
หน่วยที ่8 
น ำ้มันหล่อล่ืน (Oil)  

......................................................................................................... 

สำระส ำคัญ 

 น ้ ำมนัหล่อล่ืนเป็นน ้ ำมนัท่ีไดจ้ำกกำรกลัน่ปิโตรเลียมเรียกว่ำน ้ ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนน ำมำผสมกบั
สำรเพิ่มคุณภำพเพื่อให้เหมำะสมกบักำรใชง้ำน ซ่ึงสมำคมวิศวกรรมยำนยนต์ ( SAE) แบ่งน ้ ำมนัหล่อล่ืน
ตำมระดบัควำมขน้ใสออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือเกรดเดียวและเกรดรวม โดยมีอกัษรW ส ำหรับใช้ใน
เขตหนำวค่ำตัวเลขท่ีมำกยิ่งข้นมำกส่วนสถำบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ใช้กำรระบุประเภทของ
เคร่ืองยนตใ์ชอ้กัษร "S" ใชก้บัเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและ "C" ใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซล 

 ส่วนกำรเลือกใชน้ ้ ำมนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนตใ์นรถยนตปั์จจุบนัเคร่ืองยนตมี์สมรถนะมำกข้ึน จึงตอ้งมี
กำรเลือกใชน้ ้ ำมนัให้เหมำะสม โดยอำจดูขอ้มูลจำกภำชนะท่ีบรรจุมีจ ำหน่ำยตำมทอ้งตลำดแบ่งออกไดเ้ป็น 
3 ประเภทคือน ้ ำมนัเคร่ืองธรรมดำระยะกำรเปล่ียนถ่ำยประมำณ 5,000 กิโลเมตรน ้ ำมนัเคร่ืองก่ึงสังเครำะห์ 
ระยะกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ ำมนัประมำณ 7,000-8,000 กิโลเมตรและน ้ ำมนัเคร่ืองสังเครำะห์ ระยะเวลำกำรเปล่ียน
ถ่ำยประมำณ 10,000 กิโลเมตรหรืออำจมำกกวำ่  
 
สำระกำรเรียนรู้ 

1.  หนำ้ท่ีของน ้ำมนัหล่อล่ืน 
2.  คุณสมบติัของน ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน 
3.  ส่วนประกอบของน ้ำมนัหล่อล่ืน 
4.  มำตรฐำนน ้ำมนัหล่อล่ืนส ำหรับเคร่ืองยนต ์
5.  กำรเลือกใชน้ ้ำมนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนตส์ ำหรับรถยนต ์
6.  สำเหตุกำรเส่ือมสภำพของน ้ำมนัหล่อล่ืน 
7.  กำรเก็บรักษำน ้ำมนัหล่อล่ืน 
 

สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ 
1.  บอกหนำ้ท่ีของน ้ำมนัหล่อล่ืนไดไ้ด ้
2.  บอกคุณสมบติัของน ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนได ้
3.  บอกส่วนประกอบของน ้ำมนัหล่อล่ืนได ้
4.  บอกมำตรฐำนของน ้ำมนัหล่อล่ืนส ำหรับเคร่ืองยนตไ์ด ้
5.  บอกวธีิกำรเลือกใชน้ ้ำมนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนตส์ ำหรับรถยนตไ์ด ้

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


6.  บอกสำเหตุของกำรเส่ือมสภำพขอ้งน ้ำมนัหล่อล่ืนได ้
7.  บอกวธีิกำรเก็บรักษำน ้ำมนัหล่อล่ืนได ้
8.  ผูเ้รียนมีกิจนิสัยท่ีดี ท ำงำนดว้ยควำมเป็นระเบียบ สะอำด ประณีต ปลอดภยั และรักษำ 
    สภำพแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที ่8 
น ำ้มันหล่อล่ืน (Oil) 

....................................................................................... 

น ้ ำมนัหล่อล่ืน (oil) เรียกกันโดยทั่วไปว่ำ น ้ ำมนัเคร่ืองมีควำมส ำคญักับระบบเคร่ืองยนต์ในกำร
ท ำงำนเป็นอย่ำงยิ่งเพรำะทุกๆช้ินส่วนก็จะเกิดกำรเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลำท ำให้เกิดควำมร้อนสะสมท่ี
บริเวณพื้นผิวของวสัดุท่ีเสียดสีกนัถำ้หำกวำ่ระบบกำรหล่อล่ืนบกพร่องหรือใชน้ ้ ำมนัเคร่ืองท่ีไม่ไดคุ้ณภำพ
ท ำให้อำยุกำรใช้งำนของเคร่ืองยนต์สั้ นลง ดังนั้ นนอกจำกกำรหมั่นดูแลรักษำคอยตรวจตรำตรวจเช็ค
น ้ำมนัหล่อล่ืนอยูเ่สมอ จะสำมำรถช่วยยดือำยกุำรท ำงำนของเคร่ืองยนตไ์ปไดอี้กอยำ่งยำวนำน 

 

หน้ำที่ของน ำ้มันหล่อล่ืน 

1.  ท ำหนำ้ท่ีในกำรหล่อล่ืน โดยน ้ำมนัจะมีลกัษณะเป็นฟิล์มเขำ้ไปแทรกอยูร่ะหวำ่งช้ินส่วนบริเวณ
ผวิโลหะท ำใหผ้วิโลหะไม่สัมผสักนัโดยตรง โดยควำมหนำของฟิลม์จะข้ึนอยูก่บัควำมหนืดของน ้ำมนั 

 
ภำพท่ี 8.1 แสดงกำรแทรกตวัเขำ้ไปหล่อล่ืนช้ินส่วนของน ้ ำมนัหล่อล่ืน 

(ท่ีมำ: http://www.gamerth.com/kengbboy/บทเรียนท่ี-6/4-1-หนำ้ท่ีของน ้ำมนัเคร่ือง) 

 

2.  ท ำหนำ้ท่ีในกำรป้องกนัสนิม และป้องกนักำรกดักร่อน โดยสำเหตุของสนิมและกำรกดักร่อนมำ
จำกในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ท ำงำนเกิดกำรเผำไหมท้ ำให้มีไอน ้ ำและควำมช้ืนจำกกำรเผำไหมจ้นเกิดเป็นกรด
ก ำมะถนัซ่ึงจะเป็นตวักดักร่อนช้ินส่วนของเคร่ืองยนตน์ ้ ำมนัเคร่ืองท่ีดีจะไปท ำให้กรดเหล่ำนั้นเจือจำงลง จึง
ช่วยป้องกนัสนิมและกำรกดักร่อนได ้

http://www.gamerth.com/kengbboy/บทเรียนที่-6/4-1-หน้าที่


 

 
ภำพท่ี 8.2 แสดงกำรเกิดสนิมในเคร่ืองยนต ์
(ท่ีมำ : http://pantip.com/topic/30619987) 

3.  ท ำหนำ้ท่ีในกำรท ำควำมสะอำดเคร่ืองยนต ์กำรเผำไหมใ้นเคร่ืองยนตท์ ำใหเ้กิดเขม่ำและผงโลหะ 

ซ่ึงอำจท ำให้เกิดกำรอุดตนัภำยในช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ น ้ ำมนัเคร่ืองมีหน้ำท่ีชะล้ำงเขม่ำและป้องกันกำร

รวมตวักนัของผงโลหะท่ีอำจท ำใหเ้กิดกำรอุดตนัในเคร่ืองยนตไ์ด ้    

        

 

ภำพท่ี 8.3 แสดงเศษโลหะท่ีน ้ำมนัหล่อล่ืนชะลำ้งมำรวมกนั 
(ท่ีมำ : http://www.toyotanont.com/article_detail.php?article_id=16) 

4.  ท  ำหน้ำท่ีในกำรป้องกนักำรร่ัวของก ำลงัอดั น ้ ำมนัเคร่ืองมีลกัษณะเป็นฟิมล์จึงช่วยเคลือบผนัง

กระบอกสูบเพื่อป้องกนักำรร่ัวของก ำลงัอดัภำยในกระบอกสูบท่ีอำจไหลผ่ำนระหว่ำงแหวนลูกสูบและ

