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แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีด้านนํ้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ในปัจจุบัน และอนาคต 
 
 
 

ปัจจุบันอัตราการใช้พลังงานของโลกยังคงสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยท่ีสําคัญ 3 ด้าน 
ได้แก่ การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลังพัฒนา เช่น จีน และ อินเดีย  นําไปสู่ความ
ท้าทายท่ีต้องจัดหาพลังงานอย่างพอเพียง  การใช้แหล่งพลังงานใหม่ และการใช้พลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ความจําเป็นในการพัฒนารูปแบบ และชนิดของพลังงานจากเชื้อเพลิง   
ฟอสซิล และนิวเคลียร์มาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน  เช่น  เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel)  และพลังงานลม การ
รักษาส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลก การบังคับใช้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  
เนื่องจากมีการปล่อย CO2 มากข้ึน  จึงต้องมีการจัดการกับการปล่อยมลพิษท่ีเกิดจากสภาวะเรือน
กระจกอย่างเร่งด่วน  

 

 ดังนั้นทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของน้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ จึงจําเป็นต้องตอบสนอง
ต่อแนวโน้มการใช้พลังงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการประหยัด
พลังงาน การตอบสนองต่อมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพเพ่ือใช้กับพลังงานทดแทน 
รวมท้ังต้องให้ความสําคัญในการศึกษาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต  
 

1.  การพัฒนาคุณภาพน้ํามันหล่อล่ืนเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ  
 

 มาตรฐาน API SN และ IlSAC GF-5  เป็นชั้นคุณภาพใหม่ล่าสุด ของน้ํามันหล่อลื่น
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ (ต่อจาก API SM และ IlSAC GF-4)  สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา 
(American Petroleum Institute) หรือ API และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น International 
Lubricant Standardization and Approval Committee หรือ ILSAC ได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 1 
ตุลาคม ค.ศ.2010 (พ.ศ. 2553)  มีความสําคัญเพ่ือช่วยประหยัด และลดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงท่ี
ใช้กับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ โดยพัฒนาคุณสมบัติในด้านการชะล้างทําความสะอาดเครื่องยนต์ 
(Detergency) เพ่ือป้องกันการเกิดคราบจับสกปรก (deposits) อันเป็นสาเหตุท่ีทําให้ลูกสูบติดขัด 
ส่งผลต่อการทํางานของเครื่องยนต์ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดลง และสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง อีกท้ัง
เพ่ิมความสามารถด้านการกระจายส่ิงสกปรก (Dispersancy) เพ่ือช่วยควบคุมการสะสมของตม 
(sludge) และตะกอน  อันเป็นสาเหตุทําให้เครื่องยนต์อุดตันและน้ํามันเครื่องเปลี่ยนสภาพ   

 ในอนาคตการพัฒนาไปเป็นชั้นคุณภาพท่ีสูงกว่า API SN และ IlSAC GF–6 สถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องคาดการณ์ไว้ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดย
เห็นว่ามีหลายปัจจัยสําคัญท่ีจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานข้างต้น 
อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพของน้ํามันหล่อลื่น เพ่ือช่วยประหยัดพลังงานสูงสุด การพัฒนาเทคโนโลยี
ยานยนต์ และเชื้อเพลิงท่ีใช้  เช่น การเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ระบบ Hybrid และเชื้อเพลิงผสม
เอธานอลมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาน้ํามันหล่อลื่นให้ใสข้ึน เช่น SAE 0W-10 (ปัจจุบัน
ชนิดความหนืด SAE ท่ีใสท่ีสุดท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาด อยู่ท่ี 0W-20) เนื่องจากเห็นว่าน้ํามันหล่อลื่นท่ีมี
ความหนืดตํ่าหรือใสกว่า จะมีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ยุคใหม่ ช่วยในด้านการ
ประหยัดเชื้อเพลิงมากข้ึน นอกจากนี้ การท่ีผู้ผลิตเครื่องยนต์ (OEM) ต้องการท่ีจะกําหนดวิธีการ
ทดสอบเฉพาะด้านมากข้ึน  อะไหล่ หรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ทดสอบตามวิธีการปัจจุบัน
จัดหายากข้ึน  รวมท้ังปัญหาในการบํารุงรักษาเครื่องยนต์ทดสอบ อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิธี
ทดสอบทางเครื่องยนต์ หรือเครื่องยนต์ท่ีใช้ทดสอบ (engine test)  ต่อไปเช่นกัน   
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2. ทิศทางการพัฒนาสารเติมแต่ง (Additive) เพ่ือตอบสนองต่อมาตรฐานด้าน
ส่ิงแวดล้อม  
 

