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¤íÒ¹íÒ
  นํ้ามันเครื่องมีหนาที่หลอลื่นชิ้นสวนของเครื่องยนต ลดการเสียดสีและสึกหรอ 

ระบายความรอน ทําความสะอาดชิ้นสวนของเครื่องยนตและอุดชองวางระหวาง

ชิ้นสวนตางๆ ปองกันการรั่วซึมของกาซไมใหความดันรั่วไหล ทําใหเครื่องยนตมีกําลัง

เต็มที่ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีผลตอเนื่องชวยใหประหยัดเชื้อเพลิง 

ยดือายกุารใชงานของเครือ่งยนต กอใหเกดิประโยชนตอผูขบัขีร่ถยนต และตอประเทศชาติ

  วตัถปุระสงคการจดัทาํหนงัสอืเลมนี ้เพือ่สรางความรูความเขาใจดานนํา้มนัเครือ่ง

ใหกับผูขับขี่รถยนตและผูที่เกี่ยวของ โดยไดรวบรวมความรูจากหนังสือเอกสารวิชาการ

ตางๆ และเลอืกคาํถามทีน่าสนใจทีม่ปีระชาชนสอบถามบอยๆ แลวนาํมาเรยีบเรยีงเนือ้หา

ในรูปแบบที่อานแลวเขาใจงาย 
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ประโยชนแกผู อานไดเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และมีสวนชวยในการปฏิบัติงาน
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º·ºÒ·¢Í§¹íéÒÁÑ¹ËÅ‹ÍÅ×è¹ÊíÒËÃÑºà¤Ã×èÍ§Â¹μ� 
(¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§)

 1. ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§¤×ÍÍÐäÃ
  นํ้ามันเครื่อง หมายถึง นํ้ามันหลอลื่นเครื่องยนตที่มีการสันดาปภายใน ซึ่ง
มีทั้งเครื่องยนตเบนซินและเครื่องยนตดีเซล โดยจะทําหนาที่หลอลื่นชิ้นสวนตางๆ 
ที่เคลื่อนไหวภายในเครื่องยนต เชน ลูกสูบ เพลาขอเหวี่ยง เพลาลูกเบี้ยว และ แบริ่ง
ตางๆ  เปนตน

 2. ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§¼ÅÔμÁÒ¨Ò¡ÍÐäÃ
  นํ้ามันเครื่อง ผลิตจากการผสมนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐาน (Base Oil) กับสาร
เพิ่มคุณภาพ (Additives) ในสัดสวนตางๆ กัน

¹íéÒÁÑ¹à¤ÃÕèÍ§
(Engine Oils) = +¹íéÒÁÑ¹ËÅ‹ÍÅ×è¹¾×é¹°Ò¹

(Base Oils)
ÊÒÃà¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾
(Additives)

สารเพิ่มคุณภาพ นํ้ามันหลอลื่นพื้นฐาน

นํ้ามันเครื่อง

กวนผสม
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 ¹íé ÒÁÑ¹ËÅ ‹ÍÅ×è¹¾×é¹°Ò¹  จะทําใหนํ้ามันเครื่องมีความหนืดหรือความขนใส
ตามทีต่องการ ม ี2 ประเภท ไดแก นํา้มนัแร (Mineral Oil) เปนนํา้มนัหลอลืน่พืน้ฐาน
ซึ่งไดจากการกลั่นนํ้ามันปโตรเลียมโดยตรง และนํา้มนัหลอล่ืนพืน้ฐานสงัเคราะห 
(Synthetic Base Oil) เปนการนาํผลติภณัฑปโตรเลยีมหรอืนํ้ามันแรไปผานกระบวนการ
ทางเคมใีหมคีณุภาพดขีึน้ มอีายกุารใชงานทีย่าวนานกวา แตมรีาคาแพงกวานํา้มนัแร

 ÊÒÃà¾ÔèÁ¤Ø³ÀÒ¾ จะชวยทาํใหนํา้มนัเครือ่งมคีณุสมบตัดิานการใชงานทีเ่หมาะสม
กับเครื่องยนต เชน 
- สารปองกันการกัดกรอน 
- สารปองกันสนิม 
- สารตานทานการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ
- สารชะลางและกระจายสิ่งสกปรก 
- สารปองกันการเกิดฟอง 
- สารลดจุดไหลเท
- สารรับแรงกดสูง 
- สารเพิ่มดัชนีความหนืด ฯลฯ 
       นํา้มนัเครือ่งจะมคีณุสมบตัทิีด่ไีดขึน้อยูกบัการเลอืกใชนํา้มนัหลอลืน่พืน้ฐานและ
สารเติมแตงที่เหมาะสม และจะตองผานการทดสอบกับเครื่องยนตหลายๆ ประเภท 
เปนเวลานานตามมาตรฐาน เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและใหเหมาะสมกับ
การใชงานของเครื่องยนตแตละประเภท
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 3. ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ÁÕ¡Õè»ÃÐàÀ·
  นํ้ามันเครื่องมีมากมายหลายชนิดหลายเกรด สําหรับใชกับเครื่องยนตที่
แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองแยกประเภทเพื่อใหเลือกใชไดถูกตอง โดยทั่วไปมีการ
แบงออกเปน 3 แบบ ไดแก 

