บทความ เรื่อง
การพัฒนาชั้นคุณภาพน้ํามันหล่อลื่น สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
และเครื่องยนต์ดีเซล ตามมาตรฐาน API ในปี พ.ศ. 2553
การกําหนดมาตรฐานของน้ํามันหล่อลื่นมีหลากหลายค่าย อาทิ มาตรฐานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (API) มาตรฐานของผู้ผลิตยานยนต์ในทวีปยุโรป (ACEA) มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
(JASO) และมาตรฐานเฉพาะของผู้ผลิตเครื่องยนต์แต่ละชนิด (OEM) แต่ที่ใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลาย
ได้แก่ มาตรฐาน API ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2553 API มีการประกาศชั้นคุณภาพใหม่สําหรับน้ํามันเครื่อง
ที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ คือ API SN เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 สําหรับ
น้ํามันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ยังไม่มีการประกาศชั้นคุณภาพใหม่ แต่ API จะยุติการออก
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ (API Donut) สําหรับชั้นคุณภาพ CF-2 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
และ CF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 ตามมาตรฐาน API ผู้ผลิตน้ํามันเครื่องสามารถยื่นขอเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ (API Donut ) จาก API ได้ ซึ่งเมื่อ API ประกาศชั้นคุณภาพใหม่ (API Licensed)
ก็จะยุติการรับรองสําหรับบางชั้นคุณภาพเดิม (API Non-Licensed) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า API จะยุติ
การออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพแล้ว ผู้ค้าน้ํามันยังคงจําหน่ายน้ํามันเครื่องตามชั้นคุณภาพดังกล่าว
ได้ จนกว่าความต้องการใช้ในตลาดจะหมดไป เนื่องจาก API DONUT ไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับ แต่
สําหรับประเทศไทย เพื่อเป็นการกํากับดูแลคุณภาพน้ํามันเครื่องทั้งหมดให้สอดคล้องเหมาะสมกับการ
ใช้ ง านในประเทศ น้ํ า มั น เครื่ อ งที่ จํ า หน่ า ยในประเทศยั ง คงต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบ และแสดง
เลขทะเบียน ธพ. บนฉลาก ตั้งแต่ API SC และ CC ขึ้นไป
การพัฒนาชั้นคุณภาพ API สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
API SN เป็นชั้นคุณภาพใหม่ล่าสุดสําหรับน้ํามันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน API
ประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นการพัฒนาต่อจากชั้นคุณภาพ API SM โดยเพิ่มความสามารถ
ด้ า นการชะล้ า งทํ า ความสะอาดเครื่ อ งยนต์ (Detergency) และด้ า นการกระจายสิ่ ง สกปรก
(Dispersancy)
ด้านการชะล้าง น้ํามันเครื่อง API SN มีการประเมินผลการเกิดคราบเขม่าคาร์บอน
สะสมที่ลูกสูบ (Weighted Piston Deposits) ที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งหากเกิดคราบจับสกปรก (deposits)
มากเกิน จะทําให้ลูกสูบติดขัด ส่งผลต่อการทํางานของเครื่องยนต์ ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดลง และ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ด้านการกระจายสิ่งสกปรก น้ํามัน เครื่อง SN เข้มงวดในการวัด ค่าตมที่เ กิดขึ้นใน
เครื่องยนต์ และบริเวณกระเดื่องวาล์ว (Rocker Arm) การวัดค่าคราบจับสกปรกภายในเครื่องยนต์ และ
บริเวณเสื้อสูบ (Piston Skirt) วัดการติดขัดของแหวนลูกสูบ และการสึกหรอของลูกเบี้ยว ภายใต้
อุณหภูมิต่ํา ซึ่งจะช่วยควบคุมการสะสมของตม (sludge) และตะกอนได้มากขึ้น อันเป็นสาเหตุให้เกิด
การอุดตันในเครื่องยนต์ และน้ํามันเครื่องเปลี่ยนสภาพ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน API ได้จําแนกชั้นคุณภาพน้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์เบนซิน
4 จังหวะ ไว้ทั้งหมด 12 ชั้นคุณภาพ ได้แก่ SA , SB, SC, SD , SE , SF , SG , SH , SJ , SL ,
SM และล่าสุด SN