 เนื่องมาจากการเพ่ิมข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ และกระบวนการกํากับดูแล
สิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวดข้ึน ส่งผลต่อเทคโนโลยียานยนต์ และการพัฒนาคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่นสําหรับ
เครื่องยนต์ การพัฒนาสารเติมแต่งใหม่ๆ เพ่ือนํามาผลิตเป็นน้ํามันเครื่อง จึงเป็นเรื่องท้าทายข้ึน ในปี 
ค.ศ. 2013 ตามมาตรฐาน Euro VI ซ่ึงเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม จะกําหนดให้ต้องลดปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (Particulate) และสารประกอบไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลท่ี
ใช้งานหนัก ให้เหลือน้อยกว่า 0.1 และ 2 g/kW-hr ตามลําดับ ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้องติดต้ัง
อุปกรณ์กําจัดไอเสีย (Aftertreatment) อาทิ Diesel Particulate Fillters (DPF) เพ่ือลดปริมาณฝุ่น
ละออง และ Selective Catalyst Reductive (SCR) เพ่ือลด NOx  

 ดังนั้น น้ํามันหล่อลื่นท่ีใช้ก็ต้องไม่ทําความเสียหายกับอุปกรณ์กําจัดไอเสียเหล่านี้ด้วย 
โดยต้องควบคุมปริมาณเถ้าซัลเฟต (Sulfated Ash) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) และกํามะถัน (Sulfur) 
ให้อยู่ในปริมาณท่ีไม่สูงมากนัก เนื่องจากธาตุเหล่านี้จะทําให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์กําจัดไอเสียลดลง 
ด้วยสาเหตุนี้ จึงส่งผลต่อสารเติมแต่งในน้ํามันหล่อลื่น ถูกพัฒนาให้มีปริมาณเถ้าซัลเฟต ปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัส แลกํามะถัน ตํ่าลงด้วย เราเรียกสารเติมแต่งประเภทนี้ว่า Low SAPS ashless (SA 
หมายถึง Sulfated Ash, P หมายถึง Phosphorus และ S หมายถึง Sulfur) ปัจจุบันน้ํามันเครื่องชั้น
คุณภาพ API CJ-4 ก็มีการกําหนดให้ต้องควบคุมปริมาณเถ้าซัลเฟต ธาตุฟอสฟอรัส และกํามะถัน ไว้
แล้ว แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาสารเติมแต่งประเภทนี้ต้องตระหนักถึงคุณสมบัติในการปกป้องรักษา
เครื่องยนต์ด้วย เพราะธาตุเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในสารเติมแต่งประเภท Detergent , Antiwear , 
Antioxidant  ดังนั้นการลดผลกระทบในด้านหนึ่ง ก็ต้องไม่ให้มีผลกระทบในอีกด้านหนึ่งด้วย  

 
3. การพัฒนาคุณภาพของน้ํามันหล่อล่ืนสําหรับเครื่องยนต์ท่ีใช้พลังงานทดแทน และ

การศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  
 

3.1  คุณสมบัติของน้ํามันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ท่ีใช้กับไบโอดีเซล  
 