 (1)  áº‹§μÒÁª¹Ố ¢Í§¹íéÒÁÑ¹ËÅ‹ÍÅ×è¹¾×é¹°Ò¹ ซึง่จะบอกถงึอายกุารใชงานเปนหลกั 
ไลเรียงกันลงมาจากนอยไปหามาก แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
  - นํ้ามันเครื่องธรรมดาที่ผลิตจากนํ้ามันแร (Mineral Oil)
  - นํ้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห (Semi - Synthetic, Synthetic Blend) ผลิตจาก
นํา้มนัแรและนํา้มนัพืน้ฐานสงัเคราะหในสัดสวนตางๆ กัน
  - นํ้ามันเครื่องสังเคราะห (Fully Synthetic) ผลิตจากนํา้มนัหลอลืน่พืน้ฐาน
สงัเคราะห 
  นํ้ามันเครื่องสังเคราะหมีคุณสมบัติทนทานตอสภาพการใชงานที่ความ
รอนสูงไดดี และไหลไดดีที่อุณหภูมิตํ่า อีกทั้งมีอายุการใชงานนานกวานํ้ามันเครื่อง
ธรรมดามาก แตราคานํ้ามันเครื่องสังเคราะหสูงกวานํ้ามันเครื่องธรรมดามาก
เชนกัน ดังนั้น จึงควรพิจารณาวาใชแลวจะคุมคาหรือไม เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลา
การเปลี่ยนถายกับราคานํ้ามันที่ตองจายแพงขึ้น 
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 (2) áº‹§μÒÁª¹Ô´¤ÇÒÁË¹×´ เนื่องจากความหนืดจะมีสวนสําคัญใน
การปองกันการสึกหรอของชิ้นสวนของเครื่องยนต กลาวคือหากนํ้ามันเครื่องที่
มีความหนืดนอยเกินไป จะไมสามารถคงสภาพเปนฟลมบางๆ แทรกระหวาง
ผิวของโลหะ หรือถามีความหนืดมากไป ก็ไมสามารถถูกปมไปหลอลื่นชิ้นสวน
ตางๆ ไดอยางทั่วถึง โดยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
  - นํ้ามันเครื่องเกรดเดียว (Monograde) โดย SAE (Society of Automotive 
Engineers) หรือสมาคมวิศวกรรมยานยนตแหงสหรัฐอเมริกา ไดวางมาตรฐาน
โดยแบงตามคาความขนใส ไดแก SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W อักษร 
W (Winter) สําหรับใชในเขตหนาว และ SAE 20, 30, 40, 50 และ 60  สําหรับ
ใชในเขตรอน  ตัวเลขมากยิ่งขนมาก
  - นํ้ามันเครื่องเกรดรวม (Multigrade) เปนการพัฒนานํ้ามันเครื่องให
สามารถใชงานไดทั้งสภาพอากาศรอนและเย็น นํ้ามันเครื่องเกรดรวมจะมี
คาดัชนีความหนืดสูง สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดดีกวา
นํ้ามันเครื่องเกรดเดียว เชน SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50 เปนตน
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(3) áº‹§μÒÁªÑé¹¤Ø³ÀÒ¾´ŒÒ¹¡ÒÃãªŒ§Ò¹ ซึ่งมีหลายสถาบันเปนผูแบงเกรด 
แตมาตรฐานที่แพรหลาย ไดแก มาตรฐาน API โดยสถาบันปโตรเลียม
แหงสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute) ที่กําหนดมาตรฐาน
นํ้ามันเครื่องโดยแบงออกตามประเภทของเครื่องยนต  ดังนี้
  - นํ้ามันเครื่องสําหรับเครื่องยนตเบนซิน จะใชอักษร S (Station Service) 
นําหนา เรียงตามลําดับไดแก API  SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, 
SL, SM และสูงสุดในปจจุบันคือ SN โดย A, B, C,.., N เปนการแบงระดับชั้น
คุณภาพของนํ้ามันเครื่องที่ไดพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น
  - นํา้มนัเครือ่งสาํหรบัเครือ่งยนตดเีซล จะใชอกัษร C (Commercial Service) 
นาํหนา เรยีงตามลาํดบั ไดแก API  CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF-4, CF, 
CF-2, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS และสูงสุดในปจจุบันคือ CJ-4  
  ประเทศไทยมีการจําหนายนํ้ามันเครื่องเกือบทุกชั้นคุณภาพ  ยกเวน SA, 
SB, CA, CB  เนื่องจากเปนชั้นคุณภาพที่ไมมีสารเติมแตงหรือมีนอยมากจึง
ไมเหมาะสมที่จะนํามาใชงาน  ซึ่งตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน  เรื่อง กําหนด
ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหลอลื่น ไดกําหนดหามไมใหมีการจําหนาย
นํ้ามันเครื่องชั้นคุณภาพดังกลาวแลว
  API บงบอกถงึคณุภาพและประสทิธภิาพของนํา้มนัเครือ่ง โดยนํา้มนัเครือ่ง
ที่จําหนายในปจจุบันสวนใหญมีการระบุ API ที่มีอักษร S และ C อยูดวยกัน 
ซึง่สามารถนาํไปใชไดกบัเครือ่งยนตเบนซนิและดเีซล เชน API SF/CF, CG-4/SG
เปนตน แตการนําไปใชจะเหมาะสมกับเครื่องยนตประเภทใดมากกวากัน
ใหสังเกตจากชั้นคุณภาพ API นั้น ขึ้นตนดวยอักษร S หรือ C
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 4. Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§
 ( 1 )  ËÅ‹ÍÅ×è¹ªÔé¹Ê‹Ç¹μ ‹Ò§æ ·Õèà¤Å×èÍ¹äËÇÀÒÂã¹à¤Ã×èÍ§ Å´áÃ§àÊÕÂ´·Ò¹áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹
¡ÒÃÊÖ¡ËÃÍ  
   เครื่องยนตประกอบดวยชิ้นสวนโลหะที่เคลื่อนไหวอยูหลายสวนดวยกัน 
เมือ่เครือ่งยนตทาํงาน ชิน้สวนตางๆ ทีม่กีารเคลือ่นทีจ่ะเสยีดสกีนั ทาํใหเกดิความฝด
แรงเสียดทาน และการสึกหรอ นํ้ามันเครื่องจะสรางฟลมบางๆ เขาไปแทรกอยู
ระหวางผิวหนาของชิ้นสวนตางๆ เหลานั้น เพื่อปองกันการสัมผัสกันโดยตรง
ของโลหะ ลดการเสียดสี ลดแรงเสียดทาน และลดการสึกหรอ ทําใหเครื่องยนต
มีอายุการใชงานยาวนานขึ้น 

 (2) ª‹ÇÂÃÐºÒÂ¤ÇÒÁÃŒÍ¹ãËŒá¡‹à¤Ã×èÍ§Â¹μ�                                 
   ขณะเครื่องยนตทํางานจะเกิดความรอนขึ้นกับชิ้นสวนภายในเครื่อง 
นํ้ามันเครื่องจะเขาไปชวยดูดซับความรอนที่เกิดขึ้นกับชิ้นสวนตางๆ ออกมา และ
ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนตใหเหมาะสม เพื่อจะไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

 (3) ªÐÅŒÒ§ÊÔè§Ê¡»Ã¡μ ‹Ò§æ ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà¼ÒäËÁŒ
   เมื่อเครื่องยนตทํางานจะกอใหเกิดสิ่งสกปรกหรือเขมาตกคางจากการ
เผาไหมเกาะติดอยูเปนจํานวนมาก นํ้ามันเครื่องจะมีสารชะลางสิ่งสกปรกตางๆ 
เมื่อไหลเวียนไปตามจุดตางๆ ของเครื่องยนตก็จะชําระลางสิ่งสกปรกหรือเขมา 
และตะกอนที่สะสมอยู ไหลปะปนมากับนํ้ามันเครื่อง แลวเขาสูไสกรองนํ้ามันเครื่อง 
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 (4) ª‹ÇÂã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¡íÒÅÑ§ÍÑ´¢Í§à¤Ã×èÍ§Â¹μ�
   นํ้ามันเครื่องจะแทรกเขาไประหวางลูกสูบ แหวนลูกสูบ และกระบอกสูบ 
ซึ่งเปนกระบวนการสรางแรงอัดใหกับเครื่องยนต ปองกันกาซที่เปนสวนผสมของ
เชือ้เพลงิกบัอากาศไมใหเลด็ลอดผานชองหางระหวางแหวน เพือ่ไมใหกาํลงัอดัของ
เครือ่งยนตทีอ่ยูบรเิวณบนหวัลกูสบูรัว่ไหลออกจากหองเผาไหม จนทาํใหเครือ่งยนต
ไมมีกําลัง