กระบอกสูบลงสู่หอ้งเพลำขอ้เหวีย่ง 

http://www.toyotanont.com/article_detail.php?article_id=16


 

ภำพท่ี  8.4  แสดงกำรป้องกนักำรร่ัวของไอดีในห้องเผำไหมข้องน ้ำมนัหล่อล่ืน 
(ท่ีมำ : http://www.gamerth.com/kengbboy/บทเรียนท่ี-6/4-1-หนำ้ท่ีของน ้ำมนัเคร่ือง) 

5.  ท ำหนำ้ท่ีในกำรระบำยควำมร้อนของเคร่ืองยนต ์ในช่วงท่ีเคร่ืองยนตก์ ำลงัท ำงำนนั้นจะเกิดควำม

ร้อนข้ึนบริเวณ ฝำสูบ กระบอกสูบ ลูกสูบ ขอ้เหวี่ยง และช้ินส่วนภำยในต่ำงๆ น ้ ำมนัเคร่ืองจะถูกส่งไปหล่อ

ล่ืนช้ินส่วนต่ำงๆของเคร่ืองยนต์ และเม่ือน ้ ำมันเคร่ืองไหลกลับจะน ำเอำควำมร้อนกลับลงไปสู่ถัง

น ้ำมนัเคร่ืองจึงเป็นกำรระบำยควำมร้อนใหก้บัช้ินส่วนต่ำงๆของเคร่ืองยนต ์

 

ภำพท่ี 8.5 แสดงกำรช่วยระบำยควำมร้อนของน ้ำมนัหล่อล่ืน 
(ท่ีมำ : http://www.gamerth.com/kengbboy/บทเรียนท่ี-6/4-1-หนำ้ท่ีของน ้ำมนัเคร่ือง) 

กำรผลติน ำ้มันหล่อล่ืน 

น ้ำมนัหล่อล่ืนไดม้ำจำกกำรน ำน ้ำมนัดิบส่งไปท่ีหอกลัน่ เพื่อจะน ำมำแยกเอำส่วนเบำท่ีเป็นเช้ือเพลิง
(ก๊ำช น ้ ำมนัก๊ำด น ้ ำมนั เบนซินและน ้ ำมนัดีเซล) ออกมำก่อนแลว้ค่อยส่งมำกลัน่ต่อในหอกลัน่สุญญำกำศ   
ในส่วนของน ้ ำมนัหล่อล่ืน จะถูกแยกออกมำดำ้นขำ้งของหอกลัน่ซ่ึงน ้ ำมนัส่วนน้ี จะมีทั้งแบบท่ีเป็นควำม
หนืดต ่ำ ควำมหนืดปำนกลำง และควำมหนืดสูง โดยจะตอ้งน ำไปผำ่นกำรปรับปรุงคุณภำพอีก 3 ขั้นตอนคือ 

http://www.gamerth.com/kengbboy/บทเรียนที่-6/4-1-หน้าที่


1.  กำรสกดัดว้ยตวัท ำละลำย (Solvent Extraction) เป็นกำรก ำจดัสำรท่ีไม่อ่ิมตวัจ ำพวก อะโรเมติก 
ก ำมะถนั ออกไป โดยมำกจะใชฟี้โนลเป็นตวัท ำละลำย เพื่อปรับปรุงให้มีดชันีควำมหนืดท่ีสูงข้ึน มีสีท่ีคงตวั
ไดดี้ และสำมำรถรวมตวักบัออกซิเจนไดย้ำก 

2.  กำรเติมไฮโดรเจน (Hydrofining) กำรเติมไฮโดรเจน เพื่อท ำกำรละลำยหรือแปรรูปสำรประกอบ
ไนโตรเจน กรด และไฮโดรคำร์บอนท่ีไม่อ่ิมตวั จะท ำให้น ้ ำมนัพื้นฐำนมีควำมต้ำนทำนกำรรวมตวักับ
ออกซิเจนไดสู้ง สลำยตวัไดย้ำก ไม่เกิดยำงเหน่ียวท ำใหมี้อำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำนข้ึน 
 3.  กำรแยกไข (Dewaxing) เพื่อท่ีจะใหมี้จุดไหลเทต ่ำลงสำมำรถใชง้ำนท่ีสภำพอุณหภูมิต ่ำๆ ไดดี้ 
ท ำให้สำมำรถได้น ้ ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนท่ีบริสุทธ์ มีคุณภำพสูง มีช่ือเรียกว่ำ Solvent Neutral (SN) มีควำม
หนืดท่ีเป็นเบอร์ต่ำงๆ เช่น SN150, SN 500 และ SN 600 ซ่ึงจะเหมำะส ำหรับกำรท ำน ้ ำมนัหล่อล่ืนประเภท
ต่ำงๆ 
 นอกจำกนั้นแลว้ อำจมีส่วนของควำมหนักและควำมขน้ของน ้ ำมนัท่ีกน้หอกลัน่สุญญำกำศจะถูก
น ำไปแยกเอำยำงมะตอยออกจำกนั้นจะน ำไปปรับปรุงคุณภำพอีก 3 ขั้นตอน ท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ก็จะได้
น ้ ำมันหล่อล่ืนพื้นฐำนบริสุทธ์ท่ีมีควำมเข้มข้นมำก โดยมีช่ือเรียกว่ำ Bright Stock (BS) เช่น BS 150 ซ่ึง
เหมำะส ำหรับกำรท ำน ้ำมนัเกียร์ 
 