-2สรุปการพัฒนาชั้นคุณภาพของน้ํามันเครื่องตามมาตรฐาน API สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน
4 จังหวะ ดังตารางต่อไปนี้
ชั้นคุณภาพ
เบนซิน
SA

SB

SC

API
ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว
ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว
ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว
ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว
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ห้ามจําหน่าย ไม่มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพ และไม่ได้กําหนดการทดสอบทางเครื่องยนต์
ไว้ ชั้นคุณภาพนี้ไม่แนะนําแล้วสําหรับเครื่องยนต์เบนซินปัจจุบัน
ห้ามจําหน่าย ใช้กับเครื่องยนต์เบาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1930 มีสารเพิ่มคุณภาพเล็กน้อย
ในการป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อน ชั้นคุณภาพนี้ไม่แนะนําแล้ว
สําหรับเครื่องยนต์เบนซินในปัจจุบัน
ขอความ
เห็นชอบ

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

ขอความ
เห็นชอบ

ใช้กับเครื่องยนต์ปี ค.ศ. 1968 –1970 และบางรุ่นสําหรับปี 1971 มีการ
เติมสารเพิ่มคุณภาพมากกว่า SC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรักษา
ความสะอาด ป้ อ งกั น การสะสมของคราบเขม่ า กระจายสิ่ ง สกปรก
ป้องกันการสึกหรอ การเกิดสนิม และการกัดกร่อน

SE

ไม่ออก
ขอความ
เครื่องหมาย เห็นชอบ
รับรอง
คุณภาพแล้ว

ใช้กับเครื่องยนต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 และ 1971-1979 บางรุ่น มีการเติม
สารเพิ่มคุณภาพมากกว่า SC และ SD พัฒนาในด้านความต้านทานการ
รวมตัวกับออกซิเจน (Antioxidation) เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันสนิม
และการกัดกร่อน

SF

ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว
ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว

ขอความ
เห็นชอบ

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

ขอความ
เห็นชอบ

ประกาศใช้ปี ค.ศ 1988 เป็นช่วงปีที่มีการพัฒนาอย่างชัดเจน เนื่องจาก
ขณะนั้นเครื่องยนต์ถูกพัฒนาให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น การเผาไหม้จึง
ต้ อ งสมบู ร ณ์ ส่ ง ผลให้ อุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งยนต์ สู ง ขึ้ น น้ํ า มั น เครื่ อ งจึ ง
เสื่อมสภาพเร็ว ปัญหาที่พบคือการเกิดคราบเหนียว และตม ดังนั้นการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพน้ํ า มั น เครื่ อ งชั้ น คุ ณ ภาพนี้ จึ ง ต้ อ งป้ อ งกั น การเกิ ด
ตม (Sludge) ได้ ดี สารเติ ม แต่ ง ต้ อ งสามารถกระจายสิ่ ง สกปรก
(Dispersancy) ต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน และต้านทานการ
สึกหรอ

SD

SG

-3ชั้นคุณภาพ
เบนซิน
SH

API

ประเทศไทย

ปีที่เริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน

ไม่ออก
ขอความ
เครื่องหมาย เห็นชอบ
รับรอง
คุณภาพแล้ว

ประกาศใช้ปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) เริ่มเข้มงวดในเรื่องปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรั ส (P) ซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบของสาร Antiwear และ
Antioxidant แม้ว่าการพัฒนาสารเติมแต่งจําเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
ในด้านนี้ แต่ก็ต้องควบคุมปริมาณธาตุ P ไม่เกินร้อยละ 0.12 โดยน้ําหนัก
เนื่องจากธาตุ P จะไปขัดขวางประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ลด
มลพิษในไอเสีย (Catalytic Convertor) ที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตาม
มาตรฐานมลพิ ษ โดยกํ า หนดเฉพาะน้ํ า มั น เครื่ อ งชนิ ด ความหนื ด ใส
ในขณะนั้น ได้แก่ SAE 5W-30 และ 10W-30 เนื่องจากน้ํามันใสจะมี
โอกาสที่จะไหลลงไปเผาไหม้รวมกับน้ํามันเชื้อเพลิงได้ง่ายกว่า และธาตุ P
ก็จะปะปนออกมาทางท่อไอเสีย เข้าสู่อุปกรณ์กําจัดไอเสีย อย่างไรก็ตาม
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลดปริมาณธาตุ P มากเกินไป จนเกิดผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในด้านป้องกันการสึกหรอ จึงได้กําหนดอัตราขั้นต่ําไว้ไม่ให้
ต่ํากว่าร้อยละ 0.06 โดยน้ําหนัก

