
การพัฒนาสารเตมิแต่งในน า้มันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ และน า้มันพืน้ฐาน 

 

ตลาดสารเติมแต่ง และน า้มนัหล่อล่ืนพืน้ฐาน ปัจจบุนัอยู่ในสภาวะค่อนข้างตึงตวั เน่ืองจาก

ภาวะเศรษฐกิจของโลก ท่ีถดถอย หลายบริษัทต้องปรับตวั ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดขนาด

องค์กร ย้ายฐานการผลิต ควบรวมกิจการ ประกอบกับสถานการณ์ราคาน า้มันท่ีแพงขึน้ การเกิดภัย

ธรรมชาติในหลายๆ พืน้ท่ี ท าให้มีผลต่อการผลิตท่ีค่อนข้างจะตึงตวั ซึ่งสวนทางกับความต้องการใช้ท่ี

เพิ่มขึน้ โดยเฉพาะแนวโน้มการเติบโตทางเอเชียแปซิฟิค ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ ผลิตเน้นการ

พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพ (High Performance) เพ่ือให้ลกูค้า และผู้บริโภคได้ประโยชน์สงูสดุ  

สารเติมแต่งในน า้มันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ แนวโน้มการพัฒนาสารเติมแต่งในน า้มันเคร่ือง 

เปล่ียนจากการพฒันาสารชะล้างท าความสะอาด (Detergent) และสารประเภท ZnDTP (Zinc Dialkyl 

Dithiophosphate) ซึ่งเป็นสารเคมีท่ีมีคณุสมบตัิในการต้านการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน (Antioxidant) 

หรือสารป้องกันสนิม และการกัดกร่อน (Antirust and Anticorrosion) มาเป็นการพฒันาสารเติมแต่ง

ประเภทสารกระจายสิ่งสกปรก (Dispersant) และสาร Antioxidant มากขึน้ รวมทัง้เปล่ียนจากการพฒันา

สารเติมแตง่เฉพาะประเภท มาเป็นการพฒันาสารเติมแต่งรวมท่ีมีคณุสมบตัิิหลากหลาย (Multifunction) 

โดยในการผลิตน า้มนัเคร่ือง ผู้ผลิตไม่จ าเป็นต้องจดัหาสารเติมแต่งหลายประเภท แต่ใช้เป็นสารเติมแต่ง

เดียวแต่มีหลายคณุสมบตัิ (Addtive Package ) การพฒันาชัน้คณุภาพของน า้มนัเคร่ืองในระยะหลงั 

เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกับการพัฒนาชัน้คุณภาพในระยะแรก เช่น การพัฒนาชัน้

คณุภาพ API SA ถึง SG ใช้เวลาประมาณ 50 - 60 ปี แตก่ารพฒันาชัน้คณุภาพจาก SG ถึง SM ใช้เวลา

เพียง 16 ปี คือประมาณ 2 - 4 ปี ตอ่ชัน้คณุภาพ หรือการพฒันาชัน้คณุภาพ API CA ถึง CF-4 ใช้เวลา

ประมาณ 50 ปี แต่การพัฒนาชัน้คณุภาพ API จาก CF-4 ถึง CI-4 ใช้เวลาเพียง 12 ปี คือ 4 ปี ต่อชัน้

คณุภาพ  

น า้มนัหล่อล่ืนพืน้ฐาน (Base Oil) ส่วนใหญ่ได้มาจากน า้มนัปิโตรเลียม เรียกโดยทัว่ไปว่า 

น า้มนัแร่ สามารถจ าแนกได้ตามประเภทของไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ ชนิดพาราฟิน (Paraffins) ทัง้แบบโซ่ตรง 

และแบบสาขา ชนิดอะโรมาติก (Aromatic) และชนิดแนฟทีน (Naphthenes) หรือ แนพธานิค ซึ่งมี

โครงสร้างแบบวงแหวน เป็น Cycloparafins นอกจากนีส้ถาบนัปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American 



Petroleum Institute : API) ยงัแบง่กลุ่มน า้มนัหล่อล่ืนพืน้ฐานประเภทน า้มนัแร่ ตามคณุสมบตัิคา่ดชันี

ความหนืด คา่ก ามะถนั และปริมาณสารไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตวั ดงันี ้ 

กลุ่ม 1 ธาตกุ ามะถนั มากกว่า 0.03 ร้อยละโดยน า้หนกั เป็นต้นไป คา่ดชันี ความหนืด ตัง้แต ่

