นํา้ มันหล่อลืน่ เครื่องยนต์ (อังกฤษ: motor oil, engine oil) หรื อเรี ยกกันโดยทัว่ ไป
ว่า นํา้ มันหล่อลืน่ หรื อ นํา้ มันเครื่อง ประกอบไปด้วย 2 ส่ วนที่สาํ คัญคือ นํ้ามันพืน้ ฐาน และสารเพิม่
คุณภาพ นํ้ามันเครื่ องมีหน้าที่ลดแรงเสี ยดทานของวัตถุชิ้นที่เสี ยดสี กนั ระบายความร้อนของเครื่ องยนต์
เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส ทําความสะอาดเขม่าและเศษโลหะภายในเครื่ องยนต์ ป้ องกันการกัด
กร่ อนจากสนิมและกรดต่างๆ และป้ องกันกําลังอัดของเครื่ องยนต์ร่ัวไหล เป็ นต้น
มาตรฐานนํา้ มันเครื่อง
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ (Society of Automotive Engineer : SAE) ใช้ระบุความ
หนืด (ความข้นใส) ของนํ้ามันเครื่ อง ค่ายิง่ มากก็ยงิ่ มีความหนืดมาก โดยแบ่งนํ้ามันเครื่ องออกเป็ น 2
ประเภทใหญ่ๆ
เกรดเดียว (monograde) คือนํ้ามันเครื่ องที่มีค่าความหนืดค่าเดียว เช่น SAE 40 หมายความว่า ณ อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส นํ้ามันจะมีค่าความหนืดอยูท่ ี่ เบอร์ 40
เกรดรวม (multigrade) คือนํ้ามันเครื่ องที่มีค่าความหนืด 2 ค่า เช่น SAE 20W-50 หมายความว่า ใน
อุณหภูมิ -25 องศาเซลเซี ยส นํ้ามันจะมีค่าความหนืดอยูท่ ี่ เบอร์ 20 แต่เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 100 องศา
เซลเซียส จะเปลี่ยนค่าความหนืดเป็ น เบอร์ 50
อักษร "W" ใช้เป็ นตัวบ่งบอกว่าค่าความหนืดนี้เป็ นเกรดฤดูหนาว (วัดที่ -25 องศาเซลเซียส) หากไม่มีจะ
เป็ นเกรดฤดูร้อน (วัดที่ 100 องศาเซลเซียส)
มาตรฐานของสถาบันปิ โตรเลียมอเมริกนั (The American Petroleum Institute : API) ใช้ระบุประเภทของ
เครื่ องยนต์ และสมรรถนะในการปกป้ องชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์ สําหรับเครื่ องยนต์เบนซินใช้อกั ษร "S"
(spark ignition) เช่น SA SC SD SE SF SG SH SI SJ SL SM SN ส่ วนเครื่ องยนต์ดีเซลใช้อกั ษร "C"
(compress ignition) เช่น CD CB ... CF4 บางครั้งเราอาจเห็นทั้ง "S" และ "C" มาด้วยกัน เช่น SG/CH4
หมายถึง นํ้ามันเครื่ องนี้เหมาะสําหรับการใช้กบั เครื่ องยนต์เบนซิน แต่กส็ ามารถใช้กบั เครื่ องยนต์ดีเซลได้
ในระยะสั้น หรื อ CH4/SG ก็จะกลับกันกับกรณี ขา้ งต้นคือเหมาะสําหรับการใช้กบั เครื่ องยนต์ดีเซลแต่ก็
สามารถใช้กบั เครื่ องยนต์เบนซินได้ในระยะสั้น
แหล่งทีม่ าของนํา้ มันพืน้ ฐานทีใ่ ช้ ทาํ มันเครื่องมี 3 แหล่งคือ
1. นํ้ามันที่สกัดจากพืช
2. นํ้ามันที่สกัดจากนํ้ามันดิบ

3. นํ้ามันสังเคราะห์ (คุณภาพของนํ้ามันเครื่ องที่ดีที่สุด)
Lube Oil , Lubricating Oil ผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากการกลัน่ นํ้ามันดิบ มีช่วงจุดเดือดระหว่าง 380-500 องศา