คุณสมบัติของน ำ้มันหล่อล่ืนพืน้ฐำน 
 น ้ำมนัหล่อล่ืนทีดีตอ้งมีคุณสมบติัต่ำงๆ ท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรใชง้ำนในแต่ละประเภท โดย
คุณสมบติัท่ีส ำคญั มีดงัน้ี 
 1.  ควำมหนืด (Viscosity ) ควำมหนืดเป็นกำรวดัคุณสมบติัดำ้นกำรไหลของน ้ ำมนั น ้ ำมนัหล่อล่ืน
จึงตอ้งมีควำมหนืดท่ีเหมำะสม เพื่อให้สำมำรถไหลผำ่นจุดต่ำงๆท่ีจะไปหล่อล่ืนไดง่้ำย แต่จะตอ้งไม่มีควำม
หนืดต ่ำเกินไป จนท ำให้ฟีล์มน ้ ำมนับำงเกินไปเป็นสำเหตุท ำให้ช้ินส่วนโลหะเสียดสีกนั จนสึกหรออย่ำง
รวดเร็ว แต่ถ้ำมีควำมหนืดสูงเกินไป น ้ ำมนัจะไหลช้ำ ท ำให้ช้ินส่วนขำดกำรหล่อล่ืนเกิดกำรเสียดสีกัน
โดยตรงจนสึกหรอเร็ว   นอกจำกน้ีควำมหนืดของน ้ ำมนัยงัสำมำรถช่วยตรวจสอบคุณภำพของน ้ ำมนัไดด้ว้ย 
เช่นถำ้น ้ำมนัมีควำมหนืดลดลงจนผิดปกติ อำจเกิดจำกกำรเจือปนของน ้ำมนัเช้ือเพลิง หรือถำ้ควำมหนืดมำก
เกินไปอำจมีผลมำจำกน ้ำมนัท ำปฏิกิริยำกบัออกซิเจน ตนเกิดเป็นยำงเหนียว 
 2.  ดชันีควำมหนืด  (Viscosiyy Index ) หรือค่ำ VI  เป็นค่ำท่ีไดจ้ำกกำรวดัอตัรำกำรเปล่ียนแปลงค่ำ
ควำมหนืดของน ้ ำมนัเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ  โดยค่ำควำมหนืดของน ้ ำมนัจะเปล่ียนไปตำมอุณหภูมิ 
ซ่ึงจะมีค่ำควำมหนืดน้อยเม่ือมีอุณหภูมิสูงข้ึน และจะมีค่ำควำมหนืดมำกเม่ืออุณหภูมิต ่ำ แสดงให้เห็นว่ำ
น ้ำมนัหล่อล่ืนท่ีมีค่ำ VI  สูง จะมีประสิทธิภำพกำรหล่อล่ืนสูง ลดกำรสึกหรอไดดี้  
 3.  กำรกดักร่อนแผน่ทองแดง ( Copper  Strip Corrosion ) กำรกดักร่อนแผน่ทองแดงเป็นคุณสมบติั
ท่ีแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรกดักร่อนของน ้ ำมนันั้นๆ น ้ ำมนัท่ีมีค่ำกำรกดักร่อนสูงจะท ำให้มีผลเสียต่อ
อุปกรณ์ท่ีท ำจำกทองแดง หรือวตัถุท่ีผสมทองแดง 
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 4.  จุดวำบไฟ ( Flash Point ) คือจุดท่ีอุณหภูมิต ่ำสุดของน ้ ำมนัท่ีท ำให้เกิดไอ ในปริมำณท่ีมำกพอ
และเม่ือไอน้ีไปสัมผสักบัเปลวไฟท ำให้เกิดอำกำรวำบของเปลวไฟแลว้ดบัในทนัที  ช่ึงจุดวำบไฟจะมีผล
ดำ้นควำมปลอดภยัจำกกำรเกิดอคัคีภยั ในกำรเก็บรักษำและขนถ่ำย 
 5.  กำรเกิดฟอง ( Foaming Characteristics) กำรเกิดฟองในน ้ ำมนัหล่อล่ืนท ำให้เกิดควำมเสียหำย
ในขณะใช้งำน เป็นกำรเกิดช่องว่ำงในเน้ือน ้ ำมนั ท ำให้น ้ ำมนัไม่สำมำรถไปหล่อล่ืนช้ินส่วนไดอ้ย่ำงเต็มท่ี 
ท ำใหช้ิ้นส่วนเกิดกำรสึกหรอได ้
 6.  จุดไหลเท ( Pour Point ) คือจุดท่ีน ้ำมนัมีอุณหภูมิต ่ำสุดแต่ยงัสำมำรถไหลได ้จุดไหลเทจึงเป็นจุด
ท่ีบอกให้ทรำบว่ำอุณหภูมิใช้งำนตอ้งไม่ต ่ำกว่ำนั้นเพรำะน ้ ำมนัจะไม่ไหล โดยไขท่ีอยู่ในน ้ ำมนัจะแยกตวั
ออกมำอุดตนัท่อทำงเดินน ้ ำมนัและหมอ้กรองท ำให้น ้ ำมนัไหลไม่ได ้ซ่ึงจุดไหลเทจะสูงหรือต ่ำข้ึนอยูก่บัไข
ท่ีอยูใ่นน ้ำมนั   
 7.  ควำมคงตวัต่อกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่น ( Oxidation Stability ) เป็นค่ำท่ีบกบอกถึงควำม
เสถียรของน ้ ำมนัต่อกำรถูกออกท ำปฏิกริยำกบัออกซิเจนภำยใตส้ภำวะกำรท ำงำนในรูปแบบต่ำงๆ ซ่ึงถำ้เกิด
ปฏิกริยำน้ีกบัน ้ำมนัจะท ำใหเ้กิดเป็นยำงเหนียวขดัขวำงกำรไหลของน ้ำมนั  
 8.  กำรป้องกนักำรสึกหรอและรับแรงกด (Anti Wear ) ควำมสำมำรถในกำรตำ้นทำนกำรสึกหรอ 
เป็นคุณสมบติัหล่อล่ืนท่ีสำมำรถตำ้นทำนกำรสึกหรอเน่ืองมำจำกแรงกดเน่ืองมำจำกกำรเสียดสีเป็นหลกั ซ่ึง
กำรสึกหรอจะแสดงออกมำในรูปของร่องรอยกำรสึกหรอหรือเน้ือของช้ินส่วนท่ีสึกหรอไป 

ส่วนประกอบของน ำ้มันหล่อล่ืน 
 
น ้ำมนัหล่อล่ืนไดม้ำจำกกำรน ำน ้ำมนัดิบส่งไปท่ีหอกลัน่ เพื่อจะน ำมำแยกเอำส่วนเบำท่ีเป็นเช้ือเพลิง

(ก๊ำช น ้ ำมนัก๊ำด น ้ ำมนั เบนซินและน ้ ำมนัดีเซล) ออกมำก่อนแลว้ค่อยส่งมำกลัน่ต่อในหอกลัน่สุญญำกำศ   
ในส่วนของน ้ ำมนัหล่อล่ืน จะถูกแยกออกมำดำ้นขำ้งของหอกลัน่ซ่ึงน ้ ำมนัส่วนน้ี จะมีทั้งแบบท่ีเป็นควำม
หนืดต ่ำ ควำมหนืดปำนกลำง และควำมหนืดสูง โดยจะตอ้งน ำไปผำ่นกำรปรับปรุงคุณภำพอีก 3 ขั้นตอนคือ 

1.  กำรสกดัดว้ยตวัท ำละลำย (Solvent Extraction) เป็นกำรก ำจดัสำรท่ีไม่อ่ิมตวัจ ำพวก อะโรเมติก 
ก ำมะถนั ออกไป โดยมำกจะใชฟี้โนลเป็นตวัท ำละลำย เพื่อปรับปรุงให้มีดชันีควำมหนืดท่ีสูงข้ึน มีสีท่ีคงตวั
ไดดี้ และสำมำรถรวมตวักบัออกซิเจนไดย้ำก 

2.  กำรเติมไฮโดรเจน (Hydrofining) กำรเติมไฮโดรเจน เพื่อท ำกำรละลำยหรือแปรรูปสำรประกอบ
ไนโตรเจน กรด และไฮโดรคำร์บอนท่ีไม่อ่ิมตวั จะท ำให้น ้ ำมนัพื้นฐำนมีควำมต้ำนทำนกำรรวมตวักับ
ออกซิเจนไดสู้ง สลำยตวัไดย้ำก ไม่เกิดยำงเหน่ียวท ำใหมี้อำยกุำรใชง้ำนท่ียำวนำนข้ึน 
 3.  กำรแยกไข (Dewaxing) เพื่อท่ีจะใหมี้จุดไหลเทต ่ำลงสำมำรถใชง้ำนท่ีสภำพอุณหภูมิต ่ำๆ ไดดี้ 