 การใช้ไบโอดีเซลในอัตราส่วนท่ีสูงมาก ๆ  อาจทําให้เกิดกรดในเครื่องยนต์ ทําให้
เกิดการกัดกร่อน (Corrosion) โดยเฉพาะชิ้นส่วนท่ีเป็นทองแดง และตะก่ัว นอกจากนี้หากเกิดการ
ปนเป้ือนไบโอดีเซลในน้ํามันเครื่อง จะเป็นตัวเร่งให้น้ํามันเครื่องเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน (oxidation)  
นําไปสู่การเกิดตะกอน หรือคราบเหนียว ส่งผลต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเร็วข้ึน  ดังนั้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องจึงต้องให้ความสําคัญในการป้องกันกรด เพ่ิมสารเคลือบโลหะ และเพ่ิม
ความต้านทานการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน โดยสารเติมแต่งประเภท TBN Booster , Metal 
deactivator และ Antioxidant ท่ีเหมาะสมข้ึน จากการทดสอบน้ํามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์ดีเซล 
ชั้นคุณภาพ CI-4 , CJ-4 ชนิดความหนืด SAE 15W-40 กับไบโอดีเซล B-20 ท่ีมาจากพืชต่างชนิดกัน 
อาทิ ถ่ัวเหลือง rapeseed ปาล์ม และมะพร้าว กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ได้แก่ Cummins ISB , 
Caterpillar C-13 และ Mack T-12 พบว่า คุณสมบัติการป้องกันการสะสมของคราบสกปรก 
(Deposits) การสึกหรอ (Wear) การเกิดคราบตม (Sludge)  และด้านความหนืดของน้ํามันเครื่อง เป็น
ท่ียอมรับได้  
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3.2  ข้อกําหนดการทดสอบน้ํามันหล่อล่ืนเครื่องยนต์ท่ีใช้กับน้ํามันแก๊สโซฮอล์ E-85 

แม้ว่าปัจจุบันยานยนต์ท่ีใช้ E-85 ยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ (OEMs) 
มีความเห็นว่าน้ํามันแก๊สโซฮอล์ E-85 มีแนวโน้มท่ีจะเกิดน้ําได้มากกว่าน้ํามันเบนซิน  เม่ือน้ํารวมตัวกับกรด
ท่ีเกิดจากการเผาไหม้  จะเป็นสาเหตุท่ีทําให้เครื่องยนต์เกิดการกัดกร่อน และเกิดสนิม ดังนั้น น้ํามันเครื่องท่ี
จะใช้กับ E-85 จึงจําเป็นท่ีจะต้องมีคุณสมบัติในการรวมตัวกับน้ํา ดักน้ําไว้กับตัวน้ํามันเครื่อง เพ่ือเปลี่ยน
ถ่ายออก  

OEMs จึงผลักดันให้มีการกําหนดวิธีการทดสอบ Emulsion Retention ข้ึน เพ่ือเป็น
การประเมินผลการรักษาสภาพการรวมตัวระหว่างน้ํากับน้ํามันเครื่อง (เม่ือน้ํารวมกับน้ํามันจะมีลักษณะขุ่น 
ท่ีเรียกว่า Emulsion)  เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยผสมน้ํามันเครื่องกับน้ํา 10% และ E-85  
10% ป่ันให้เข้ากันท่ีอุณหภูมิห้อง และนําไปต้ังท้ิงไว้ภายใต้อุณหภูมิ 0 และ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
วัน จะต้องไม่มีชั้นน้ําแยกออกมา นั่นแสดงว่าน้ํามันเครื่องดึงน้ําไว้กับตัวได้ดี ในการใช้งานจริง เม่ือมีน้ําผสม
ในน้ํามันเครื่องมากข้ึน น้ํามันเครื่องจะเสียสภาพ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเร็ว
ข้ึนด้วย ในอนาคตจําเป็นท่ีจะต้องศึกษาถึงผลกระทบในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติมต่อไป อย่างไรก็ตาม สถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (API) ยังไม่ได้บังคับให้ต้องทดสอบเป็นการท่ัวไป แต่เน้นเฉพาะน้ํามันเครื่องท่ี
ระบุชั้นคุณภาพ SN ควบคู่กับการระบุคุณสมบัติด้านประหยัดพลังงาน (resource conserving) หรือ ตาม
มาตรฐาน IlSAC GF-5  ซ่ึงเป็นชั้นคุณภาพใหม่ล่าสุด เท่านั้น  

