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“ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

นอยกวา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน  
ขอดีของการมีฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปนเครื่องหมายใหกับผูบริโภค

ทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตาม
วัตถุประสงค ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแงกําไรเนื่องจากมีการ
บริโภคผลิตภัณฑเหลานั้นมากขึ้น ผลักดันใหผูผลิตรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการของตนในดานเทคโนโลยีโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะ
ยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่ชวยปองกันรักษาธรรมชาติผานทางการผลิตและ
การบริโภคของประชาชน 

 
โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย  
ฉลากเขียวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมนีตั้งแตป พ.ศ. 2520  และไดรับการ

ตอบสนองจากผูบริโภคชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศได
มีการจัดทําโครงการฉลากเขียว 

สําหรับประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business 
Council for Sustainable Development, TBCSD) ไดริเร่ิมโครงการฉลากเขียว เม่ือเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2536 และไดรับความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และองคกรเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ใหปฏิบัติ
ออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือระหวางภาครัฐบาล เอกชน และ
องคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดลอม
ไทยทําหนาที่เปนเลขานุการ 

 
หลักการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

• คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่ มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทาง
สิ่งแวดลอมที่ไดรับเม่ือผลิตภัณฑนั้นถูกจําหนายออกสูตลาด 

• มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและไมเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของ
ผลิตภัณฑทางสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดไวในขอกําหนด 

• เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอ่ืนในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยกวา 

 

ผลิตภัณฑฉลากเขียว 
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ผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดเลือกใหออกขอกําหนดสําหรับขอรับฉลากเขียว ไดแก 
 

1. ผลิตภัณฑพลาสติกแปรใชใหม 2. หลอดฟลูออเรสเซนซ 3. ตูเย็น 

4. สี 5. เครื่องสุขภัณฑ 6. แบตเตอร่ีปฐมภูมิ 

7. เครื่องปรับอากาศ 8. กระดาษ 9. สเปรย 

10. ผลิตภัณฑซักผา 11. กอกน้ําและอุปกรณประหยัดนํ้า 12. คอมพิวเตอร 
13. เครื่องซักผา 14. ฉนวนกันความรอน 15. ฉนวนยางกันความรอน 

16. มอเตอร 17. ผลิตภัณฑทําจากผา 18. บริการซักน้ําและซักแหง 
19. แชมพู 20. ผลิตภัณฑทําความสะอาดถวยชาม 21. นํ้ามันหลอลื่น 

22. เครื่องเรือนเหล็ก 23. ผลิตภัณฑที่ทําจากไมยางพารา 24. บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
25. สบู 26. ผลิตภัณฑทําความสะอาดพื้นผิว 27. ผลิตภัณฑลบคําผิด 

28. เครื่องถายเอกสาร 29. สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 30. เครื่องเขียน 

31. ตลับหมึก 32. ปุยอินทรียและปุยชีวภาพ 33. สีเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา 
34.  35.  36. โทรศัพทมือถือ เครื่องโทรสาร รถยนตน่ัง 

37. เครื่องรับโทรทัศน 38. 39. เครื่องพิมพ เครื่องเลน/บันทึกสัญญาณภาพและเสียง 

40. แผนอัดสําหรับงานอาคาร ตกแตง และ 41. 42. กระเบ้ืองซีเมนตมุงหลังคา เครื่องดับเพลิง 

     อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

44. 45. 43. กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา แผนยิปซัม 

47.  ทอประปาพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน 48.  ซีเมนตบอรด46.  หมึกพิมพ 

 
ปจจัยที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกําหนด 
ขอกําหนดของผลิตภัณฑที่กําหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและ

ความเสียหายของสิ่งแวดลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํานึงถึง 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งที่เปนทรัพยากรหมุนเวียน 
(renewable resources) และทรัพยากรไมหมุนเวียน (nonrenewable resources)  

• การลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สําคัญของประเทศ โดยสงเสริมให
มีการผลิต การขนสง การบริโภค และการกําจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ 

• การนําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชซ้ํา (reuse) หรือ แปรสภาพ
กลับมาใชใหม (recycle) 

 
 
 
 

การสมัครขอใชฉลากเขียว 
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การขอใชฉลากเขียวเปนการดําเนินการดวยความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจําหนาย หรือ
ผูใหบริการที่ตองการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะ
สมัครขอใชฉลากเขียว สามารถซื้อใบสมัครชุดละ 500 บาท เพ่ือกรอกขอความ และแนบเอกสาร
ตางๆ ตามที่ระบุในขอกําหนดเพ่ือย่ืนขอใชเครื่องหมายฉลากเขียว และชําระคาธรรมเนียมใน
การสมัคร 1,000 บาท ตอรุน หรือแบบ หรือเคร่ืองหมายการคา สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ  และจัดทํา
สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑ  เม่ือ
ผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอกําหนดแลว  ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมการใชฉลาก
เขียวเปนจํานวนเงินปละ 5,000 บาท ตอรุนหรือแบบ  โดยมีวาระการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
รับรองฉลากเขียวไมเกิน 3 ป  

 

หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับฉลากเขียวสามารถติดตอสอบถามไดที่ : 
สํานักงานเลขานุการโครงการฉลากเขียว สถาบันส่ิงแวดลอมไทย 

16/151  เมืองทองธานี ถ.บอนดสตรีท อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี  11120 
โทรศัพท 0-2503-3333 ตอ 303, 306, 315, 316, 329  

โทรสาร 0-2504-4826 ถึง 8  
หรือ www.tei.or.th

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 18 
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โครงการฉลากเขียว 
ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น 

 
ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค 
 

นายฐนันดร  มฤคฑัต   สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
  

คณะอนุกรรมการเทคนิค 
 

นายรพีรัฐ  ธัญวัฒนพรกุล สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 

 

ดร.พรศรี  สุทธนารักษ   กรมควบคุมมลพิษ    
นายประสิทธิ์  ซิ้มเจริญ      

  

นางบริสุทธิ์  จันทรวงศไพศาล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.)  

 

นางศิริวรรณ ศิลปสกุลสุข   กรมวิทยาศาสตรบริการ 
นางสาวกานดา โกมลวัฒนชัย   
 

 นายนรพงศ  วรอาคม   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

นายธีระพงษ  โสภณคณาภรณ  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด  
 

นายภิสัก  อุดมวงศ    บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 
 
อนุกรรมการและเลขานุการ 

นางสาวถนอมลาภ รัชวัตร  ฝายเลขานุการโครงการฉลากเขียว 
     นางสาวเหมือนจิตต วิเชฏฐะพงศ  สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

นางสาวอรอุมา พิสิทธิ์ศักดิ์    
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ขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับผลิตภัณฑนํ้ามันหลอลื่น 
จัดทําโดย 

คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะที่ 18 
โครงการฉลากเขียว 

 

 
1. เหตุผล 

 
น้ํามันหลอลื่นที่ใชสําหรับยานยนตและภาคอุตสาหกรรมนั้น ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการทิ้งหลังใชงาน เน่ืองจากน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวมีโลหะหนัก
ที่เกิดจากการสึกหรอของเครื่องยนต เชน โครเมียม   และสารกอมะเร็ง เชน สารโพลิไซ
คลิกแอโรแมติกเปนสวนประกอบ ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพเม่ือรางกายไดรับสาร
เหลานี้ในปริมาณมาก หากไมมีการจัดการอยางเหมาะสมและทิ้งนํ้ามันหลอลื่นที่ใชแลว
ลงสูธรรมชาติจะมีผลกระทบตอระบบนิเวศนวิทยา โดยเฉพาะน้ํามันหลอลื่นที่มีอัตรา
การยอยสลายทางชีวภาพต่ํา เชน ทําใหแหลงนํ้าเนาเสียขาดออกซิเจน เพราะนํ้ามันจะ
ลอยตัวและรวมกันบนผิวนํ้าปดกั้นไมใหออกซิเจนและแสงอาทิตยผานได หรือทําให
สมบัติของดินเปลี่ยนไปทั้งทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ  

น้ํามันหลอลื่นที่ไดรับฉลากเขียว ตองมีสารโพลิไซคลิกแอโรแมติกในปริมาณที่ต่ํา ยอย
สลายทางชีวภาพในอัตราสูง และตองมีการจัดการอยางเหมาะสม เพ่ือลดปญหา
อันตรายที่มีตอสุขภาพของมนุษย และผลกระทบตอระบบนิเวศน 
 

2. ขอบเขต 
 

ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะ น้ํามันหลอลื่นสําหรับยานยนตและ
น้ํามันหลอลื่นสําหรับอุตสาหกรรม  โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

1)  น้ํามันเครื่อง แบงเปน 2 ชนิด คือ 
• น้ํามันเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ 
• น้ํามันเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ 

2)  น้ํามันเกียร  
3)  น้ํามันไฮดรอลิก 
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3. บทนิยาม 
 
น้ํามันเครื่อง  หมายถึง  น้ํามันสําหรับหลอลื่นเครื่องยนตที่มีการเผาไหมภายในทั้ง
เครื่องยนตดีเซลและเครื่องยนตเบนซิน  
 
น้ํามันเกียรยานยนต หมายถึง น้ํามันที่ใชสําหรับหลอลื่นชุดเฟองยานยนต  

 
น้ํามันไฮดรอลิก หมายถึง น้ํามันสําหรับใชกับระบบไฮดรอลิก ทําหนาที่เปนตัวกลางใน
การถายทอดแรงอัดไปยังสวนตางๆ   

 
สารเติมแตง (additive) หมายถึง สารเคมีที่ใชผสมกับนํ้ามันหลอลื่นพ้ืนฐานหรือ
น้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานสังเคราะหดวยสัดสวนที่พอเหมาะเพื่อใหไดน้ํามันเคร่ืองที่มี
คุณสมบัติตามที่ตองการ 

 
4. ขอกําหนดทั่วไป 

 
4.1  ผลิตภัณฑน้ํามันเคร่ืองตองไดรับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานเทานั้น ผลิตภัณฑ

น้ํ ามั น เกี ย ร ย านยนต และ นํ้ า มันไฮดรอลิ กต อ ง ได รั บการรั บรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ  หรือ ผานการทดสอบตามเกณฑคุณลักษณะที่
ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ ดังระบุในตารางที่ 1 
หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน OEM 
API ACEA หรือ JASO เปนตน  

ตารางที่ 1 รายชื่อมาตรฐานการรับรอง 
ลําดับที่ ชนิดน้ํามันหลอล่ืน มาตรฐานการรับรอง อื่นๆ 

เบนซิน 4 จังหวะ - ไดรับการรับรองจากกรมธุรกิจ
พลังงาน* 

1 น้ํามันเคร่ือง 
- ดีเซล 4 จังหวะ 

2 น้ํามันเกียร มอก. 976 OEM API ACEA 
หรือ JASO เปนตน 3 น้ํามันไฮดรอลิก มอก. 977 

หมายเหตุ:  * ตองไดรับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนด
คุณลักษณะและคุณภาพของน้ํามันหลอล่ืน พ.ศ. 2547 เทานั้น 

กรณีมีการปรับปรุงแกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
ใหถือฉบับลาสุดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนสําคัญ 

 

4.2  ในกระบวนการผลิต การขนสง และการกําจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตตอง
เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของทางราชการ 
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5. ขอกําหนดพิเศษ 
 

5.1  น้ํามันเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ และน้ํามันเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ  
5.1.1  ตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 10,000 กิโลเมตร  
5.1.2  ไมพบอนุภาคของ ตะกั่ว ปรอท โครเมียม (+6) แคดเมียม  
5.1.3  ไมพบสารประกอบไนไตรท และสารประกอบอินทรียแฮโลเจน  
5.1.4  มีสารพอลิไซคลิกแอโรแมติก ไดไมเกินรอยละ 3 โดยน้ําหนัก 
5.1.5  ตองมีเอกสารแนะนําวิธีการจัดการน้ํามันหลอลื่น ทั้งที่ใชแลวและยัง

ไมไดงานที่เหมาะสม และถูกตองตามที่ทางราชการกําหนดไว  
5.1.6  ภาชนะบรรจุ ตองผานการทดสอบความแข็งแรง ตามวิธีทดสอบ ขอ 

9.7.3 drop test ที่กําหนดใน Recommend on the Transport of 
Dangerous Goods กรณีที่เปนภาชนะพลาสติก ตองมีสัญลักษณบงบอก
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง พ ล า ส ติ ก บ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 
หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 
5.2  น้ํามันเกียร 

5.2.1  ตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 10,000 กิโลเมตร หรือไมต่ํากวา 3,000 
ชั่วโมง 

5.2.2  ไมพบอนุภาคของ ตะกั่ว ปรอท โครเมียม (+6) แคดเมียม 
5.2.3  ไมพบสารประกอบไนไตรท และสารประกอบอินทรียแฮโลเจน  
5.2.4  มีสารพอลิไซคลิกแอโรแมติก ไดไมเกินรอยละ 3 โดยน้ําหนัก 
5.2.5  ตองมีเอกสารแนะนําวิธีการจัดการน้ํามันหลอลื่น ทั้งที่ใชแลวและยัง

ไมไดงานที่เหมาะสม และถูกตองตามที่ทางราชการกําหนดไว  
5.2.6  ภาชนะบรรจุ ตองผานการทดสอบความแข็งแรง ตามวิธีทดสอบ ขอ 

9.7.3 drop test ที่กําหนดใน Recommend on the Transport of 
Dangerous Goods กรณีที่เปนภาชนะพลาสติก ตองมีสัญลักษณบงบอก
ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง พ ล า ส ติ ก บ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 
หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 
5.3  น้ํามันไฮดรอลิก 

5.3.1  ตองมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 3,000 ชั่วโมง 
5.3.2  ไมพบอนุภาคของ ตะกั่ว ปรอท โครเมียม (+6) แคดเมียม  
5.3.3  ไมพบสารประกอบไนไตรท และสารประกอบอินทรียแฮโลเจน  
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5.3.4  มีสารพอลิไซคลิกแอโรแมติก ไดไมเกินรอยละ 3 โดยน้ําหนัก 
5.3.5  ตองมีเอกสารแนะนําวิธีการจัดการน้ํามันหลอลื่น ทั้งที่ใชแลวและยัง

ไมไดงานที่เหมาะสม และถูกตองตามที่ทางราชการกําหนดไว  
5.3.6  ภาชนะบรรจุ ตองผานการทดสอบความแข็งแรง ตามวิธีทดสอบ ขอ 