เซลเซียส และเติมสารเพิม่ คุณภาพต่างๆ ในปริ มาณเล็กน้อยเพื่อปรับปรุ งสมบัติให้เหมาะสมสําหรับใช้
งานหล่อลื่นแต่ละอย่าง เช่น ความหนืดโดยเยือ่ บางๆ หรื อเนื้อครี ม ของนํ้ามันหล่อลื่นจะเคลือบอยู่
ระหว่างผิวของชิ้นส่ วน 2 อย่าง ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นชิ้นส่ วนโลหะที่มีการเคลื่อนไหวผ่านไปมา ทําหน้าที่
ป้ องกันการเสี ยดสี กนั โดยตรง ขณะเดียวกันจะช่วยทําความสะอาด และระบายความร้อน โดยช่วยระบาย
ความร้อนจากเครื่ องยนต์ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แอดดิทีฟอื่นๆ ที่มกั ผสมลงไปด้วย ได้แก่ สารป้ องกันสนิม
และการกัดกร่ อน
นํา้ มันพืน้ ฐาน
สารหล่อลื่นทั้งหมดถูกผลิตขึ้นมาจากนํ้ามันพื้นฐาน (base oil) ซึ่งจําแนกได้เป็ น 2 ชนิดหลักๆ คือ กับ
นํ้ามันที่ถูกกลัน่ โดยวิธีทางธรรมชาติ (นํา้ มันแร่ , นํา้ มันพืช) เกิดจากการกลัน่ ส่ วนคุณภาพจะดีเพียงไรนั้น
ขึ้นอยูก่ บั กระบวนการกลัน่ ว่าจะทําได้ดีเพียงใด นํ้ามันแร่ เป็ นนํ้ามันพื้นฐานหลักที่ถูกนํามาใช้ในปัจจุบนั
ซึ่งสามารถจําแนกได้ตามชนิดของโมเลกุล ได้แก่ พาราฟิ น, พาราฟิ นแบบสายย่อย, แนฟทีน, และอะโร
มาติก นํ้ามันพื้นฐานแบบพาราฟิ นหรื อพาราฟิ นิก มีโครงสร้างเป็ นโซ่ยาวตรง ส่ วนแบบสายย่อยนั้นจะมี
กิ่งก้านสาขาแตกแขนงออกมา นํ้ามันพื้นฐานแบบนี้ถูกใช้มากกับนํ้ามันเครื่ อง และในโรงงาน ส่ วนนํ้ามัน
พื้นฐานแบบแนฟทานิกหรื อแนฟทีนนั้นมีโครงสร้างอิ่มตัวเป็ นวงแหวน ถูกใช้ในงานที่มีอุณหภูมิปาน
กลาง นํ้ามันพื้นฐานแบบอะโรมาติกเป็ นวงแหวนไม่อิ่มตัว ถูกใช้ในการผลิตวัสดุซีลแบบคอมปาวด์ และ
กาวประสาน (นํา้ มันสั งเคราะห์ ) ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ของมนุษย์ทาํ ให้มีโครงสร้างตรงยาว
เหมือนกับนํ้ามันพื้นฐานแบบพาราฟิ นิกสายย่อย ประโยชน์ที่สาํ คัญของนํ้ามันสังเคราะห์คือ มีขนาดและ
นํ้าหนักโมเลกุลที่สมํ่าเสมอกว่านํ้ามันแร่
แต่ นํา้ มันสั งเคราะห์ จึงยังไม่ เป็ นทีน่ ิยม นัน่ ก็เพราะ ผูใ้ ช้ยงั ไม่ตระหนักถึงความคุม้ ค่าในการนํามาใช้งาน,
ถูกมองว่าราคาแพง, ไม่เข้ากับนํ้ามันแร่ , และเสี่ ยงต่อการสะสมสารพิษตกค้าง อย่างไรก็ดี นํ้ามัน
สังเคราะห์กม็ ีประโยชน์อยูไ่ ม่นอ้ ย เช่น จุดวาบไฟสู ง, จุดไหลเทตํ่า, ลดความเสี่ ยงจากอัคคีภยั , ทนต่อการ
เสื่ อมสภาพ, ต้านทานแรงเฉือน, ดัชนีความหนืดสู ง

สารเพิม่ คุณภาพ
คุณสมบัติที่สาํ คัญของสารหล่อลื่นก็คือความหนืด ซึ่งสัมพันธ์กบั ความสามารถในการไหลและการ
ต่อต้านแรงเฉือน ยิง่ ความหนืดมาก สารหล่อลื่นก็จะไหลได้ชา้ ลง เช่น ถ้าเปรี ยบเทียบระหว่างนํ้ากับนม
ข้น นํ้าถือว่ามีความหนืดน้อยกว่า ในการเลือกใช้สารหล่อลื่นนั้น จึงต้องพิจารณาจากความเร็วรอบ,
อุณหภูมิ, ชนิดของแบริ่ ง เกียร์ นอกจากนี้ ในการพิจารณาระหว่างสารหล่อลื่นสองชนิดที่มีความหนืด