 (5) »‡Í§¡Ñ¹Ê¹ÔÁáÅÐ¡ÒÃ¡Ñ´¡Ã‹Í¹¢Í§ªÔé¹Ê‹Ç¹à¤Ã×èÍ§Â¹μ�
   กรดที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมเชื้อเพลิงทําใหชิ้นสวนของเครื่องยนต 
ถูกกัดกรอน นํ้ามันเครื่องจะเคลือบผิวชิ้นสวนของเครื่องยนต ปองกันการเกิดสนิม
และทําใหความเปนกรดลดลง 

 5. ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô¢Í§¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§·Õè´Õ
 ( 1 )   มีความหนืดหรือความขนใสที่เหมาะสมกับการใชงาน
 (2) มีคาดัชนีความหนืดสูง เพื่อชวยรักษาคาความหนืดไวไดดี ทําใหการ
หลอลื่นมีประสิทธิภาพสูง เครื่องยนตสตารทติดงาย ลดการสึกหรอ
 (3)  มีคุณสมบัติในการชะลาง เนื่องจากขณะที่เครื่องยนตทํางานมีการ
เผาไหม ทําใหเกิดมีคราบเขมา ยางเหนียว เถา และสิ่งสกปรกตางๆ ติดเปนคราบ
อยูตามชิ้นสวนของรถยนต 
 (4) มีคุณสมบัติในการกระจายสิ่งสกปรก เมื่อสิ่งสกปรกตางๆ ถูกชะลางดวย
นํ้ามันเครื่องแลวไหลลงมาในอางนํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเครื่องจะตองสามารถกระจาย
สิ่งสกปรกตางๆ ไมใหเกาะรวมตัวกันเปนกอน เพราะอาจทําใหทอทางเดินนํ้ามัน
อุดตันได
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(5) มีสารปองกันการทําปฏิกิริยาระหวางนํ้ามันเครื่องกับออกซิเจน
ในอากาศ ถาไมมีสารนี้ นํ้ามันเครื่องจะทําปฏิกิริยาดังกลาวไดงาย และเกิดเปน
ยางเหนียว เปนผลใหนํ้ามันเครื่องมีความหนืดเพิ่มขึ้นได ซึ่งไมเปนผลดี
ตอเครื่องยนต 
 (6) มีคาความเปนดางที่เหมาะสม เนื่องจากการเผาไหมในเครื่องยนต 
กํามะถันที่มีอยูในนํ้ามันเชื้อเพลิงจะทําใหเกิดกรดกํามะถันขึ้น  ซึ่งจะเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการกัดกรอนภายในเครื่องยนต  
 (7) มีสารปองกันการสึกหรอชวยทําใหฟลมของนํ้ามันเครื่อง คงทนตอ
แรงเฉือนไดดี ชวยลดการสึกหรอที่จะเกิดขึ้นมากกวาปกติตรงบริเวณวาลวและ
ลูกเบี้ยวของเพลาลูกเบี้ยวได
 (8) มสีารปองกนัสนมิชวยเคลอืบไมใหชิน้สวนของเครือ่งยนต ทีท่าํดวยเหลก็
เปนสนิม ขณะที่เครื่องยนตหยุดทํางานเปนเวลานานๆ

 6. ÁÒμÃ°Ò¹¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§
  มาตรฐานสากล ที่นิยมใชอางอิงทั่วไป มีอยู 5 มาตรฐาน ไดแก
 (1) มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดโดยสถาบันปโตรลียมแหง
สหรัฐอเมริกา (API: American Petroleum Institute) เชน  API SN (สําหรับ
เครื่องยนตเบนซิน), API CJ-4 (สําหรับเครื่องยนตดีเซล) เปนตน
 (2) มาตรฐานของกลุมประเทศในทวีปยุโรป  กําหนดโดยสมาคมผูผลิต
ยานยนตในทวีปยุโรป (ACEA : Association of European Automotive
Manufacturers) เชน  ACEA A5/B5 (สําหรับเครื่องยนตเบนซินและดีเซลขนาด
เล็ก), ACEA E4 (สําหรับเครื่องยนตดีเซลขนาดใหญ) เปนตน
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(3) มาตรฐานของประเทศญี่ปุน กําหนดโดยองคกรมาตรฐานรถยนตของ
ประเทศญี่ปุน (JASO : Japan Automotive Standard Organization) เชน 
JASO DH-1 (สําหรับดีเซล), JASO MA หรือ MB (สําหรับรถจักรยานยนต 
4 จังหวะ) เปนตน
 (4)  มาตรฐานกลาง (Global) ซึ่งสมาคมผู ผลิตเครื่องยนตในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (EMA : Engine Manufacturers Association) ในทวีปยุโรป 
(ACEA) และประเทศญี่ปุน (JAMA : Japan Automobile Manufacturers 
Association) ไดรวมกําหนดขึ้น เชน Global DHD-1 และ DLD-1 (สําหรับดีเซล
ขนาดใหญและขนาดเล็ก)  เปนตน
 (5) มาตรฐานเฉพาะของผูผลิตเครื่องยนตแตละชนิด เชน BMW, Volvo, 
Mercedes Benz, Volkswagen เปนตน 
  ผูบรโิภคจะสงัเกตการแสดงมาตรฐานของนํา้มนัเครือ่งไดจากฉลากภาชนะ
บรรจุ มาตรฐานที่แพรหลายคือ มาตรฐาน API ซึ่งขอกําหนดของมาตรฐาน
ตางๆ จะกําหนดรายละเอียดแตกตางกันบางเล็กนอย ตามสภาพการใชงานจริง
ในภูมิภาคนั้น โดยแตละสถาบันพยายามผลักดัน
ใหมาตรฐานของตนเปนที่รู จักมากยิ่งขึ้น 
ผูผลิตสารเติมแตง หรือผูผลิตนํ้ามันเครื่อง 
มกัจะทดสอบนํา้มนัเครือ่งใหผานหลายๆ 
มาตรฐาน เพื่อที่จะสามารถจําหนายได
อยางกวางขวางในทุกภูมิภาค
 

