
บทความ เรื่อง การพัฒนาน้ํามันหล่อล่ืนสําหรับเครื่องยนต์ท่ีใช้ไบโอดีเซลเป็นเช้ือเพลิง 

  การเผาเชื้อเพลิงท่ีมาจากซากของสิ่งมีชีวิต  เช่น  น้ํามันเชื้อเพลิงและถ่านหิน จะทําให้เกิด   
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท้ังในชั้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศ  เพราะไฮโดรคาร์บอนท่ีถูกเผาจะเปลี่ยนเป็น     
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเพ่ิมข้ึนจะทําให้อุณหภูมิของผิวโลก 
และชั้นบรรยากาศสูงข้ึนด้วย  ดังนั้น  ไบโอดีเซลจึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิง       
เพ่ือลดภาวะโลกร้อน  เนื่องจากไบโอดีเซลผลิตจากน้ํามันพืชเม่ือเกิดการเผาไหม้จะไม่ทําให้ปริมาณของ          
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมข้ึน  และจากความต้องการท่ีจะลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ  
จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลข้ึน เรียกว่าระบบคอมมอนเรล  หรือระบบจ่ายน้ํามัน  
แบบรางร่วม  ซ่ึงสามารถช่วยลดปริมาณมลพิษ  ช่วยประหยัดน้ํามัน  และสร้างกําลังงานอย่างต่อเนื่อง   

  ระบบคอมมอนเรลสามารถฉีดเชื้อเพลิงยืดหยุ่นได้ตามสภาวะการทํางานท่ีเหมาะสม          
ท่ีประมวลได้จากหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control Unit ; ECU)  โดย ECU ของเครื่องยนต์
สามารถรับรู้สภาวะการทํางานของเครื่องยนต์ได้จาก  Sensor  ต่างๆ  เช่น  ปริมาณออกซิเจนในไอเสีย  
แรงดันในรางร่วม  คันเร่ง  เป็นต้น  ในปัจจุบันมีการออกแบบให้มีการฉีดแบบหลายครั้ง (Multiple-Injection)  
บริษัทผู้ผลิตระบบเชื้อเพลิงรถยนต์สามารถผลิต ECU ให้ควบคุมการฉีดสูงสุดได้ถึง ๕ ครั้ง ต่อ ๑ รอบ  การทํางาน  
ซ่ึงแตกต่างจากระบบเชื้อเพลิงรุ่นเก่าท่ีฉีดน้ํามันได้เพียง ๑ ครั้ง  โดยมีลําดับการฉีดน้ํามัน  ดังนี้ 

  ครั้งท่ี ๑  เป็นการฉีดล่อ (Pilot Injection) เป็นส่วนท่ีช่วยให้เชื้อเพลิงส่วนแรกผสมกับ  
อากาศได้ดี 
  ครั้งท่ี ๒  เป็นการฉีดเตรียม (Pre-Injection)  เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นของเชื้อเพลิงในการเริ่ม
การเผาไหม้ส่วนแรก 
  ครั้งท่ี ๓  การฉีดเชื้อเพลิงหลัก (Main-Injection)  เป็นการฉีดเพ่ือควบคุมสภาวะการทํางาน
ของเครื่องยนต์ตามคันเร่ง 
  ครั้งท่ี ๔  After-Injection  เป็นการฉีดเพ่ือเผาเขม่าหรืออนุภาคคาร์บอนส่วนสุดท้ายเพ่ือให้มี
การเผาไหม้สมบูรณ์ท่ีสุด 
  ครั้งท่ี ๕  เป็นการฉีดเพ่ือควบคุมอุณหภูมิและคุณภาพของไอเสีย (Post-Injection)  การฉีด
ครั้งนี้  ในบางจังหวะ ECU จะสั่งให้ฉีดเพ่ือเผาไหม้อนุภาคคาร์บอนท่ีตกค้างอยู่ในอุปกรณ์ดักกรองเขม่า       
ในน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (Diesel Particulate Filter; DPF)  ซ่ึงในข้ันตอนนี้อาจจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปผสม
น้ํามันหล่อลื่นได้  และเนื่องจากคุณสมบัติของไบโอดีเซลมีจุดเดือดสูงกว่าน้ํามันดีเซล  จะเกิดการสะสมใน
น้ํามันหล่อลื่นมีผลทําให้ประสิทธิภาพด้านการชะล้าง  ทําความสะอาดของน้ํามันหล่อลื่นลดลง  ดังนั้น บริษัท 
Idemitsu Kosan จํากัด  ประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายน้ํามันหล่อลื่น  จึงได้พัฒนาสารเพ่ิม
คุณภาพน้ํามันหล่อลื่นสําหรับเครื่องยนต์ท่ีใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง และ ทําการศึกษาผลกระทบของ         
ไบโอดีเซลท่ีมีต่อน้ํามันหล่อลื่น  โดยการผสม ๑๐ % (โดยน้ําหนัก) ของ B๑๐๐ (Rapeseed Methyl Ester ; 
RME) ลงไปในน้ํามันหล่อลื่น  รวมท้ังผลของสารเพ่ิมคุณภาพดังกล่าว  ซ่ึงในการทดสอบจะใช้น้ํามันหล่อลื่น
สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลตามมาตรฐาน  JASO (Japan Automotive Standard Organization) ชั้นคุณภาพ 
DH-๒  SAE ๑๐W-๓๐  โดยแบ่งเป็น  ๔  ตัวอย่าง  ดังนี้ 