SJ

ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพ

ขอความ
เห็นชอบ

ประกาศใช้ปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) เป็นชั้นคุณภาพที่ผ่านการทดสอบ
ทางเครื่องยนต์เช่นเดียวกับ SG และ SH แต่ควบคุมการสะสมของคราบ
สกปรกในอุณหภูมิสูงมากกว่าและควบคุมปริมาณธาตุ P เข้มงวดขึ้น ไม่
เกินร้อยละ 0.10 โดยน้ําหนัก สําหรับชนิดความหนืดที่ใสขึ้น ได้แก่ SAE
0W-20 , 5W-20 , 5W-30 , 10W-30 จะสังเกตได้ว่าการพัฒนาชนิด
ความหนืดของน้ํามันเครื่องมีแนวโน้มที่ใสมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อการนําไปใช้กับ
เครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ประหยัดเชื้อเพลิง

SL

ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพ

ขอความ
เห็นชอบ

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

SM

ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพ

ขอความ
เห็นชอบ

SN

ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพ

ขอความ
เห็นชอบ

ประกาศใช้วันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547) เป็นชั้น
คุณภาพที่พัฒนาต่อมาจาก SL เพิ่มเติมการกําหนดค่ากํามะถัน ในด้าน
การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์กําจัดไอเสียเช่นกัน รวมทั้ง
พัฒนาคุณสมบัติด้านการระเหย การต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน
และการป้องกันการสึกหรอ
ประกาศใช้วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553) พัฒนาต่อจาก SM
โดยเพิ่ มความสามารถด้ า นการชะล้ า ง ทํ า ความสะอาดเครื่ องยนต์
(Detergency) มี ก ารประเมิ น ผลการเกิ ด คราบเขม่ า คาร์ บ อนสะสมที่
ลูกสูบ (Weighted Piston Deposits) ที่เข้มงวดขึ้น ต้านทานการ
กระจายสิ่งสกปรก (Dispersancy) และเข้มงวดในการวัดค่าตมที่เกิดขึ้น
ในเครื่องยนต์

-4การพัฒนาชั้นคุณภาพ API สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล
ที่ผ่านมา API ได้จําแนกชั้นคุณภาพสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลไว้ทั้งหมด 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 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 และ
CF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เนื่องจากเครื่องยนต์ Detroit Diesel 6V - 92TA ที่ใช้ทดสอบ
ชั้นคุณภาพ CF-2 และ Catterpilla 1M –PC ที่ใช้ทดสอบชั้นคุณภาพ CF หาได้ยากขึ้น API จึงได้ยุติ
การรับรองชั้นคุณภาพดังกล่าว รวมระยะเวลาประมาณ 16 ปี นับตั้งแต่ประกาศใช้ในปี พ. ศ. 2537
สรุปการพัฒนาชั้นคุณภาพน้ํามันเครื่องตามมาตรฐาน API สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล
ดังตารางต่อไปนี้
ชั้นคุณภาพ
ดีเซล
CA

CB

API

ประเทศไทย

ไม่ออก ห้ามจําหน่าย
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว
ไม่ออก ห้ามจําหน่าย
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว

