
 

 
แนวโนมการพัฒนาน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน (Base Oil) ท่ีใชในการผลิตน้ํามันเครื่อง 

ในการผลิตน้ํามันหลอลื่นสําหรับเครื่องยนต (น้าํมันเครื่อง) องคประกอบทีส่ําคัญไมนอยไปกวา
สารเพ่ิมคุณภาพ ไดแก น้ํามันหลอลืน่พื้นฐาน ซึง่เปนสวนผสมทีมี่อยูในน้ํามันเครือ่งประมาณรอยละ 80-90 
น้าํมันหลอลื่นพื้นฐานตองมีความหนืด หรือความขนใสเพียงพอที่จะเกิดเปนฟลมน้ํามันที่มีความหนา
เหมาะสม เพื่อปกปองชิน้สวนเครือ่งยนตทีเ่ปนผิวโลหะไมใหเกิดการเสียดสีกัน มีอัตราการระเหยต่าํ ทนตอ
ความรอน ตานทานการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน สามารถละลายสารเพิม่คุณภาพตางๆ ไดดี แตตองไม
เกิดปฏิกิริยา หรือทําใหผิวโลหะ ยาง วงแหวน ขอตอตางๆ ท่ีเปนชิ้นสวนของเครื่องยนตเกิดความเสียหาย ท่ี
ผานมาจึงมีการพัฒนาการผลิตน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานใหมีคุณภาพสูงข้ึน  

 

ประเภทของน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน  จําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก  
1. น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานจากปโตรเลียม (Petroleum Basestock) หรือน้ํามันแร 

(Mineral Oil) ซึง่ไดจากการนําสวนหนักทีเ่หลือจากการกลัน่น้ํามันดิบทีเ่รียกวา Long Residue มากลั่น
ใหมโดยใชหนวยกลั่นแบบสุญญากาศ และปรับปรุงใหมีคุณภาพดีข้ึน 

2. น้ํามันหลอลืน่พื้นฐานสังเคราะห (Synthetic Base Oil) ไดมาจากผลิตภัณฑทาง    
ปโตรเคมี ซ่ึงโดยพ้ืนฐานแลวก็มาจากน้ํามันดิบตามธรรมชาติเหมือนกัน แตตางกันทีก่ระบวนการผลิตโดยทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารประกอบไฮโดรคารบอน จึงเรียกวา การสังเคราะห น้ํามันท่ี
สังเคราะหไดจะมีคุณสมบัติเฉพาะ มีความคงตัว และบริสุทธิก์วาน้าํมันแร เนือ่งจากตานการทําปฏิกิริยากับ
ออกซิเจน และควบคุมการเกิดคราบสกปรกไดดี  จึงยืดอายุการใชงานของน้าํมันเครือ่ง ลดการสิน้เปลือง
เนือ่งจากการระเหยต่าํ  สามารถใชงานไดดีในชวงอุณหภูมิที่กวางขึ้น เนือ่งจากมีคาดัชนีความหนืดสูง แตก็
นํามาซ่ึงคาการผลิต และการลงทุนท่ีสูงข้ึนดวย น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานสังเคราะหมีหลายชนิด ทีน่ิยมใชไดแก 
Polyalphaolefins (PAO)  

การแบงกลุมน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน สถาบันปโตรเลียมแหงสหรัฐอเมริกา (American 
Petroleun Institute : API)  ซ่ึงเปนสถาบันที่กําหนดมาตรฐานน้าํมันหลอลื่นไดจําแนกชั้นคุณภาพของ
น้ํามันเครื่อง และกําหนดหลักเกณฑการทดสอบทางเครือ่งยนต ไดแบงกลุมของน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน
ออกเปน 5 กลุม ดังนี้ กลุม 1 กลุม 2 และ กลุม 3 ไดมาจากการนํา Long Residue จากน้ํามันดิบมากลัน่
ใหม และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ โดยแบงตามคุณสมบัติคาดัชนีความหนืด (Viscosity Index) 
ปริมาณธาตุกํามะถัน และปริมาณสารไฮโดรคารบอนอ่ิมตัว กลุม 2 และ กลุม 3 มีความบริสุทธิส์ูงกวากลุม 
1 เนื่องจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแตกตางกัน กลุม 4 เปนน้ํามันหลอลืน่พื้นฐานที่ไดจากการ
สังเคราะห : PAO และกลุม 5 เปนประเภทเอสเทอร รวมถึงน้าํมันหลอลืน่พืน้ฐานอื่นๆ ทีไ่มไดจัดอยูในกลุม
ท่ีกลาวมาขางตน   ดังนี้ 
 

กลุมแบงตาม 
API 

ปริมาณธาตุกํามะถัน 
(รอยละโดยน้ําหนัก) 

คาดัชนีความหนืด 
(Viscosity Index : VI) 

 ปริมาณสารอ่ิมตัว 
(รอยละโดยน้ําหนัก) 