มผลักดัน
งขึ้้น 
อง
ๆๆ 
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 7. ¢ŒÍá¹Ð¹íÒã¹¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§
  นํ้ามันเครื่องที่จําหนายอยูในทองตลาดมีหลายรูปแบบ หลายยี่หอ ดังนั้น 
ผูบริโภคจึงตองพิจารณากอนเลือกซื้อนํ้ามันเครื่องไปใช เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับการใชงานของรถยนต โดยมีขอควรสังเกต  ดังนี้
 (1) มีเลขทะเบียน    ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงานแลว บนฉลากภาชนะบรรจุ 
 (2) มีเกรดมาตรฐานดานการใชงาน API และเกรดความหนืด SAE ตามที่
แนะนําไวในคูมือประจํารถ ซึ่งจะระบุเกรด หรือมาตรฐานดานการใชงาน และชนิด
ความหนืดที่เหมาะสมกับเครื่องยนตแตละรุน
 (3) รายละเอียดของฉลากบนภาชนะบรรจุนํ้ามันเครื่อง จะตองระบุชื่อของ
ผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูจําหนาย มีชื่อทางการคา หรือเครื่องหมายการคาของผูที่
ไดรับความเห็นชอบ สถานที่ผลิต มาตรฐานการใชงาน ชั้นคุณภาพ ชนิดความหนืด 
ขอแนะนําการใชงาน  ปริมาณที่บรรจุ และวันเดือนปที่ผลิต
 (4) ราคาของนํ้ามันเครื่อง ควรเหมาะสมกับคุณภาพ เชน เกรดที่สูงกวาควร
จะมีราคาที่สูงกวาเกรดตํ่า และไมควรจะมีราคาถูกกวาราคาที่ระบุบนภาชนะ
จาํหนายมากๆ ซึง่อาจจะเปนนํา้มนัปลอมได หรอืราคาสงูเกนิกวาทีค่วรจะเปน ผูบรโิภค
ควรเทียบเคียงราคากับนํ้ามันเครื่องยี่หออื่นๆ ที่อยูในมาตรฐานและเกรดเดียวกัน
 (5) สถานที่จําหนาย ควรจะเปนสถานที่เปดเผย หรือนาเชื่อถือ หรือเปนรานคา
ตัวแทนจําหนายของบริษัทฯ โดยตรง

 
รหัสตัวเลข/ป พ.ศ. 
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 8. ÊÒàËμ Ø·Õè·íÒãËŒ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§àÊ×èÍÁÊÀÒ¾
  นํา้มนัเครือ่งแตละชนดิถกูออกแบบและผลติมา เพือ่ใหมคีณุสมบตัเิหมาะสม
กับการใชงานของเครื่องยนต แตเมื่อใชไประยะหนึ่งคุณภาพของนํ้ามันเครื่องก็จะ
เสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆ จนไมเหมาะกับการใชงาน  โดยมีจากหลายสาเหตุ  ดังนี้
 (1) การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของนํ้ามันเครื่อง แมวาในนํ้ามันจะมีการเติม
สารเพิ่มคุณภาพปองกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอยูแลว แตหากสารนี้ถูกใช
หมดไปหรือเสื่อมสภาพ นํ้ามันก็จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแลวเกิดเปน
สารประเภทกรดและคราบยางเหนยีว    ปฏกิริยิานีจ้ะเกดิไดเรว็ถาอณุหภมูสิงู    นํา้มนัเครือ่ง
จะเสื่อมสภาพ เกิดความเปนกรด ความหนืดเพิ่ม เกิดยางเหนียว และในที่สุดเกิด
การกัดกรอนเนื้อโลหะในเครื่องยนต
 (2) สารเพิ่มคุณภาพถูกใชหมดไปหรือเสื่อมสภาพ เมื่อมีการใชนํ้ามันเครื่องเปน
เวลานาน สารเพิม่คณุภาพจะถกูใชหมดไป หรอืเสือ่มสภาพ หรอือาจจะมกีารเปลีย่น
เปนสารอื่นที่ไมชวยเพิ่มคุณภาพนั้นอีกตอไป ทําใหนํ้ามันเครื่องไมมีคุณสมบัติ
ดีพอที่จะทํางานไดดีอีกตอไป
 (3) มีสิ่งสกปรกจากภายนอกเขาไปปนเปอนอยูในระบบ ทําใหนํ้ามันเครื่อง
เสื่อมสภาพ เชน เมื่อมีนํ้าปนเปอน อนุภาคของนํ้าจะเขาไปแทรกตัวในเนื้อนํ้ามัน 
จะทําใหนํ้ามันเครื่องมีลักษณะขาวขุน ความหนืดจะเปลี่ยนไปจนไมเหมาะสม
ที่จะใชงาน หรือมีเศษโลหะปนอยูในนํ้ามันเปนจํานวนมาก เศษโลหะจะไปขูด
กับผิวโลหะของเครื่องจักร ทําใหเกิดการสึกหรอได หรือนํ้ามันเชื้อเพลิงเขาไป
ปนเปอนในนํา้มนัเครือ่ง จะทาํใหความหนดืของนํา้มนัเครือ่งลดลง ทาํใหไมเหมาะกบั
การใชงานอีกตอไป 
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 9. ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹¶‹ÒÂ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§
  เนื่องจากผูขับขี่รถยนตตองการใหเครื่องยนตสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดการใชงาน จึงตองเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องตามระยะเวลาที่
ผู ผลิตรถยนตระบุไวในคู มือประจํารถ ซึ่งจะระบุชนิดความหนืด มาตรฐาน
คุณภาพขั้นตํ่า รวมถึงระยะในการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องไว ปจจุบันนํ้ามันเครื่อง
ไดมีการพัฒนาคุณภาพดานการใชงานใหสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล โดยผสม
สารเพิม่คณุภาพซึง่ไดจากสารสงัเคราะหหลายชนดิ ใหเหมาะสมกบัการใชงานของ
เครื่องยนต และมีอายุการใชงานเพิ่มมากขึ้น นํ้ามันเครื่องจึงมีหลายชนิด หลาย
ระดับคุณภาพ ซ่ึงมีปริมาณสารเพิ่มคุณภาพที่ใชแตกตางกันและรักษาคุณสมบัติ
ทีด่ขีองนํา้มนัเครือ่งไวไดในระยะเวลาทีแ่ตกตางกนั อยางไรกต็าม องคประกอบทัว่ไป
ที่สามารถใชในการตัดสินใจในการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่อง คือ ระยะทางและเวลา 
(ขึ้นอยูวาสิ่งใดครบกําหนดกอน) รวมทั้งสภาพการใชงาน ดังนี้ 
 (1) ÃÐÂÐ·Ò§  เกี่ยวของกับชนิดของนํ้ามันเครื่อง
เปนหลัก แตก็ตองขึ้นอยู กับองคประกอบ
อืน่ดวย  เชน นํา้มนัเครือ่งธรรมดา 
กําหนดการเปลี่ยนถาย 
7,000–7,500 กิโลเมตร 
นํ้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห 
10,000–15,000 กิโลเมตร 
และนํ้ ามัน เครื่ องสั ง เคราะห  
15,000–20,000 กิโลเมตร  