เท่ากันก็คือการพิจารณาดัชนีความหนืด ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืดกับอุณหภูมิ ยิง่ ดัชนี
ความหนืดสู ง สารหล่อลื่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติความหนืดน้อยเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป
คุณสมบัติขอ้ นี้จะดีข้ ึนหากได้รับการเติมสารเพิ่มคุณภาพ – สารยับยั้งสนิมจะคอยสร้างฟิ ล์มปกป้ อง
พื้นผิวโลหะจากนํ้า สารลดแรงเสี ยดทานช่วยปกป้ องชิ้นส่ วนเครื่ องจักรจากรอยถลอกและการสึ กหรอที่
เกิดขึ้นจากเศษอนุภาค แล้วนําเศษอนุภาคเหล่านี้ไปยังนํ้ามันหล่อลื่นเพื่อให้ง่ายต่อการกรองออกจาก
ระบบ สารลดการสึ กหรอและรับแรงกดสู ง หรื อ Antiwear และ extreme pressure (EP) ทําหน้าที่เป็ นชั้น
ฟิ ล์มที่คอยปกป้ องพื้นผิวโลหะกับโลหะกระทบกัน สารชะล้าง หรื อ Detergents ทําหน้าที่เปลี่ยนความ
เป็ นกรดให้เป็ นกลาง แล้วชะล้างออกไปจากพื้นผิว เมื่อมีการสะสมโคลนตะกอน สุ ดท้าย สารลดฟอง ทํา
ให้แรงตึงผิวของฟองอากาศลดลง เพื่อให้ฟองสลายตัวโดยเร็ว ไม่สร้างผลกระทบต่อเครื่ องจักร
สารอุ้มนํา้ มัน
สําหรับจาระบี นั้นแตกต่างจากนํ้ามันหล่อลื่นตรงที่ส่วนประกอบสําคัญประการสุ ดท้าย นัน่ คือ สารอุม้
นํ้ามัน (thickener) ทําหน้าที่เหมือนฟองนํ้าที่คอยกักเก็บนํ้ามันหล่อลื่นไว้ ในจาระบี จะมีสารอุม้ นํ้ามันนี้
ผสมอยูม่ ากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งมีท้ งั สารอุม้ นํ้ามันที่มีโครงสร้างแบบง่ายไปจนถึงแบบที่เป็ นโครงสร้าง
เชิงซ้อน สารอุม้ นํ้ามันแบบง่ายนั้นผลิตจากไฟเบอร์ที่มีโครงสร้างยาวและลื่น คล้ายเนย เช่น สบู่ลิเธี ยม
,โพลียเู รี ย, แคลเซียม, และซิลิกา้ ฯลฯ สารอุม้ นํ้ามันเชิงซ้อนนั้น ผลิตจากไฟเบอร์ที่มีโครงสร้างสั้นและ
ยาว และมีเนื้อเส้นใยหนาแน่กว่า เช่น อลูมิเนียม, โซเดียม, แบเรี ยม, และลิเธียมเชิงซ้อน ฯลฯ
ประโยชน์ของจาระบี เช่น ทําหน้าที่เป็ นซีลปกป้ องการปนเปื้ อน, ผสมได้ดีกบั molybdenum disulfide
และ graphite ซึ่งปกติแล้วทําละลายได้ยาก จาระบีสามารถทําหน้าที่หล่อลื่นได้ทนั ทีเมื่อเครื่ องจักรเริ่ ม
เดินเครื่ อง เพราะมันยังคงเกาะอยูท่ ี่พ้นื ผิวโลหะแม้ขณะหยุดเครื่ อง จึงสามารถหล่อลื่นได้ดีกว่านํ้ามัน
ขณะเริ่ มเดินเครื่ อง อย่างไรก็ดี สารอุม้ นํ้ามันของจาระบีกม็ ีขอ้ จํากัดในการนํามาใช้ เช่น ต้องคํานึงถึง

ความเร็วรอบของแบริ่ ง การถ่ายเทความร้อนทําได้นอ้ ยกว่านํ้ามันหล่อลื่น การเก็บตัวอย่างไปตรวจ
วิเคราะห์ได้ยากกว่านํ้ามันหล่อลื่น การกําหนดปริ มาณใช้งานได้ยากกว่านํ้ามันหล่อลื่น
ด้วยความเข้าใจหลักพื้นฐานการหล่อลื่นนี้ เราสามารถเห็นได้วา่ จะเลือกใช้สารหล่อลื่นอย่างไรให้เหมาะ
กับเครื่ องจักร ถ้าใช้แล้วเครื่ องจักรทํางานได้ดีกว่า, อายุใช้งานยาวกว่า, ทํางานต่อเนื่องกว่า,ย่อมนํามาซึ่ง
