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ระเบียบกองทัพบก 

วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ    
พ.ศ.2551 

---------------- 

  เพื่อใหการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการดําเนินไปอยางเพียงพอ ตอเนื่อง  
ทันเวลา และมีประสิทธิภาพทั้งในยามปกติและยามสงคราม  ตลอดจนกําหนดความรับผิดชอบของ
ผูบังคับบัญชาในระดับตาง ๆ ใหแนชัด  และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  วิธีปฏิบัติของเจาหนาที่ใน
เร่ืองความตองการ  การจัดหา  การเก็บรักษา  การจาย  การจําหนายสงคืน การรายงาน การควบคุมและการ
ตรวจเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งกองทัพบก จึงไดวาง
ระเบียบไว ดังตอไปนี้.- 
 ขอ 1 ระเบียบนี้ใหเรียกวา  “  ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท 3                 
สายพลาธิการ พ.ศ.2551 ” 
 ขอ 2 ระเบียบนีใ้หใชบังคับตั้งแตประกาศใชเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก  
  3.1 ระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ 
พ.ศ.2524  ลง 20 พฤษภาคม 2524  
  3.2 ระเบียบกองทพับก วาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2531 ลง 30 มีนาคม 2531 
  3.3 บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงอื่นใดในเรื่องการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 
3 สายพลาธิการ ที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกบัระเบียบนี้ ใหใชระเบยีบนีแ้ทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้ 
  4.1 ส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  หมายถึง น้ํามนัเชือ้เพลิง  กาซเชือ้เพลิง 
และน้ํามันอุปกรณที่อยูในความรับผิดชอบในการสงกําลังของกรมพลาธิการทหารบก ซ่ึงใชเกี่ยวกับยานยนต  
เครื่องจักรกล  เครื่องใหแสงสวาง และเครือ่งใหความรอน  
  4.2 น้ํามันเชื้อเพลิง  หมายถึง  น้ํามันที่ใชเปนเชื้อเพลิงเผาไหมใหกําลังงาน   
  4.3   กาซเชื้อเพลิง  หมายถึง  กาซที่  นํามาใชเปนเชื้อเพลิง 
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         4.4 น้ํามันอุปกรณ  หมายถึง  น้ํามันที่ใชในการหลอล่ืนและปรนนิบัติบํารุงยาน
ยนต และเครื่องจักรกล  
  4.5 น้ํามันในถังขนาดใหญ  หมายถึง ผลิตภัณฑน้ํามันทั้งปวงซึ่งทําการขนสง
ทางทอรถไฟบรรทุกน้ํามัน รถยนตบรรทุกน้ํามัน เรือบรรทุกน้ํามันโดยเฉพาะ และเก็บรักษาในถังเก็บ 
หรือภาชนะบรรจุขนาดความจุตั้งแต 10,000 ลิตรขึ้นไป  
  4.6 น้ํามันเชื้อเพลิงบรรจุภาชนะ หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุเพื่อทําการ
ขนสง และเก็บรักษาในถังหรือภาชนะบรรจุขนาดความจุต่ํากวา 10,000 ลิตรลงมา  
  4.7 กาซเชื้อเพลิงบรรจุภาชนะ  หมายถึง เชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนกาซ ซึ่ง
บรรจุเพื่อทําการขนสงและเก็บรักษาในถัง หรือภาชนะบรรจุตามที่กองทัพบกกําหนด   
   4.8 น้ํามันอุปกรณบรรจุภาชนะ  หมายถึง น้ํามันอุปกรณที่บรรจุเพื่อทําการ
ขนสง และเก็บรักษาในถังหรือภาชนะบรรจุขนาด 200 ลิตรลงมา  
  4.9 อัตราน้ํามัน หมายถึง จํานวนน้ํามันที่กองทัพบกกําหนดไวเปนอัตราประจํา 
ใหหนวยเบิกจายไดเปนการแนนอน  
  4.10  เครดิตน้ํามัน  หมายถึง จํานวนน้ํามันที่กองทัพบกหรือหนวยบังคับบัญชาที่
ไดรับมอบหมายจากกองทัพบกกําหนดใหหนวยใชเฉพาะงาน   เปนครั้งคราว ใหหนวยเบิกจายไดตาม
ความจําเปน แตไมเกินจํานวนที่กําหนด  
  4.11  เกณฑจายน้ํามัน  หมายถึง เกณฑที่กองทัพบกกําหนดขึ้น  ใหหนวยตาง ๆ 
ถือเปนหลักในการกําหนดความตองการหรือการเบิกจายตามลักษณะของงาน   ตามสวนสัมพันธหรือ
ตามกฎเกณฑอยางอื่น   
  4.12   เกณฑความสิ้นเปลืองน้ํามัน  หมายถึง เกณฑที่กองทัพบกกําหนดขึ้น ให
หนวยตาง ๆ ถือเปนหลักในการกําหนดความตองการหรือการเบิกจายตามชนิด  ขนาดของยานพาหนะ  
หรือยุทโธปกรณสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชงาน หรือกับระยะทาง   
  4.13 วันสงกําลัง  หมายถึง จํานวนสิ่งอุปกรณที่ประมาณวาจะตองใชส้ินเปลือง
ในหนึ่งวัน โดยอาศัยขอมูลจากประสบการณในการปฏิบัติที่ผานมาแลว ตามสถานการณในแบบ
เดียวกัน เปนหลักการในการประมาณการ  
  4.14 วันปฏิบัติการ  หมายถึง  วันที่กําหนดขึ้นไวสําหรับใชในการปฏิบัติงานในหวง
เวลาระหวางการเบิกหรือรับน้ํามันในงวดตอไป 
  4.15  วันปลอดภัย  หมายถึง  วันที่กําหนดเพิ่มขึ้นจากวันปฏิบัติการ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง  
  4.16 วันสะสม  หมายถึง  ผลรวมของวันปฏิบัติการ กับวันปลอดภัย 