กลุม 1 > 0.03  และ  80 < VI < 120 และ 
/หรือ 

> 90 

กลุม 2 < 0.03 และ 80 < VI < 120 และ > 90 
กลุม 3 < 0.03 และ  > 120 และ > 90 
กลุม 4 PAO 
กลุม 5 เอสเทอร และอ่ืนๆ 
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การใชน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐานกลุมตางๆ  ปจจุบันการใชกลุม 1 และ PAO ลดลง แตการใช
กลุม 2 และกลุม 3 เพิ่มขึ้น การผลิตน้าํมันเครื่องทัว่ไป มีการใชกลุม 2 แทนกลุม 1 เพือ่ตอบสนองตอการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ สําหรับการผลิตน้ ํามันเครื ่องสังเคราะห นํากลุ ม 3 มาใชแทน PAO แมวา
น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานกลุม 3 จะไดมาจากการกลั่นน้าํมันปโตรเลียม แตจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 
ทําใหกลุม 3 มีคุณสมบัติดีเกือบเทียบเทา PAO และมีขอเดนดานการละลายเขากับสารเติมแตงไดดีกวา 
เนื่องจากมีความเปนขั้วสูง นอกจากนี้ยังสามารถนําไปผลิตน้ํามันเครื่องสังเคราะหที่มีความหนืดสูง เชน  
15W-40 , 20W-50 ได ในขณะที่ PAO จะใชผลิตน้าํมันเครือ่งที่ใสกวา เชน 0W-30, 5W-40 เปนตน      
จากเหตุผลขางตน จึงสงผลใหมีการสรางโรงกลั่นเพ่ือผลิตน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานกลุม 2 และ กลุม 3 มากข้ึน  
อาทิ  SK LUBRICANT ในประเทศเกาหลี สําหรับประเทศไทยมีเฉพาะการผลิตน้าํมันหลอลืน่พืน้ฐานกลุม 1 
เทานั้น ไดแก บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

การพัฒนาน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐานในอนาคต มีแนวโนมท่ีจะผลิตน้ํามันหลอลืน่พื้นฐานจาก
GTL (Gas to Liquid) และ Renewable Base Oil  เพื่อเปนทางเลือกเชนเดียวกับทีใ่ชในการผลิตน้าํมัน
เชือ้เพลิง แตในเชิงพาณิชย GTL เปนความจริงที่ใกลเคียงกวา เนื่องจาก Renewable Base Oil เปน
สารอินทรียท่ีมาจากธรรมชาติ ความคงตัวมีนอย ซ่ึงตองศึกษาตอไปอีกในอนาคต  

GTL เปนผลิตภัณฑที่สังเคราะหจากกาซธรรมชาติ ไดไฮโดรคารบอนที่มีคุณภาพสูง โดยแยก
โมเลกุลกาซธรรมชาติออกจากกัน และมาเรียงใหเปนโมเลกุลท่ียาวข้ึนใหคลายกับน้าํมันหลอลืน่พืน้ฐานที่ได
จากการกลั่นปโตรเลียม แตจะมีความบริสุทธิ์กวา เนื่องจากไมมีสารปนเปอน เชน อะโรเมติก กํามะถัน และ
โลหะ จึงสามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑทีมี่คุณสมบัติพิเศษกวาได ซึง่สามารถนํามาใชโดยตรง หรือผสม
กับน้าํมันหลอลื่นพื้นฐานที่มีคุณภาพต่าํกวา ในการจัดเรียงโมเลกุลใหม มักใหอยูในรูปของ ISO paraffins  
เนื่องจากมีคาดัชนีความหนืดสูง การไหลดีทีอุ่ณหภูมิต่ ํา และตานทานตอการเกิดออกซิเดชันไดดี หลาย
บริษัทจงึใหความสนใจในการพัฒนา และผลิต GTL อาทิ  Shell  BP  Amoco Exxonmobil เปนตน จาก
การทดสอบ IIIF ซึ่งเปนการทดสอบการเกิดออกซิเดชั่น ท้ังการประหยัดน้าํมันเชือ้เพลิง มีแนวโนมวา GTL 
ใหประสิทธิภาพดีกวาเมื่อเทียบกับ กลุม 3 และ PAO แตอยางไรตาม การนําน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานแหลง
ใหมๆ  มาใช ยังจําเปนท่ีจะตองพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการทดสอบ ทางเครื่องยนต รวมทัง้เกณฑการรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ เชน Base Oil Interchangeability Guidelines (BOI) โดยอาจมีการเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสมตอไป   

 
                  ……………………………………………….. 
 

 สํานักคุณภาพน้ํามันเช้ือเพลิง 
        กรมธุรกิจพลังงาน  

สิงหาคม 2555 
 
 
 
 
 
 
 ( ท่ีมา :  Infineum Trend 2012 ,  Base oil Conference , Engine Oil  Licensing and Certification System API   
            1509, www.machinerylubrication.com) 
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