ท ำให้สำมำรถได้น ้ ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนท่ีบริสุทธ์ มีคุณภำพสูง มีช่ือเรียกว่ำ Solvent Neutral (SN) มีควำม
หนืดท่ีเป็นเบอร์ต่ำงๆ เช่น SN150, SN 500 และ SN 600 ซ่ึงจะเหมำะส ำหรับกำรท ำน ้ ำมนัหล่อล่ืนประเภท
ต่ำงๆ 
 นอกจำกนั้นแลว้ อำจมีส่วนของควำมหนักและควำมขน้ของน ้ ำมนัท่ีกน้หอกลัน่สุญญำกำศจะถูก
น ำไปแยกเอำยำงมะตอยออก จำกนั้นจะน ำไปปรับปรุงคุณภำพอีก 3 ขั้นตอน ท่ีกล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ก็จะได้
น ้ ำมันหล่อล่ืนพื้นฐำนบริสุทธ์ท่ีมีควำมเข้มข้นมำก โดยมีช่ือเรียกว่ำ Bright Stock (BS) เช่น BS 150 ซ่ึง
เหมำะส ำหรับกำรท ำน ้ำมนัเกียร์ 
 อยำ่งไรก็ตำมกำรใหไ้ดน้ ้ำมนัหล่อล่ืนตำมท่ีตอ้งกำร มีควำมจ ำเป็นในกำรใชง้ำนโดยเฉพำะกำรหล่อ
ล่ืนช้ินส่วนท่ีมีกำรเคล่ือนท่ี น ้ำมนัหล่อล่ืนจึงประกอบดว้ย ส่วนท่ีส ำคญั 2 ส่วน คือ  
 1.   น ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน (Base Oils) น ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนท่ีใชอ้ยูมี่  3  ประเภท คือ 
  1.1.  น ้ ำมนัพืชหรือสัตว ์(Vegetable or Animal Oil) ในสมยัก่อนมีกำรใชใ้นงำนหลำยอยำ่ง 
แต่เน่ืองจำกน ้ ำมนัพืชและน ้ ำมนัสัตวม์กัมีควำมอยูต่วัทำงเคมีต ่ำ เกิดเส่ือมสภำพไดง่้ำยขณะใชง้ำน จึงตอ้ง
ผำ่นขบวนกำรปรับปรุงคุณภำพ ซ่ึงรำคำก็จะแพงมำกข้ึน จึงหมดควำมนิยมไป น ้ ำมนัพืชท่ีใช้ไดแ้ก่ น ้ ำมนั
ละหุ่ง น ้ ำมนัปำล์ม  น ้ ำมนัสัตวท่ี์เคยใช้กนัไดแ้ก่ น ้ ำมนัหมู น ้ ำมนัปลำ ปัจจุบนัมีกำรใช้น ้ ำมนัพืชหรือสัตว์
เป็นน ้ำมนัพื้นฐำนนอ้ยมำก 
  1.2.  น ้ำมนัแร่ (Mineral Oils)  เป็นน ้ำมนัพื้นฐำนท่ีใชก้นัมำกท่ีสุด เพรำะนอกจำกคุณภำพดี
และรำคำถูกดว้ย ไดจ้ำกกระบวนกำรกลัน่ล ำดบัปิโตรเลียม 
  1.3.  น ้ ำมนัสังเครำะห์ (Synthetic Oils) เป็นน ้ ำมนัท่ีสังเครำะห์ข้ึนโดยขบวนกำรทำงเคมี
วสัดุเร่ิมตน้ท่ีใชม้กัจะมำจำกน ้ ำมนัปิโตรเลียม น ้ ำมนัสังเครำะห์ท่ีใชก้นัมีหลำยชนิดแต่รำคำค่อนขำ้งแพง ใน
ปัจจุบนัใชเ้ป็นน ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน เฉพำะในงำนพิเศษท่ีตอ้งกำรคุณสมบติัดำ้นดชันีควำมหนืดสูง จุดไหล 
เทต ่ำ และมีกำรระเหยต ่ำ เป็นตน้  

2.  สำรเพิ่มคุณภำพ (Additives) น ้ ำมนัหล่อล่ืนมกัจะผลิตข้ึนมำเพื่อใช้งำนเฉพำะอย่ำง เช่น น ้ ำมนั
เคร่ืองยนต์ น ้ ำมนัเกียร์ น ้ ำมนัไฮดรอลิค เป็นตน้ ในกำรท่ีจะผลิตน ้ ำมนัหล่อล่ืนชนิดใดชนิดหน่ึงข้ึนมำนั้น 
จะมีกำรพิจำรณำถึงหนำ้ท่ี ท่ีน ้ำมนัหล่อล่ืนนั้นจะตอ้งกระท ำ และสภำวะต่ำงๆท่ี น ้ำมนัหล่อล่ืนนั้นจะตอ้งท ำ
หนำ้ท่ีในขณะท ำกำรหล่อล่ืน  จำกนั้นจึงเลือก น ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน และชนิด ปริมำณของสำรเพิ่มคุณภำพ
ท่ีเหมำะสมกบังำนท่ีตอ้งกำร แลว้จึงน ำไปผ่ำนกระบวนกำรทดสอบใช้งำนจริง และประเมินผลเพื่อให้ได ้
น ้ ำมนัหล่อล่ืน มีคุณภำพดีตรงควำมตอ้งกำร  น ้ ำมนัหล่อล่ืนแต่ละชนิดจึงใชน้ ้ ำมนัพื้นฐำนชนิดและปริมำณ
ของสำรเพิ่มคุณภำพไม่เหมือนกนัสำรเพิ่มคุณภำพมีอยู่มำกมำยหลำยชนิดและประเภท แต่ท่ีมีใช้กนัมำก
ไดแ้ก่ 

- สำรตำ้นทำนปฏิกิริยำออกซิเดชัน่ 
- สำรป้องกนักำรสึกหรอ 
- สำรป้องกนัสนิม 
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          - สำรป้องกนักำรเกิดฟอง 
          - สำรรับแรงกดสูง 
          - สำรเพิ่มดชันีควำมหนืด 
          - สำรชะลำ้ง/กระจำยส่ิงสกปรก 
          - สำรเพิ่มควำมเป็นด่ำง 

มำตรฐำนน ำ้มันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์   
ควำมหนืดของน ้ ำมนัเคร่ือง (Viscosity Grade) มีส่วนส ำคญัในกำรป้องกนักำรสึกหรอของช้ินส่วน

ต่ำงๆ ในเคร่ืองยนต ์หำกน ้ำมนัเคร่ืองท่ีมีควำมหนืดนอ้ยเกินไป จะไม่สำมำรถคงสภำพเป็นฟิล์มบำงๆ แทรก
ระหวำ่งผิวของโลหะ หรือถำ้มีควำมหนืดมำกไป ก็ไม่สำมำรถถูกป๊ัมไปหล่อล่ืนช้ินส่วนต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง 
กำรก ำหนดมำตรฐำนน ้ ำมันหล่อล่ืน จึงถูกก ำหนดข้ึนโดยสมำคมหลำยๆ สมำคม แต่ท่ีมักเห็นกัน       
โดยทัว่ไป 2  สมำคม คือ 

1.  มำตรฐำนของสมำคมวิศวกรรมยำนยนต์ (Society of Automotive Engineer : SAE) ใช้กำรระบุ
ควำมหนืด (ควำมขน้ใส) เป็นตวัก ำหนดมำตรฐำนของน ้ ำมนัเคร่ือง ค่ำยิ่งมำกก็ยิ่งมีควำมหนืดมำก โดยแบ่ง
น ้ำมนัเคร่ืองออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

1.1.  เกรดเดียว (monograde) คือน ้ ำมันเคร่ืองท่ีมีค่ำควำมหนืดค่ำเดียวโดย SAE ได้วำง
มำตรฐำนโดยแบ่งตำมค่ำควำมขน้ใส ไดแ้ก่ SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W  ส ำหรับใชใ้นเขตหนำว 
และ SAE 20, 30, 40, 50 และ 60 ส ำหรับใชใ้นเขตร้อน ตวัเลขท่ีมำกยิง่ขน้มำก 

 

 
ภำพท่ี 8.6  แสดงขอ้มูลขำ้งภำชนบรรจุของน ้ำมนัหล่อล่ืนเกรดเดียว 
(ท่ีมำ : http://www.aeracingclub.net/forums/index.php?topic=77384.0) 

1.2.เกรดรวม (multigrade) คือน ้ ำมันเคร่ืองท่ีมีค่ำควำมหนืด 2 ค่ำเป็นกำรพฒันำให้น ้ ำมันเคร่ือง 
ท ำงำนไดท้ั้งในสภำพอำกำศร้อนและเยน็ มีค่ำดชันีควำมหนืดสูง ช่วยให้ทนทำนต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%94


อำกำศได้ดีกว่ำน ้ ำมันเคร่ืองเกรดเดียว เช่น SAE 5W-40, 10W-30, 20W-50 เป็นต้น เช่น SAE 20W-50 
ส ำหรับอกัษร "W" ใชเ้ป็นตวับ่งบอกวำ่ค่ำควำมหนืดน้ีเป็นเกรดฤดูหนำว (วดัท่ี -25 องศำเซลเซียส) หำกไม่มี
จะเป็นเกรดฤดูร้อน (วดัท่ี 100 องศำเซลเซียส) ตวัอย่ำงเช่น20W-50 หมำยควำมว่ำ ในอุณหภูมิ -25 องศำ
เซลเซียส น ้ ำมนัจะมีค่ำควำมหนืดอยูท่ี่ เบอร์ 20 แต่เม่ืออุณหภูมิสูงถึง 100 องศำเซลเซียส จะเปล่ียนค่ำควำม
หนืดเป็น เบอร์ 50 