ปีที่เริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน
ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา ปี ค.ศ. 1940 – 1950 สภาวะการ
ทํา งานเบาถึ งปานกลาง มี การเติ มสารเพิ่ มคุณภาพบ้า งเล็ กน้ อย ชั้ น
คุณภาพนี้ ไม่แนะนําแล้วสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน
ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา ปี ค.ศ.1949 – 1960 สภาวะการ
ทํางานเบาถึงปานกลาง มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพบ้างเล็กน้อย เพื่ อ
ป้องกันการกัดกร่อน มีสารชะล้าง และกระจายตะกอน ชั้นคุณภาพนี้
ไม่แนะนําแล้วสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบัน

CC

ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว

ขอความ ใช้ กั บ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลธรรมดา หรื อ ที่ ติ ด ระบบเพิ่ ม แรงอั ด อากาศ
เห็นชอบ ซูเปอร์ชาร์จ เทอร์โบชาร์จ ปี ค.ศ. 1961 ใช้กับทุกสภาวะการทํางาน
ปานกลาง ถึงหนักได้ มีคุณสมบัติป้องกันสนิม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ
ดีขึ้นเล็กน้อย

CD

ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว

CD II

ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว
ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว

ขอความ ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 ในสภาวะการทํางานหนัก
เห็นชอบ ความเร็วรอบสูงขึ้น และสามารถใช้กับน้ํามันดีเซลที่มีค่ากํามะถันสูงได้
น้ํามันเครื่องจึงต้องมีการพัฒนาคุณสมบัติด้านการป้องกันคราบสกปรก
ชะล้าง และกระจายเขม่าได้ดี รวมทั้งป้องกันการสึกหรอ และการกัด
กร่อน
ขอความ สมรรถนะเทียบเท่า CD แต่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลสองจังหวะ
เห็นชอบ ประกาศปี ค.ศ. 1987

CE

ขอความ ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลปี ค.ศ. 1983 น้ํามันเครื่องชั้นคุณภาพนี้พัฒนาขึ้น
เห็นชอบ เพือ่ รองรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่มีกําลังมากขึ้น อาจติดซูเปอร์ชารจ์
หรือเทอร์โบชาร์จ สภาพการทํางานหนัก ภายใต้ความเร็วรอบต่ํา ภาระ
สูง (high load) โดยเพิ่มคุณสมบัติการรวมตัวกับออกซิเจน ป้องกันการ
เกิดคราบเขม่า ลดการสึกหรอ และเพิ่มการทดสอบกับเครื่องยนต์หนัก
อาทิ Catterpilla , Mack และ Cummins

-5จะเห็นว่าการพัฒนาชั้นคุณภาพน้ํามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์ดีเซล จาก CC มาเป็น
CE เป็นไปอย่างช้าๆ ระยะเวลาการพัฒนา ถึง 22 ปี ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลในช่วงแรกๆ เป็น
แบบพื้นฐานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน เน้นความทนทานมากกว่า กําลังเครื่องไม่สูงมาก จํานวนรอบการทํางาน
น้อย จึงไม่ต้องการน้ํามันเครื่องที่ดีนัก แต่หลังจากนั้นเครื่องยนต์ดีเซลมีความทันสมัย เน้นเพิ่มกําลัง
และจํานวนรอบสูงขึ้น จึงเริ่มมีการพัฒนาน้ํามันเครื่องให้รองรับกับสภาวะการใช้งานที่หนักขึ้น
ชั้นคุณภาพ
ดีเซล
CF-4

API

ประเทศไทย

ไม่ออก
ขอความ
เครื่องหมาย เห็นชอบ
รับรอง
คุณภาพแล้ว
(30 มิ.ย. 51)

CF-2

ไม่ออก
ขอความ
เครื่องหมาย เห็นชอบ
รับรอง
คุณภาพแล้ว
( 1 ก.พ. 53)

CF

ไม่ออก
ขอความ
เครื่องหมาย เห็นชอบ
รับรอง
คุณภาพ
(ในวันที่ 30
ธ.ค. 53)