ผลประกอบการที่ดีกว่า อย่างไรก็ดี การเรี ยนรู ้เรื่ องการหล่อลื่นมากขึ้น และนํามาใช้ให้เหมาะกับงานมาก
ขึ้น ย่อมช่วยให้เราบรรลุเป้ าหมายที่ดีข้ ึนได้
นํา้ มันหล่อลืน่ เครื่องยนต์ ต้ องมีคุณสมบัติดังต่ อไปนี้
1. มีความหนืดหรื อความข้นใสที่เหมาะสมกับการใช้งาน
2. มีค่าดัชนีความข้นใสสูง นํ้ามันเครื่ องที่มีค่าดัชนีความข้นใสสู งจะช่วยรักษาความหนืดไว้ได้ดีกว่า ซึ่ง
จะทําให้การหล่อลื่นมีประสิ ทธิภาพสู ง เครื่ องยนต์สตาร์ตง่าย และการสึ กกร่ อนลดลง
3. มีคุณสมบัติในการชะล้าง ขณะที่เครื่ องยนต์ทาํ งานมีการเผาไหม้ จะทําให้เกิดคราบเขม่า ยาง
เหนียว เถ้า และสิ่ งสกปรกต่าง ๆ ติดเป็ นคราบอยูต่ ามชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์ ดังนั้น นํ้ามันเครื่ องที่ดี
จะต้องช่วยชะล้างสิ่ งสกปรกเหล่านี้ออกไปได้
4. มีคุณสมบัติในการกระจายสิ่ งสกปรก เมื่อสิ่ งสกปรกต่าง ๆ ถูก ชะล้างด้วยนํ้ามันเครื่ องแล้วไหลลงมา
ในอ่าง นํ้ามันเครื่ องจะต้องสามารถกระจายสิ่ งสกปรกต่าง ๆ ไม่ให้เกาะรวมตัวกันเป็ นก้อนได้ เพราะ
อาจทําให้ท่อทางเดินนํ้ามันเครื่ องอุดตันได้ง่าย
5. มีสารป้ องกันการทําปฎิกิริยากับออกซิ เจนสารนี้จะช่วยให้ปฎิกิริยาระหว่างนํ้ามันเครื่ องกับออกซิเจน
ในอากาศช้าลง ถ้าไม่มีสารนี้น้ าํ มันเครื่ องจะทําปฎิกิริยาดังกล่าวได้ง่ายและจะทําให้เกิดเป็ นยางเหนียว
เป็ นผลทําให้น้ าํ มันเครื่ องมีความหนืดเพิม่ ขึ้นได้ซ่ ึงไม่เป็ นผลดีต่อเครื่ องยนต์
6. มีค่าความเป็ นด่างที่พอเหมาะ จากการเผาไหม้ในเครื่ องยนต์กาํ มะถันที่มีอยูใ่ นนํ้ามันเชื้อเพลิงจะทําให้
เกิดกรดซัลฟุริกขึ้น ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการกัดกร่ อนภายในเครื่ องยนต์ นํ้ามันเครื่ องที่ดีจึงต้องมีค่า
ความเป็ นด่างที่เหมาะสม ต้องทําลายกรดที่เกิดจากก๊าซไอดีหรื อไอเสี ยที่ลอดผ่านร่ องแหวนลูกสู บลงไป
ในห้องเพลาข้อเหวีย่ งได้ และเป็ นตัวปรับสภาพนํ้ามันเครื่ องให้มีค่าเป็ นกลางซึ่งจะช่วยป้ องกันการกัด
กร่ อนในเครื่ องยนต์ได้

7. มีสารป้ องกันการสึ กกร่ อน สารนี้จะช่วยทําให้ฟิล์มของนํ้ามันเครื่ องคงทนต่อแรงเฉือนได้ดี ช่วยลด
การสึ กกร่ อนที่จะเกิดขึ้นมากกว่าปกติตรงบริ เวณวาล์วและลูกเบี้ยวของเพลาได้
8. มีสารป้ องกันการเกิดฟอง การเกิดฟองของนํ้ามันเครื่ องภายในห้องเพลาข้อเหวีย่ งจะเกิดขึ้นมาก
เนื่องจากความเร็วสู งของชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ ซึ่งจะทําให้ประสิ ทธิภาพของระบบการหล่อลื่นลดลง สาร
ป้ องกันการเกิดฟองจะช่วยทําให้ฟองอากาศละลายตัวได้ง่าย
9. มีสารป้ องกันการเกิดสนิม สารนี้จะช่วยให้น้ าํ มันเครื่ องเป็ นตัวเคลือบไม่ให้ชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์ที่
ทําด้วยเหล็กเป็ นสนิมขณะที่เครื่ องยนต์หยุดทํางานเป็ นเวลานาน ๆ