 
 

ภำพท่ี 8.7  แสดงขอ้มูลดำ้นขำ้งภำชนะบรรจุน ้ำมนัหล่อล่ืนเกรดรวม 
(ท่ีมำ : http://www.siamlubricant.com/subpage/products/8NGVCNGLPGEngine.html) 

2. มำตรฐำนของสถำบนัปิโตรเลียมอเมริกนั (The American Petroleum Institute : API) ใช้กำรระบุ
ประเภทของเคร่ืองยนต์ และสมรรถนะในกำรปกป้องช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ เป็นตวัก ำหนดมำตรฐำน  
ส ำหรับเคร่ืองยนต์เบนซินใช้อกัษร "S" (spark ignition) เช่น SA  SC  SD  SE  SF  SG  SH  SI  SJ  SL  SM 
SN ส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลใช้อกัษร "C" (compress ignition) เช่น CD  CB ... CF4 บำงคร้ังเรำอำจเห็นทั้ง "S" 
และ "C" มำดว้ยกนั เช่น SG/CH4 หมำยถึง น ้ ำมนัเคร่ืองน้ีเหมำะส ำหรับกำรใช้กบัเคร่ืองยนตเ์บนซิน แต่ก็
สำมำรถใช้กบัเคร่ืองยนต์ดีเซลไดใ้นระยะสั้น หรือ CH4/SG ก็จะกลบักนักบักรณีขำ้งตน้คือเหมำะส ำหรับ
กำรใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซลแต่ก็สำมำรถใชก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซินไดใ้นระยะสั้น 

กำรเลือกใช้น ำ้มันหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ส ำหรับรถยนต์ 
 เคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองยนต์ในปัจจุบนัได้รับกำรออกแบบให้มีขนำดเล็กลง ท ำงำนเร็วข้ึน และ
ภำระน ้ ำหนักก็สูงข้ึน น ้ ำมันหล่อล่ืนในเคร่ืองจกัรและเคร่ืองยนต์ดังกล่ำว ต้องประสบกับสภำวะด้ำน
อุณหภูมิ ควำมเครียด และสภำวะน ้ ำหนกัสูง  จึงตอ้งมีกำรเลือกใช้น ้ ำมนัให้เหมำะสม โดยอำจดูขอ้มูลจำก
ภำชนะท่ีบรรจุ ปัจจุบนัน ้ ำมนัหล่อล่ืนท่ีมีจ ำหน่ำยตำมทอ้งตลำด และเหมำะสมกบัเคร่ืองยนต์ในปัจจุบนั
สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

http://www.siamlubricant.com/subpage/products/8NGVCNGLPGEngine.html
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5


1.  น ้ ำมนัหล่อล่ืนธรรมดำ(Mineral Oil) เป็นน ้ ำมนัท่ีผลิตจำกปิโตรเลียม น ำมำผสมสำรเพิ่มคุณภำพ
เพื่อใหน้ ้ำมนัมีคุณภำพดีข้ึน เป็นน ้ำมนัท่ีมีรำคำถูก แต่ระยะกำรเปล่ียนถ่ำยประมำณ 5,000 กิโลเมตร 

2.  น ้ ำมันหล่อล่ืนก่ึงสังเครำะห์ (Semi Synthetic) เกิดจำกำรผสมของน ้ ำมันเคร่ืองธรรมดำและ
น ้ำมนัเคร่ืองสังเครำะห์ โดยระยะกำรเปล่ียนถ่ำยน ้ำมนัประมำณ 7,000-8,000 กิโลเมตร 
 

 

 

ภำพท่ี 8.8  แสดงขอ้มูลจำกภำชนะบรรจุของน ้ำมนัหล่อล่ืนก่ึงสังเครำะห์ 
(ท่ีมำ : http://pttweb2.pttplc.com/weblub/th/lubricants-vehicle-detail.aspx?Key=17) 

3.  น ้ ำมนัหล่อล่ืนสังเครำะห์ ( Synthetic) เป็นน ้ ำมนัเคร่ืองท่ีผลิตข้ึนดว้ยกระบวนกำรทำงเคมี ท ำให้

น ้ ำมนัมีควำมทนทำนต่อสภำพอุณหภูมิสูงไดดี้ ท ำให้ระยะเวลำกำรเปล่ียนถ่ำยประมำณ 10,000 กิโลเมตร

หรืออำจมำกกวำ่  

 

http://pttweb2.pttplc.com/weblub/th/lubricants-vehicle-detail.aspx?Key


ภำพท่ี 8.9 แสดงขอ้มูลจำกภำชนะบรรจุของน ้ำมนัหล่อล่ืนสังเครำะห์ 
(ท่ีมำ : http://pttweb2.pttplc.com/weblub/th/lubricants-vehicle-detail.aspx?Key=17) 

 
สำเหตุของกำรเส่ือมสภำพของน ำ้มันหล่อล่ืน  
 เม่ือน ้ ำมนัหล่อล่ืนหมดสภำพหลงัจำกถูกใช้งำนมำในช่วงระยะเวลำหน่ึง น ้ ำมนัจะมีกำรสูญเสีย
คุณสมบติัในกำรหล่อล่ืนและหน้ำท่ีอ่ืนๆไป และเม่ือยิ่งใช้ต่อน ้ ำมนัก็จะยิ่งเส่ือมสภำพลงไปเร่ือยๆ สำเหตุ
ของกำรเส่ือมสภำพของน ้ำมนัหล่อล่ืนพอสรุปไดเ้ป็น 4 ประกำร 
  1.  กำรเปล่ียนสภำพของน ้ ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน ซ่ึงเกิดจำกกำรท่ีน ้ ำมนัรวมตวักบัออกซิเจน หรือท่ี
เรียกว่ำ เกิดปฏิกิริยำออกซิเดชั่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งน ้ ำมนัพื้นฐำนประเภทน ้ ำมนัแร่ ซ่ึงเป็นสำรประกอบ
ไฮโดรคำร์บอน เม่ือรวมตวักบัออกซิเจนแลว้จะเกิดเป็นกรดกดักร่อนช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะ เกิดยำงเหนียว
และโคลนซ่ึงอำจท ำให้ระบบหมุนเวียนน ้ ำมนัอุดตนัได ้ควำมหนืดของน ้ ำมนัก็จะเพิ่มสูงข้ึน กำรรวมตวักบั
ออกซิเจนน่ีจะถูกเร่งปฏิกิริยำโดยอุณหภูมิ ซ่ึงถ้ำอุณหภูมิสูงจะท ำให้เกิดปฏิกิริยำได้เร็วข้ึน มำกข้ึน 
นอกจำกน้ีถำ้มีเศษโลหะอยู่ในน ้ ำมนัหล่อล่ืน เศษโลหะเหล่ำน้ีจะเป็นตวัช่วยเร่งปฏิกิริยำน้ีอีกดว้ย ผลของ
กำรเกิดปฏิกิริยำจะท ำให้น ้ ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนสูญเสียคุณสมบติัในกำรหล่อล่ืน และกำรป้องกนักำรกดั
กร่อน 
 2.  สำรเพิ่มคุณภำพถูกใชห้มดไปเน่ืองจำกสำรเพิ่มคุณภำพเป็นสำรเคมีท่ีเม่ือท ำหนำ้ท่ีแลว้ สำรเพิ่ม

คุณภำพก็จะเปล่ียนสภำพและหมดไปในท่ีสุด ข้ึนอยูก่บัปริมำณของสำรเพิ่มคุณภำพท่ีใส่เขำ้ไป และอตัรำ

กำรใชง้ำนและเปล่ียนสภำพของสำรเพิ่มคุณภำพจะข้ึนอยูก่บัสภำวะกำรท ำงำน เม่ือถูกใชห้มดไปน ้ ำมนัก็จะ

หมดคุณสมบติัในกำรท ำงำนของสำรคุณภำพนั้นๆไป 

 3.  สำรปนเป้ือนจำกภำยในเคร่ืองจกัรกลและระบบสำรเหล่ำน้ีจะท ำให้น ้ ำมนัหล่อล่ืนเปล่ียนแปลง