9.7.3 drop test ที่กําหนดใน Recommend on the Transport of 
Dangerous Goods ในกรณีที่เปนภาชนะพลาสติก ตองมีสัญลักษณบง
บ อ ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง พ ล า ส ติ ก บ น ผ ลิ ต ภั ณฑ  ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพลาสติกแปรใชใหม มาตรฐานเลขที่ มอก. 1310 
หรือ ISO 1043 หรือ ISO 11469 

 
6.   วิธีทดสอบคุณภาพ  
 

6.1  ผูผลิตนํ้ามันเครื่องตองยื่นหลักฐานหนังสือรับรองการใหความเห็นชอบลักษณะ
และคุณภาพดานการใชงานของน้ํามันหลอลื่น (นพ 422) จากกรมธุรกิจ
พลังงาน ผูผลิตน้ํามันเกียร และนํ้ามันไฮดรอลิกตองยื่นใบรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทนั้นๆ  หรือ ผลการทดสอบตามเกณฑ
คุณลักษณะที่ตองการที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภท
นั้นๆ ดังระบุในตารางที่ 1 หรือ มาตรฐานระหวางประเทศ หรือ มาตรฐาน
ระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ เชน OEM API ACEA หรือ JASO เปนตน 

6.2  ผูผลิตตองยื่นผลการทดสอบอายุการใชงาน ดวยวิธี Oxidation Stability of 
Lubricating Oil ตามวิธีที่กําหนดใน ASTM D 2272-02 หรือ มาตรฐานระหวาง
ประเทศ หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ  

6.3  ผูผลิตตองยื่นผลการทดสอบหาปริมาณโลหะหนัก ดวยวิธีอะตอมิกแอบซอรป
ชันสเปกโทรสโกป (atomic  absorption spectroscopy) หรือ วิธีอินดัคทีฟลี-
คัปเปลพลาสมา อะตอมิกอิมิสชันสเปกโทรเมตรี (inductively-coupled plasma 
atomic emission spectrometry : ICP)  ที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ 
หรือ มาตรฐานระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ 

6.4  ผูผลิตตองยื่นหนังสือรับรองวาไมใชสารสารประกอบไนไตรท และสารประกอบ
อินทรียแฮโลเจนเปนสวนผสมในผลิตภัณฑ และลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลง
นามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต  

6.5  ผูผลิตตองยื่นผลการทดสอบหาปริมาณพอลิไซคลิกแอโรแมติก ตามวิธีที่
กําหนดในมาตรฐาน  IP 346 หรือ วิธีทดสอบที่กําหนดในมาตรฐานระหวาง
ประเทศ หรือ ระดับประเทศที่เปนที่ยอมรับ  

6.6  ผูผลิตตองแสดงหลักฐานเอกสารแนะนําวิธีการจัดการน้ํามันหลอลื่น ทั้งที่ใช
แลวและยังไมไดงานที่เหมาะสม และถูกตองตามที่ทางราชการกําหนดไว  ซึ่ง
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ลงนามรับรองโดยผู มี อํานาจลงนามตามหนังสือ รับรองนิติบุคคลของ
บริษัทผูผลิต แกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียว 

6.7  ผูผลิตตองยื่นผลการทดสอบความแข็งแรงของภาชนะบรรจุ ตามวิธีทดสอบ ขอ 
9.7.3 drop test ที่กําหนดใน Recommend on the Transport of Dangerous 
Goods 

6.8  ผูผลิตตองยื่นหลักฐานแสดงสัญลักษณบงบอกประเภทของพลาสติกบนบรรจุ
ภัณฑ  หลักฐานดังกลาวไดแก หนังสือรับรอง ซึ่งลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคลของบริษัทผูผลิต พรอมทั้งสงตัวอยาง
ภาชนะบรรจุแกเจาหนาที่โครงการฉลากเขียวเพ่ือตรวจพินิจ 

 
หมายเหต:ุ  1. การทดสอบตองทําในหองปฏิบัติการดังตอไปน้ี 

•  หองปฏิบัติการของราชการ 
•  หองปฏิบัติการของเอกชนอิสระที่ไดรับการรับรองความสามารถของ

หองปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ขอกําหนดทั่วไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบัติการทดสอบและ
หองปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 (ISO/IEC 
17025) 

2. ผลการทดสอบตองมีอายุไมเกิน 1 ป นับตั้งแตวันที่ยื่นขอใชฉลากเขียว 
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ภาคผนวก 
 

1.  ข้ันตอนการรางขอกําหนดฉลากเขียวสําหรับน้ํามันหลอลื่น 
 
 

คําจํากัดความและขอบเขต 
 

 
รายละเอียดของน้ํามันหลอลื่นและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

  
 

 พิจารณาวัฏจักรชีวิตของน้ํามันหลอลื่นตอสิ่งแวดลอม 
  

 
เปรียบเทียบและจัดลําดับผลกระทบของน้ํามันหลอลื่นตอสิ่งแวดลอม 

 
 

พิจารณาสิ่งที่ทําใหน้ํามันหลอลื่นมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด 
 

 
ทดสอบสมบัติดานการยอยสลายของน้ํามันหลอลื่น 

 
 

กําหนดมาตรฐานดานคุณภาพและดานสิ่งแวดลอมของน้ํามันหลอลื่น 
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2.   รายละเอียดของนํ้ามันหลอลื่นและความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
 
2.1    ประเภทของน้ํามันหลอลื่น   

 
น้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูปเปนผลิตภัณฑที่ไดจากการผสมน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานกับสารเติม
แตง สามารถแบงน้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูปตามการใชงานไดเปน 2 ประเภท  ดังนี้ 
 
1. สําหรับยานยนต (automative lubes) 

• น้ํามันเครื่อง  แบงเปน 3  ชนิด คือ  
 -  น้ํามันเครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ 

 -  น้ํามันเครื่องยนตเบนซิน 4 จังหวะ 
 -  น้ํามันเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ 

• น้ํามันเกียร 
• น้ํามันไฮดรอลิก 
 

2. สําหรับงานอุตสาหกรรม (industrial lubes) แบงออกเปน 2 ประเภท คือ   
2.1   งานทั่วไป  (general industrial lubes) ไดแก 

• น้ํามันเกียร 
• น้ํามันไฮดรอลิก 
• น้ํามันเทอรไบน 
• น้ํามันเครื่องอัดลม 

2.2   งานพิเศษ (specialties) ไดแก 
• งานชางโลหะ 
• น้ํามันถายเทความรอน 
• น้ํามันหมอแปลง 
• ผลิตภัณฑกันสนิม 
• น้ํามันขาว 

 
หนาที่หลักของน้ํามันหลอลื่น ไดแก  
 
1)  หลอลื่นลดแรงเสียดทาน ชวยลดการสึกหรอ ทําใหประหยัดการซอมบํารุง และ

ประหยัดพลังงาน 
2)  ระบายความรอนที่เกิดจากการเสียดสี และความรอนที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิง 
3) ทําความสะอาดชิ้นสวนตางๆที่ไดรับการหลอลื่น ชวยใหเครื่องยนต เครื่องจักร

ทํางานไดอยางไมติดขัด โดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้ามันเครื่องจะตองผสมสารเติมแตงทํา
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ความสะอาด (detergent additive) ปริมาณมาก เพ่ือชําระลางเขมา และสิ่งสกปรกที่
เกิดจากการเผาไหมของน้ํามันเชื้อเพลิง 

4)  เพ่ิมกําลังอัดในระบบสงกําลังของเครื่องยนตและไฮดรอลิก ปองกันไอเสียที่เกิดจาก
การเผาไหมเล็ดลอดลงไปในอางน้ํามัน    

 
สวนนํ้ามันสําหรับงานพิเศษ เปนน้ํามันที่ไมไดทําหนาที่หลอลื่นแตทําหนาที่พิเศษ เชน
เปนตัวนําความรอน  เปนฉนวนไฟฟาในหมอแปลง  ใชเคลือบผิวโลหะปองกันสนิม ใช
ผสมเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต  ยกเวนนํ้ามันสําหรับงานชางโลหะ ซึ่งแมจะทํา
หนาที่หลอลื่นแตที่จัดเปนงานพิเศษเนื่องจากการใชงานตองผสมกับน้ํา  
 

2.1.1  นํ้ามันหลอลื่นสําหรับยานยนต  
 

 ในการเคลื่อนที่ของยานยนต ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องจักรเครื่องยนตที่เคลื่อนไหว 
เสียดสีกัน ตองเอาชนะแรงเสียดทานหรือความฝด น้ํามันหลอลื่นหรือนํ้ามันเครื่องจะเขา
ไปแทรกระหวางผิวของโลหะที่ขัดสีกันเพื่อลดความเสียดทานนี้ หากไมมีการหลอลื่น  
นอกจากจะเกิดการสึกหรอแลวอุณหภูมิสูงที่เกิดจากแรงเสียดทาน อาจทําใหผิวโลหะ
เชื่อมติดเปนเน้ือเดียวกันได ทําใหเกิดความเสียหายของเครื่องจักรเครื่องยนต 
น้ํามันเครื่องจากอางถูกสงภายใตแรงดันของปมผานไสกรองไปยังทอรวมใหญ (main 
oil header)  แลวไหลผานรูที่เจาะไวไปยังเมนแบริ่งและแบริ่งเพลาลูกเบี้ยว (ในกรณีที่
ไสกรองอุดตันนํ้ามันเครื่องจะไหลผานลิ้น by pass ได) จากเมนแบริ่งนํ้ามันเครื่องจะ
ไหลผานรูในเพลาขอเหวี่ยงไปยังกานสูบซึ่งมีรูใหน้ํามันไหลไปยังแบร่ิงกานสูบและสลัก
ลูกสูบอีกตอหน่ึง น้ํามันที่ถูกวิดสาดกระจายจากเมนแบริ่ง และแบริ่งกานสูบจะไหลไป
หลอลื่นผนังกระบอกสูบ ลูกสูบวงแหวน ลิ้นและกลไกบังคับลิ้น  

 
1)  นํ้ามันเครื่อง 
 

น้ํามันเครื่องมีมากมายหลายชนิดหลายเกรด ส ำหรับใชกับเคร่ืองยนตที่แตกตางกัน 
ดังน้ัน จึงตองแยกประเภทเพื่อใหเลือกใชไดถูกตอง โดยทั่วไปมีการแบงออกเปน 3 
แบบ ไดแก 

(1) แบงตามชนิดของน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐาน ซึ่งจะบอกถึงอายุการใชงานเปน
หลัก ไลเรียงกันลงมาจากนอยไปหามาก แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

- น้ํามันเครื่องธรรมดาที่ผลิตจากน้ํามันแร (Mineral Oil) 
- น้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห (Semi - Synthetic, Synthetic Blend) ผลิตจาก

น้ํามันแรและน้ํามันพ้ืนฐานสังเคราะหในสัดสวนตางๆ กัน 
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- น้ํามันเครื่องสังเคราะห (Fully Synthetic) ผลิตจากน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐาน
สังเคราะห 

น้ํามันเครื่องสังเคราะหมีคุณสมบัติทนทานตอสภาพการใชงานที่ความรอนสูงได
ดี และไหลไดดีที่อุณหภูมิต่ํา อีกทั้งมีอายุการใชงานนานกวาน้ํามันเครื่องธรรมดามาก 
แตราคาน้ํามันเครื่องสังเคราะหสูงกวาน้ํามันเครื่องธรรมดามากเชนกัน ดังนั้น จึงควร
พิจารณาวาใชแลวจะคุมคาหรือไม เม่ือเปรียบเทียบระยะเวลาการเปลี่ยนถายกับราคา
น้ํามันที่ตองจายแพงขึ้น 

(2) แบงตามชนิดความหนืด เน่ืองจากความหนืดจะมีสวนสําคัญในการปองกัน
การสึกหรอของชิ้นสวนของเครื่องยนต กลาวคือหากน้ํามันเครื่องที่มีความหนืดนอย
เกินไป จะไมสามารถคงสภาพเปนฟลมบางๆ แทรกระหวางผิวของโลหะ หรือถามีความ
หนืดมากไป ก็ไมสามารถถูกปมไปหลอลื่นชิ้นสวนตางๆ ไดอยางทั่วถึง โดยแบงเปน 2 
ประเภท ไดแก 

- น้ํามันเครื่องเกรดเดียว (Monograde) โดย SAE (Society of Automotive 
Engineers) หรือสมาคมวิศวกรรมยานยนตแหงสหรัฐอเมริกา ไดวางมาตรฐานโดยแบง
ตามคาความขนใส ไดแก SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W อักษร W (Winter) 
สําหรับใชในเขตหนาว และ SAE 20, 30, 40, 50 และ 60 สําหรับใชในเขตรอน ตัวเลข
มากยิ่งขนมาก 

- น้ํามันมันเครื่องเกรดรวม (Multigrade) เปนการพัฒนานน้ํามันเครื่องให
สามารถใชงานไดทั้งสภาพอากาศรอนและเย็น น้ํามันเครื่องเกรดรวมจะมีคาดัชนีความ
หนืดสูง สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไดดีกวาน้ํามันเครื่องเกรดเดียว 
เชน SAE 5W-40, 10W-30, 15W-40, 20W-50 เปนตน 

(3) แบงตามชั้นคุณภาพดานการใชงาน ซึ่งมีหลายสถาบันเปนผูแบงเกรด แต
มาตรฐานที่แพรหลาย ไดแก มาตรฐาน API โดยสถาบันปโตรเลียมแหงสหรัฐอเมริกา 
(American Petroleum Institute) ที่กํา หนดมาตรฐานน้ํามันเครื่องโดยแบงออกตาม
ประเภทของเครื่องยนต ดังนี้ 

- น้ํามันเครื่องส ำหรับเครื่องยนตเบนซิน จะใชอักษร S (Station Service) 

นําหนา เรียงตามล ำดับไดแก API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL และ
สูงสุดในปจจุบันคือ SM โดย A, B, C,.., M เปนการแบงระดับชั้นคุณภาพของ
น้ํามันเครื่องที่ไดพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น 

- น้ํามันเครื่องส ำหรับเครื่องยนตดีเซล จะใชอักษร C (Commercial Service) น 
ำหนา เรียงตามล ำดับ 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 ประเทศไทยมีการจ ำ
หนายน้ํามันเครื่องเกือบทุกชั้นคุณภาพ ยกเวน SA, SB, CA, CB เน่ืองจากเปนชั้น
คุณภาพที่ไมมีสารเติมแตงหรือมีนอยมากจึงไมเหมาะสมที่จะน ำมาใชงาน ซึ่งตาม
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ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ก ำหนดลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหลอลื่น พ.ศ.