10. มีสารลดความฝื ด สารนี้จะช่วยเพิ่มความลื่นในนํ้ามันเครื่ อง ทําให้ความฝื ดที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่ วนที่มี
การเคลื่อนที่ลดลง เป็ นผลทําให้ความร้อนในนํ้ามันเครื่ องลดลงไปด้วย และช่วยประหยัดการเชื้อเพลิง
ได้ดีข้ ึน
11. มีการระเหยตัวตํ่า นํ้ามันเครื่ องที่ดีจะต้องมีจุดวาบไฟสู ง ทําให้เกิดการระเหยตัวตํ่าและทนต่อความ
ร้อนสู ง ๆ ได้ ไม่เกิดการเผาไหม้ได้ง่าย ซึ่งจะไม่ทาํ ให้เกิดความสิ้ นเปลืองนํ้ามันเครื่ องขณะเครื่ องยนต์
ทํางาน
12. มีจุดไหลเทตํ่า เพื่อที่จะนํานํ้า

หน้ าที่ของนํา้ มันเครื่อง
1. หน้ าทีใ่ นการหล่อลืน่
หน้าที่น้ ีคือหน้าที่หลักเลยนะครับ โดนนํ้ามันหล่อลื่นจะเคลือบชิ้นส่ วนโลหะในเครื่ องยนต์ใน
ลักษณะเป็ นฟิ ล์มเคลือบอยูท่ ี่ผวิ โลหะเพื่อช่วยลดการสัมผัสกันโดยตรงของชิ้นส่ วนโลหะ โดยความหนา
ของฟิ ล์มนั้นขึ้นอยูก่ บั ความหนืดของนํ้ามันเครื่ อง
2. หน้ าทีใ่ นการระบายความร้ อน
ในช่วงที่เครื่ องยนต์กาํ ลังทํางานนั้นจะเกิดความร้อนขึ้นบริ เวณ รอบๆฝาสู บ รอบๆกระบอกสู บ

ลูกสู บ ข้อเหวี่ยงและ ชิ้นส่ วนภายในต่างๆ ปั๊มนํ้ามันเครื่ องจะส่ งนํ้ามันเครื่ องไปหล่อลื่นชิ้นส่ วนต่างๆ
เมื่อนํ้ามันเครื่ องไหลกลับก็จะพาเอาความร้อนกลับลงไปสู่ อ่างนํ้ามันเครื่ องด้วย จึงเป็ นการระบายความ
ร้อนให้ชิ้นส่ วนต่างๆของเครื่ องยนต์อีกทางหนึ่ง
3. หน้ าทีใ่ นการป้ องกันสนิมและการกัดกร่ อน
การเผาไหม้ในเครื่ องยนต์จะทําให้เกิดความชื้นและไอนํ้า เป็ นสาเหตุให้เกิดสนิมกับชิ้นส่ วนต่างๆ
ขณะเดียวกันการเผาไหม้เชื้อเพลิงก็ทาํ ให้เกิดกรดกํามะถัน ซึ่งสามารถกัดกร่ อนชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์
ให้สึกหรอได้ นํ้ามันเครื่ องมีหน้าที่ทาํ ให้ไอนํ้าและกรดกํามะถันเจือจางลงซึ่งช่วยป้ องกันสนิมและการกัด
กร่ อนได้
4. หน้ าทีใ่ นการป้ องกันการรั่วของกําลังอัด
นํ้ามันเครื่ องที่มีลกั ษณะเป็ นฟิ ล์มจะช่วยเคลือบผนังกระบอกสู บ เพื่อทําหน้าที่ป้องกันการรั่วของ
กําลังอัดภายในกระบอกสู บ ที่จะไหลผ่านระหว่างแหวนลูกสู บและกระบอกสู บลงสู่ หอ้ งแคร้งของ
เครื่ องยนต์
5. หน้ าทีใ่ นการทําความสะอาด
การเผาไหม้ในเครื่ องยนต์จะทําให้เกิดเขม่าและผงโลหะ ซึ่งอาจทําให้เกิดการอุดตันภายในชิ้นส่ วน
เครื่ องยนต์ได้ เพราะฉะนั้นนํ้ามันเครื่ องมีหน้าที่ชะล้างเขม่าและป้ องกันการรวมตัวกันของผงโลหะที่อาจ
ทําให้เกิดการอุดตันได้

วิธีเลือกนํา้ มันเครื่อง
1. เลือกจากชนิดของนํ้ามันเครื่ อง
คือการเลือกโดยดูจากพื้นฐานของนํ้ามันเครื่ องว่าเป็ นชนิดไหน ซึ่งจะมีผลกับอายุการใช้งานของ
นํ้ามันเครื่ องโดยส่ วนใหญ่จะแบ่งเป็ น 3 ชนิดนะครับ

1.1 นํ้ามันเครื่ องชนิดธรรมดา
1.2 นํ้ามันเครื่ องชนิดกึ่งสังเคราะห์
1.3. นํ้ามันเครื่ องสังเคราะห์