13

 (2) ÃÐÂÐàÇÅÒ รถยนตบางคันจอดรถทิ้งไวเปนระยะเวลานานๆ มากกวาใชงาน
นํ้ามันเครื่องสามารถเสื่อมสภาพลงได จึงมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนถาย
ตามระยะเวลา แมระยะทางยังไมครบกําหนด เพื่อใหรถสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพตลอดการใชงาน นํ้ามันเครื่องธรรมดา กําหนดเปลี่ยนทุก 6 เดือน 
นํ้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะห 6-9 เดือน และนํ้ามันเครื่องสังเคราะห ประมาณ 1 ป  
 (3) ÊÀÒ¾¡ÒÃãªŒ§Ò¹  สงผลโดยตรงและเกี่ยวของกับระยะทาง / ระยะเวลาที่ใช
นํา้มนั โดยเฉพาะอยางยิง่การใชรถในสภาพการจราจรทีต่ดิขดั หรอืเสนทางทีเ่ตม็ไป
ดวยฝุน และรถที่ใชงานหนักกวาปกติ เชน ขับรถระยะสั้นๆ เปนประจํา บรรทุกของ
หนักมาก การขับรถลุยสายฝน หรือขับรถลุยนํ้าทวมอยูเปนประจํา หรือเครื่องยนต
ที่ตองการความเร็วสูงสุด เชน รถแขง ซึ่งตองมั่นใจวาคุณสมบัติของนํ้ามันเครื่อง
ตองไมลดลง ควรจะตองเปลี่ยนถายกอนระยะทาง หรือเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
และหากใชเครื่องยนตที่มีการดัดแปลงมาใชกาซธรรมชาติอัดหรือกาซหุงตม 
ระยะทาง / ระยะเวลาการเปลี่ยนถายนํ้ามันเครื่องควรจะลดลงจากที่ผูผลิตรถยนต
กาํหนดไวเชนกนั  เนือ่งจากอณุหภมูใินหองเผาไหมของเครือ่งยนตเหลานี ้จะสงูกวา
เครื่องยนตที่ใชนํ้ามันเชื้อเพลิงทั่วไป
  สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ควรตรวจสอบดูระดับนํ้ามันเครื่องอยาง
สมํ่าเสมอดวย แมวานํ้ามันเครื่องจะมีประสิทธิภาพในการหลอลื่นเพียงใดก็ตาม
แตถามปีรมิาณไมมากพอ การทาํงานกจ็ะไมเตม็ที ่ทาํใหเครือ่งยนตเสยีหายไดเชนกนั 
ดังนั้น ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องสมํ่าเสมอแลวเติมใหเพียงพอ และควร
เลอืกซือ้นํา้มนัเครือ่งในขนาดบรรจพุอเหมาะกบัความจหุองนํา้มนัเครือ่ง เพราะถามี
นํ้ามันเครื่องเหลือมาก เก็บรักษาไวไมดี เชน ปดฝาไมสนิท ทําใหนํ้ามันเครื่อง
เสื่อมสภาพลงได
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 º·ºÒ·¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°ã¹¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº´ÙáÅáÅÐ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾
 ในภาวะที่เศรษฐกิจมีการขยายตัว นอกจากจะสงผลใหการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
สงูขึน้แลว นํา้มนัเครือ่งกเ็ปนผลติภณัฑหนึง่ ทีม่อีตัราการขยายตวัทางการตลาด และ
มมีลูคาทางเศรษฐกจิสงู ผูผลติมกีารคดิคน พฒันาและแขงขนั เพือ่ออกสนิคาใหมๆ  
มาจําหนายอยูเสมอ ซึ่งในยุคที่คาครองชีพปรับตัวสูงขึ้นสวนทางรายไดผูบริโภค
ที่ลดลง ก็กลายเปนชองวางใหธุรกิจผิดกฎหมายเติบโต อาทิ นํ้ามันเครื่องปลอม 
แตการจะพิสูจนวานํ้ามันนั้นเปนของแทหรือของปลอม การดูดวยสายตา ดูสี 
ดูความใส สัมผัสทดสอบความเหนียว อาจไมสามารถพิสูจนได การพิสูจนวาเปน
นํ้ามันคุณภาพตํ่า หรือเปนนํ้ามันเครื่องปลอมหรือไม จําเปนตองตรวจสอบโดย
เครื่องมือในหองปฏิบัติการ ซึ่งกอนจะพิสูจนผูบริโภคก็จายเงินซื้อนํ้ามันเหลานั้น
ไปแลว ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่หนวยงานภาครัฐ ตองเขามามีบทบาท เพื่อกํากับ
ดูแลตั้งแตตนทางใหมีการผลิตนํ้ามันเครื่องที่ไดมาตรฐาน ไปจนถึงปลายทาง
การจําหนาย อันเปนการคุมครองผูบริโภคใหไดใชนํ้ามันเครื่องที่มีคุณภาพถูกตอง 
และลดความเสียหายที่เกิดจากการใชนํ้ามันเครื่องปลอม 
 ปจจุบันการกํากับดูแลคุณภาพของนํ้ามันเครื่อง เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจ

พลังงานเรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหลอลื่น อาศัยอํานาจแหงพระราช

บญัญตักิารคานํา้มนัเชือ้เพลงิ พ.ศ.2543 โดยมกีารกาํกบัดแูลตัง้แตตนทางการผลติจนถงึ

ปลายทางการจําหนาย ดังนี้ 
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 1. ¡ÒÃ¡íÒË¹´¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ แบงออกเปน 2 ดาน 

 1.1  คุณสมบัติทางดานเคมีและฟสิกส ตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนด 
ซึ่งเปนคุณสมบัติทั่วไป อาทิ คาความหนืดที่แสดงถึงความขนใสของนํ้ามันเครื่อง 
คาจดุวาบไฟเปนคุณสมบัติที่แสดงถึงอุณหภูมิที่นํ้ามันเครื่องจะสามารถติดไฟได 
เพื่อความปลอดภัยในการใชงานและการเก็บรักษา คาจุดไหลเท เปนการกําหนด
เพื่อปองกันไมใหนํ้ามันเครื่องจับตัวเปนไขที่อากาศเย็นหรืออุณหภูมิตํ่า ปริมาณนํ้า 
ปริมาณตะกอน ปองกันไมใหมีสิ่งปนเปอน เปนตน  

 1.2 คุณสมบัติดานการใชงานของเครื่องยนต เพื่อใหนํ้ามันเครื่องมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมกับสมรรถนะของเครื่องยนต โดยกําหนดวิธีการใหผูคานํ้ามันที่เปน
ผู ผลิต ผูนําเขา ผูจําหนายที่ใชเครื่องหมายการคาของตนเอง ตองแสดงสูตร
การผลิต และผลการทดสอบทางเครื่องยนตตามมาตรฐาน และชั้นคุณภาพ
ของนํ้ามันเครื่องที่ผูคานํ้ามันจะจําหนาย ใหกรมธุรกิจพลังงานใหความเห็นชอบ 
(ขึ้นทะเบียน) และกําหนดเลขทะเบียนนํ้ามันเครื่อง        ใหผูคา
นํ้ามันนําไปแสดงบนฉลากเพื่อใหผูบริโภคไดสังเกต โดยผูคานํ้ามันจะตองผลิต
นํา้มนัเครือ่งใหไดมาตรฐานตามทีก่รมธรุกจิพลงังานกาํหนดและใหความเหน็ชอบไว