2547 ไดก ำหนดหามไมใหมีการจ ำหนายน้ํามันเครื่องชั้นคุณภาพดังกลาวแลว 

API บงบอกถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่อง โดยน้ํามันเครื่องที่จ ำ
หนายในปจจุบันสวนใหญมีการระบุ API ที่มีอักษร S และ C อยูดวยกัน ซึ่งสามารถน ำ
ไปใชไดกับเครื่องยนตเบนซินและดีเซล เชน API SF/CF, CG-4/SG เปนตน แตการน ำ
ไปใชจะเหมาะสมกับเครื่องยนตประเภทใดมากกวากันใหสังเกตจากชั้นคุณภาพ API 
นั้น ขึ้นตนดวยอักษร S หรือ C 

 
2)  นํ้ามันเกียร 
 
ลักษณะการทํางานของน้ํามันเกียรคือ ฟนเฟองเกียรจะลงรองกันและกัน เปนการ
ถายทอดกําลังและการเคลื่อนที่การสัมผัสกันของเกียรทั่วไป เกิดการเลื่อนไถลระหวาง
ผิวโลหะ แตถามีน้ําหนักกดมาก แรงกด แรงกระแทกสูง แรงนั้นจะสงตอไปยังฟนเฟอง
เปนเทาตัว ขณะที่เกียรคอยๆ สึกหรอ การเลื่อนไถลก็จะเพ่ิมขึ้น สงผลใหการสึกหรอ
เกิดเร็วขึ้น ลักษณะเชนน้ี น้ํามันเกียรที่ใชตองมีสารเพิ่มคุณภาพแรงกดแรงกระแทก  
 

น้ํามันเกียรมีมาตรฐาน 2 ประเภท ดังนี้ 
1) มาตรฐานตามความหนืด 
 

ตารางที่ 2  ประเภทของน้ํามันเครื่องแยกตามความหนืด 
เบอรนํ้ามันเครื่อง ความหนืด (cP) ที่อุณหภูมิ (°C) ความหนืด (cSt) ที่ 100 °C 

 ที่ขอเหวี่ยงหมุนได ที่สามารถปมได ต่ําสุด สูงสุด 

0W 3,250ที่-30 60,000ที่-40 3.8  
5W 3,500ที่-25 60,000ที่-35 3.8  
10W 3,500ที่-20 60,000ที่-30 4.1  
15W 3,500ที่-15 60,000ที่-25 5.6  
20W 4,500ที่-10 60,000ที่-20 5.6  
25W 6,000ที่-5 60,000ที่-15 9.3  
20 - - 5.6 ไมเกิน 9.3 
30 - - 9.3 ไมเกิน 12.5 
40 - - 12.5 ไมเกิน 16.3 
50 - - 16.3 ไมเกิน 21.9 
60 - - 21.9 ไมเกิน 26.1 

ที่มา:  เอกสาร [1] 
1)หมายเหตุ:  cP = centipoise = cSt x ความหนาแนนของน้ํามัน 
2) เบอรที่ตามดวย W เปนน้ํามันเคร่ืองเขตหนาว (winter) 
3) ในประเทศไทยใชน้ํามัน SAE 30, 40, 50 
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4) น้ํามัน SAE 10 W ใชกับระบบไฮดรอลิก 

2) มาตรฐานตามสภาพการใชงานของ API  แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 
GL-1   เปนการใชงานของเกียรประเภทเดือยหมู (spiral-bever) และ เฟอง

หนอน (worm gear) และกระปุกเกียรในสภาพงานเบาซึ่งใชน้ํามันที่ไม
ตองมีสารรับแรงกด 

GL-2  เปนการใชงานของเกียรประเภทเฟองหนอนซึ่งสภาพหนักกวา GL-1 
น้ํามันที่ใช มีสารเคมีเพ่ิมคุณภาพปองกันการสึกหรอ 

GL-3 เปนการใชงานของเฟองทายประเภทเดือยหมู และกระปุกเกียร ซึ่งมี
สภาพความเร็วและการรับแรงขนาดปานกลาง  มีสารรับแรงกดสูงปาน
กลาง 

GL-4 เปนสภาพการใชงานของเกียรประเภทไฮปอยด  (hypoid gear) และ
เกียรอ่ืนๆ ที่ทํางานหนักเทียบกับมาตรฐาน  MIL-L-2105 

GL-5   เปนสภาพการใชงานของเกียรอ่ืนๆ ที่ทํางานหนักมาก และมีแรง
กระแทก มีคุณลักษณะของการทํางานขั้น MIL-L-2105D 

 
2.1.2   นํ้ามันไฮดรอลิก 
 

น้ํามันไฮดรอลิกจะทําหนาที่เปนตัวกลางในการถายทอดแรงไปยังสวนตาง ๆ ของ
ระบบไฮดรอลิก ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชสําหรับงานถายทอดกําลัง ตลอดจนทําหนาที่เปนซี
ลปองกันการรั่วไหลของระบบ ซึ่งจะทําใหอัตราการไหล หรือความดันของระบบลดลง 
(Leakage Flow Rate) และชวยระบายความรอนโดยทั่วไประบบไฮดรอลิก มี
สวนประกอบที่สําคัญ เชน ปมส หรับอัดน้ํามัน ไฮดรอลิกใหมีแรงดันสูงขึ้น วาลวหรือ
อุปกรณสําหรับควบคุมแรงดัน ทิศทางแลปริมาณการไหลของน้ํามันไฮดรอลิก รวมทั้ง
ชุดลูกสูบ และกระบอกสูบ ปจจุบันระบบไฮดรลิก เปนแบบ Hybrid คือ มีทั้งระบบใบพัด
และลูกสูบ (Vane Pump & Piston Pump) การพัฒนาคุณสมบัติของน้ํามันไฮดรอลิก 
จําเปนตองทําใหน้ํามันไฮดรอลิกสามารถทนตอสภาวะงานที่มีแรงดันสูง และอุณหภูมิสูง
ได ในระบบรถยนตตองตอบสนองตอประสิทธิภาพการขับขี่ที่สูงขึ้น คุณสมบัติที่ดีของ
น้ํามันไฮดรอลิกคือตองทนตอแรงกดไดดีคือมีคาOil Stress Index สูง มีสารปองกันการ
เกิดฟอง(Antifoam) ทนความรอน ปองกันปฎิกิริยา ออกซิเดชั่น (Thermal - Oxidation 
Stability) ปองกันสนิมและการกัดกรอน ( Wear Protection & Corrosion Inhibitor) 
ภายใตสภาวะการทํางานทีรุนแรง จะตองสามารถปองกันการสึกหรอของชิ้นสวน
นอกจากนี้ยังตองแยกตัวออกจากน้ําไดดีหรือ เม่ือปนดวยนํ้าก็ยังคงสมรรถนะที่ดีไว 
(Hydrolytic Stability) การผลิตนํ้ามันไฮดรอลิกจะใชน้ํามันพ้ืนฐานประเภทน้ํามันแรที่มี
คาดัชนี ความหนืดสูง (High Viscosity Index ) หรือ High Iso Viscosity Fluid แตตอง

  



 
TGL-20-R1-11 

ไมมีปญหาของการไหลที่อุณหภูมิต่ํา ตองระวังในเรื่อง Leakage รักษาระดับความดัน 
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของลูกสูบในระบบไฮดรอลิกดวย (Piston Pump Efficiency) 
สําหรับการใชสารเติมแตง เชน Antiwear เดิมจะใชประเภทที่มีองคประกอบเปนโลหะ
หนักแตเม่ือใชงานที่อุณหภูมิสูงจะรวมกับกํามะถันในน้ํามันพ้ืนฐาน อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง ทําใหน้ํามันไฮดรอลิกไมทนความรอน และแตกตัวงาย เสีย
สภาพ ปจจุบันจึงมีการพัฒนา และใชสารเติมแตงประเภท ประเภท Ashless ซึ่ง
ประกอบดวยโลหะ  

 
2.2  แหลงกําเนิด  
 

น้ํามันหลอลื่นเกิดจากการกลั่นปโตรเลียม ซึ่งเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน
หลากหลายชนิด เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในชั้นหินใตพ้ืนผิวโลก อาจอยูในสภาพกึ่ง
ของแข็ง ของเหลว และกาซได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะความดันและอุณหภูมิ คุณภาพของ
ปโตรเลียมที่เกิดในที่ตางๆ อาจแตกตางกันไปบาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดของอินทรียสาร
ซึ่งเปนตนกําเนิดและสารประกอบอื่นๆ รวมทั้งสภาพแวดลอม  ปโตรเลียมมีสมบัติไวไฟ 
เม่ือนํามากลั่นจะไดผลิตภัณฑชนิดตางๆ เชน  กาซหุงตม น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา และยางมะตอย  ผลิตภัณฑที่ไดจากการกลั่นบางชนิดเปน
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตน้ํามันหลอลื่น จาระบีและเคมีภัณฑตางๆ  

 
2.3   กระบวนการผลิต  
 

การผลิตน้ํามันหลอลื่นอาจแยกเปน 2 ระยะ  ดังนี้ 
 

1. การผลิตน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐาน 
น้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานสามารถผลิตไดจากการกลั่นน้ํามันดิบ หรือการกลั่น
น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว โดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้ 
1.1   การผลิตน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานในโรงกลั่น 

น้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานเปนสวนที่แยกจากหอกลั่นนํ้ามันดิบ แลวกลั่นตอใน
หอกลั่นสุญญากาศ จากนั้นทําใหบริสุทธิ์และมีคุณภาพดีขึ้นดวยการแยกสวน
ที่ไมตองการออก  โดยผานกระบวนการตางๆ ซึ่งอาจจะตอเน่ืองกันหรือไมก็
ไดดังนี้ 
 
1) การกลั่น (distillation) ในโรงกลั่นน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถแยกเชื้อเพลิง

ตางๆ ออกดวยหอกลั่นบรรยากาศ    ในโรงกลั่นนํ้ามันหลอลื่น  จะเอา
สวนที่ เหลือไปผานหอกลั่นสุญญากาศ  เ พ่ือใหสวนหนักๆ ที่ เปน
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น้ํามันหลอลื่นระเหยแลวกลั่นตัวแยกออกไปไดโดยไมตองใชอุณหภูมิสูง
กวาหอกลั่นบรรยากาศ 

2) การสกัดดวยตัวทําละลาย (solvent extraction)     คือการกําจัดสาร
จําพวกแอโรแมติกดวยตัวทําละลาย ซึ่งโดยมากใชฟนอล เพ่ือทําให
น้ํามันมีดัชนีความหนืดสูงขึ้น  สีสดใสและไมรวมตัวกับออกซิเจนงาย 

3) ไฮโดรไฟนิ่ง (hydrofining) คือกรรมวิธีเติมไฮโดรเจนเพื่อแปลงรูป
โมเลกุลของสารประกอบของกํามะถันและไนโตรเจน  กรด  และ
ไฮโดรคารบอนที่ไมอ่ิมตัว ทําใหน้ํามันมีสีสวยขึ้น  สีคงตัวไดนาน  เขมา
ลดลงและอายุการใชงานยาวนาน 

4) การแยกไขออก (dewaxing) เพ่ือใหมีจุดไหลเทต่ําสามารถใชในงานที่
อุณหภูมิต่ําได 

5) การแยกแอสฟสต (asphalt separation) คือการแยกเอาสารจําพวกยาง
มะตอยออกจากน้ํามันหลอลื่นสวนหนักๆ  

น้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐาน ไมจําเปนตองผานกระบวนการทําใหบริสุทธิ์เหลานี้
ทั้งหมด  ทั้งน้ีแลวแตชนิดของน้ํามันดิบและขึ้นกับงานที่ตองการใช 
 

1.2  การผลิตน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานกลั่นใชใหม (รูปที่ 1) 
ในการผลิตน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานกลั่นใชใหม ผูเก็บรวบรวมน้ํามันหลอลื่นใช
แลว จะนําน้ํามันเหลานี้ไปขายตอใหกับโรงกลั่นและโรงน้ํามันดํา  
 
ก.   โรงกลั่นนํ้ามันหลอลื่นใชแลว 

เปนโรงงานที่นําน้ํามันหลอลื่นใชแลว มาผานกรรมวิธีตาง ๆ เพ่ือขจัด
ตะกอน และสารเจือปน ทําใหน้ํามันหลอลื่นใชแลวมีคุณภาพดีขึ้น และมี
ลักษณะเปนนํ้ามันพ้ืนฐาน (SAE 30) โรงกลั่นจะมีความพิถีพิถันในการ
ตรวจสอบน้ํามันหลอลื่นใชแลวมากกวาโรงน้ํามันดํา เพราะตองการผลิต
น้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐาน ซึ่งตองใชน้ํามันหลอลื่นใชแลวที่มีคุณภาพคอนขาง
ดีและมีสิ่งสกปรกปะปนนอยที่สุด โดยกอนรับซื้อจะมีการตรวจสัดสวน
ของน้ําในน้ํามัน ความหนืดและสิ่งเจือปนของน้ํามัน  
 
น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวเม่ือผานกรรมวิธีการกลั่นจะไดเปนนํ้ามันหลอลื่น
พ้ืนฐาน ซึ่งสามารถขายใหกับโรงงานทําจาระบี สีทาบาน และนํ้ามัน
หยอดทิ้งในโรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นบางรายนําน้ํามันหลอลื่น
พ้ืนฐานที่ไดมาปรับปรุงคุณภาพจนเปนน้ํามันหลอลื่น (SAE 40) 
นอกจากนี้ยังมีการทําจาระบี น้ํามันเกียร และน้ํามันไฮดรอลิก โดยโรง
กลั่นจะซ้ือนํ้ามันหลอลื่นพ้ืนฐานสังเคราะหและสารเติมแตงจากผูนําเขา
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เ พ่ือใชผสมกับ นํ้ามันของโรงกลั่น  เ พ่ือปรับปรุงคุณภาพให เปน
น้ํามันหลอลื่นชนิดตาง ๆ  
 
การแปรสภาพน้ํามันหลอลื่นใชแลวมีขั้นตอนดังนี้ 
 
1)  โรงงานรับซ้ือนํ้ามันหลอลื่นใชแลวจากผูประกอบการอิสระ โดย

ผูประกอบการจะสูบนํ้ามันหลอลื่นใชแลวในถังบนรถขนสง เขาใสถัง
เก็บของโรงงาน ซึ่งมักจะเปนถังรูปกระบอกทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมมี
กนแหลม โดยจะทิ้งใหตกตะกอนในถังประมาณ 10-15 นาที เพ่ือวัด
ปริมาณน้ําที่ปนมา และกําหนดราคาซื้อ 

