สาระน่ารู้ เรื่อง “หัวเชื้อน้้ามันดีเซล” จ้าเป็นหรือไม่
ผู้ใช้รถส่วนใหญ่เมื่อไปเติมน้้ามันตามปั๊ม หรือไปร้านอะไหล่ยนต์ มักพบว่ามีหัวเชื้อน้้ามัน
ดีเซลวางจ้าหน่ายอยู่ มากมายหลากหลายยี่ห้อ หรือบางครั้งท่านก็อาจเคยได้ ยินได้เห็นบทสัมภาษณ์หรือ
โฆษณาทางสื่ อต่างๆ ที่กล่ าวอ้างว่าน้้ามั นดีเซลที่จ้าหน่ายในประเทศไทยมีส่ ว นผสมของไบโอดีเซล จึง
จ้าเป็นต้องเติมหัวเชื้อใส่ลงไปในน้้ามันเพิ่มเติม ซึ่งในเอกสารสาระน่ารู้นี้จะช่วยให้ความกระจ่างว่าหัวเชื้อ
น้้ามันดีเซลคืออะไร และมีความจ้าเป็นที่จะต้องซื้อหามาใช้หรือไม่
ประเภทของสารเติมแต่งในน้้ามันดีเซล
ก่อนอื่นขออธิบายว่าโดยปกติผู้ผลิตน้้ามันมีการเติมหัวเชื้อหรือที่เรียกในวงการว่าสารเติมแต่ง
ลงในน้้ามันอยู่แล้ว โดยในอดีตมักเติมในน้้ามันกลุ่มเบนซิน (น้้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ) แต่การเติมสาร
เติมแต่งในน้้ามันดีเซลเพิ่งจะเริ่มมาเป็นที่นิยมเมื่อไม่นานมานี้ โดยมีปัจจัยผลักดันที่ส้าคัญ คือ การที่ผู้ค้าน้้ามัน
ต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด หรือกล่าวง่ายๆ คือ ต้องการเพิ่มยอดขายนั่นเอง
คราวนี้ก็ถึงเวลามาท้าความรู้จักว่า หั ว เชื้อ น้้ามันดีเซล หรือสารเติมแต่งในน้้ามันดีเซล
มีอะไรบ้าง ซึ่งสารเติมแต่งสามารถแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. สารเติมแต่งเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ได้แก่ สารเพิ่มค่าซีเทน สารเติม
แต่งประเภทชะล้างท้า ความสะอาด และสารเพิ่มคุณสมบัติ การหล่อลื่น ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเติม
สารเติมแต่งจะแสดงผลในห้วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน เช่น
 สารเพิ่มค่าซีเทน จะเห็นประโยชน์จากการเติมได้ในทันที โดยสารเพิ่มค่าซีเทนจะ
ท้ า ให้ น้ า มั น มี ค่ า ซี เ ทนสู ง ขึ้ น สามารถเผาไหม้ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น จึ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
เครื่องยนต์ และลดมลพิษและควันด้าที่ปล่อยออกจากท่อไอเสีย อย่างไรก็ดี ประโยชน์ที่ได้รับจะมากหรือ
น้อยก็ขึ้น อยู่ กับการออกแบบเครื่ องยนต์ ของผู้ ผ ลิ ตรถและสภาพการขับขี่ ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้ ใช้รถ
เปลี่ยนไปใช้น้ามันที่เติมสารเพิ่มค่าซีเทนก็อาจสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ ทันที หรืออาจจะไม่รู้สึกถึง
ความแตกต่างเลยก็เป็นได้
 สารชะล้างทาความสะอาด น้้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันเครื่องเมื่อสัมผัสกับความร้อน
สูงๆ ภายในเครื่องยนต์ ก็อาจก่อให้เกิดคราบสกปรกหรือคราบยางเหนียวเกาะติดบริเวณหัวฉีดเชื้อเพลิง
สารชะล้างท้าความสะอาดในน้้ามันจะช่วยชะล้างท้าความสะอาดคราบสกปรกหรือคราบยางเหนียวดังกล่าว
ออกไป จึงท้าให้หัวฉีดและเครื่องยนต์กลับมาท้างานได้เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งประโยชน์
ทีไ่ ด้จากการใช้น้ามันที่เติมสารชะล้างท้าความสะอาดจะเห็นได้หลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องไประยะหนึ่งแล้ว