สภำพและเส่ือมสภำพไปในท่ีสุด เช่น 

  3.1.  น ้ ำ น ้ ำท่ีแขวนลอยอยูใ่นน ้ ำมนัหล่อล่ืนจะมีผลต่อตวัน ้ ำมนัและสำรเพิ่มคุณภำพ โดย

จะไปท ำปฏิกิริยำท ำให้เกิด วำร์นิช โคลน และกรด รวมถึงกำรท ำให้ควำมหนืดของน ้ ำมันหล่อล่ืน

เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงท่ีเกิดข้ึนมำกจำก 

   -น ้ำท่ีเกิดจำกกำรดูดซบัควำมช้ืนโดยตรงจำกอำกำศภำยในระบบ  

   -เกิดจำกกำรควบแน่นของควำมช้ืนในอำกำศภำยในเคร่ืองจกัร 

   -เกิดจำกกำรร่ัวของเคร่ืองแลกเปล่ียนควำมร้อน เคร่ืองหล่อเย็น หรือระบบหล่อ

     เยน็ท่ีใชน้ ้ำ 

http://pttweb2.pttplc.com/weblub/th/lubricants-vehicle-detail.aspx?Key=17


   -เกิดจำกผลของกำรเผำไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีไฮโดรเจน เช่น เคร่ืองยนตเ์ผำไหมภ้ำยใน 

   -เกิดจำกผลของปฏิกิริยำเคมีท่ีเกิดจำกกระบวนกำรกดักร่อนและออกซิเดชัน่บำง

   ชนิด 

  3.2.  สำรท่ีเหลือจำกกำรเผำไหม้ อำจประกอบดว้ยเขม่ำ น ้ ำมนัเช้ือเพลิงท่ีเผำไหมไ้ม่หมด 

และสำรท่ีเหลือจำกกำรเผำไหม ้สำรพวกน้ีจะท ำให้ควำมหนืดของน ้ ำมนัหล่อล่ืนเปล่ียนไปบำงตวัจะท ำ

ปฏิกิริยำกบัน ้ำมนัหล่อล่ืน ท ำใหเ้กิดสำรท่ีไม่พึงปรำรถนำข้ึน 

  3.3.  เศษช้ินส่วนโลหะจำกกำรสึกหรอ เศษเหล่ำน้ีจะท ำให้ควำมหนืดของน ้ ำมนัเพิ่มมำก

ข้ึน และจะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยำออกซิเดชัน่ของน ้ำมนัหล่อล่ืนดว้ย 

 4.  สำรปนเป้ือนจำกภำยนอกเข้ำไปผสมกับน ้ ำมันหล่อล่ืนสำรเหล่ำน้ีจะท ำให้น ้ ำมันหล่อล่ืน

เส่ือมสภำพ ไดแ้ก่ 

  4.1.  น ้ำจำกภำยนอกระบบ อำจเขำ้ไประหวำ่งเติมหรือเปล่ียนน ้ำมนัหล่อล่ืน หรือระหวำ่งท่ี

เก็บรักษำน ้ำมนัท่ีไม่ดีพอ และอำจเกิดจำกน ้ ำท่ีซึมเขำ้ไปในระบบเคร่ืองท่ีซีลหรือประเก็นร่ัว น ้ ำน้ีก็จะท ำให้

เกิดผลเสียเช่นเดียวกบัน ้ำท่ีเกิดภำยในเคร่ืองจกัรหรือระบบ 

  4.2.  ฝุ่ นผง มักจะอยู่โดยรอบเคร่ืองจักรหรือระบบ อำจเข้ำไปในเคร่ืองจกัรกลได้ถ้ำ

อุปกรณ์ท่ีป้องกนั เช่น เคร่ืองกรองหรือซีล ช ำรุด ถ้ำกำรตรวจสอบระดบักำรเติมหรือเปล่ียนไม่ไดก้ระท ำ

อย่ำงระมดัระวงั ฝุ่ งผงก็สำมำรถเขำ้ไปไดเ้ช่นกนั หรือแมก้ระทัง่สภำพกำรท ำงำนท่ีตอ้งเผชิญกบัฝุ่ นผงใน

สภำวะกำรท ำงำน ก็อำจท ำใหก้ำรป้องกนักำรสึกหรอของน ้ ำมนัหล่อล่ืนเสียไป นอกจำกน้ียงัอำจท ำใหค้วำม

หนืดเปล่ียน และท ำใหเ้กิดโคลนน ้ำมนัดว้ย 

กำรเกบ็รักษำน ำ้มันหล่อล่ืน  

เพื่อควำมปลอดภยัในกำรใชน้ ้ ำมนัหล่อล่ืน และเป็นกำรรักษำสภำพให้น ้ ำมนัหล่อล่ืนมีสภำพคงตวั
ก่อนกำรใชง้ำนและเกิดควำมปลอดภยัแก่ผูใ้ช ้จึงตอ้งมีควำมรู้ในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

1.   กำรเคล่ือนยำ้ย  
 1.1.  ถ้ำเป็นน ้ ำมันหล่อล่ืนท่ีบรรจุแกลลอน ป๊ีบ หรือถังขนำดเล็ก ควรเคล่ือนยำ้ยด้วยควำม

ระมดัระวงั เพื่อไม่ใหภ้ำชนะบรรจุเกิดกำรแตก ร่ัว 
   1.2.  ในกรณีท่ีเป็นน ้ ำมนัหล่อล่ืนท่ีบรรจุถงัขนำดใหญ่ 200 ลิตร เม่ือต้องกำรเคล่ือนยำ้ยลงจำก

รถบรรทุกควรใช้อุปกรณ์ช่วยในกำรเคล่ือนยำ้ย เช่น รถยก หรือใช้ไมท่ี้มีควำมยำวเพียงพอวำงพำดบนรถ
เพื่อจะให้ถงัน ้ ำมนักล้ิงลงมำจำกบนรถอยำ่งชำ้ๆและปลอดภยั รวมทั้งพื้นท่ีดำ้นล่ำงตอ้งรำบเรียบ ไม่มีกอ้น
หิน หรือของแขง็วำงอยู ่เพรำะอำจท ำใหถ้งัร่ัวได ้



2.  กำรเก็บรักษำ   วิธีเก็บรักษำผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนท่ีดีท่ีสุด คือ เก็บไวใ้นโรงเก็บ ซ่ึงป้องกนัแสงแดด 
และฝน โดยโรงเก็บมีกำรระบำยอำกำศทีดี ไม่ร้อนจนเกินไป ซ่ึงเป็นสำเหตุท ำให้ ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนมี
โอกำสเส่ือมสภำพไดง่้ำย  แต่ถำ้จ ำเป็นตอ้งเก็บผลิตภณัฑห์ล่อล่ืนไวก้ลำงแจง้ ควรปฎิบติัดงัน้ี. 
  2.1.  วำงถงัในแนวนอนบนท่ีรองรับหรือท่อนไม ้โดยใหฝ้ำถงัทั้งสองอยูใ่นต ำแหน่งเลข 3 
และ 9 ของหนำ้ปัทมน์ำฬิกำเพื่อป้องกนั ถงักล้ิง  

 

         
 

ภำพท่ี 8.10 แสดงกำรจดัวำงถงัน ้ำมนัหล่อล่ืน 
(ท่ีมำ : http://www.siamgloballubricant.com/images/1109771345/Knowledge13.pdf) 

 
  2.2.  ถำ้จ  ำเป็นตอ้งตั้งถงั ควรใชข้อนไมห้หนุนดำ้นล่ำงถงัขำ้งหน่ึงให้สูงประมำณ 10 ซม. 
เพื่อให้ฝำถงัทั้งสองอยู่สูงกว่ำส่วน อ่ืน เป็นกำรหลีกเล่ียงน ้ ำซึมเข้ำสู่ถงัน ้ ำมนั ในกรณีท่ีมีน ้ ำขงัท่ี
ส่วนบนของถงั 

 

 
 