2)  นําน้ํามันหลอลื่นใชแลวสงทางทอเขาเตากลั่น โดยผนังเตาดานนอก
กอดวยอิฐทนไฟ  ถาเปนระบบปด กาซที่เกิดจากการระเหยจะถูก
สงไปเขาเตาเผาและเขาเครื่องขจัดกลิ่นและควันโดยใชน้ําผสมปูน
ขาวฉีดพนกอนสงออกปลอง วิธีกลั่นคือเพิ่มอุณหภูมิไปเร่ือยๆ ใน
เตากลั่น โดย ณ อุณหภูมิ 170°-120°C น้ํามันเบนซินและดีเซลที่
ปะปนมาจะเ ร่ิมแยกตัวออกและจะถูกสงตามตอไปเขาหนวย
ควบแนน  นําเบนซินและดีเซลท่ีแยกออกมาไดทําเปนเชื้อเพลิงของ
เตากลั่นโดยมีถังเก็บไว จากนั้นเพ่ิมอุณหภูมิไปเรื่อยๆ จนถึง 350 
°C เพ่ือแยกดีเซลออกไป แตที่สําคัญคือ ณ อุณหภูมิ 350 °C นี้  
สารเติมแตงที่อยูในน้ํามันหลอลื่นจะแยกตัวออกมา ขั้นตอนการขจัด
สารเติมแตงเปนขั้นตอนที่ยุงยากที่สุดของกระบวนการกลั่น ซึ่งตอง
ใชประสบการณจากการดําเนินการพอสมควร สารเติมแตงเหลานี้ ถา
ยังคงเหลืออยูในนํ้ามันหลอลื่นในปริมาณมากจะทําใหขั้นตอนการ
กรองกากของเสียทําไมได เพราะไปอุดตันไสกรอง ทําใหคุณภาพ
ของน้ํามันพ้ืนฐานใชไมได 

3)  การกลั่นจะใชเวลาประมาณ 14 ชั่วโมง หลังจากนั้นนําน้ํามันหลอลื่น
พ้ืนฐานซึ่งยังคงมีของเสียปนอยูสงเขาหองลดอุณหภูมิ (cooling) ให
เหลือ อุณหภูมิ 60°C ถาเปนโรงงานที่มีอุปกรณการ cooling จะใช
เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง แตถาไมมีและทิ้งไวใหเย็น จะใชเวลา
ประมาณ 2 วัน 

4)  เม่ือนํ้ามันเย็นลงแลวจะถูกสงเขาถัง “ตีกรด” โดยใชกรดกํามะถันใส
ลงไป จุดประสงคเพ่ือจะกัดสารเติมแตงประเภทที่ มีโลหะหนัก 
หลงเหลืออยู รวมทั้งสิ่งสกปรก เชน คารบอน ตะกอนตางๆ โดยใช
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม โรงงานเหลานี้ก็ไมสามารถจะ
ขจัดสารเติมแตง ออกไปไดทั้งหมด 
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5)  จากนั้นสงตอไปยังถังแยกชั้น ซึ่งเปนถังทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมกน
แหลม และทิ้งไว 12 ชั่วโมง จะเกิดการแยกชั้นโดยมีตะกอนและ 
acid sludge  อยูชั้นลาง ซึ่งกากเหลานี้จะถูกแยกออกมาแลวผสมกับ
โซดาไฟ แลวเอาเขาเตาเผา แตโรงงานสวนใหญจะเททิ้งไวหลัง
โรงงาน 

6)  น้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานที่ไดจะถูกสงไปเขาถังฟอกสี โดยเติมโซดาไฟ
เพ่ือลางกรดกํามะถันและเพิ่มอุณหภูมิเปน 150°C  แลวเติมดิน
ฟอกสีเพ่ือใหใส จากนั้นจึงนําเขาเครื่องกรองเอากากและสิ่งสกปรก
ออก ขั้นตอนนี้จะมีสารเติมแตงเหลืออยูนอย ไมเชนน้ันไสกรองจะตัน 
น้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานที่ไดจะถูกสงเขาถังเก็บเพ่ือทิ้งใหเย็น และบรรจุ
ถังสงขายตอไป สวนกากซึ่งสวนใหญเปนแปงฟอกสี จะถูกขนไปเท
ทิ้ง บางโรงงานขั้นตอนการฟอกสีมีการใชไอน้ํา เพ่ือใหคุณภาพของ
น้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานที่ไดดีขึ้น อยางไรก็ตาม สีของน้ํามันหลอลื่น
พ้ืนฐานที่ไดยังดูขุนและคล้ํา 

 
ข.   โรงน้ํามันดํา 

เปนโรงงานที่นําน้ํามันหลอลื่นใชแลวมากําจัดตะกอนและน้ําทิ้งไป แลว
นําน้ํามันหลอลื่นที่ไดไปเปนเชื้อเพลิงในการผลิต หรือใชประโยชนอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ยังนําไปขายใหโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใชเปนวัตถุดิบ โรงงาน
น้ํามันดําจะไมมีการแปรสภาพน้ํามันหลอลื่นใชแลว แตอาจทําใหใสขึ้น
ตามความตองการของลูกคา โดยเพิ่มทินเนอรหรือโซลาที่ใชแลวลงไป  
ในบางกรณีน้ํามันเหลานี้ที่ไดจะถูกนําไปขายตอเพ่ือใชผสมกับสารเคมีใช
แลว  เชน น้ํามันกาด โซลา ทินเนอร เพ่ือทําใหใสแลวสงขายใหกับโรง
หลอทองเหลือง โรงหลออะลูมิเนียม โรงปูนขาว โรงงานรีดเหล็ก เพ่ือใช
เปนเชื้อเพลิงแทนน้ํามันเตา 
 

2.  การผลิตน้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูป (รูปที่ 2 ) 
เปนการผสมน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานกับสารเติมแตง (additive) เพ่ือใหได
น้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูปที่มีความหนืดและคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ใชตาม
ตองการ เน่ืองจากในสภาพการใชงานจริง  สมบัติในตัวเองของน้ํามันหลอลื่น
พ้ืนฐานมักจะไมเพียงพอ สารเติมแตงที่ใชทั่วไป มีดังนี้  
1. anti-oxidant  ใชเติมเพ่ือตานทานการรวมตัวกับออกซิเจน  
2. rust inhibitor  ใชเตมิเพ่ือชวยปองกันสนิม 
3. corrosion inhibitor  ใชเติมเพ่ือตานทานการกัดกรอน  
4. detergent   ใชเติมเพ่ือชวยชะลางทําความสะอาด 
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5. dispersant  ใชเติมเพ่ือกระจายเขมาตะกอน 
6. anti-wear agent  ใชเติมเพ่ือตานทานการสึกหรอ 
7. EP additive  ใชเติมเพ่ือทนแรงกดสูง 
8. antifoamant  ใชเติมเพ่ือตานทานการเกิดฟอง 
9. V.I. improver  ใชเติมเพ่ือเพ่ิมดัชนีความหนืด  
10. pour depressant  ใชเติมเพ่ือลดจุดไหลเท  
11. tackiness agent  ใชเติมเพ่ือชวยใหเกาะติด 
12. emulsifier  ใชเติมเพ่ือทําใหน้ํามันผสมกับน้ําได  
13. friction modifier  ใชเติมเพ่ือชวยลดแรงเสียดทาน 

นอกจากนี้ยังมีสารเติมแตงชนิดอ่ืนสําหรับกรณีพิเศษอีก แตน้ํามันชนิดหนึ่งชนิดใดจะ
ไมมีสารเติมแตงทุกอยางดังที่กลาวมานี้ผสมอยู  เพราะวาสารเคมีเหลานี้เม่ือเทียบราคา
กับน้ํามันพ้ืนฐานจะมีราคาสูงกวามาก จึงตองเติมใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน
มากกวา  
 

2.4     สมบัติพื้นฐานของน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน  
 

สมบัติที่สําคัญของน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานตามที่ระบุไวใน  ASTM D 6074-97  จําแนกได
เปน 4 ประเภท ไดแก 
 
1.  สมบัติทางกายภาพ (physical properties) เชน ลักษณะ (appearance), สี, ความ

หนาแนน, จุดวาบไฟ (flash point), จุดไหลเท (pour point) และดัชนีความหนืด 
(viscosity index)  

2.  สมบัติสารประกอบ (compositional properties) เชน กากคารบอน (carbon 
residue), ปริมาณไนโตรเจน, จํานวน precipitation, ปริมาณของสารอิ่มตัว 
(saturates content) และปริมาณกํามะถัน 

3.  สมบัติทางเคมี (chemical properties) เชน acid number, base number, ปริมาณ
สารคลอไรด,  การกัดกรอนทองแดง (copper corrosion), ปริมาณพอลิคลอริเนเทด
ไบฟนิล (polychlorinated biphenyl : PCB)  และปริมาณแฮไลดอินทรียที่ระเหยได 
(volatile organic halides) 

4.  สมบัติความเปนพิษตอสิ่งแวดลอม (toxicological properties) เชน ดัชนีการกลาย
พันธุ (mutagenicity Index), ความสามารถในการสกัดสาร DMSO (dimethyl 
sulphoxide  extractables) และการวิเคราะหความเปนพิษเรื้อรังตอสัตวทางชีววิธี 
(chronic animal bioassay analysis)    
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ในที่นี้ขอยกตัวอยางสมบัติที่สําคัญ เชน  
1. ความหนืด  

คือความตานการไหลของน้ํามัน ความหนืดหรือความขนใสเปนสมบัติสําคัญของ
น้ํามัน มีการแปรผกผันกับอุณหภูมิของน้ํามัน ถาอุณหภูมิต่ําน้ํามันจะขนใหเยื่อหลอ
ลื่นที่หนา ถาอุณหภูมิสูงนํ้ามันจะใสใหเยื่อหลอลื่นที่บางหนวยวัดความหนืดมีหลาย
ระบบและอุณหภูมิที่วัดก็ตางกัน  

2. ดัชนีความหนืด  
คืออัตราการเปลื่ยนแปลงของความหนืดเม่ืออุณหภูมิเปลื่ยน  น้ํามันที่มีดัชนีความ
หนืดสูงจะเปลี่ยนแปลงความหนืดนอย  เม่ืออุณหภูมิการใชงานเปลี่ยนไป ซึ่งเปน
สมบัติที่ดีของนํ้ามันหลอลื่น  น้ํามันที่มีดัชนีความหนืดต่ําในขณะที่อุณหภูมิต่ํามักมี
ความหนืดสูง  ชิ้นสวนเครื่องจักรเคลื่อนไหวลําบากแตพอใชงานสักพักและมี
อุณหภูมิสูงขึ้น ความหนืดกลับลดต่ําลงมาก  ทําใหเครื่องจักรสึกหรอ 

3. การรวมตัวกับออกซิเจน  
น้ํามันปโตรเลียมสามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ เกิดเปนสารประเภท
กรดเหนียวคลายแลกเกอรซึ่งไมชวยในการหลอลื่น น้ํามันหลอลื่นที่ดีตองรวมตัวกับ
ออกซิเจนไดยากหรือรวมตัวไดชา  โดยทั่วไปแลวภายใตอุณหภูมิการใชงานสูง  
อัตราการรวมตัวกับออกซิเจนจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถจะตรวจสอบไดโดยการวัด
คา neutralization, pentane insoluble, toluene insoluble 

4. จุดวาบไฟ  
คืออุณหภูมิของน้ํามันที่ไดรับความรอนจนเปนไอ แลวลุกวาบเมื่อถูกเปลวไฟ  แต
เปลวไฟจะเกิดเพียงไมนาน  ในแงของน้ํามันหลอลื่น ถาน้ํามันมีจุดวาบไฟต่ําจะทํา
ใหมีการสูญเสียเนื่องจากการระเหยมากจึงตองมีการเติมเพ่ิมบอยครั้ง  และยังมี
ความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอีกดวย 

5. จุดไหลเท 
คืออุณหภูมิต่ําสุดที่น้ํามันยังสามารถไหลได  ไข (wax) ที่มีอยูในเนื้อนํ้ามันจะ
แข็งตัว (crystallize)  เม่ืออุณหภูมิต่ํากวาจุดไหลเทของน้ํามันน้ัน  ทําใหน้ํามันไหล
ไดยาก  ในการใชน้ํามนในที่อุณหภูมิต่ํามาก เชน หองเย็นหรือโรงนํ้าแข็ง หรือใน
ฤดูหนาวตองใชน้ํามันที่มีจุดไหลเทต่ํากวาอุณหภูมิใชงาน 
 

2.5     สารหลอลื่นสังเคราะห (synthesized lubricants)  
 

สารหลอลื่นสังเคราะหเปนสารสังเคราะห เกิดจากการรวมสารประกอบที่มีน้ําหนัก
โมเลกุลต่ํา (lower molecular weight components)   เขาดวยกันดวยปฏิกิริยาเคมี 
(chemical reaction) เพ่ือใหไดสารประกอบที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง (higher molecular 
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weight compounds) ในบางครั้งอาจรวมถึงการรวมตัวดวยสารเติมแตงที่คัดเลือกตาม
ตองการ  

 
การที่สารหลอลื่นสังเคราะหถูกสังเคราะหภายใตสภาวะการควบคุมที่กําหนดขึ้น ทําให
ไดสารที่มีความบริสุทธ หรือสารผสมที่มีความบริสุทธิ์ ซึ่งมีสมบัติการใชงานที่แนนอน
ไดกวางกวา แตสารหลอลื่นที่ไดจากน้ํามันปโตรเลียม จากสัตวและจากพืชมีโครงสราง
โมเลกุลที่ซับซอนซึ่งจะใหคุณภาพที่แตกตางไมแนนอนแลวแตแหลงที่ได (source of 
the base stock) และขั้นตอนของการกลั่น (degree of refining) 
 
ในปจจุบัน มีการคนพบสารหลอลื่นสังเคราะหหลายประเภท แตละประเภทมีสมบัติ
เฉพาะ (ตารางที่ 7) ไดแก 
1. synthesized hydrocarbons 

มีสมบัติเดนที่สามารถเลือกความหนืดไดกวาง ตานการรวมตัวกับออกซิเจนและ
การระเหยตัวต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับปโตรเลียม แตราคาแพงกวา มีการใชสําหรับ
เครื่องยนต อยางกวางขวาง ชวยประหยัดเชื้อเพลิง และสตารทงายในสภาวะ
อากาศเย็นและมักใชกันทั่วไป สําหรับเปนน้ํามันเกียรตามโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป 

2. phosphate esters 
 มีสมบัติเดน คือตานทานการติดไฟ (fire resistance)  ดังน้ันจึงมักนํามาใชเปนพวก

น้ํามันไฮดรอลิกและน้ํามันคอมเพรสเซอร  แตมีผลกัดกรอนและทําลายตอซีล 
(seals) ปะเก็น (gasket) และสีอยางมาก ทําใหไมเปนที่นิยมใชกัน 