อย่างไรก็ดี ท่านเจ้าของรถก็ อย่าเพิ่งคิดว่ารถใช้มานานแล้ว จะต้องมีสิ่งสกปรกเกาะติดมาก เพราะระดับ
ความสกปรกหรือปริมาณคราบสกปรกจะขึ้นอยู่กับการออกแบบของเครื่องยนต์ คุณภาพของน้้ามันและ
น้้ามันเครื่องที่ใช้ รวมถึงสภาพหรืออุปนิสัยในการขับขี่ของท่านด้วย
 สารเพิ่มคุณสมบัติการหล่อลื่น จะช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ในระยะยาว
โดยทั่วไปจ้าเป็นต้องเติมในน้้ามันเฉพาะในกรณีที่น้ามันถูกน้าไปผ่านกระบวนการก้าจัดก้ามะถันซึ่งท้าให้
น้้ามันมีปริมาณก้ามะถันซึ่งเป็นสารหล่อลื่นตามธรรมชาติในปริมาณที่ต่้ามาก แต่ส้าหรับประเทศไทยได้มี
การก้าหนดให้น้ ามัน ดีเซลต้องมีการเติมไบโอดีเซลซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นสารช่วยเพิ่มการหล่ อลื่น ในน้้ามัน
อยู่แล้ว จึงไม่จ้าเป็นต้องเติมสารเพิ่มคุณสมบัติการหล่อลื่นเพิ่มเติมลงในน้้ามันอีก

-22. สารเติมแต่งเพื่อช่วยในการจัดเก็บหรือ การขนส่ง เช่น สารลดการเกิดฟอง ซึ่งช่วย
ไม่ให้น้ามันหกเลอะเวลาเติมน้้ามันลงรถ สารลดจุดไหลเท ซึ่งช่วยให้น้ามันไม่แข็งตัว ในสภาพอากาศเย็น
และ สารเพิ่มการนาไฟฟ้า ซึ่งช่วยถ่ายเทประจุและป้องกันอันตรายจากระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ขณะมีการ
เคลื่อนย้ายถ่ายเทน้้ามัน
3. สารเติมแต่งเพื่อช่วยเพิ่มความเสถียรหรือความคงตัว ของน้้ามัน เป็นสารเติมแต่งที่
ช่วยให้น้ามันคงตัวไม่เสื่อมสภาพไประหว่างการเก็บรักษา ตัวอย่างเช่น สารต้านหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน ซึ่งเป็นกระบวนการรวมตัวของออกซิเจนกับน้้ามันเกิดเป็นคราบยางเหนียวเกาะตามหัวฉีด
ระบบเชื้อเพลิง หรือไส้กรองเชื้อเพลิง
4. สารเติมแต่งเพื่อช่วยควบคุม ปริมาณสิ่งปนเปื้อนในน้้ามันระหว่างการเก็บรักษาหรือ
ขนส่ง เช่น สารควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเชื้อรา ซึ่งจุลินทรีย์หรือเชื้อราจะสามารถ
เจริญเติบโตได้ในชั้นน้้าอิสระที่แยกตัวออกจากน้้ามัน ส้าหรับประเทศไทยกรมธุรกิจพลังงานได้ก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งครอบคลุมถึงปริมาณน้้าในน้้ามัน ดังนั้นที่ต้นทางผู้ผลิตน้้ามันก็ต้อง
ผลิตน้้ามันที่มีน้าไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนที่ปลายทางผู้ค้าน้้ามันและสถานีบริการก็มีหน้าที่ในการด้าเนินการ
มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้น้าเข้าไปปนเปื้อนในน้้ามันระหว่างการขนส่งหรือเก็บรักษา เพื่อน้้ามันมี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้
การเติมสารเติมแต่งในน้้ามันดีเซล
มาถึงจุดนี้ ท่านคงมีค้าถามว่าแล้วการเติมสารเติมแต่งเติมที่ไหนและเมื่อไหร่ ซึ่งสามารถ
สรุปตามล้าดับขั้นตอนการผลิตจ้าหน่าย ดังนี้
1. การเติมสารเติมแต่ง โดยโรงกลั่นน้้ามัน โดยปกติโรงกลั่นน้้ามัน จะมีทางเลือกต่างๆ
ในการท้าให้น้ามันที่ผลิตได้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ เช่น การเลือกใช้น้ามันดิบคุณภาพดี