 



-๒- 

  - ตัวอย่างท่ี ๑  น้ํามันหล่อลื่นมาตรฐาน JASO DH-๒ 
  - ตัวอย่างท่ี ๒  น้ํามันหล่อลื่นมาตรฐาน JASO DH-๒ ผสมน้ํามันดีเซล 
  - ตัวอย่างท่ี ๓  น้ํามันหล่อลื่นมาตรฐาน JASO DH-๒ ผสมไบโอดีเซล ๑๐ % 
  - ตัวอย่างท่ี ๔  น้ํามันหล่อลื่นมาตรฐาน JASO DH-๒ ผสมไบโอดีเซล ๑๐ % และ New 

Additive  (สารเพ่ิมคุณภาพท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับใช้กับเครื่องยนต์ท่ีใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง) 

  จากนั้น นํามาทดสอบทางเครื่องยนต์ (JASO detergency Test) และทดสอบในห้อง 
ปฏิบัติการโดยวิเคราะห์ค่าความเสถียรต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation Stability) , คุณสมบัติด้าน
การต้านทานการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) , การต้านทานการเกิดสิ่งสกปรก , การต้านการกัดกร่อน
ทองแดงและตะก่ัว , การต้านทานการสึกหรอ  รวมถึงการทดสอบท่ีมีต่อชิ้นส่วนของเครื่องยนต์  แล้วนําผลการ
ทดสอบมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ  ได้ผลดังนี้ 

  (๑) ผลทดสอบทางเครื่องยนต์ (JASO detergency Test)  พบว่า ตัวอย่างท่ี ๓  (น้ํามันหล่อลื่น 
ท่ีมีไบโอดีเซลผสม ๑๐%) จะมีค่าความหนืด , ค่าความเป็นกรด  และปริมาณกากคาร์บอน มากกว่าน้ํามัน    
หล่อลื่นท่ีไม่มีไบโอดีเซลผสม  นอกจากนี้ค่า Oxidation Stability , คุณสมบัติด้านการต้านการกัดกร่อน และ 
คุณสมบัติด้านการชะล้างลดลงด้วยเช่นกัน  แสดงว่า  น้ํามันหล่อลื่นท่ีมีไบโอดีเซลผสม ๑๐ % จะมีผลกระทบ
ต่อคุณสมบัติของน้ํามันหล่อลื่น 

  (๒) ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่า ตัวอย่างท่ี ๓ (น้ํามันหล่อลื่นท่ีมีไบโอดีเซลผสม   
๑๐ %)  จะมีค่าความหนืด , ค่าความเป็นกรด และปริมาณกากคาร์บอน  มากกว่าตัวอย่างท่ี ๑ และ ๒        
ส่วนคุณสมบัติด้านการต้านทานการสึกหรอมีค่าใกล้เคียงกัน  และค่า Oxidation Stability , คุณสมบัติด้าน
การต้านทานการเกิด NOx , คุณสมบัติด้านการต้านทานการเกิดสิ่งสกปรก และคุณสมบัติด้านการต้านทาน
การกัดกร่อนทองแดงและตะก่ัวลดลง  แสดงว่า  น้ํามันหล่อลื่นท่ีมีไบโอดีเซลผสม ๑๐ %  มีผลกระทบต่อ
คุณสมบัติของน้ํามันหล่อลื่นเช่นเดียวกัน 

  (๓) เม่ือเปรียบเทียบการทดสอบระหว่างตัวอย่างท่ี ๓ (น้ํามันหล่อลื่นท่ีมีไบโอดีเซลผสม    
๑๐ %) และตัวอย่างท่ี ๔ (เติม New Additive)  พบว่า  คุณสมบัติต่างๆ ข้างต้นดีข้ึน  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการเติม 
New Additive สามารถลดผลกระทบของไบโอดีเซลท่ีมีต่อคุณสมบัติของน้ํามันหล่อลื่นได้ 

  สรุปได้ว่า  ถึงแม้ว่าน้ํามันหล่อลื่นที่มีไบโอดีเซลผสมในอัตราส่วน ๑๐ % จะทําให้ค่า 
Oxidation Stability , คุณสมบัติด้านการต้านทานการเกิด NOx , การต้านทานการเกิดสิ่งสกปรก , การ
ต้านทานการสึกหรอ , การต้านการกัดกร่อน  และความสะอาดของลูกสูบของน้ํามันหล่อลื่นลดลงก็ตาม  
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสารเพ่ิมคุณภาพท่ีสามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้  การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้าง
ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาคุณภาพของน้ํามันหล่อลื่นให้มีความเหมาะสม  สําหรับการใช้ไบโอดีเซลในอัตรา
ส่วนสูงๆ เป็นเชื้อเพลิงในอนาคต  ซึ่งในด้านน้ํามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้มีการพัฒนาสารเพิ่มคุณภาพ
น้ํามันหล่อลื่นให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  อย่างไรก็ตาม  การเลือกใช้น้ํามันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับ
เครื่องยนต์  สามารถดูได้จากคู่มือประจํารถ หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และต้องเป็น 

 



-๓- 

น้ํามันหล่อลื่นท่ีได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน  ซ่ึงการใช้น้ํามันหล่อลื่นท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับ
เครื่องยนต์ จะทําให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
เครื่องยนต์ได้ 
   
 

 
 

สํานักคุณภาพน้ํามันเชื้อเพลิง 
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