3. polyglycols 
มีสมบัติเดนดานการถายโอนความรอน (heat transfer) มักนําไปใชเปนน้ํามันไฮ
ดรอลิค น้ํามันเบรก ซึ่งใชงานในลักษณะระบบปด (sealed system) ปญหาเรื่อง
การรวมตัวกับออกซิเจน และการระเหยตัวจึงเปนปญหาที่ไมสําคัญนัก นอกจากนี้ 
ยังนําไปใชเปนนํ้ามันคอมเพรสเซอร สําหรับ ethylene compressors 

4. silicone fluids 
มีสมบัติเดนที่สามารถเลือกความหนืดไดกวาง และทนตอปฏิกิริยาเคมี ไดมีการ
พัฒนานําไปเปนนํ้ามันเบรก อยางไรก็ตาม สมบัติดานการรวมตัวกับสารเพิ่ม
คุณภาพยังไมดีพอ และมีราคาสูงดวย 

5. organic esters รวมถึงพวก diesters และ polyol esters  
มีสมบัติเดนที่สามารถเลือกความหนืดไดกวาง ทนตอการรวมตัวกับออกซิเจนไดดี 
สารระเหยต่ํา จุดวาบไฟและจุดติดไฟสูง รวมตัวกับสารเติมแตงไดดี หลอลื่นดี มี
สมบัติในการชะลาง และรวมตัวกับน้ํามันปโตรเลียมไดดี 
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โดยทั่วไป ระดับของการยอยสลายทางชีวภาพของสารหลอลื่น  เรียงจากสูงไปต่ําได
ดังนี้ 
-   น้ํามันพืช 
-   synthetic ester 
-   mineral oils และ alkylbenzenes 
-    polyalkylbenzenes 
-   polyalphaolefins 
 

2.6   อุตสาหกรรมน้ํามันหลอลื่น 
 

ปริมาณการใชยานยนตในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหความตองการใช
น้ํามันหลอลื่นเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ในป 2539 มีอัตราการใชน้ํามันหลอลื่น 540 ลานลิตร
ตอป (มีอัตราการเติบโตรอยละ 3 ตอป)   โดยความตองการใชน้ํามันหลอลื่นแบง
ออกเปน 2 สวนคือ สําหรับยานยนต (การขนสง) รอยละ 75   และสําหรับใน
อุตสาหกรรม  รอยละ 25  (ตารางที่ 3)   
 
น้ํามันหลอลื่นที่ซื้อขายกันในประเทศมีมูลคารวมประมาณ 15,000  ลานบาท 
ประกอบดวยน้ํามันหลอลื่นสําหรับเครื่องยนตดีเซลประมาณรอยละ 45 โดยสวนใหญ
เปนตลาดรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซล   น้ํามันหลอลื่นสําหรับเครื่องยนตเบนซินในสวน
ของรถยนตประมาณรอยละ 20 และในสวนของรถจักรยานยนตประมาณรอยละ 30 ที่
เหลือเปนเครื่องยนตอ่ืนๆ  

 
ปจจุบันมีผูประกอบการหลายรายตั้งโรงงานผสมและบรรจุผลิตภัณฑหลอลื่น ไดแก      
บริษัทเชลลแหงประเทศไทย จํากัด   บริษัทเอสโซสแตนดารด ประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน)  บริษัทน้ํามันคาลเท็กซ (ไทย) จํากัด    บริษัทโมบิลออยลไทยแลนด จํากัด  
เปนตน โรงงานเหลานี้จะนําน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานที่ไดจากการนําเขาหรือการผลิต
ภายในประเทศมาผสมกับสารเติมแตง นําเขาสูตรตางๆ เพ่ือใหไดน้ํามันหลอลื่นที่
เหมาะกับการใชงานในแตละประเภท   
 
เนื่องจากตลาดน้ํ า มันหลอลื่นขยายตัวอยางรวดเร็ว  จึงมีผู ลงทุนตั้ งโรงกลั่น
น้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานขึ้นในประเทศจํานวน 2 ราย  คือ  บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมิ
คัลไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทยลูบเบสล จํากัด  มีกําลังการผลิตรวม 700 ลาน
ลิตรตอป  โรงกลั่นนํ้ามันหลอลื่นพ้ืนฐานของบริษัทไทยลูบเบส จํากัด   เปนการรวมทุน
ระหวางผูประกอบการธุรกิจน้ํามัน อันไดแก  การปโตรเลียมแหงประเทศไทย   บริษัท
ไทยออยล  จํากัด    บริษัทบีพีออยล  ประเทศไทย  จํากัด และบริษัทมิตซูบิชิ ออยล  
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จํากัด   โรงกลั่นนํ้ามันหลอลื่นทั้งสองโรงผลิตนํ้ามันหลอลื่นพ้ืนฐานจากปโตรเลียม และ
เริ่มผลิตในป 2539  

 
2.6.1  การตลาด 

 
ปริมาณการจําหนายน้ํามันหลอลื่น ในป 2539 มีจํานวน 540 ลานลิตร โดยมีเชลลครอง
สวนแบงการตลาดสูงสุดรอยละ 19.7 รองลงมาคือ เอสโซ คาลเท็กซ คาสตรอล รอยละ 
16.6 11.2 และ 10.6 ตามลําดับ (ตารางที่ 4)   

 
รูปแบบของการจัดจําหนายน้ํามันหลอลื่นของประเทศไทย มี 3 แบบ  คือ    

-   จําหนายผานสถานีบริการน้ํามัน  รอยละ 20 มีปริมาณการจําหนาย 108 ลาน
ลิตร 

- ขายสง รอยละ 45  มีปริมาณการจําหนาย 243 ลานลิตร 
- ขายตรง สําหรับอุตสาหกรรม/ลูกคา รอยละ 35 มีปริมาณการจําหนาย 189 

ลานลิตร  
 

น้ํามันหลอลื่นมีภาวะการแขงขันในตลาดสูง ปจจุบันมีผูคาน้ํามันหลอลื่นที่จดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชยไมต่ํากวา 100 ราย หากจะนับเปนจํานวนยี่หอก็มีมากกวาจํานวน
ผูคาเสียอีก การคาน้ํามันหลอลื่นจะมีกําไรคอนขางสูง ทั้งน้ีกําไรที่ไดโดยยังไมไดหัก
คาใชจายในการขาย (product gross margin)  

 
การแขงขันในตลาดน้ํามันเครื่องแตเดิมมีการแขงขันสูงเฉพาะสวนของรถจักรยานยนต  
เน่ืองจากน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนตมีผูผลิตรายยอยหลายราย ชองทางการจําหนายที่
มีการแขงขันสูงมากคือตลาดนอกสถานีบริการน้ํามันเปนสวนใหญ แตปจจุบันผูคารายที่
ไมมีสถานีบริการน้ํามันเปนของตนเองเริ่มเขามาทําตลาดในสวนของน้ํามันเครื่อง
รถยนตดวย  ซึ่งเดิมตลาดนี้เคยเปนตลาดของผูคาน้ํามันรายใหญ อาทิเชน เชลล เอสโซ 
เปนตน  ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นที่จําหนายผานสถานีบริการน้ํามันมีหลายประเภทและ
มีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ ภาวะการณเชนนี้ทําใหผูคาน้ํามันรายใหญตองหันมา
สนใจตลาดนอกสถานีบริการน้ํามันมากขึ้น เพ่ือปกปองสวนแบงตลาดของตน  
 
ผูผลิตแตละรายมีแนวโนมที่จะแขงขันในรูปของการออกตัวผลิตภัณฑใหมมากขึ้น 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑประเภทนํ้ามันเครื่องกึ่งสังเคราะหคุณภาพสูง  อยางไรก็ตาม
สมบัติทั่วไปของน้ํามันเคร่ืองที่มีจําหนายอยูในตลาดไมแตกตางกันมากนัก ผูคาแตละ
รายจึงพยายามเนนความแตกตางดวยการใชยี่หอและความเชื่อถือของลูกคาเปนตัว
เปรียบเทียบ และการตลาดนอกสถานีบริการนํ้ามันจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากผูคา
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น้ํามันรายใหญที่เคยอาศัยความไดเปรียบจากการที่มีสถานีบริการน้ํามันมากเร่ิมหมดไป 
จึงไดมีการปรับกลยุทธเพ่ือหาทางจําหนายนอกสถานีบริการน้ํามันมากขึ้น   สวนผูคา
รายยอยที่ไมมีสถานีบริการน้ํามันเปนของตนเอง ก็ไดพยายามสรางศูนยบริการเปลี่ยน
ถายน้ํามันเครื่องขึ้นมาทดแทนรวมถึงการใชงบประมาณในการโฆษณาที่คอนขางสูงใน
การประชาสัมพันธสินคา  

 
2.6.2   การนําเขาสงออก 
 

สถานการณการนําเขาและการสงออกของผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น  ในชวงป พ.ศ.2547 
ถึง พ.ศ.2549 (ตารางที่ 5 และตารางที่ 6) เม่ือพิจารณาจากป พ.ศ.2547 พบวา 
แนวโนมการนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น มีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในป พ.ศ.2548 และ 
พ.ศ.2549 คิดเปนรอยละ 15.44 และ 19.70 ตามลําดับ เชนเดียวกับมูลคาการนําเขา
สินคา เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป พ.ศ.2547 พบวามูลคาการนําเขาผลิตภัณฑ
น้ํามันหลอลื่นเพ่ิมขึ้นทั้งในป พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 ซึ่งคิดเปนรอยละ 26.99 และ 
54.61 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาในแตละกลุมทวีป พบวา ป พ.ศ. 2549 มูลคาการนําเขา
ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นมาจากกลุมประเทศในทวีปเอเชียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
75.12 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป 
โดยในกลุมทวีปเอเชียประเทศที่มีมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นมากที่สุด คือ 
ประเทศญี่ปุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 28.05 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมด รองลงมา คือ 
ประเทศสิงคโปร เกาหลี และมาเลเซีย ตามลําดับ 

การสงออกผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น แสดงดังตารางที่ 6 เม่ือพิจารณาแนวโนมจากป 
พ.ศ.2547 พบวาการสงออกผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นมีปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งในป พ.ศ.2548 
และ พ.ศ.2549 คิดเปนรอยละ 5.85 และ 16.53 ตามลําดับ ทั้งน้ีสงผลใหในป พ.ศ.2548 
และ พ.ศ.2549 ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นมีมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 
15.97 และ 52.33 ตามลําดับ อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาในแตละกลุมทวีป พบวาป 
พ.ศ. 2549 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นมาจากกลุมประเทศในทวีปเอเชีย
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 88.05 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด รองลงมา คือ กลุมทวีป
ออสเตรเลียและทวีปแอฟริกา โดยกลุมทวีปเอเชียประเทศที่ มีมูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นมากที่สุด คือ ประเทศกัมพูชา ซึ่งคิดเปนรอยละ 15.20 ของ
มูลคาการสงออกทั้งหมด รองลงมา คือ ประเทศพมาและลาว ตามลําดับ 

 

  



 

รูปที่ 1 เสนทางของการคาน้ํามันหลอลื่น 
 บริษัทคาน้ํามันหลอลื่น 

 ตัวแทนจําหนาย 

 
 

อูซอมรถ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

สถานีบริการ 
 

หนวยงานดานคมนาคม  

 

แมเมาะ 
 

ศูนยบริการ 
โรงงาน รานซอม   

รานคาปลีก ประมง 
ทั่วไป อุตสาหกรรม เล็ก 

 

ผูใช 

 

เททิ้ง 

ผูเก็บรวบรวม 
น้ํามันเครื่องใชแลว  

เททิ้ง 

 

ผูใช โรงกลั่น 

SAE 30 

BLEND เอง 

น้ํามันผสมสีทาบาน 

น้ํามันหยอดทิ้ง 

น้ํามันไฮดรอลิก 

ผูนําเขา BASE OIL 

หัวเชื้อ 

น้ํามันเครื่อง 

จารบี 

น้ํามันเกียร 

BLENDER 

จารบี น้ํามันผสมสีทาบาน 

น้ํามันเกียร น้ํามันหยอดทิ้ง 

น้ํามันเครื่อง น้ํามันไฮดรอลิก 

โรงน้ํามันดำ 

โรงหลอทองเหลือง 

โรงหลออลูมิเนียม 

โรงปูนขาว 

โรงงานรีดเหล็ก 

โรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา:  เอกสาร [11] 
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รูปที่ 2  กระบวนการผลิตน้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูป  
 
 
            
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    
 

 

หอกลั่น 
สูญญากาศ 

 

หอสกัดดวยตัว
ทําละลาย 

 

หนวยไฮโดรไฟนิ่ง 
(เติมไฮโดรเจน) 

 

แยกไขออก 
 

หนวยผสม 

 

หนวยแยกอัลฟสทออก 

   หอกลั่น
บรรยากาศ 

Extract 

โพรเพน 

ยางมะตอย 

     ไข (wax) 

 นํ้ามัน 
สารเติมแตง หลอลื่น 

พื้นฐาน ฟนอล 

น้ํามันหลอล่ืน
สําเร็จรูป 

 

 

 กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน น้ํามันหลอล่ืนสําเร็จรูป 
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ตารางที่ 3  เปรียบเทียบสมบัติสารหลอลื่นประเภทตางๆ 
ประเภท เปน ตานการ การไม การ การหลอ การรวมตัว ไมทําใหคุณ 

สารหลอล่ืน ของเหลวที่ รวมตัวกับ ระเหยตัว รวมตัวกับ ล่ืนและ กับสารหลอ สมบัติของ
 มีความหนืด ออกซิเจน สารเพิ่ม ตานทาน ล่ืน ซีล 
 ตางๆ คุณภาพ การสึก ปโตรเลียม และปะเก็น 

หรอ  เปล่ียนไป 

Convention
al 
Petroleum 

       
พอใช พอใช พอใช พอใช ดี ดีเลิศ ดี 

 
Synthesized        
Hydrocarbo
ns 

ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีเลิศ ดี 

Organic ดีมาก ดีมาก ดีเลิศ ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
esters  
Polyglycols ดี พอใช พอใช ดี ดี เลว พอใช 
Phosphate  
esters 

พอใช พอใช * ดี ดี เลว ดี เลว 

Silicone 
fluids 

ดีเลิศ ดี ดี เลว เลว เลว ดี 

ที่มา:  เอกสาร [3] 
หมายเหตุ:  ข้ันการเข้ันการเปรียบเทียบ ดีเลิศ, ดีมาก, ดี, พอใช, เลว  และ  *Phosphate esters หากคุณสมบัติเปลี่ยนไป จะเกิดการ