การปรับปรุงกระบวนการหรือเทคโนโลยีการผลิต หรือการใช้สารเติมแต่งเพื่อเสริมคุณภาพของน้้ามัน เช่น
การใช้สารเพิ่มค่าซีเทน โดยปัจจัยส้าคัญที่โรงกลั่นใช้ในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกใช้วิธีใดก็คือความ
คุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์นั่นเอง
2. การเติมสารเติมแต่งโดยผู้ค้าน้้ามัน หลังจากที่น้ามันออกจากโรงกลั่นแล้ว ผู้ค้าน้้ามันที่
ซื้อน้้ามันจากโรงกลั่นอาจเติมสารเติมแต่งเพิ่มเติมลงไปอีก เช่น สารเติมแต่งประเภทชะล้างท้าความสะอาด
ซึ่งการเติมสารเติมแต่งในขั้นตอนนี้จะมีการก้ากับดูแลโดยภาครัฐ โดยผู้ค้าน้้ามันที่ต้องการเติมสารเติมแต่ง
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานเสียก่อน ซึ่งในขั้นตอนการขอความเห็นชอบผู้ค้าน้้ามัน
จะต้องแสดงเอกสารเพื่อยืนยันว่าสารเติมแต่งนั้นๆ มีประสิทธิภาพตามที่ได้กล่าวอ้างจริง หลังจากที่ได้รับ
ความเห็นชอบแล้วผู้ค้าน้้ามัน จึงจะเริ่มเติมสารเติมแต่งได้ และกรมธุรกิจพลังงานก็จะมีการตรวจสอบอย่าง
สม่้าเสมอว่าผู้ค้าน้้ามันได้มีการเติมสารเติมแต่งตามชนิดและปริมาณที่ได้แจ้งไว้จริง
ปัจจุบันกรมธุรกิจพลังงานก้าหนดให้ผู้ค้าน้้ามันต้องมีการเติมสารเติมแต่งประเภทชะล้าง
ท้าความสะอาดในน้้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ แต่ส้าหรับน้้ามันดีเซลผู้ค้าน้้ามันสามารถเติมได้ตามความ
สมัครใจแต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงานก่อน โดยในขั้นตอนผู้ค้าน้้ามันต้องมีการแสดง
เอกสารต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ทั้งนี้ หลัก การในการก้าหนดว่า น้้ามันชนิดใดจ้าเป็น ต้องมีการเติม
สารเติมแต่งประเภทชะล้างท้าความสะอาด กรมธุรกิจพลังงานจะพิจารณาจากการปรับปรุงคุณภาพน้้ามัน
ชนิดนั้นๆ ในระยะเวลาที่ผ่านมา ความจ้าเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างละเอียด

-3รอบคอบ เนื่องจากการเติมสารเติมแต่งจะท้าให้ต้นทุนการผลิตน้้ามันเพิ่มขึ้น ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูก
ส่งผ่านไปยังผู้บริโภค ซึ่งหมายถึงผู้บริโภคจะต้องซื้อน้้ามันในราคาที่แพงขึ้นนั่นเอง
3. การเติมสารเติมแต่งโดยผู้บริโภค ผู้บริโภคเมื่อซื้อน้้ามันจากปั๊มแล้วอาจซื้อสารเติมแต่ง
หรือหัวเชื้อน้้ามัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีส่วนผสมของสารชะล้างท้าความสะอาด สารเพิ่มการหล่อลื่น และ
สารเพิ่มค่าซีเทน มาเติมเพิ่มลงไปในน้้ามันอีก โดยมีความเชื่อว่าหัวเชื้อจะท้าให้น้ามันมีคุณภาพดีขึ้น ท้าให้
เครื่องยนต์แรงขึ้น หรือช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์
การเติมหัวเชื้อจ้าเป็นหรือไม่
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปย่อๆ ได้ว่าหัวเชื้อน้้ามันดีเซล หรือบางครั้งอาจมีชื่อ
เรี ย กอื่น ๆ เช่น สารเพิ่มคุณภาพ หรื อผลิ ตภัณฑ์บ้ารุงรักษารถยนต์ หมายถึง สารเคมี ห รือผลิตภัณฑ์ ที่
ผู้จ้ าหน่ ายแนะน้ าให้ ผู้ ใช้รถเติมลงไปผสมร่ว มกับน้้ามันดีเซลที่ซื้อจากปั๊มต่างๆ โดยอาจมีการบรรยาย
