้  

 

แม้ว่าภาครัฐจะได้ดําเนินมาตรการต่างๆ ในการแก้ไข และลดปัญหาน้าํมันเคร่ืองปลอมมาแล้ว
ในระดับหน่ึง แต่จากภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงแต่รายได้ตํ่า ทําให้มแีรงจูงใจต่อผู้ที่คิดจะหลีกเลี่ยง
กฎหมายอยู่เสมอ ซึ่งการแก้ไขปัญหาจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการที่
ต้องเข้มงวดในการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบ ภาคเอกชนที่ต้องพยายามสร้างความเช่ือถือ และผู้ใช้นํ้ามัน
ที่ปัจจุบันมีความรู้ที่จะรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของตนมากข้ึน  
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และหากท่านพบปัญหาน้ํามันเคร่ืองคุณภาพตํ่า นํ้ามันเครื่องปลอม หรือพบการกระทําที่
หลีกเลี่ยงกฎหมาย มีข้อแนะนําในการร้องเรียน ดังน้ี ผู้รอ้งเรียนจําเป็นต้องสังเกต และจดจํารายละเอียดต่างๆ 
อาทิ ช่ือที่ต้ังของสถานีบริการ ศูนย์เปลี่ยนถ่าย อู่ซ่อม รา้นค้า หรืออาจเก็บใบเสร็จไว้ รวมทั้งรายละเอียดของ
นํ้ามันเคร่ืองที่ใช้ ความผิดปกติของเคร่ืองยนต์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการร้องเรียนดังกล่าวมีหลกัฐานแวดล้อม
ปรากฏชัดเจน และเจ้าหน้าที่สามารถเดินทางไปเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการต่อไปได้ ทั้งน้ี
สามารถแจ้งเบาะแส หรือรอ้งเรียนได้ที่ส่วนตรวจสอบ สํานักคุณภาพนํ้ามันเช้ือเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน 



หมายเลข โทรศัพท์ 02 547 4324-5 โทรสาร 02 547 4323 หรือทางกระดานถามตอบในเว็ปไซต์กรมธุรกิจ
พลังงาน  www. doeb.go.th หรือแจ้งผ่านพลังงานจังหวัดในภูมิลําเนาของท่าน   
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