กัดกรอนอยางรุนแรง 

 
ตารางที่ 4 ตัวอยางรายชื่อผูผลิตน้ํามันหลอลื่น 

ที่ ชื่อโรงงาน  ที่ตั้ง ประกอบกิจการ 

1 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด 
  

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด 
123 อาคารซันทาวเวอรส-บี ชั้น 24-26 ซ.ถ.รัชดาภิเษก ต.
จอมพล อ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร   10900 

ผลิตน้ํามันหลอล่ืนและจาระบี 
 

2 บริษัท เชลลแหงประเทศไทย 
จํากัด 
  

บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด 
10 ถ.สุนทรโกษา ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.
กรุงเทพมหานคร   10110  โทร. 2490531   

ผลิตและบรรจุ
น้ํามันหลอล่ืน และน้ํามันเบรค 

3 บริษัท โททาล ออยล 
(ประเทศไทย) จํากัด 
  

บริษัท โททาล ออยล (ประเทศไทย) จํากัด 
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 7 
ถ.ปน ต.สีลมอ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร   10500 

ผสมและแบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 

4 บริษัท พีระมาศ กรุป จํากัด 
  

บริษัท พีระมาศ กรุป จํากัด 
3/336 ม.9 ถ.สุวินทวงศ ต.ลําผักชี  อ.หนองจอก  
กรุงเทพมหานคร  10530 โทร. 02-7280846   

บรรจุน้ํามันหลอล่ืนและผลิตหัว
เชื้อน้ํามันเครื่อง 

5 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
  

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
555 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ลาดยาว อ.จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร   10900  โทร. 5373107   

บรรจุผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน 
และน้ํามันเบรค 
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ที่ ชื่อโรงงาน  ที่ตั้ง ประกอบกิจการ 

6 บริษัท โปรตอน อินเตอรเท
รด จํากัด 
  

บริษัท โปรตอน อินเตอรเทรด จํากัด 
35/69 ม.1 ถ.สะแกงาม ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร   10150 
   

บรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมี
การผลิต เชน น้ํามันหลอล่ืน 
จาระบี น้ํามันเบรค น้ํายาเติม
หมอน้ํารถยนต หัวเชื้อน้ํามัน
ดีเซล 

7 บริษัท ยนตรกิจอุตสาหกรรม 
จํากัด 
  

บริษัท ยนตรกิจอุตสาหกรรม จํากัด (นายอรรถพงษ ลีนุต
พงษ) 
12/1-4 ซ. ถ.รองเมือง ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร   10330 โทร. 2141673   

แบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน โดยไม
มีการผลิต 
 

8 บริษัท ท็อปซัน จํากัด 
  

บริษัท ท็อปซัน จํากัด 
804 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ   10280 โทร. 0 2709 4381-4   

ผลิตและจําหนาย น้ํามัน
น้ํามันหลอล่ืน น้ํามันกันสนิม
ตางๆ น้ํามันตัดกลึงโลหะ น้ํามัน
ปมข้ึนรูปโลหะตางๆ 

9 บริษัท ดารเม็กซ ปโตรเลียม 
(ประเทศไทย) จํากัด 
  

บริษัท ดารเม็กซ ปโตรเลียม (ประเทศไทย) จํากัด 
3313/4 ซ.วงศแพทย ถ.รามคําแหง (สุขุมวิท 71) ต.หัวหมาก 
อ.บางกะป จ.กรุงเทพมหานคร   10240 โทร. 0-2732-9201   

ผสมและแบงบรรจุผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียม เชน 
น้ํามันหลอล่ืน จารบี 

10 บริษัท น้ํามันปโตรเล่ียมไทย 
จํากัด 
  

บริษัท น้ํามันปโตรเล่ียมไทย จํากัด 
968 ชั้น 6 ถ.พระรามที่ 4 ต.สีลม อ.บางรัก 
กรุงเทพมหานคร   10500 โทร. 2340740   

ผสมน้ํามันหลอล่ืน 
 

11 บริษัท น้ํามันไออารพีซี 
จํากัด 
  

บริษัท น้ํามันไออารพีซี จํากัด 
26/56 ถ.จันทนตัดใหม ต.ทุงมหาเมฆ อ.สาทร.
กรุงเทพมหานคร   10120 โทร. 6785000   

ผสมน้ํามันหลอล่ืน 
 

12 บริษัท มงคล ฮารเบอร จํากัด 
 
  

บริษัท มงคล ฮารเบอร จํากัด 
549 ม.6 ถ.ทายบาน ต.ทายบาน อ.เมืองสมุทรปราการ 
สมุทรปราการ   10280 

ผลิตและบรรจุน้ํามันหลอล่ืน
สําเร็จรูป 
 

13 บริษัท มาแมค ออยล จํากัด 
  

บริษัท มาแมค ออยล จํากัด 
155 ม.8 ซ.สุขสวัสดิ์ 72 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ   10130 โทร. 02-4638506-10   

ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียมที่ผสมกับวัสดุอื่น ๆ 
เชน น้ํามันหลอล่ืน น้ํามันเกียร 
น้ํามันเบรค เปนตน 

14 บริษัท มิตรสยามออยล 
จํากัด 
  

บริษัท มิตรสยามออยล จํากัด 
71/1 ซ.ไทยประกัน ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง 
กรุงเทพมหานคร   10260 

ผลิตหรือผสม และแบงบรรจุ
น้ํามันหลอล่ืน 
 

15 บริษัท สยามแมกซีมาเบล
นด้ิง จํากัด 
  

บริษัท สยามแมกซีมาเบลนด้ิง จํากัด 
196 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ   10290 โทร. 4633040   

ผสม และแบงบรรจุ
น้ํามันหลอล่ืน 
 

16 บริษัท แสตนดารด ซีวิค 
ออยล จํากัด 
  

บริษัท แสตนดารด ซีวิค ออยล จํากัด 
560/2 ชั้นที่ 1  ซ.มหามงกุฎ ถ.ดินแดง ต.ดินแดง 
อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร  10400 

ผสมและบรรจุน้ํามันหลอล่ืนและ
จารบี 
 

17 บริษัท เอก อินเทอรออยล 
จํากัด 
  

บริษัท เอก อินเทอรออยล จํากัด 
55/19-20 ม.9 ถ.เทพารักษ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ   10540 โทร. 0-2706-4376-7   

โรงงานผสมน้ํามันหลอล่ืน 
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18 บริษัท เอเพ็กซอยล จํากัด 
  

บริษัท เอเพ็กซออยล จํากัด 
33 ม.5 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง 
สมุทรปราการ   10130 
   

ผลิตและบรรจุผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียมที่ผสมกับวัสดุอื่น ๆ 
เชน น้ํามันหลอล่ืน น้ํามันเกียร 
น้ํามันเบรค และรีไซเคิล
น้ํามันหลอล่ืนใชแลว เพ่ือผลิต
เปนน้ํามันไฮดรอลิค 

19 หางหุนสวนจํากัด 3 เกียรติ 
เค.วี.เอส 

หางหุนสวนจํากัด 3 เกียรติ เค.วี.เอส 
6/4 ม.3 ต.เจะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส   96110 

ผสมและแบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน
และน้ํามันเบรค 

20 บริษัท คอสมิคออยล จํากัด 
  

บริษัท คอสมิคออยล จํากัด 
951 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา 
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   10280 

ผสมและแบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
 

21 บริษัท ไดเกียวออยล จํากัด 
  

บริษัท ไดเกียวออยล จํากัด 
196 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ  10290 โทร. 4258036   

ผสมและแบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
 

22 บริษัท โปรดักส ดีเวลลอป
เมนท เมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด 
  

บริษัท โปรดักส ดีเวลลอปเมนท เมนูแฟคเจอรริ่ง จํากัด 
1-3 ถ.รัชดาภิเษก ต.ลาดยาว อ.จตุจักร
กรุงเทพมหานคร   10900 โทร. 3845086   

บรรจุน้ํามันหลอล่ืนเครื่องยนต 
 

23 บริษัท โมล่ีแลนดอินเตอรเท
รด จํากัด 
  

บริษัท โมล่ีแลนดอินเตอรเทรด จํากัด 
30 ถ.เจริญนคร ต.บางลําภูลาง 
อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร   10600 

แบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
 

24 บริษัท ปโตรนาส รีเทล
(ประเทศ2ไทย) จํากัด 
  

บริษัท ปโตรนาส รีเทล(ประเทศไทย) จํากัด 
191 อาคารซีทีไอทาวเวอร ชั้น 21 ม.0 ถ.รัชดาภิเษก ต.
คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร   10110 

แบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 

25 บริษัท ซันสยาม จํากัด 
  

บริษัท ซันสยาม จํากัด 
327,329 ถ.พัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร   10250 โทร. 02-7198662-4   

ผลิตน้ํามันหลอล่ืน และจารบี 
 

26 บริษัท ลีดเดอร ปโตเล่ียม 
จํากัด 
  

บริษัท ลีดเดอร ปโตเล่ียม จํากัด 
71/22 ถ.เศรษฐศิริ ต.สามเสนใน อ.พญาไท 
กรุงเทพมหานคร   10400 โทร. 02-2796484   

ผลิตน้ํามันหลอล่ืนและจารบี 
 

27 หางหุนสวนจํากัด ยู. เค. 
อินเตอรมาเก็ตต้ิง 
  

ผลิตและแบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
 

หางหุนสวนจํากัด ยู. เค. อินเตอรมาเก็ตต้ิง 
27/18 ม.4  ถ.ปทุมธานี-เสนา ต.สามโคก 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี   12160 

28 บริษัท พรีเมียลูบริแคนท 
จํากัด 
  

บริษัท พรีเมียร ลูบริแคนท จํากัด 
488 ถ.นครสวรรค ต.สี่แยกมหานาค อ.ดุสิต 
กรุงเทพมหานคร   10300  โทร. 02-2800202-17   

ผสม และบรรจุน้ํามันหลอล่ืน
เหลว 
 

29 บริษัท ตะนาวศรีกรุป จํากัด 
  

บริษัท ตะนาวศรีกรุป จํากัด 
502/317 ม.3 ถ.- ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี   12130 
โทร. 531-5733   

ผลิตและซอมถังโลหะ 200 ลิตร 
และแบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 

30 บริษัท อินทรีย โกลด จํากัด 
  

บริษัท อินทรีย โกลด จํากัด 
19/37 ม.18 ถ.- ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.
ฉะเชิงเทรา  24170 

นําน้ํามันหลอล่ืนใชแลวมาผาน
กรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนํา
กลับไปใชประโยชนใหม 
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31 บริษัท สยามอินเตอรอัลลาย
แอนซ จํากัด 
  

บริษัท สยามอินเตอรอัลลายแอนซ จํากัด 
47/88 ม.3 ถ.- ต.คลองสวนพลู 
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000 
โทร. 035-345444-5   

ผสมน้ํามันหลอล่ืน 
 

32 บริษัท อามาโก โปรดักสชั่น 
จํากัด 
  

บริษัท อามาโก โปรดักสชั่น จํากัด 
24/24-25 ม.6 พระราม 2 ต.บางมด 
อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร   10150 

ผสมน้ํามันหลอล่ืน 
 

33 บริษัท ยูชิโร (ประเทศไทย) 
จํากัด 
  

บริษัท ยูชิโร (ประเทศไทย) จํากัด 
700/533 ม.7 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี   20000 
   

ผลิตและจําหนายสินคา
เคมีภัณฑสําหรับใชใน
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลปะ เชน 
น้ํายากันสนิม น้ํามันหลอล่ืน 
น้ํามันใชสําหรับตัด กลึงและข้ึน
รูปโลหะ 

34 บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด
(มหาชน) 
  

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน) 
123 ม.0 ซ.- ถ.วิภาวดีรังสิต ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.
กรุงเทพมหานคร   10900 

กล่ันน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน
ได 300 ลานลิตร/ป 

35 บริษัท เอชแอนดอาร เคม
ฟารม (ประเทศไทย) จํากัด 
  

บริษัท เอชแอนดอาร เคมฟารม (ประเทศไทย) จํากัด 
179 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร ชั้น 5 
ถ.สาทรใต ต.ทุงมหาเมฆ อ.สาทร กรุงเทพมหานคร   10120 

ผสมและบรรจุน้ํามันหลอล่ืนและ
ผลิตภัณฑไขพาราฟน 

36 บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง จํากัด 
  

บริษัท ไทยลูบเบล็นด้ิง จํากัด 
555 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.
กรุงเทพมหานคร   10900 โทร. (02)7122000   

ผสมและบรรจุน้ํามันหลอล่ืน
ชนิดตาง ๆ 
 

37 บริษัท น้ํามันอพอลโล (ไทย) 
จํากัด 

บริษัท น้ํามันอพอลโล (ไทย) จํากัด 
ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี   20000 

น้ํามันหลอล่ืน 
 

38 บริษัท ฮานาโน (ไทยแลนด) 
จํากัด 
  

บริษัท ฮานาโน (ไทยแลนด) จํากัด 
700/403 ม.7 ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี   20000 
โทร. 0 3871 7054   

น้ํามันหลอล่ืน  

39 บริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 
  

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
299 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.
ระยอง   21000  โทร. 611333   

ผลิตน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน 
 

40 บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน 
(ประเทศไทย) จํากัด 
  

บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย) จํากัด 
111 ม.5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24180 
โทร. 0 3857 0462-5   

ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกและ
แปรงสีฟนไฟฟา บรรจุและแบง
บรรจุแชมพู ครีมอาบน้ํา ครีม
นวดผม เครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑน้ํายาทําความสะอาด 
เครื่องโกนหนวด และผลิตภัณฑ
น้ํามันหลอล่ืน 

41 บริษัท พี.ที. ออยล 
สแตนดารด จํากัด 
  

บริษัท พี.ที.ออยล สแตนดารค จํากัด 
186/137 ม.2 ซ.บานกุดลิงงอ ถ.อุดรธานี-เลย ต.นาดี 
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี   41000 

แบงบรรจุน้ํามันเครื่อง,น้ํามัน
เกียร,น้ํามันเบรคและ
น้ํามันหลอล่ืนทุกชนิด 
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42 บริษัท เค โอ เอ เทรดดิ้ง 
จํากัด 
  

ผสมและแบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
 

บริษัท เค โอ เอ เทรดดิ้ง จํากัด 
56/3 ม.8 ถ.- ต.หวยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร   66110 
โทร. 056-623141   

43 บริษัท เอส.พี.พี. ดีรีไซเคิล 
จํากัด 

บริษัท เอส.พี.พี. ดีรีไซเคิล จํากัด 
7 ม.5 ถ.- ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี   70110 

แบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
 

44 หางหุนสวนจํากัด สายทอง 
ออยล 

หางหุนสวนจํากัด สายทอง ออยล 
22/4 ม.9 ถ.- ต.ปากแรต อ.บานโปง จ.ราชบุรี   70110 

แบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน
อเนกประสงค น้ํามันหยอดทิ้ง 

45 บริษัท บีพี คาสตรอล (ไทย
แลนด) จํากัด 
  

บริษัท บีพี คาสตรอล (ไทยแลนด) จํากัด 
39/77-78 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจา 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000 
โทร. 0 3449 0300   

ผสมและบรรจุน้ํามันหลอล่ืนและ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

46 บริษัท บีพี ออยล (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
  

บริษัท บีพี ออยล (ประเทศไทย) จํากัด 
93/1 ถ.วิทยุ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   10330 
โทร. 2511315   

ผสมและบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
และผลิตภัณฑปโตรเลียมตางๆ 

47 บริษัท บีพีจี ลูบริแคนทส 
คอรปอเรชั่น จํากัด 
  

ผสมและแบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
 

บริษัท บีพีจี ลูบริแคนทส คอรปอเรชั่น จํากัด 
46/64 ม.3 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000 

48 บริษัท วิทยคอรป โปรดักส 
จํากัด 
  

ผสมและแบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
 

บริษัท วิทยคอรป โปรดักส จํากัด 
77/113 ซ.สุชัย ถ.กรุงธนบุรี ต.คลองตนไทร 
อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร   10600 โทร. 4400809-26   

49 บริษัท เอส ดิสติบิวช่ัน จํากัด 
  

หางหุนสวนจํากัด ส.เจริญไทย (1998) 
64/76 ม.3 ซ.วัดศรีเมือง ต.ทาทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร   74000 โทร. 422-132   

ผสมน้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอล่ืน 
 

50 หางหุนสวนจํากัด บี.อาร.
เอส.อินเตอรเทรด 
  

หางหุนสวนจํากัด บี.อาร.เอส.อินเตอร เทรด 
660/9 ถ.นครไชยศรี ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.
กรุงเทพมหานคร   10300  โทร. 840-525-6   

แบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน 
 

51 หางหุนสวนจํากัด บี.อาร.
เอส.อินเตอรเทรด 
  

หางหุนสวนจํากัด บี.อาร.เอส.อินเตอรเทรด 
660/9 ถ.นครไชยศรี ต.ถนนนครไชยศรี 
อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร   10300 

แบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืนพ้ืนฐาน 
น้ํามันเครื่อง ผสมน้ํามันเครื่อง 

52 บริษัท พี.เอส.ยิ่งเจริญ จํากัด 
  

บริษัท พี.เอส.ยิ่งเจริญ จํากัด 
254/5   ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน จ.
สมุทรสาคร   74110 โทร. 471334   

รีไซเคิลพลาสติก ทําเชื้อเพลิง
ทดแทนจากน้ํามันหลอล่ืน และ
ตัวทําละลายใชแลว 

53 บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลต้ีส 
จํากัด 
  

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลต้ีส จํากัด 
1 ถ.บรมราชชนนี ต.อรุณอมรินทร  อ.บางกอกนอย จ.
กรุงเทพมหานคร   10700 

บรรจุน้ํามันหลอล่ืนและจาระบี 
 

54 บริษัท วีซา ลูบ แอนด พารท 
จํากัด 
  

บริษัท วีซา ลูบ แอนด พารท จํากัด 
72/57 ม.4 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร   74000  โทร. 4168836-7   

แบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
 

55 บริษัท อินเตอรเนชั่นแน
ลออยลโปรดักส (1991) 
จํากัด 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลออยลโปรดักส(1991) จํากัด 
9/14 ม.2 ซ. ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.
กรุงเทพมหานคร   10150 

แบงบรรจุน้ํามันหลอล่ืน 
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ที่ ชื่อโรงงาน  ที่ตั้ง ประกอบกิจการ 

56 บริษัท เอส.พี.สยาม ออยล 
จํากัด 
  

บริษัท เอส.พี.สยาม ออยล จํากัด 
18/7 ม.6 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร   74000 
โทร. 0 2889 5223   

แบงบรรจุน้ํามันเครื่อง, น้ํามัน
เกียร, น้ํามันเบรค, 
น้ํามันหลอล่ืนทุกชนิด, น้ํามันไฮ
โครลิค,น้ํามันเอนกประสงค,
น้ํามันหยอดทิ้ง, น้ํามันผสมสีทา
บานและน้ํามันออโตลูป  

หมายเหตุ 1. ขอมูลนี้เปนขอมูลเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ซึ่งไมรวมถึง โรงงานเลิกประกอบกิจการตามกรอบการ
ปรับปรุงขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม  

 2. หากทานมีขอสงสัย หรือ ตองการแจงแกไขขอมูลใหถูกตอง โปรดติตตอ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.(662) 2024156 หรือ inform@diw.go.th

 

ตารางที่ 5 ปริมาณการนําเขาน้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูปในป 2547-2549 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท)  
ยูไนเต็ด อาหรับ เอ
มีเรทส 353,679 19,297,489 273,392 18,371,527 381,963 23,862,247 

อารเจนตินา _ _ 2,702 434,252 _ _ 

ออสเตรีย 294 366,689 1,611 1,140,052 1,635 1,116,865 

ออสเตรเลีย 237,668 21,653,625 205,065 24,935,532 165,273 22,298,196 

เบลเยียม 531,650 35,035,335 429,126 26,895,815 380,565 28,123,381 

บราซิล _ _ 6,800 1,264,368 20 6,848 

แคนาดา 1,011,006 53,587,377 784,126 47,215,142 1,039,563 85,010,531 

สวิตเซอรแลนด 10,907 2,090,483 10,113 3,019,898 50,416 7,799,017 

จีน 1,916,371 44,970,721 1,747,806 53,581,961 920,780 38,485,669 

เช็ก 520 236,426 751 314,710 18 7,567 

เยอรมนี 516,835 84,359,816 488,698 76,703,959 1,178,325 118,805,373 

เดนมารก 682 280,440 759 269,120 396 366,064 

อียิปต _ _ 2 1,079 _ _ 

สเปน 12,728 685,198 46,456 3,007,479 145,509 9,508,250 

ฟนแลนด 500 209,148 2,282 2,153,308 85 241,440 

ฝรั่งเศส 2,392,306 129,116,260 2,219,043 127,097,231 2,002,622 149,255,287 

อังกฤษ 57,131 8,605,223 109,131 13,203,243 137,332 19,510,904 

จอรเจีย 25 7,743 _ _ _ _ 

ฮองกง 19,940 996,798 159,635 4,378,267 7,443 5,662,566 

โครเอเชีย 2,040 191,373 _ _ _ _ 
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พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น) มูลคา (บาท)  

ฮังการี 382 82,190 _ _ _ _ 

อินโดนีเชีย 4,060,252 78,203,819 4,047,561 87,425,506 2,072,043 61,510,416 

ไอรแลนด _ _ 0 2,307 _ _ 

อิสราเอล 2 18,315 6 15,669 500 176,030 

อินเดีย 119,594 3,625,805 428,459 15,187,603 500,279 22,753,076 

อิหราน 50 33,431 50 25,982 _ _ 

อิตาลี 19,805 3,441,948 44,449 6,715,639 14,882 3,927,284 

ญี่ปุน 10,882,603 998,593,475 12,927,439 1,189,865,153 14,097,660 1,258,032,180 

เกาหลี 9,574,099 231,744,393     14,167,159       423,314,962  12,789,093 539,151,346 

พมา 0 424 _ _ _ _ 

เม็กซิโก _ _ 489 48,754 961 494,547 

มาเลเชีย 3,143,267 98,174,878 3,685,122 138,582,823 11,364,281 478,141,919 

เนเธอรแลนด 660,793 29,736,332 723,365 28,995,961 190,312 10,004,279 

นอรเวย 62 35,666 3,029 3,060,999 9,635 1,089,540 

นิวซีแลนด 1 1,451 _ _ 11 44,917 

ฟลิปปนส 14,096 1,263,671 18,817 3,113,341 45,362 8,250,819 

โปแลนด 10 2,794 _ _ _ _ 

รัสเซีย 11 5,631 _ _ _ _ 

สวีเดน 6,618,408 134,639,667 8,787,968 266,044,644 3,915,422 133,464,612 

สิงคโปร 19,269,858 514,356,367 18,056,150 595,672,889 22,573,914 907,291,006 

เซเนกัล 5,655 293,246 _ _ _ _ 

สวาซีแลนด 63 27,859 _ _ _ _ 

ตุรกี 1,440 67,447 11,520 670,865 3,714 226,825 

ไตหวัน 577,621 25,006,908 134,931 9,709,575 262,603 24,964,127 

อเมริกา 5,824,828 379,127,633 8,774,713 510,416,916 6,894,190 524,397,279 

เวียดนาม 7,160 229,638 15,488 566,319 66,994 1,225,465 

แอฟริกาใต 24,954 853,367 36,721 768,110 24,000 479,934 

รวม 67,869,296 2,901,256,499 78,350,934 3,684,190,960 81,237,801 4,485,685,806 

ที่มา:  กรมศุลกากร 
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  ตารางที่ 6  ปริมาณการสงออกน้ํามันหลอลื่นสําเร็จรูปป 2547-2549 

พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูคา (บาท)  
ยูไนเต็ด อาหรับ เอ
มีเรทส 610,468 32,496,990 1,117,403 57,873,110 1,421,804 82,492,039 

อัลแบเนีย 300 14,000 1,948 66,000 _ _ 

อัฟกานิสถาน _ _ _ _ 40 6,710 

ออสเตรเลีย _ _ 403,699 28,493,185 948,325 65,919,779 

อาเซอรไบจัน _ _ _ _ 1,249 88,457 

บังคลาเทศ 376,736 9,756,418 320,197 8,797,401 522,728 20,361,241 

เบลเยียม _ _ 2 7,971 343 392,432 

บารเรนห 69,477 3,408,268 153,272 7,682,801 125,813 7,274,689 

บรูไนดารุสซาลาม 80,060 3,011,902 65,988 2,908,046 63,419 2,986,370 

สวิตเซอรแลนด 34,128 1,081,265 19,877 768,353 _ _ 

บราซิล _ _ 1,470 2,548,045 1,040 1,723,639 

แคเมอรูน _ _ 31 4,977 _ _ 

ชิลี _ _ _ _ 18,332 1,008,062 

จีน 1,583,647 106,250,385 987,180 53,074,807 1,322,582 79,993,739 

เยอรมนี _ _ 12,234 1,014,363 55,904 4,583,829 

เดนมารก 60 4,500 0 100 _ _ 

แอลจีเรีย _ _ 56 10,824 _ _ 

เอสโตเนีย _ _ _ _ 10 37,588 

ฟจิ _ _ 1,760 84,321 12,600 871,239 

ฝรั่งเศส 2 2,616 10 38,143 13,125 1,067,847 

อังกฤษ 21,715 3,958,515 26 67,901 745 32,611 

จอรเจีย _ _ _ _ 4,170 270,756 

กรีซ 7,680 562,890 11,148 838,773 568 243,608 

ฮองกง 1,166,394 73,704,971 1,002,530 70,268,491 849,825 67,950,252 

อินโดนีเชีย 1,404,190 46,549,865 2,579,003 107,659,581 2,386,322 136,715,930 

อินเดีย 145,220 8,410,773 145,101 7,933,699 185,774 12,210,416 

อิรัก _ _ 702 39,000 _ _ 

อิหราน 83,370 4,050,431 27,790 1,424,860 48,455 2,687,795 

อิตาลี _ _ _ _ 61 52,361 
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พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูคา (บาท)  

ญี่ปุน 60,613 3,650,863 45,936 2,823,667 71,894 7,450,569 

เคนยา _ _ 53,848 2,408,925 133,286 6,808,592 

กัมพูชา 7,678,131 251,055,424 9,344,377 335,826,585 10,011,685 475,627,621 

คิริบาส _ _ _ _ 260 16,256 

เกาหลี 14,592 936,841           25,688       1,977,205      4,105,221       62,756,860  

คูเวต 169,705 9,732,663 147,732 8,857,505 242,706 15,050,598 

ลาว 6,338,456 236,287,863 7,197,481 296,014,818 8,280,032 423,299,043 

เลบานอน _ _ 18,889 1,008,127 _ _ 

ศรีลังกา 195,879 10,026,379 140,149 6,110,660 179,350 10,645,813 

มาดากัสการ 62 3,817 21 3,998 _ _ 

เลโซโท _ _ _ _ 1,320 58,560 

โมร็อกโก _ _ _ _ 10,258 734,857 

พมา 15,591,905 479,505,734 16,747,805 536,441,052 9,726,536 460,110,905 

มอริเตเนีย 114,507 4,947,310 101,652 4,160,334 61,460 2,780,596 

มอริเชียส 187,138 5,888,761 62,475 2,658,848 16,527 1,027,006 

มัลดีฟส 140,412 6,711,170 182,668 8,897,100 169,378 9,321,560 

มาเลเชีย 4,485,747 168,414,541 4,848,105 226,527,117 10,339,853 376,006,649 

ไนจีเรีย 4,485,747 168,414,541 _ _ _ _ 

เนเธอรแลนด _ _ 1,980 240,761 41,757 4,085,449 

เนปาล _ _ 110 34,999 1,547 510,013 

นิวซีแลนด 6,750,951 244,446,424 5,745,530 235,952,992 5,173,327 278,981,414 

โอมาน 160,769 8,604,207 116,996 6,422,418 241,790 13,565,467 

ปาปวนิวกีนี 1,654 148,177 1,403 93,040 1,749 132,068 

ฟลิปปนส 3,308,146 88,564,943 2,242,929 80,282,198 1,244,334 72,336,544 

ปากีสถาน 94,498 4,971,830 93,943 5,359,433 149,496 9,983,516 

กาตาร 27,790 1,464,387 55,580 2,993,843 97,678 5,636,817 

รัสเซีย _ _ _ _ 35,357 2,588,250 

ซาอุดิอาระเบีย 27,769 1,493,811 41,623 2,321,300 70,952 4,034,602 

หมูเกาะโซโลมอน _ _ _ _ 918 65,624 

เซเชลส _ _ 26,808 1,424,844 12,360 677,597 

สิงคโปร 1,858,980 80,361,653 1,825,439 87,530,563 2,748,098 172,772,165 
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พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 
ประเทศ 

ปริมาณ (ชิ้น)  มูคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูคา (บาท)  ปริมาณ (ชิ้น)  มูคา (บาท)  