ภำพท่ี 8.11 แสดงกำรวำงถงัน ้ำมนัหล่อล่ืนในแนวตั้ง 
(ท่ีมำ : http://www.siamgloballubricant.com/images/1109771345/Knowledge13.pdf) 

 

http://www.siamgloballubricant.com/images/1109771345/Knowledge13.pdf


  2.2.3.  ฝำถงัทั้งสองตอ้งปิดให้แนบสนิทเสมอเพื่อไม่ให้ส่ิงสกปรกเขำ้ไปในโดยเฉพำะน ้ ำ
และเศษผง  
  2.3.4.  ควรมีวสัดุปิดคลุม เช่น ผำ้ใบหรือสังกะสี เพื่อป้องกนักำรสัมผสักบัน ้ำและแสงแดด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกหัด หน่วยที ่8  
 เร่ืองน ำ้มันหล่อล่ืน 

...................................................................................................................... 
1. หนำ้ท่ีของน ้ำมนัหล่อล่ืนท ำหนำ้ท่ีอะไรบำ้ง บอกมำ 3 ขอ้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. น ้ำมนัหล่อล่ืนมีคุณสมบติัอยำ่งไรบำ้งตอบมำ 5 ขอ้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. น ้ำมนัหล่อล่ืนประกอบดว้ยส่วนประกอบส ำคญั 2 ส่วน คืออะไร 
............................................................................................................................................................. 
4. น ้ำมนัหล่อล่ืนของสมำคมวศิวกรรมยำนยนตใ์ชเ้กณฑใ์ดเป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนของน ้ำมนั 
............................................................................................................................................................. 
 5. น ้ำมนัหล่อล่ืน SAE  20 W-50  ควำมหมำยของ 20 W -50 หมำยถึงอะไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6 น ้ำมนัหล่อล่ืนของสถำบนัปิโตรเลียมอเมริกนัใชอ้ะไรเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดมำตรฐำนของ
น ้ำมนัหล่อล่ืน 
............................................................................................................................................................. 
7. น ้ำมนัหล่อล่ืนของสถำบนัปิโตรเลียมอเมริกนั ท่ีระบุ API  CH 4 /SG ควำมหมำยของ  CH4/SG 
หมำยควำมวำ่อยำ่งไร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8.น ้ำมนัหล่อล่ืนท่ีใชก้บัรถยนตใ์นปัจจุบนัแบ่งได ้3 ประเภท อะไรบำ้ง 
............................................................................................................................................................. 
9.จงบอกสำเหตุของกำรเส่ือมสภำพของน ้ำมนัหล่อล่ืนมำ 3 ขอ้ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
10. จงอธิบำยวธีิกำรเก็บรักษำน ้ำมนัหล่อล่ืนมำพอเขำ้ใจ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

.................................................................. 



แบบทดสอบหน่วยที ่8  
 เร่ืองน ำ้มันหล่อล่ืน 

...................................................................................................................... 
1. ขอ้ใดเป็นหนำ้ท่ีหลกัของน ้ำมนัหล่อล่ืน 

 ก. ช่วยระบำยควำมร้อนใหเ้คร่ืองยนต ์

 ข.  เพิ่มปริมำณอำกำศเขำ้สู่ห้องเผำไหม ้

 ค.  ท ำใหเ้คร่ืองยนตถึ์งอุณหภูมิท ำงำนเร็วข้ึน 

 ง. ลดควำมฝืดและลดกำรสึกหรอของช้ินส่วน 

2. น ้ำมนัหล่อล่ืนคุณภำพดี ช่วยยดือำยเุคร่ืองยนตไ์ด ้เป็นเพรำะเหตุใด 

 ก. น ้ำมนักลำยเป็นไอกระจำยเขำ้ไปในช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 

 ข. น ้ำมนัท ำใหก้รดก ำมะถนัเจอจำงขณะเคร่ืองยนตท์ ำงำน 

 ค. น ้ำมนัเป็นฟิลม์เขำ้ไปแทรกระหวำ่งช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ี 

 ง.  น ้ำมนักระจำยตวัเป็นหยดน ้ำมนัช่วยดึงควำมร้อนออกจำกช้ินส่วน 

3. น ้ำมนัหล่อล่ืนมีส่วนช่วยป้องกนัก ำลงัอดัในกระบอกสูบร่ัวไดอ้ยำ่งไร 

 ก. ช่วยดนัใหแ้หวนอดัแนบกบัลูกสูบ 

 ข. ช่วยดนัใหแ้หวนอดัแนบกบักระบอกสูบ 

 ค. เป็นฟิลม์ช่วยในกำรเคลือบผนงักระบอกสูบ 

 ง เคลือบบ่ำวำลว์ป้องกนัก ำลงัอดัไหลยอ้นสู่ท่อร่วมไอดี 

4. น ้ำมนัหล่อล่ืนช่วยลดกำรกดักร่อนและช่วยลดสนิมไดอ้ยำ่งไร 

 ก. ช่วยท ำใหเ้คร่ืองยนตเ์ยน็ลงจนไม่เกิดกรด 

 ข. ช่วยท ำใหก้รดท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมเ้จือจำงลง 

 ค. ไอน ้ำมนัช่วยดึงใหก้รดออกจำกหอ้งเผำไหมไ้ดร้วดเร็วข้ึน 

 ง. ไอน ้ำมนัช่วยลดอุณหภูมิไอเสียท่ีจะท ำใหเ้กิดกรดออกจำกหอ้งเผำไหม ้

5. ควำมหนืดของน ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนมีผลอยำ่งไรเม่ือน ำไปใชเ้ป็นน ้ำมนัหล่อล่ืน 

 ก.ถำ้ควำมหนืดสูงจะไหลไปหล่อล่ืนไดไ้ม่ดี 

 ข. ถำ้มีค่ำควำมหนืดต ่ำน ้ำมนัจะเป็นฟีลม์ไดดี้ 

 ค. ถำ้ควำมหนืดต ่ำอำจเกิดจำกปฏิกิริยำออกซิเดชัน่ 

 ง.ถำ้ควำมหนืดสูงอำจเพรำะมีน ้ำมนัเช้ือเพลิงร่ัวมำปะปน 



6. ถำ้น ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนมีจุดวำบไฟต ่ำมำกมีผลดำ้นใด 

 ก.เคร่ืองยนตร้์อนเร็ว 

 ข. เคร่ืองยนตอ์ำจน็อคได ้

 ค. อำจเกิดอนัตรำยขณะมีกำรขนส่ง 

 ง. น ้ำมนัมีกำรเส่ือมสภำพเร็วกวำ่ปกติ 
7. กำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำมนัหล่อล่ืนดว้ยกำรเติมไฮโดรเจนน ้ำมนัท่ีไดจ้ำกกระบวนน้ีมีคุณลกัษณะตำมขอ้
ใด 
 ก. น ้ำมนัใส                               

 ข. มีควำมหนืดมำกข้ึน  

  ค. ไม่ตอ้งเติมสำรเพิ่มคุณภำพ 

 ง. ตำ้นทำนกำรรวมตวักบัออกซิเจนไดดี้ 

8. กำรแยกไขออกจำกน ้ำมนัท่ีน ำมำใชผ้ลิตน ้ำมนัหล่อล่ืนเพื่อวตัถุประสงคใ์ด 

 ก. ใหใ้ชง้ำนไดดี้ท่ีควำมร้อนสูง 

 ข. ใหใ้ชง้ำนไดดี้ท่ีอุณหภูมิต ่ำๆ 

 ค. ลดกำรเกิดสนิมในเคร่ืองยนตไ์ดม้ำกข้ึน 

 ง. ใหน้ ้ำมนัป้องกนักำรรวมตวักบัออกซิเจนดีข้ึน 

9. น ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนท่ีใชใ้นกำรผลิตน ้ำมนัหล่อล่ืน นิยมใชน้ ้ำมนัจำกแหล่งก ำเนิดใดมำกท่ีสุด 