รหัสตัวเลข/ป พ.ศ. 
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  2. ¡ÒÃμ Ô´μÒÁμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ 
   การกําหนดเลขทะเบียนนํ้ามันเครื่อง นอกจากจะมีประโยชนเพื่อใหผูบริโภค
ไดสังเกต และเกิดความมั่นใจในคุณภาพของนํ้ามันเครื่องในเบื้องตนกอนที่จะซื้อ
นํ้ามันเครื่องไปใชแลว  ยังใชในการติดตามตรวจสอบคุณภาพของนํ้ามันเครื่อง
ที่ผลิตและจําหนายใหเปนไปตามที่ประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบไว 
เพื่อปองกันการปลอมปนปลอมแปลงนํ้ามันเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ สํานักคุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน มีการสุมเก็บตัวอยาง
นํา้มนัเครือ่งจากผูคานํา้มนัแตละรายทีไ่ดรบัความเหน็ชอบเปนประจาํทกุป เพือ่นาํมา
ตรวจสอบคุณภาพในหองปฏิบัติการ  
 นอกจากนี้เพื่อเปนการเสริมมาตรการในการกํากับดูแลทั้งระบบ ตั้งแต
ตนทางการผลิตจนถึงปลายทางการจําหนาย กรมธุรกิจพลังงาน ไดมีการสํารวจ
ผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นที่จําหนายตามรานคา ทั้งนี้ เพื่อสํารวจวาผูคานํ้ามัน
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด มีการแสดงเลขทะเบียนบนฉลาก รวมทั้ง
สํารวจผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่นที่หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามกฎหมาย พรอมทั้ง
ทําความเขาใจ แนะนําร านคาใหจําหนายผลิตภัณฑที่มีเลขทะเบียน และ
กระตุ นใหผู ค านํ้ามันหันมาผลิตนํ้ามันหลอลื่นที่มีคุณภาพไดมาตรฐานขึ้น 
 ตามพระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 กําหนดโทษผูคา
นํ้ามันและผูประกอบการที่จําหนายนํ้ามันเครื่องที่ไมไดรับความเห็นชอบ หรือมี
คุณภาพแตกตางไปจากที่ไดรับความเห็นชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป 
หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และสําหรับผูที่ทําการปลอมปน
นํ้ามัน หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันทําใหนํ้ามันเครื่องมีลักษณะและ
คุณภาพแตกตางไปจากที่กําหนดและใหความเห็นชอบ หรือลดคุณภาพ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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¤íÒ¶ÒÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§
¶ÒÁ : ·íÒäÁμ ŒÍ§ãªŒ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§

μÍº : เนื่องจากในการทํางานของเครื่องยนต ชิ้นสวนตางๆ จะมีการเคลื่อนไหว
ดวยความเร็วสูง ทําใหเกิดการเสียดสี นํ้ามันเครื่องนอกจากมีหนาที่หลอลื่น
ชิ้นสวนตางๆ ที่เคลื่อนไหวภายในเครื่องแลว ยังทําหนาที่เปนแผนฟลมแทรกอยู
ระหวางชิ้นสวนของเครื่องยนต เพื่อไมใหเกิดการเสียดสีกันโดยตรง โดยเฉพาะ
เครือ่งยนตยิง่เรงยิง่เกดิการเสยีดสแีละสกึหรอมากขึน้ นํา้มนัเครือ่งจะเปนตวัชวย
ลดการเสียดสีและการสึกหรอ ทําใหเครื่องยนตทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
ผลตอเนื่องตามมาคือ ทําใหประหยัดเชื้อเพลิง นอกจากนี้การที่นํ้ามันเครื่อง
สามารถไหลเวียนไปตามจุดตางๆ ของเครื่องยนต ชวยระบายความรอนไมให
เครื่องยนตมีอุณหภูมิสูงจนเกินไป ชวยทําความสะอาดชิ้นสวนของเครื่องยนต
ตามจุดที่มันไหลผาน ปองกันการกัดกรอนจากสนิมและกรดตางๆ และชวย
อุดชองวางระหวางชิ้นสวนตางๆ ปองกันการรั่วซึม ไมใหความดันรั่วไหล ทําให
เครื่องยนตมีกําลังเต็มที่

¶ÒÁ : SAE ·ÕèÃÐºØº¹©ÅÒ¡¢Í§ÀÒª¹Ð¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§¤×ÍÍÐäÃ ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ
ÍÂ‹Ò§äÃ 
μÍº : SAE แสดงถึง ความขนใสหรือความหนืดของนํ้ามันเครื่อง ยอมาจาก 
Society of Automotive Engineers (สมาคมวศิวกรรมยานยนตแหงสหรฐัอเมรกิา)
โดยกําหนดเปนตัวเลขตามหลังตัวอักษร SAE ซึ่งมีทั้งเกรดเดี่ยวและเกรดรวม 
เชน SAE 15W (ใชในเขตหนาว) หรือ SAE 30, 40 (ใชในเขตรอน) หรือ SAE 
10W-30, 15W-40 (ใชไดทัง้เขตหนาวและรอน) ตวัเลขมากยิง่ขนมาก ความหนดื
มีสวนสําคัญตอการทําหนาที่ของนํ้ามันเครื่อง ลดการสัมผัสเสียดสีระหวาง
ชิน้สวนของเครือ่งยนต การเลอืกใชความหนดืทีเ่หมาะสมกบัเครือ่งยนต สามารถ
ดูไดจากคูมือประจํารถ
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 ¶ÒÁ : ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ÊÑ§à¤ÃÒÐË �´Õ¡Ç‹Ò¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§·ÑèÇä»ËÃ×ÍäÁ‹ 
μÍº : นํ้ามันเครื่องสังเคราะห ผลิตจากนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐานสังเคราะห ซึ่งได
จากการสังเคราะหขึ้นทางปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อเสริมคุณสมบัติที่นํ้ามันเครื่อง
ทั่วไปไมสามารถมีได เมื่อนําไปใชงานจะรักษาความขนใสไดดี สามารถหลอลื่น
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดทุกอุณหภูมิ และมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวา
นํ้ามันเครื่องทั่วๆ ไป เนื่องจากมีความตานทานการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน
ในอากาศไดดีกวานํ้ามันเครื่องธรรมดา ถึงแมวานํ้ามันเครื่องสังเคราะห
จะมีคุณสมบัติโดยสวนใหญที่ดีกวานํ้ามันเครื่องธรรมดา แตก็มีราคาแพง
กวามาก และในสภาพการใชงานปกต ิกส็ามารถใชนํา้มนัเครือ่งทัว่ๆ ไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพเชนกัน เนื่องจากมีการใชสารเคมีเพิ่มคุณภาพเติมลงไปเพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติใหนํ้ามันเครื่องธรรมดาสมบูรณขึ้น