สรรพคุณว่า จะสามารถช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภ าพของเครื่องยนต์ สลายคราบไขมัน ท้าความสะอาดระบบ
เชื้อเพลิง ก้าจัดน้้าหรือเชื้อรา หรือยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ เป็นต้น
คราวนี้ มาถึงค้าถามว่าการเติมหัวเชื้อจ้าเป็นหรือไม่ ซึ่งขออธิบายว่าปัจจุบันน้้ามันดีเซล
หมุนเร็ว ที่จ้าหน่ ายในประเทศจะต้องมีมาตรฐานคุณภาพเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานก้าหนด ซึ่งใน
มาตรฐานได้ มีการก้าหนดรายละเอี ย ดคุณสมบัติด้านต่างๆ ของน้้ามัน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานกับ
เครื่องยนต์อยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงการก้าหนดค่าซีเทน ค่าคุณสมบัติการหล่อลื่น ค่าปริมาณน้้า และความเสถียรของ
น้้ามัน ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากรมธุรกิจพลังงานได้มีการปรับลดปริมาณก้ามะถันในน้้ามันลง
จนถือได้ว่าน้้ามันดีเซลในปัจจุบันเป็นน้้ามันทีส่ ะอาด (ระดับยูโร4) เมื่อน้าไปใช้งานกับเครื่องยนต์จึงมี โอกาส
เกิดคราบสกปรกอุดตันบริเวณหัวฉีดน้อยลง จึงสรุปได้ว่าน้้ามันดีเซลที่จ้าหน่ายในประเทศไทยไม่มีความจ้าเป็น
ที่จะต้องเติมสารเติมแต่งใดๆ เพิ่มลงไปอีก
อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้รถยังคงประสงค์ที่ จะซื้อหัวเชื้อน้้ามัน มาใช้ อยู่อีก ก็ขอให้พิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบก่อน เนื่องจากหัวเชื้อที่เติมลงไปอาจท้าปฏิกิริยากับสารเติมแต่งที่ผู้ผลิตน้้ามันอาจได้
มีการเติมไว้ในน้้ามันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลของปฏิกิริยาจะท้าให้เกิดเป็นตะกอนยางเหนียวเกาะตามส่วนต่างๆ
ของเครื่องยนต์ ท้าให้เครื่องยนต์ท้างานผิดปกติ และอาจเกิดความเสียหายได้ ซึ่งกรณีความเสียหายที่เกิด
จากการที่เจ้าของรถเติมหัวเชื้อลงไปเองเช่นนี้บริษัทรถยนต์สามารถปฏิเสธการเคลมหรือการรับประกันได้
ท้ า ยที่ สุ ด ขอฝากกั บ ผู้ ที่ ใ ช้ ร ถว่ า ท่ า นสามารถมั่ น ใจในคุ ณ ภาพของน้้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่
จ้าหน่ายภายในประเทศได้ เนื่องจากมีกรมธุรกิจพลังงานซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐก้ากับดูแลอยู่แล้ว
หน้าที่ในส่วนที่ท่านต้องท้าเพื่อให้ รถของท่านท้างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีการอายุการใช้งานที่
ยาวนานก็คือ เลือกใช้น้ามันเชื้อเพลิงและน้้ามันหล่อลื่นตามชนิดหรือเกรดที่ระบุในคู่มือประจ้ารถ และ
บ้ารุงรักษารถตามระยะเวลาที่ก้าหนด เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว โดยท่านไม่จ้าเป็นต้องไปซื้อหัวเชื้อมาใช้ให้
สิ้นเปลือง และไม่ต้องเสี่ยงกับความเสียหายที่จะเกิดกับรถของท่านอีกด้วย
ทั้งนี้ หากท่านพบปัญหาน้้ามันเชื้อเพลิงคุณภาพต่้า สามารถร้องเรียนได้ที่ส่วนตรวจสอบ
ส้านักคุณภาพน้้ามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2794 4204 หรือ 08 9205 2333
โทรสาร 0 2794 4200 หรือแจ้งผ่านพลังงานจังหวัดในภูมิล้าเนาของท่าน
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