 ก. พืช            

 ข. สัตว ์

 ค. ปิโตรเลียม               

 ง. น ้ำมนัสังเครำะห์ 

10. กำรเติมสำรเพิ่มคุณภำพชนิดใดลงไปในน ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำนเพื่อผลิตน ้ำมนัหล่อล่ืน พิจำรณำจำกส่ิงใด

เป็นส ำคญั 

 ก. ลกัษณะงำนท่ีใช ้

 ข. ควำมหนืดของน ้ำมนัพื้นฐำน 

 ค. กระบวนกำรไดม้ำของน ้ำมนัพื้นฐำน 

 ง. แหล่งท่ีมำของปิโตรเลียมมำผลิตน ้ำมนัพื้นฐำน 

   



 

11. ขอ้ใดไม่จดัเป็นสำรเพิ่มคุณภำพ 

 ก. สี 
 ข.  สำรรับแรงกดสูงๆ 
 ค. สำรเพิ่มดชันีควำมหนืด                            

 ง.  สำรป้องกนักำรเกิดฟอง                          

12. มำตรฐำนน ้ำมนัหล่อล่ืนท่ีก ำหนดโดยสมำคมวศิวกรรมยำนยนตใ์ชเ้กณฑ์อะไรเป็นตวัก ำหนดมำตรฐำน

ของน ้ำมนั 

 ก. ประเภทของเคร่ืองยนต ์

 ข. แหล่งก ำเนิดน ้ำมนัพื้นฐำน 

 ค. ประเทศท่ีผลิตเคร่ืองยนต ์

 ง.  ค่ำควำมหนืดของน ้ำมนั 

13. น ้ำมนัหล่อล่ืนเกรดเดียวตำมมำตรฐำนน ้ำมนัหล่อล่ืนของสมำคมวศิวกรรมยำนยนต ์ท่ีมีเกรด  SAE  10   

      W จดัเป็นน ้ำมนัตำมขอ้ใด 

 ก. เกรดรวม 

 ข. เกรดเดียว 

 ค. เกรดเฉพำะ 

 ง. เกรดควำมหนืดต ่ำ 

14. น ้ำมนัหล่อล่ืนเกรดรวมตำมมำตรฐำนน ้ำมนัหล่อล่ืนของสมำคมวศิวกรรมยำนยนตมี์คุณสมบติัตำมขอ้ใด 

 ก.  มีค่ำดชันีควำมหนืดสูง 

 ข. ไม่ทนต่อกำรเปล่ียนแปลงอุณหภูมิไดดี้ 

 ค. ใชก้บัเคร่ืองยนตค์วำมเร็วรอบต ่ำเท่ำนั้น 

 ง. ใชไ้ดท้ั้งสภำพอำกำศร้อนและอำกำศเยน็ 

                              ใช้ภำพนีต้อบค ำถำมข้อ 15-16 

      



15. อกัษร W หมำยถึงอะไร 

 ก.  ใชก้บัเคร่ืองยนตเ์มืองหนำว 

 ข.  ใชก้บัเคร่ืองยนตท่ี์อยูใ่นน ้ำ 

 ค.  ใชก้บัเคร่ืองยนตว์ำงกระบอกสูบแนวตั้ง 

 ง.  ใชก้บัเคร่ืองยนตเ์คร่ืองบินในเชิงพำณิชย ์

16. น ้ำมนัหล่อล่ืนชนิดน้ีถำ้อุณหภูมิสูงถึง 100 จะมีควำมหนืดอยูท่ี่เบอร์ใด  

 ก.   20                                  

 ข.    40 

 ค.   60                                     

 ง.   100 

17. มำตรฐำนน ้ำมนัหล่อล่ืนท่ีก ำหนดโดยสถำบนัปิโตรเลียมของอเมริกำใชเ้กณฑอ์ะไรเป็นตวัแบ่งเกรดของ

น ้ำมนั 

 ก.  ควำมหนืดของน ้ำมนั 

 ข. แหล่งก ำเนิดน ้ำมนัพื้นฐำน   

 ค. ประเภทของเคร่ืองยนต ์   

 ง. ประเทศท่ีผลิตเคร่ืองยนต ์

18.  น ้ำมนัหล่อล่ืนมำตรฐำนของสถำบนัปิโตรเลียมของอเมริกำเหมำะกบัเคร่ืองยนตดี์เซลตอ้งมีอกัษรตำม

ขอ้ใด 

 ก.  CB                    

 ข.  SD                   

 ค.  SC 

 ง.  GD 

19. ท่ีแกลลอนน ้ำมนัหล่อล่ืน ระบุ CH 4/SG มีควำมหมำยตำมขอ้ใด 

 ก. เหมำะกบัทั้งเคร่ืองยนตดี์เซลและเคร่ืองยนตเ์บนซิน 

 ข. ใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซลและเคร่ืองยนตเ์บนซินในระยะเวลำสั้นๆ 
 ค. เหมำะกบัเคร่ืองยนตดี์เซลแต่ใชก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซินไดใ้นระยะเวลำสั้น 

 ง.  เหมำะกบัเคร่ืองยนตดี์เซลแต่ใชก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซินไดใ้นระยะเวลำสั้น 

 



 
20. น ้ำมนัหล่อล่ืนก่ึงสังเครำะห์ มีระยะกำรใชง้ำนประมำณเท่ำใด 
 ก.  5000  กิโลเมตร                        

 ข . 7000-8000 กิโลเมตร 

 ค.  10000  กิโลเมตร                     

 ง.   20000  กิโลเมตร 

21. กำรเลือกใชน้ ้ำมนัหล่อล่ืนใหเ้หมำะสมกบัเคร่ืองยนตดู์ไดจ้ำกส่วนใด 

 ก.  สี                         

 ข.  บริษทัผูผ้ลิต       

 ค.  ภำชนะท่ีบรรจุ   

 ง. ฉลำกขอ้มูลจำกภำชะท่ีบรรจุ 

22. ขอ้ใดไม่จัดเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเส่ือมสภำพของน ้ำมนัหล่อล่ืน  

 ก. ระบบหล่อล่ืนในเคร่ืองยนตบ์กพร่อง 

 ข. สำรเพิ่มคุณภำพในน ้ำมนัไม่ไดม้ำตรฐำน 

 ค. กำรเปล่ียนสภำพของน ้ำมนัหล่อล่ืนพื้นฐำน 

 ง. มีสำรปนเป้ือนภำยนอกเคร่ืองยนตเ์ขำ้มำในเคร่ืองยนต ์

23. ขอ้ใดไม่จัดเป็นสำรปนเป้ือนจำกภำยในเคร่ืองยนตข์ณะเคร่ืองยนตท์ ำงำน 

 ก.ไอน ้ำจำกกำรเผำไหม ้

 ข.สำรท่ีเหลือจำกกำรเผำไหม ้

 ค. เศษโลหะจำกกำรสึกหรอ 

 ง.ไอดีท่ีเขำ้สู่กระบอกสูบ 
24.สถำนท่ีเก็บน ้ำมนัหล่อล่ืนใหเ้หมำะสมตอ้งมีลกัษณะตำมขอ้ใด 

 ก.โรงเก็บตอ้งมีกำรระบำยอำกำศไดดี้ 

 ข. ปิดมิดชิดป้องกนัไอน ้ำมนัออกสู่ภำยนอก 

 ค. เปิดฝำถงัน ้ำมนัไวเ้ล็กนอ้ยเพื่อรักษำแรงดนัในถงัน ้ำมนั 

 ง. ควรใหถ้งัน ้ำมนัไดรั้บควำมร้อน เพื่อป้องกนักำรเกิดควำมช้ืนในถงัน ้ำมนั 

 

 



 

25. ในกรณีวำงถงัน ้ำมนัหล่อล่ืนในแนวนอนขอ้ใดปฏิบติัไดถู้กตอ้ง 

 ก.วำงใหด้ำ้นมีฝำเปิดต ่ำ 

 ข.ตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัถงักล้ิง 

 ค.หนัดำ้นท่ีมีฝำถงัเขำ้ดำ้นใน 

 ง.ฝำถงัตอ้งอยูใ่นแนว 6 และ 12 ของหนำ้ปัทมน์ำฬิกำ 
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