ปีที่เริ่มใช้ และคุณสมบัติการใช้งาน
ประกาศใช้ปี ค.ศ.1990 พัฒนาขึ้นแทนชั้นคุณภาพ CE เน้นสําหรับ
เครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเร็วรอบสูง บรรทุกหนัก และวิ่งระยะไกล
มีคุณสมบั ติ พิเ ศษในการควบคุ มความสิ้ น เปลื องของน้ํา มั น เครื่ อง
และควบคุมคราบสกปรกที่ลูกสูบเข้มงวดกว่า CE แต่ API ก็ได้ยุติ
การออกเครื่องหมายรับรองสําหรับชั้นคุณภาพนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 30
มิถุนายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) เนื่องจากสามารถใช้น้ํามันเครื่อง
ชั้นคุณภาพที่สูงกว่าแทนได้
ประกาศใช้ปี ค. ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) ใช้แทน CD II สําหรับ
เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ ที่ใช้งานทั่วไป สามารถป้องกันการเกิด
รอยขี ด ข่ ว นในกระบอกสู บ แหวนลู ก สู บ ป้ อ งกั น การเกิ ด คราบ
สกปรกได้ดี ปัจจุบัน API ได้ยุติการออกเครื่องหมายรับรองสําหรับ
ชั้นคุณภาพนี้แล้ว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากเครื่องยนต์
Detroit Diesel 6V - 92T และอะไหล่ชิ้นส่วนที่ใช้ทดสอบ จัดหาได้
ยากขึ้น
ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) เพื่อทดแทน CD โดย
สามารถใช้ กั บ เครื่ อ งยนต์ ดี เ ซลที มี ห้ อ งเผาไหม้ แ บบ Indirect
Injection เครื่องยนต์ดีเซลธรรมดา ติดเทอร์โบชาร์จ หรือซูเปอร์
ชารจ์ และสามารถใช้ได้กับน้ํามันดีเซล ทั้งที่มีค่ากํามะถันต่ํา และสูง
กว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ําหนัก มีคุณสมบัติควบคุมการเกิดคราบ
สกปรกที่ลูกสูบ ป้องกันการสึกหรอ และการกัดกร่อนของแบริ่งได้ดี
โดยเฉพาะแบริ่งที่มีทองแดงผสมอยู่ ทั้งนี้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553
API จะยุ ติ ก ารออกเครื่ อ งหมายรั บ รองสํ า หรั บ ชั้ น คุ ณ ภาพนี้
เนื่องจากเครื่องยนต์ Catterpilla 1 M–PC และอะไหล่ชิ้นส่วนที่ใช้
ทดสอบ จัดหาได้ยากขึ้น

-6ชั้นคุณภาพ
ดีเซล
CG-4

API
ไม่ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพแล้ว

ประเทศไทย

ปีที่เริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน

ขอความ
เห็นชอบ

ประกาศใช้ปี ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้
งานหนัก ความเร็วรอบสูง สามารถใช้กับน้ํามันดีเซลที่มีค่ากํามะถันสูง
มีคุณสมบัติลดคราบสกปรกที่ลูกสูบเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง ป้องกัน
การสึ ก หรอ และกั ด กร่ อ น ป้ อ งกั น การรวมตั ว กั บ ออกซิ เ จน และ
ควบคุมการสะสมของเขม่า น้ํามันเครื่องชั้นคุ ณภาพนี้ถูกพัฒนาขึ้ น
สําหรับเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานมลพิษไอเสียปี ค.ศ. 1994 สามารถ
ใช้แทน CD, CE, และ CF-4 ได้ แต่ปัจจุบัน API ได้ยุติการออก
เครื่องหมายรับรองสําหรับชั้นคุณภาพนี้แล้วตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม
ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)

(31 ส.ค. 52)

CH-4

ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพ

ขอความ
เห็นชอบ

ประกาศใช้เดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) สามารถใช้กับ
น้ํามันดีเซลที่มีค่ากํามะถันสูง เพิ่มประสิทธิภาพจาก CG-4 ในด้านการ
ควบคุ ม การกระจายเขม่ า ลดคราบสกปรกที่ ลู ก สู บ เมื่ อ ใช้ ง านที่
อุณหภูมิสูง น้ํามันชั้นคุณภาพนี้ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับเครื่องยนต์ที่ผ่าน
มาตรฐานมลพิษไอเสียปี ค.ศ. 1998 สามารถใช้แทนน้ํามันมาตรฐาน
CD, CE, CF-4 และ CG-4 ที่ API Non-Licensed ได้