 ¶ÒÁ : àÅ×Í¡ãªŒ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ÍÂ‹Ò§äÃãËŒàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÃ¶Â¹μ�
μÍº : เครือ่งยนตแตละชนดิมเีทคโนโลยขีองเครือ่งยนตแตกตางกนั จงึควรเลอืก
ชนิดนํ้ามันเครื่องใหเหมาะสมกับการใชงานเครื่องยนต เชน รถยนตเครื่องยนต
เบนซินควรเลือกใชนํ้ามันเครื่องที่ออกแบบสําหรับเครื่องยนตเบนซินโดยเฉพาะ 
หากเปนเครื่องยนตดีเซลก็ควรเลือกใชนํ้ามันเครื่องสําหรับเครื่องยนตดีเซล
โดยเฉพาะเชนกัน สามารถดูไดจากมาตรฐานคุณภาพ และที่นิยมใชกันทั่วโลก 
คือ มาตรฐาน API ( American Petroleum Institute) โดยสถาบันปโตรเลียมแหง
สหรัฐอเมริกาที่กําหนดมาตรฐานนํ้ามันเครื่องตามลักษณะการใชงาน สําหรับ
มาตรฐานเครื่องยนตเบนซิน จะระบุเปนอักษร S ตามหลัง API  เชน API SM, 
API SN เปนตน สวนเครื่องยนตดีเซล จะระบุเปนอักษร C ตามหลัง  API เชน
 API CI-4 , API CJ-4 เปนตน แตการนาํไปใชจะเหมาะสมกบัเครือ่งยนตประเภทใด
มากกวากัน ใหสังเกตจากชั้นคุณภาพ API นั้น ขึ้นตนดวยอักษร S หรือ C
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¶ÒÁ : Ã¶Â¹μ�ÃØ‹¹à¡‹Ò¶ŒÒäÁ‹ÁÕ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ª¹Ô´·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃ¢Í§
à¤Ã×èÍ§Â¹μ�μÒÁ·ÕèÃÐºØäÇŒã¹¤Ù‹Á×ÍÃ¶ ¨Ðμ ŒÍ§àÅ×Í¡ãªŒ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ÍÂ‹Ò§äÃ 
μÍº : เนื่องจากเทคโนโลยีนํ้ามันหลอลื่นในปจจุบันมีความกาวหนาอยางมาก 
ชั้นคุณภาพที่ผลิตขึ้นมาใหมก็สามารถใชงานกับทั้งรถใหมและรถยนตรุนเกา
ไดเชนกัน แตในดานความหนืด รถยนตรุ นเกาเครื่องยนตหลวมขึ้นควรใช
ความหนืดที่สูงขึ้น

¶ÒÁ : ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ãªŒáÅŒÇ¹íÒ¡ÅÑºÁÒãªŒ¼ÅÔμ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ãËÁ‹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
μÍº : ในตางประเทศนํา้มนัเครือ่งใชแลวสามารถนาํมาผานกระบวนการเพือ่ให
สามารถนาํกลบัมาใชเปนนํา้มนัหลอลืน่พืน้ฐานสาํหรบัผลติเปนนํา้มนัเครือ่งใหม
ได โดยนํ้ามันเครื่องนี้จะเรียกวา Re-Refined Base Oil ซึ่งคุณภาพจะดีหรือไม
ขึ้นอยู กับกระบวนการในการผลิต ในปจจุบันสําหรับประเทศไทยยังไมมี
การผลิตในลักษณะดังกลาว 

¶ÒÁ : ¨ÐàÅ×Í¡«×éÍ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ÍÂ‹Ò§äÃ  à¾×èÍËÅÕ¡àÅÕèÂ§¢Í§»ÅÍÁ
μÍº : ในการเลือกซื้อนํ้ามันเครื่อง ผูบริโภคอาจมีปจจัยในการเลือกซื้อที่
แตกตางกันไป แตสวนใหญจะพิจารณาในเรื่องของยี่หอที่เปนที่รูจัก รองลงมา
ก็อาจเปนเรื่องราคา อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนผูบริโภคควรสังเกตฉลากเปน
สิ่งแรกกอนตัดสินใจซ้ือ ซึ่งนอกจากจะสังเกตเลขทะเบียนนํ้ามันเครื่องแลว
ควรพิจารณารายละเอียดอื่นๆ ประกอบ อาทิ รายละเอียดของมาตรฐาน 
ชัน้คณุภาพการใชงาน เชน API และชนดิความหนดื SAE ตองชดัเจน ตองแสดงชือ่
และสถานที่ตั้งของผูคานํ้ามันที่ไดรับความเห็นชอบ ซึ่งจะเปนประโยชนกับ
ผูบริโภคในการตรวจสอบ และควรเลือกซื้อจากแหลงที่เปดเผยเชื่อถือได 
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¶ÒÁ : ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§áººäË¹ ¨Ö§¨ÐàÃÕÂ¡Ç‹Ò¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§»ÅÍÁ
μÍº : นํา้มนัเครือ่งทีไ่มไดรบัความเหน็ชอบ หรอืมคีณุภาพไมเปนไปตามทีไ่ดรบั
ความเห็นชอบไวแลว นอกจากนี้ยังมีนํ้ามันเครื่องปลอมในลักษณะอื่นๆ อีก 
อาทิ ปลอมคุณภาพ เปนการนํานํ้ามันเครื่องใชแลวมากรอง และฟอกสีโดยกรด
หรือการนํานํ้ามันหลอลื่นพื้นฐาน (Base Oil) มาบรรจุขายโดยไมเติม
สารเติมแตง ฉลากมักจะไมมีการแสดงวัตถุประสงค มาตรฐานการใชงาน แตจะ
ใชสื่อรูปภาพ เชน รูปรถยนต ยานพาหนะตางๆ  หรือรูปเครื่องยนต หรือใชชื่อ 
ยี่หอที่ใกลเคียงกับยี่หอดัง ซึ่งเปนการสื่อใหผูบริโภคเขาใจผิด  และอาจมีการ
จูงใจในดานราคา ที่คอนขางถูกกวาสินคาทั่วไป และที่สังเกตไดยากคือ การนํา
ภาชนะเกามาบรรจุ หรือผลิตภาชนะใหมแตเลียนแบบยี่หอดัง ในทางปฏิบัติ 
ผูประกอบการที่เปนเจาของยี่หอก็ไดมีความพยายามที่จะนํามาตรการตางๆ 
มาใช เชน การผลิตฟอยลฝา หรือ ซีลปดผนึกที่มีลักษณะพิเศษ การใสรหัสตางๆ 
เพื่อใหการปลอมแปลงหรือเลียนแบบทําไดยากขึ้น