โดยข้ อแตกต่ างของนํา้ มันเครื่องทั้งสามชนิดนีก้ ค็ อื โครงสร้ างของโมเลกุลในตัวนํา้ มันเครื่องทีม่ ี
การยึดตัวเกาะกัน โดยการยึดตัวของอะตอมทีต่ ่ างกันทําให้ นํา้ มันเครื่องสามารถคงความหนืดและลักษณะ
การเป็ นฟิ ล์มได้ นานต่ างกัน สรุปง่ ายๆว่ าข้ อแตกต่ างของนํา้ มันเครื่องทั้งสามชนิดก็คอื ระยะเวลาในการ
เปลีย่ นถ่ ายนํา้ มันเครื่องนั่นเอง
ระยะทางของการเปลีย่ นถ่ ายนํา้ มันเครื่องแต่ ละชนิด
1. นํ้ามันเครื่ องชนิดธรรมดา ประมาณ 4000 กิโลเมตร
2. นํ้ามันเครื่ องชนิดกึ่งสังเคราะห์ ประมาณ 6000 กิโลเมตร
3. นํ้ามันเครื่ องสังเคราะห์ ประมาณ 10000 กิโลเมตร
โดยระยะเวลาของการเปลีย่ นถ่ ายนํา้ มันเครื่องนั้นอาจแตกต่ างกันได้ ขนึ้ อยู่กบั ลักษณะการใช้
รถยนต์ ของแต่ ละคัน เช่ น บางท่ านอาจวิง่ ทางไกลอย่ างเดียวซึ่งไม่ ค่อยพบกับการจราจรทีต่ ิดขัด ระยะ
เลขกิโลเมตรทีห่ น้ าปัทม์ ของรถท่ านก็อาจตรงกับระยะทางทีท่ ่ านวิง่ จริงๆ ท่ านสามารถเปลีย่ น
นํา้ มันเครื่องตามทีก่ าํ หนดไว้ หรือมากกว่ าได้ แต่ ผู้ทพี่ บการจราจรทีต่ ิดขัดอยู่เป็ นประจําแม้ รถของท่ านจะ
ไม่ ได้ วงิ่ แต่ เครื่องยนต์ ของท่ านก็ทาํ งานตลอดเวลาเช่ นกัน เพราะฉะนั้นท่ านควรจะเปลีย่ นเร็วกว่ าที่
กําหนดไว้ สักนิด
2. เลือกจากเกรดคุณภาพของนํา้ มันเครื่อง
คือการเลือกโดยดูจากเกรดคุณภาพที่เกิดจากการทดสอบคุณสมบัติดา้ นต่างๆของนํ้ามันเครื่ อง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพและประสิ ทธิภาพเกือบทุกด้านของนํ้ามันเครื่ องโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
จากผูผ้ ลิตนํ้ามันทัว่ โลกให้เป็ นผูท้ ดสอบคือสถาบัน API ที่ยอ่ มาจาก AMERICAN PETROLEUM

INSTITUTE โดยAPI จะแบ่งเกรดคุณภาพเป็ น 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 คือเกรดคุณภาพสําหรับเครื่ องยนต์เบนซินซึ่งตามหลังอักษรย่อ API โดยจะใช้
ตัวอักษร S (STATION SERVICE-SPARK IGNITION) นําหน้าตัวอักษรย่อที่บ่งบอกเกรดคุณภาพของ
นํ้ามันเครื่ องซึ่งเริ่ มจากตัวอักษร A ซึ่งเป็ นเกรดคุณภาพตํ่าสุ ดจากนั้นจึงไล่ตามตัวอักษรไปเรื่ อยๆคือ B,
C, D, E, F, G, H, Jและ L เช่น API SG, API SJและ API SL ซึ่งเป็ นเกรดคุณภาพสู งสุ ดในปัจจุบนั โดยเรา
สามารถดูเกรดคุณภาพของนํ้ามันเครื่ องที่แสดงไว้บนฉลากข้างแกลลอนนะครับ
กลุ่มที่ 2 คือเกรดคุณภาพสําหรับเครื่ องยนต์ดีเซลซึ่งตามหลังอักษรย่อ API โดยจะใช้
ตัวอักษร C (COMMERCIAL SERVICE-COMPRESSION IGNITION) นําหน้าตัวอักษรย่อที่บ่งบอก
เกรดคุณภาพของนํ้ามันเครื่ องซึ่งเริ่ มจากตัวอักษร A ซึ่งเป็ นเกรดคุณภาพตํ่าสุ ดจากนั้นจึงไล่ตามตัวอักษร
ไปเรื่ อยๆคือ B, C, D, E, F, G, Hและ I เช่น API CF, API CG-4, API CH-4และ API CI-4 ซึ่งเป็ นเกรด