3.3  แนวโน้มการเปล่ียนถ่ายน้ํามันหล่อล่ืนในเครื่องยนต์ท่ีใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
ปัจจุบันการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค ท่ีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายใน

ด้านเชื้อเพลิง รวมท้ังการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้คุ้มค่าท่ีสุด  เดิมเพ่ือความม่ันใจ ผู้บริโภคมักจะเปลี่ยน
ถ่ายน้ํามันเครื่องในระยะสั้น ด้วยเห็นว่าจะช่วยบํารุงรักษาเครื่องยนต์ และขยายอายุการใช้งานโดยรวมของ
เครื่องยนต์ได้มากกว่า แต่กลุ่มท่ีอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมเห็นว่าไม่คุ้มค่า และสิ้นเปลือง ด้วยเหตุนี้จึงได้มี
ความพยายามท่ีจะศึกษา และทดสอบระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันหล่อลื่น ท่ีใช้กับเครื่องยนต์ท่ีใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ อย่างเหมาะสม 

การทดสอบคุณสมบัติของน้ํามันหล่อลื่นในเครื่องยนต์ท่ีใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
มักเป็นการทดสอบภาคสนาม (field test) ตามระยะทาง และเวลาท่ีกําหนด หลังจากนั้นนําน้ํามันเครื่องท่ี
เปลี่ยนถ่ายมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  โดยทดสอบคุณสมบัติท่ัวไป เช่น ค่าความหนืดท่ีเปลี่ยนแปลง  
(% Viscosity Increase)  การเพ่ิมข้ึนของจํานวนกรด (Acid Number) แนวโน้มการเกิดทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน และไนโตรเจน (Oxidation & Nitration) รวมท้ังการวัดค่าปริมาณโลหะจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 
ท่ีปนเป้ือนอยู่ในน้ํามันเครื่อง  ค่าต่างๆ เหล่านี้จะเป็นดัชนีชี้วัดท่ีบ่งบอกว่า น้ํามันเครื่องนั้นๆ ยังคงมี
คุณสมบัติท่ีจะสามารถปกป้องรักษาเครื่องยนต์ต่อไปได้อีกหรือไม่ การทดสอบโดยส่วนใหญ่พบว่าสามารถใช้
น้ํามันเครื่องต่อไปได้ในระยะมากกว่าท่ีผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะนํา ซ่ึงมักจะแนะนําให้เปลี่ยนถ่ายไว้ในระยะ
ก่อนท่ีเครื่องยนต์จะเกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตาม การบอกระยะการเปลี่ยนถ่ายอย่างชัดเจนนั้น ยังมี
ปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องอีก อาทิ ความแตกต่างของเครื่องยนต์ อัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิง ส่วนผสมระหว่าง
เชื้อเพลิงและอากาศ  ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และความสะอาดของเครื่องยนต์ รวมท้ังอายุการใช้งานของ
เครื่อง ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่อง  ปัจจัยเหล่านี้มีความสําคัญท่ีทําให้การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องมี
ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงจําเป็นท่ีจะต้องปรึกษาหารือ และได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์   

 

สํานักคุณภาพน้ํามนัเชื้อเพลิง  
กันยายน 2554 
 

(อ้างอิงจาก The 17 th Annual Fuels & Lubes Asia Conference ณ  สาธารณรัฐสิงคโปร์  วันท่ี 9 -11 มีนาคม  2554) 
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