เซียรราลีโอน 1,828 65,000 _ _ _ _ 

ตูนิเซีย 13,217 696,332 14,088 620,006 11,688 603,503 

ตองกา _ _ 14,088 620,006 _ _ 

ตุรกี _ _ _ _ 13,200 998,082 

ไตหวัน 1,599,169 90,530,039 1,526,283 96,842,132 2,216,213 134,431,211 

แทนซาเนีย _ _ _ _ 14,472 550,412 

อเมริกา 457 198,949 8 1,245 53 7,410 

เวียดนาม 754,479 27,590,778 1,011,928 50,205,697 963,479 55,959,044 

เยเมน 208,431 9,654,379 500,235 24,040,634 583,610 29,686,113 

แอฟริกาใต 44,616 3,032,466 40,196 2,827,839 14,323 1,273,335 

รวม 55,752,142 2,054,409,667 59,013,512 2,382,524,444 64,969,401 3,129,545,510 

ที่มา:  กรมศุลกากร 
 

2.6   อุตสาหกรรมน้ํามันหลอลื่น 
 

ป 2551 ไทยผลิตนํ้ามันดิบในประเทศไดเฉลี่ย 143,935บาเรลตอวัน หรือ 23 ลานลิตรตอวัน( 
8,352 ลานลิตรตอป ) คิดเปน 15.6%ของน้ํามันดิบที่กลั่นในป 2551 ( 925,432 บาเรลตอวัน ) 
แหลงผลิตใหญสุด คือ อันดับ 1 เบญจมาส 2,609 ลานลิตรตอป อันดับ 2 ยูโนแคล  2,063  ลาน
ลิตรตอปอันดับ 3 สืริกิตต  1,215  ลานลิตรตอป อันดับ 4 จัสมิน 1,061   ลานลิตรตอป 

กําลังผลิต  
แหลงน้ํามันดิบ 

บาเรลตอวัน ลิตรตอวัน ลานลิตรตอป 
  

BUNG YA & MUANG(บึงหญา&บึงมวง)             1,674          266,133                  97  
FANG(ฝาง)             1,178          187,278                  68  
NEUNG& SAWNG                327            51,986                  19  
UNOCAL(ยูโนแคล)           35,559       5,653,170              2,063  
SIRIKIT(สิริกิตต์ิ)           20,942       3,329,359              1,215  
WICHIAN BURI(วิเชียรบุรี)               174            27,663                  10  
TAN TAWAN(ทานตะวัน)             6,505       1,034,165                377  
JUSMIN(จัสมิน)           18,292       2,908,062              1,061  
NANG-NUAL(นางนวล)                -                  -                     -    
BENJAMAS(เปญจมาส)           44,960       7,147,741              2,609  
OTHERS(อื่นๆ)           14,324       2,277,230                831  

TOTAL(รวม)         143,935      22,882,786              8,352  

แหลงขอมูลจาก http://www.eppo.go.th   
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3.  ผลกระทบของน้ํามันหลอลื่นตอสิ่งแวดลอม 
 

ผลกระทบของน้ํามันหลอลื่นตอสิ่งแวดลอม เม่ือพิจารณาตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ 
สามารถแบงผลกระทบหลักไดเปน  5 ระยะ คือ ชวงกอนผลิต ชวงกอนผลิต  ชวงขณะ
ขนสง   ระหวางการใชงาน  และชวงทิ้งหลังใชงาน (ตารางที่ 12) 

 
 ตารางที่ 7 ผลกระทบเบื้องตนของผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่นตอสิ่งแวดลอม

หัวขอทางสิ่งแวดลอม วัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑน้ํามันหลอล่ืน 
(environmental aspect) กอนการ ขณะผลิต ขณะขนสง ขณะใช ทิ้งหลังใช 

ผลิต 
การใชทรัพยากร เชน      

1) × × ×  - วัตถุดิบ , น้ํามันพ้ืนฐาน 
2)●- สารเติมแตง   × × × 
 - พลังงาน    × × 

3) 11) 2), 11)● ●การเกิดวัตถุอันตราย   × 
การปลอยมลสารไปสู      

     - อากาศ 
9)4)∗ ● ● ● 

5)∗ ● ● ●- น้ํา  × 
6)∗ ● ● ●- ดิน  × 
7)∗ 12)●●ขยะมูลฝอย/ของเสีย  × × 

10)8)∗●ผลกระทบอื่นๆ   × × 
∗∗●ความเหมาะสมสําหรับการใช     
∗∗●ความปลอดภัย (safety)     

หมายเหตุ  :  ● มีผลกระทบ ตองพิจารณาในการออกขอกําหนด  
     มีผลกระทบ แตไมรวมอยูในขอกําหนด 

× ไมเกี่ยวของ       
∗  มีขอบังคับตามพระราชบัญญัติโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ/หรือประกาศ

กระทรวงมหาดไทย     

∗∗     มีขอกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1)  กาซไนโตรเจนออกไซด กาซซัลเฟอรไดออกไซด และสารประกอบแอโรแมติก 
2) โลหะหนัก        
3)  กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H S) 2 
4) การเผาไหมเชื้อเพลงจากกระบวนการผลิต 
5)    น้ําที่ปนเปอนน้ํามันจากกระบวนการผลิต 
6)     การหกรั่วไหลของวัตุดิบและ/หรือสารเติมแตง 
7)     ภาชนะบรรจุวัตถุดิบและ/หรือสารเติมแตง 
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8)    เสียง ความรอน 

9)   CO/CO2/SO /NOx x
10)  ฝุน ละออง 
11)  สาร PCA สารประกอบ nitrite ไดออกซิน 

12)   ภาชนะบรรจุ 
 

3.1  ชวงผลิต 
 
ในการผลิตนํ้ามันหลอลื่นพ้ืนฐานที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบ จะมีผลิตภัณฑพลอยได 
เชน bitumen, wax, aromatics และสารอื่นๆ เกิดขึ้น    และอาจกอใหเกิดมลภาวะ
ตางๆ เชน  

 
-   กากของเสีย เม่ือปนเปอนสูดิน อาจทําใหสารพิษที่มีอันตรายปะปนอยูแพรกระจาย

สูดินได 
-   มลภาวะทางอากาศ เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งปลอย

ออกสูปลอง    
- มลภาวะทางน้ํา    โดยทั่วไปแลวโรงงานที่ผลิตนํ้ามันหลอลื่นพ้ืนฐาน จะมีระบบ

ควบคุมอยูแลว โดยจะแยกน้ํามันจากน้ําปนเปอนจากกระบวนการ หรือนํ้าบริเวณ
พ้ืนที่ถังเก็บ จากนั้นจะสงสูระบบบําบัด  

 
สวนน้ํามันหลอลื่นพ้ืนฐานกลั่นใชใหมจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลายดาน ประการที่
สําคัญคือ การกําจัดกากน้ํามันหลอลื่นใชแลวซ่ึงเหลือจากการกรองน้ํามันหลอลื่นใชแลว
ผานกระบวนการบําบัดตางๆ  กากน้ํามันหลอลื่นเหลานี้จะมีสารพิษปนเปอนอยูมาก 
รวมทั้งโลหะหนัก เชน โครเมียม แคดเมียม ตะกั่ว สังกะสีและทองแดง  นอกจากนี้ยังมี
สภาวะเปนกรด ในปจจุบันโรงงานในประเทศสวนใหญยังไมมีกระบวนการขจัดกาก
น้ํามันหลอลื่นเหลานี้อยางถูกตอง 

 
3.2  ชวงขณะขนสง 

 
การขนสงนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐานจะขนสงทางเรือเปนสวนใหญ  ซึ่งในรอบ 20 ปที่ผาน
มายังไมพบอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนสงทางเรือเลย และพบวาขนาดการขนสงทางเรือ
สวนใหญจะมีปริมาณไมมากนัก อยูในระดับ 1,000-5,000 ตัน ตอการขนสงหนึ่งเที่ยว    
ปญหาทางออมตอสิ่งแวดลอมของการใชน้ํามันหลอลื่นใชแลวที่ไมไดมาตรฐานคือ ถา
นําไปใชในเครื่องยนต 2 จังหวะ จะมีควันขาวออกมามากกวาที่กฎหมายกําหนด 
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3.3  ระหวางการใชงาน 
 

หากตองสัมผัสน้ํามันหลอลื่นใชแลวเปนประจํา ผิวหนังอาจจะแตก ระคายเคืองเปนผื่น
แดง เน่ืองจากน้ํามันจะไปชะลางไขมันธรรมชาติออกจากผิวหนัง  ทําใหเกิดการติดเชื้อ
และการแพไดงาย หากสูดดมรับไอละอองน้ํามันหลอลื่น  ในขณะมีการใชงานของ
เครื่องยนตจะเกิดอาการวิงเวียน คลื่นไส ออนเพลีย งวงนอน ระคายเคืองตอหลอดลม
และปอด และอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการเปนมะเร็งได เนื่องจากรับสารโพลิไซคลิกแอ
โรแมติก (Poly Cyclic Aromatic: PCA) ที่มีในน้ํามันหลอลื่น   และหากรับประทาน
อาหาร น้ําที่มีน้ํามันหลอลื่นปนเปอนเขาสูรางกาย  สารเพิ่มคุณภาพในน้ํามันหลอลื่น  
จะทําใหเกิดอาการคลื่นไสปวดทองและทองเสีย    
 
3.4  การทิ้งหลังใชงาน 
 
 ในป 2539 มีปริมาณการใชน้ํามันหลอลื่นทั้งหมดประมาณ 540 ลานลิตร โดย
น้ํามันหลอลื่นเหลานี้หลังใชงานถูกเผาไหมเพียงรอยละ 30 เทานั้น อีกรอยละ 70 เหลือ
เปนนํ้ามันหลอลื่นที่ใชแลว    
 
ปญหาของน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวโดยเฉพาะน้ํามันเครื่องจากรถยนตในชวงทิ้งหลังใช
งาน คือโลหะหนักที่เกิดจากการเสียดสีของลูกสูบหรือโลหะในเครื่องยนต เชน โครเมียม
(Chromium: Cr) เม่ือปนเปอนในดิน โครเมียมจะเปลี่ยนไปอยูในรูปของออกไซดที่ไม
ละลายน้ํา (CrO )  หรือรูปไฮดรอกไซด (Cr(OH)3 3 ) โลหะหนักที่มีในกากของเสียและ
เปนอันตรายตอหวงโซอาหาร ไดแก แคดเมียม (Cd) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn)  และ
ทองแดง (Cu)  อยูในรูปตะกอนของไฮดรอกไซด  หรือเกิดสารเคมีเปนพิษจากการแปร
สภาพของโมเลกุลของน้ํามันหลอลื่น สารพิษเหลานี้อาจซึมสูผิวหนังมนุษย และหาก
สัมผัสกับน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวบอยๆ และเปนเวลานาน อาจเปนอันตรายตอสุขภาพได 
เชน ทําใหเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง ทําใหผิวหนังแหงและแตกหรือบางคร้ังอาจ
กระตุนใหผิวหนังเกิดอาการแพ  
 
ถาเก็บหรือทิ้งนํ้ามันหลอลื่นที่ใชแลวและภาชนะบรรจุอยางไมถูกวิธี เกิดการรั่วไหลลง
ดิน  จะทําใหสมบัติของดินเปลี่ยนไปทั้งทางเคมี ชีวภาพและกายภาพ เสียคุณคาในการ
เพาะปลูก และถาซึมลงสูชั้นนํ้าใตดินจะทําใหน้ํามีกลิ่นเหม็นไมเหมาะแกการบริโภคและ
ใชสอย การเผาน้ํามันหลอลื่นใชแลวและภาชนะบรรจุอยางไมถูกวิธี ทําใหเกิดไอ
ควันพิษที่มีโลหะหนักและออกไซดของโลหะฟุงกระจายสูบรรยากาศ 
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การทิ้งนํ้ามันหลอลื่นใชแลวลงทอน้ําสาธารณะหรือแหลงนํ้า เปนการทําลายระบบ
นิเวศนวิทยาในแหลงนํ้า เพราะน้ํามันจะลอยตัวและรวมตัวกันบนผิวน้ําปดกั้นไมให
ออกซิเจนและแสงอาทิตยผานไปได  ทําใหน้ําเนาเสีย  ไมสามารถใชอุปโภคบริโภคได 
อีกทั้งเปนการทําลายแหลงอาหาร  การวางไขของสัตวน้ํา  และทําลายทัศนียภาพที่ดี  
 
3.5  การจัดเก็บและการกําจัดข้ันสุดทาย 

 
การจัดเก็บน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวและการกําจัดขั้นสุดทายทําไดหลายวิธี   โดยแตละวิธี
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตกตางกัน ดังนี้ 

1)  cement kiln และ asphalt  refinery มีผลกระทบต่ําที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับวิธี
อ่ืนๆ  เนื่องจาก cement และ asphalt จะจับตะกั่วไวในตัวเอง และชวยทําลาย
สารโพลิไซคลิกแอโรแมติก (Poly Cyclic Aromatic: PCA) ที่เปนสารกอมะเร็งที่
พบในน้ํามัน และวิธีนี้มีความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร 

2)  hydrotreating re-refining  มีผลกระทบทางสิ่งแวดลอมมากเนื่องจากยังคงมี
ปริมาณความเขมขนของตะกั่วเหลืออยู จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะปนเปอนใน
สภาพแวดลอม และสาร Poly Cyclic Aromatic:PCA ยังไมถูกทําลาย  วิธีนี้ไม
มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร 

3)  acid/clay re-refining มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก เน่ืองจากมีการตกคาง
ของ  acidic sludge ที่ปนเปอนตะกั่ว และการตกคางของ clay ที่ปนเปอนสาร 
PCA จากน้ํามันหลอลื่นใชแลว ทําใหกลายเปนปญหาในสภาพแวดลอมตอไป 

4) space heaters/ road oiling /uncontrolled dumping  มีผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมสูง เพราะ 
• space heaters  อาจมีการตกคางของตะกั่ว และคลอรีน จากน้ํามันหลอลื่น

ที่ใชแลว ภายใน heater  และอาจแพรกระจายผาน stack  ออกมายัง
สิ่งแวดลอมได 

• road oiling จะมีการตกคางของตะกั่วอยูที่ผิวถนน จึงเสี่ยงกับการสัมผัส
รางกายคน 

• uncontrolled dumping ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมขึ้นกับสัดสวนของ
น้ํามันหลอลื่นที่ใชแลว ถาสัดสวนไมแตกตางจากของเสียชนิดอ่ืนๆ ก็จะ
สามารถเจือจางปริมาณของน้ํามันหลอลื่นที่ใชแลวได นอกจากนี้ยังขึ้นกับ
ความสามารถในการรองรับของระบบบําบัด (sewage system) ดวย 

ซึ่งทั้ง 3 วิธีดังกลาวไมมีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร 
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