80 ถึงน้อยกว่า 120 วิธีการผลิตใช้ส่วนหนกัท่ีเหลือจากการกลัน่น า้มนัดิบ (Long Residue) ผ่านการกลัน่

สู ญ ญ า ก า ศ  แ ล ะ ผ่ า น ห น่ ว ย แ ย ก ไ ข 

  กลุ่ม 2 ธาตุก ามะถัน น้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.03 (ร้อยละโดยน า้หนัก) ค่าดชันีความหนืด 

ตัง้แต ่80 ถึงน้อยกว่า 120 ปริมาณสารอ่ิมตวั ตัง้แต ่90 ขึน้ไป (ร้อยละโดยน า้หนกั) วิธีการผลิต น าไขท่ีได้

จ า ก ก ลุ่ ม  1  ม า ผ่ า น ก า ร แ ต ก โ ม เ ล กุ ล  ( Hydrocracker)  

  กลุม่ 3 ธาตกุ ามะถนั น้อยกวา่ หรือเทา่กบั 0.03(ร้อยละโดยน า้หนกั) คา่ดชันีความหนืด ตัง้แต ่

120 ขึน้ไป ปริมาณสารอ่ิมตัว ตัง้แต่ 90 ขึน้ไป (ร้อยละโดยน า้หนักวิธีการผลิต เพิ่มกระบวนการ 

Hydroisomerization โดยเปล่ียนโครงสร้างโมเลกลุไฮโดรคาร์บอนชนิดพาราฟิน โซ่ตรง ให้เป็นโครงสร้าง

สาขา Isoparafins และ Cycloparafins ท่ีมีคา่ดชันีความหนืดสงู  

  การผลิตน า้มันหล่อล่ืนพืน้ฐานจากพลาสติกใช้แล้ว จากท่ีกล่าวมาข้างต้น น า้มันหล่อล่ืน

พืน้ฐานได้จากน า้มันดิบ หรือน า้มันปิโตรเลียมเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากความต้องการใช้ท่ีเพิ่มขึน้ จึงได้

คดิค้นการผลิตน า้มนัหลอ่ล่ืนพืน้ฐานจากแหลง่อ่ืน เชน่ จากก๊าซธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการเปล่ียนก๊าซ

เป็นของเหลว และน าของเหลวมาผา่นกระบวนการ Isomerization เปล่ียนโครงสร้างโมเลกลุให้เป็นไข หรือ 

wax เพ่ือน าไปผลิตน า้มนัหลอ่ล่ืนพืน้ฐานตอ่ไป แตเ่น่ืองจากเทคโนโลยี Gas to liquid ยงัมีข้อจ ากดัในด้าน

ต้นทุน และแหล่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งหากในอนาคตมีการใช้มากขึน้ ก็จะมีข้อจ ากดัในเร่ืองการจดัหา ดงันัน้ 

จงึจ าเป็นท่ีจะต้องมีการคิดค้นวตัถดุิบจากแหล่งอ่ืนทดแทนตอ่ไปอีก ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้วสัดุ

ประเภทพลาสติกมากขึน้ซึ่งพลาสติกเหล่านีเ้ป็นสารไฮโดรคาร์บอนประเภท Polyethylene ดงันัน้ เพ่ือเป็น

การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากพลาสติกใช้แล้ว Chevron จึงสนบัสนุนแหล่งเงินทุนให้มหาวิทยาลยั 

Kentucky ท าการวิจยั เพ่ือน าพลาสติกใช้แล้ว มาผลิตเป็นน า้มนัหล่อล่ืนพืน้ฐาน ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือก

หนึ่งท่ีจะน ามาเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตน า้มันหล่อล่ืนพืน้ฐานต่อไปในอนาคตได้ วิธีการคือการน า

พลาสติกใช้แล้วมาผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่า Pyrolysis เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเปล่ียนสาร

หนึ่งไปเป็นสารอ่ืน มากกว่า 1 สาร โดยใช้ความร้อน รวมถึงการใช้วิธี Isomerization โดยใช้ความร้อนด้วย 

ในท่ีนีเ้ป็นการเปล่ียนโมเลกุลของ Polyethyleneให้เป็นพาราฟินท่ีมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกับพาราฟินท่ีได้



จากกระบวนการ Isodewaxing วิธีการ Pyrolysis นีจ้ะมีต้นทุนต ่า ซึ่งในอนาคตจะได้มีการพัฒนา

กระบวนการร่วมกนัตอ่ไป  
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