¶ÒÁ : àÁ×èÍãªŒ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§áÅŒÇ¨íÒà»š¹μ ŒÍ§ãªŒËÑÇàª×éÍ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§´ŒÇÂËÃ×ÍäÁ‹ 
μÍº : หัวเชื้อนํ้ามันเครื่อง เปนสารเคมีที่ผู จําหนายแนะนําใหใชรวมกับ
นํ้ามันเครื่องดวย จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการหลอลื่น และคุณสมบัติ
ต างๆ มากขึ้น แตอยางไรก็ตามนํ้ามันเครื่องที่ได รับความเห็นชอบจาก
กรมธุรกิจพลังงาน ไดมีการเติมสารเติมแตง และผานการทดสอบการใชงานกับ
เครื่องยนตแลว ถือวาอยูในมาตรฐานที่จะสามารถนําไปใชงานอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการทํางานของเครื่องยนตในสภาพปกติ 
ดงันัน้ การเลอืกซือ้หวัเชือ้นํา้มนัเครือ่งไปใชงาน ควรพจิารณาอยางรอบคอบวามี
ความจําเปนมากนอยเพียงใด  มิฉะนั้นอาจสูญเงินโดยเปลาประโยชน 
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¶ÒÁ : ¨ÐÃÙŒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Ò¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§·Õè¨íÒË¹‹ÒÂÍÂÙ‹ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡
¡ÃÁ¸ØÃ¡Ô¨¾ÅÑ§§Ò¹áÅŒÇ
μÍº : นํ้ามันเครื่องที่จําหนายในประเทศไมวาจะเปนการผลิตในประเทศ 
หรือนําเขาเพื่อจําหนายตองไดรับความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพจาก
กรมธุรกิจพลังงานกอน ดังนั้น ในเบื้องตนใหสังเกตเลขทะเบียนนํ้ามันหลอลื่น
ที่ระบุอยูบนฉลาก          ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบความถูกตองได
โดยตรวจคนรายชือ่ผูคานํา้มนัและเลขทะเบยีนทีไ่ดรบัความเหน็ชอบจากเวป็ไซต
กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือสามารถติดตอสอบถามไดที่กลุม
พฒันามาตรฐานนํา้มนัหลอลืน่ สาํนกัคณุภาพนํา้มนัเชือ้เพลงิ กรมธรุกจิพลงังาน 
โทรศัพท 0 2794 4206, 0 2794 4211, 0 2794 4214-5 โทรสาร 0 2794 4200

¶ÒÁ : ¡ÒÃãªŒ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§»ÅÍÁ¨Ðà¡Ô´¼Å¡ÃÐ·ºÍÂ‹Ò§äÃ
μÍº : 1.  เครื่องยนตเกิดการสึกหรอ เนื่องจากประสิทธิภาพในการทําหนาที่
หลอลื่นลดลง โดยเฉพาะนํ้ามันหลอลื่นที่มีกรดหลงเหลืออยูจากการนํานํ้ามัน
หลอลื่นใชแลวไปฟอกดวยกรด ซึ่งจะทําใหชิ้นสวนของเครื่องยนตที่มีนํ้ามัน
หลอลื่นไหลผาน และอางของนํ้ามันเครื่องเกิดการผุกรอน หรืออาจทะลุได
2. สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง เนื่องมาจากการสึกหรอในเครื่องยนต ทําให
เครื่องยนตหลวม  การใชนํ้ามันเชื้อเพลิงจะมากขึ้นกวาเดิม
3. กอใหเกิดปริมาณไอเสียที่เปนพิษมากขึ้น ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูบริโภค
4. เสียคาบํารุงรักษาเครื่องยนตมากขึ้น

¶ÒÁ : ¡Ã³ÕÃ¶Á×ÍÊÍ§·Õè¼ÙŒ«×éÍäÁ‹ä´ŒÃÑº¤Ù‹Á×Í»ÃÐ¨íÒÃ¶ ¤ÇÃãªŒ¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§ÍÐäÃ
μÍº : รถมือสองที่ผูซื้อไมไดรับคูมือรถจากผูขาย แตอยางนอยจะทราบยี่หอ 
รุน และปของรถที่ซื้อ สามารถสอบถามขอมูลคําแนะนําเกี่ยวกับชั้นคุณภาพ
และชนิดความหนืดที่เหมาะสมจากบริษัทผูจําหนายรถยนต 
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¶ÒÁ : àÁ×èÍ¾º¹íéÒÁÑ¹à¤Ã×èÍ§»ÅÍÁ¤ÇÃ·íÒÍÂ‹Ò§äÃ 
μÍº : แมวาภาครัฐจะไดดําเนินมาตรการตางๆ ในการแกไข และลดปญหา
นํ้ามันเครื่องปลอมมาแลวในระดับหนึ่ง แตจากภาวะเศรษฐกิจที่คาครองชีพสูง
แตรายไดตํ่า ทําใหมีแรงจูงใจตอผูที่คิดจะหลีกเลี่ยงกฎหมายอยูเสมอ ซึ่งการ
แกไขปญหาจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน ทั้งหนวยงาน
ราชการที่ตองเขมงวดในการกํากับดูแล และติดตามตรวจสอบ  ภาคเอกชน
ที่ตองพยายามสรางความเชื่อถือ  และผูใชนํ้ามันที่ปจจุบันมีความรูที่จะรักษา
และปกปองผลประโยชนของตนมากขึ้น 
 ดังนั้น หากทานพบปญหานํ้ามันเครื่องคุณภาพตํ่า นํ้ามันเครื่องปลอม 
หรอืพบการกระทาํทีห่ลกีเลีย่งกฎหมาย มขีอแนะนาํในการรองเรยีน ดงันี้ 
ผูรองเรียนจําเปนตองสังเกต และจดจํารายละเอียดตางๆ อาทิ ชื่อที่ตั้ง
ของสถานีบริการ ศูนยเปลี่ยนถาย  อูซอม รานคาหรืออาจเก็บใบเสร็จไว 
รวมทั้งรายละเอียดของนํ้ามันเครื่องที่ใช  ความผิดปกติของเครื่องยนต  
เพื่อแสดงใหเห็นวาการรองเรียนดังกลาวมีหลักฐานแวดลอมปรากฏ
ชัดเจน และเจาหนาที่สามารถเดินทางไปเก็บตัวอยางมาตรวจสอบ
ในหองปฏิบัติการตอไปได ทั้งนี้สามารถแจงเบาะแส หรือรองเรียน
ไดที่สวนตรวจสอบ  สํานักคุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน 
หมายเลข โทรศพัท 0 2794 4224 หรอื 08 9205 2333 โทรสาร0 2794 4200 
หรือแจงผานพลังงานจังหวัดในภูมิลําเนาของทาน 
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