CI-4

ออก
เครื่องหมาย
รับรอง
คุณภาพ

ขอความ
เห็นชอบ

ประกาศใช้วันที่ 5 กันยายน ค.ศ.2002 (พ.ศ. 2545) น้ํามันเครื่อง
ชั้นคุณภาพนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมรับมาตรฐานมลพิษ ปี ค.ศ. 2004
เนื่องจากสถาบันสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (EPA) ได้
กําหนดมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดขึ้น โดยลดปริมาณก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ ลงครึ่งหนึ่งจากปี ค. ศ. 1998 ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้อง
ติดตั้งระบบกําจัดไอเสีย EGR (Exhaust Gas Recirculation) ซึ่งเป็น
ระบบที่นําไอเสียไปหมุ นเวียนใหม่ เพื่อลดส่ วนผสมระหว่างอากาศ
และไอดี เพื่อลดปริมาณออกซิเจน และอุณหภูมิการเผาไหม้ลง ส่งผล
ให้การรวมตัวระหว่างไนโตรเจน และออกซิเจนลดลงด้วย แต่การนํา
ไอเสี ย มาหมุ น เวี ย นใหม่ เป็ น การนํ า ความร้ อ นเข้ า สู่ ร ะบบ ทํ า ให้
น้ํามันเครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้น เขม่าสะสมมากขึ้น และเสื่อมสภาพเร็ว
ดั งนั้ น จึ ง มี การปรั บ ปรุ งคุ ณสมบั ติ ด้ า นการชะล้ า ง ทํ า ความสะอาด
รักษาความสะอาดบริเวณลูกสูบและร่องแหวน ให้ดีขึ้น ควบคุมการ
กระจายเขม่า นอกจากนี้ยังต้องสามารถต้านกรดที่เกิดจากกํามะถันใน
น้ํามันเชื้อเพลิง อย่างเพียงพอ จึงจะป้องกันการกัดกร่อนได้ รวมทั้ง
ป้ อ งกั น การสึ ก หรอที่ เ กิ ด จากการขั ด สี บ ริ เ วณชุ ด ขั บ เคลื่ อ นวาล์ ว
(Valve train) มีเสถียรภาพต่ออุณหภูมิการใช้งาน ทั้งสูงมากและต่ํา
มาก ทั้งคงความหนืดได้ดีตลอดอายุการใช้งาน

-7ชั้นคุณภาพ API
ประเทศไทย
ปีที่เริ่มใช้ และ คุณสมบัติการใช้งาน
ดีเซล
CI-4
ออก
ขอความ ประกาศใช้เดือนกันยายน ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547)
เหมาะกับ
PLUS
เครื่องหมาย เห็นชอบ เครื่องยนต์ท่ีติดตั้ง EGR เช่นเดียวกัน CI-4 แต่ปรับปรุงในเรื่องการ
รับรอง
กระจายเขม่า และต้านทานการเพิ่มขึ้นของความหนืด
คุณภาพ
CJ-4
ออก
ขอความ ประกาศใช้เดือนกันยายน ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) มีการกําหนดอัตรา
เครื่องหมาย เห็นชอบ สูงต่ําของปริมาณธาตุกํามะถัน S ธาตุฟอสฟอรัส P และปริมาณเถ้า
รับรอง
เพิ่มเติม เพื่อปกป้องอุปกรณ์กําจัดมลพิษที่ติดตั้งมากับยานยนต์ เพื่อ
คุณภาพ
รองรับมาตรฐานมลพิษที่เข้มงวดขึ้น
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาชั้นคุณภาพของน้ํามันเครื่องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสําคัญที่มี
ส่ ว นผลั ก ดั น ได้ แ ก่ มาตรฐานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ข้ ม งวดขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ย านยนต์
นอกจากนี้การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค อาทิ การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ก็มีส่วนสําคัญต่อ
การพัฒนาคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องให้ไปในทิศทางเดียวกันด้วย

สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง
พฤศจิกายน 2553