คุณภาพสู งสุ ดในปัจจุบนั (เลข 4 ที่ตามหลังหมายถึง เน้นใช้สาํ หรับเครื่ องยนต์ 4 จังหวะ)
ตามความเป็ นจริ งแล้วทั้งนํ้ามันเครื่ องของเครื่ องยนต์เบนซินและเครื่ องยนต์ดีเซลนั้นสามารถ
ใช้ได้กบั เครื่ องยนต์เบนซิ นและดีเซลได้ แต่จะมีความเหมาะสมกับเครื่ องยนต์แต่ละชนิดต่างกัน หาก
นํ้ามันเครื่ องชนิดไหนที่เหมาะกับเครื่ องยนต์เบนซิ น ทางสถาบัน APIจะนําเกรดคุณภาพที่เหมาะสมมาไว้
ข้างหน้าเช่น นํ้ามันเครื่ องที่เหมาะสมกับเครื่ องยนต์เบนซินจะมีเกรดคุณภาพดังนี้ API SL/CF หรื อ
นํ้ามันเครื่ องที่เหมาะสมกับเครื่ องยนต์ดีเซลก็จะมีเกรดคุณภาพดังนี้ API CH-4/SJ ซึ่งหมายความว่าเกรด
คุณภาพของนํ้ามันเครื่ องดีเซลชนิดนี้เทียบเท่ากับเกรดคุณภาพของนํ้ามันเครื่ องเบนซินในเกรด
คุณภาพ SJ นัน่ เอง ส่ วนที่แตกต่างกันของนํ้ามันเครื่ องทั้ง 2 เกรดคุณภาพคือ ส่ วนประกอบอื่นๆของ
นํ้ามันเครื่ องเช่นสารเพิ่มคุณภาพ (ADDITIVES) ซึ่งเหมาะกับเครื่ องยนต์ที่ต่างชนิดกันในปัจจุบนั ผม
แนะนําให้ใช้น้ าํ มันเครื่ องเกรดคุณภาพสู งสุ ดหรื อใกล้เคียงเกรดคุณภาพสู งสุ ดอยูเ่ สมอ ถึงแม้ราคาจะแพง
กว่าเกรดที่ต่าํ กว่าแต่กค็ ุม้ ค่ากว่าเช่นกัน ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบราคาของนํ้ามันเครื่ องเกรดคุณภาพตํ่ากับเกรด
คุณภาพสู งสุ ดนั้นราคาก็ต่างกันไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเอง
3. เลือกจากเกรดความหนืดของนํา้ มันเครื่อง
ความหนืดของนํ้ามันเครื่ องจะเกี่ยวข้องกับการสร้างชั้นเคลือบและการไหลเวียนของ
นํ้ามันเครื่ องซึ่งเกรดความหนืดคืออัตราการไหลของปริ มาณต่อขนาดและความยาวของรู ต่อหน่วยเวลา

ณ อุณหภูมิหนึ่ง ยกตัวอย่าง เช่น นํ้ามัน 60 ซี.ซี ไหลผ่านรู ขนาด 12.25 มิลลิเมตร ณ อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส ส่ วนหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลกในการวัดเกรดความหนืดก็คือ สมาคมวิศวกรรม
ยานยนต์หรื อ SAE (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS) โดยเกรดความหนืดของนํ้ามันเครื่ อง
จะแสดงเป็ นเป็ นอักษรย่อ SAEแล้วตามด้วยเกรดความหนืดเป็ นตัวเลขเช่น 5, 10, 15, 30, 40และ 50 เป็ น
ต้น
โดยตัวเลขยิง่ มาก ความหนืดก็จะสู งตามไปด้วยเช่น SAE 10W-50จะมีความหนืดมากกว่า SAE 5W40 ซึ่งการวัดเกรดความหนืดจะแบ่งเป็ นการวัดที่ 2 อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
1. วัดที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ซึ่งตัวเลขเกรดความหนืดจะตามด้วยอักษร W
(WINTER) เช่น 5W, 10W
2. วัดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ซึ่งตัวเลขเกรดความหนืดจะเป็ นตัวเลขอย่างเดียวเช่น 30, 40,
50
การเลือกนํ้ามันในประเทศไทยซึ่งเป็ นประเทศร้อนให้ดูที่ตวั เลขตัวหลังสุ ดที่ไม่มีตวั อักษรนําหน้าอย่าง
เดียวก็พอเพราะประเทศไทยไม่มีอุณหภูมิติดลบจึงไม่มีความจําเป็ นต้องดูตวั เลขที่มีตวั อักษร W ตามหลัง
ส่ วนการเลือกเกรดความหนืดของนํ้ามันเครื่ องนั้นให้ดูจากคู่มือประจํารถยนต์ หากไม่ทราบ
เกรดความหนืดที่แน่นอนให้ใช้เกรดความหนืด 40 หากเครื่ องยนต์มีอาการกินนํ้ามันเครื่ องให้เปลี่ยนเป็ น
เกรดความหนืด 50 ปัจจัยอื่นๆในการเลือกเกรดความหนืดของนํ้ามันเครื่ องก็คืออุณหภูมิของอากาศและ
สภาพความหลวมของชิ้นส่ วนในเครื่ องยนต์ หากอากาศภายนอกเย็นหรื อเครื่ องยนต์เย็น นํ้ามันเครื่ องควร
ใสและไหลง่ายเพื่อหล่อลื่นและปกป้ องชิ้นส่ วนของเครื่ องยต์ขณะสตาร์ทและใช้งาน หากเครื่ องยนต์ร้อน
แล้วนํ้ามันเครื่ องใสเกินไป ชั้นเคลือบหรื อฟิ ล์มจะบางเกินไปและไม่สามารถปกป้ องชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์
จากการสึ กหรอได้ หากเครื่ องยนต์ผา่ นการใช้งานมามากและเครื่ องยนต์เริ่ มหลวมก็ควรเลือกนํ้ามันที่มี
เกรดความหนืดมากขึ้นจากมาตรฐานที่กาํ หนดในคู่มือรถยนต์สักหน่อยเช่นจาก 40เป็ น 50 เพราะชั้น
เคลือบหรื อฟิ ล์มที่หนาขึ้นสามารถเข้าไปอุดช่องว่างที่เกิดจากการสึ กหรอของชิ้นส่ วนภายในเครื่ องยนต์ที่
เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย ในส่ วนนี้สามารถช่วยป้ องกันกําลังอัดรั่วไหลของเครื่ องยนต์ที่เกิดจากช่องว่าง
ระหว่างแหวนลูกสู บและกระบอกสู บได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งทําให้เครื่ องยนต์มีสมรรถนะที่ดีข้ ึนกว่าเดิม
ได้อีกด้วย ส่ วนท่านที่ใช้น้ าํ มันเครื่ องยีห่ อ้ ของผูผ้ ลิตรถยนต์มาตลอดแล้วอยากเปลี่ยนก็สามารถทําได้
โดยเลือกนํ้ามันที่มีเกรดคุณภาพและเกรดความหนืดเท่ากันก็สามารถใช้ทดแทนกันได้แล้วครับ บางที
ท่านอาจได้ใช้น้ าํ มันเครื่ องที่มีคุณภาพสู งกว่าเดิมอีกด้วย

อีกอย่างที่อยากฝากไว้กค็ ือไส้กรองนํ้ามันเครื่ องควรเลือกใช้ของที่มีคุณภาพสู งเช่น ของแท้
จากผูผ้ ลิตรถยนต์ เนื่องจากกรองนํ้ามันเครื่ องมีหน้าที่ในการกรองสิ่ งสกปรกออกจากนํ้ามันเครื่ องทําให้
นํ้ามันเครื่ องคงประสิ ทธิภาพในการหล่อลื่นได้ดี อีกทั้งกรองนํ้ามันเครื่ องที่มีคุณภาพจะมีการไหลเวียน
ของนํ้ามันเครื่ องที่ดีกว่าซึ่ งช่วยในการระบายความร้อนเครื่ องยนต์ได้อีกทางหนึ่ง
ผมหวังว่าบทความนี้คงช่วยให้ท่านมีความรู ้ในการเลือกใช้น้ าํ มันเครื่ องมากกว่าเดิมและ
สามารถเลือกสิ่ งที่ดีที่สุดสําหรับท่านและรถยนต์ของท่านได้ เมื่อท่านต้องเปลี่ยนนํ้ามันเครื่ องยนต์ให้กบั
รถยนต์ของท่านครั้งต่อไปนะครับ คงไม่เลือกนํ้ามันเครื่ องจากยีห่ อ้ อย่างเดียวแล้วนะครับ การเลือกใช้นาํ
มันเครื่ องและกรองนํ้ามันเครื่ องที่มีคุณภาพสู งจะมีผลต่ออายุการใช้งานและสมรรถนะของเครื่ องยนต์ใน
ระยะยาว ซึ่งทําให้รถยนต์ของท่านอยูก่ บั ท่านได้นานยิง่ ขึ้นครับ