                                                 3 

  4.17  เวลาในการเบิกและสง  หมายถึง  จํานวนวันนับตั้งแตเวลาที่หนวยเบิกสง
หลักฐานการเบิกจนถึงวันที่ไดรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิกนั้น 
  4.18 เวลาลวงหนาในการจัดหา  หมายถึง  จํานวนวันนับตั้งแตเร่ิมดําเนินกรรมวิธี
จัดหาจนถึงวันไดรับของที่จัดหานั้น              
  4.19  ระดับน้ํามัน  หมายถึง  ปริมาณน้ํามันชนิดตาง ๆ ที่ไดรับอนุมัติใหสะสมไว  
ณ  ที่ตั้งสงกําลังตาง ๆ เพื่อใหการสงกําลังเปนไปอยางสมบูรณและตอเนื่อง 
  4.20 น้ํามันระดับปฏิบัติการ  หมายถึง ปริมาณน้ํามันที่กําหนดขึ้นไวสําหรับใช
ในการปฏิบัติงานในหวงเวลาระหวางการเบิกหรือการรับน้ํามันงวดตอไป  ปริมาณน้ํามันจะกําหนดขึ้น
โดยอาศัยระยะเวลาของหวงการเบิกหรือการจัดหาเปนหลัก  ไดมาจากวันปฏิบัติการ คูณกับวันสงกําลัง  
  4.21 น้ํามันระดับปลอดภัย  หมายถึง ปริมาณน้ํามันที่กําหนดเพิ่มขึ้นจากน้ํามัน
ระดับปฏิบัติการ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องในกรณีที่การสงกําลังเกิดขัดของหรือความ
ตองการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นอยางคาดไมถึง  ไดมาจากวันปลอดภัยคูณกับวันสงกําลัง  
  4.22 น้ํามันเกณฑสะสม  หมายถึง   ผลรวมของน้ํามันระดับปฏิบัติการ กับน้ํามัน
ระดับปลอดภัย เวนน้ํามันในทอทางจาย  เพื่อคงสภาพของถังเก็บใหพรอมใชงาน   
  4.23 ตารางกําหนดปริมาตรน้ํามันของถังขนาดใหญ (calibrate)  หมายถึง  ตาราง
กําหนดความจุของน้ํามันเปนจํานวนลิตรตามระดับความสูงตาง ๆในถังขนาดใหญ  ซ่ึงไดกําหนดขึ้น
โดยการวัดทดสอบตามวิธีการที่กําหนดและทําเครื่องหมายเปนมาตรวัดไว 
  4.24 เกณฑเบิก  หมายถึง ปริมาณน้ํามันอันเปนผลรวมของน้ํามันระดับ
ปฏิบัติการ  น้ํามันระดบัปลอดภัย   และปริมาณน้ํามันของเวลาในการเบิกและสง  หรือเวลาลวงหนาในการ
จัดหา 
  4.25 จุดเบิก  หมายถึง  จุดซึ่งแสดงปริมาณของน้ํามันที่จะตองทําการเบิกมา
เพิ่มเติมทันที เมื่อน้ํามันที่เหลืออยูถึงจุดนั้น คือปริมาณน้ํามันที่เทากับน้ํามันระดับปลอดภัยรวมกับ
ปริมาณน้ํามันตามเวลาในการเบิกและสง 
  4.26 ยอดสุทธิ  หมายถึง  ปริมาณน้ํามันในระดับที่เทากับยอดคงคลังบวกยอดคางรับ 
ลบดวยยอดคางจาย 
  4.27 จํานวนเบิก  หมายถึง  ปริมาณน้ํามันที่จะตองทําการเบิกในคราวหนึ่งเทากับ
ผลตางของเกณฑเบิกกับยอดสุทธิ 
    4.28 ยอดคงคลัง  หมายถึง จํานวนน้ํามันที่มีอยูตามบัญชีคุมน้ํามันในระดับใน
เวลานั้น 
  4.29 ยอดคางรับ  หมายถึง จํานวนน้ํามันที่เบิกมาเพิ่มเติมน้ํามันในระดับ แตยัง
ไมไดรับ 
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  4.30 ยอดคางจาย  หมายถึง  จํานวนน้ํามันที่เมื่อไดรับหลักฐานการเบิกจากหนวยรับ
การสนับสนุนแลว แตยังไมไดจายใหตามหลักฐานนั้น เพราะน้ํามันในระดับไมพอจาย 
  4.31 น้ํามันสํารอง  หมายถึง  จํานวนน้ํามันที่กําหนดใหหนวยมีไวเพื่อความมุงหมาย
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะนอกเหนือจากน้ํามันเกณฑสะสม อาจเปนน้ํามันชนิดที่ไมมีการใชตามปกติ
ในขณะนั้น  แตใหมีสํารองไว เพื่อการใชในอนาคต 
  4.32 น้ํามันนอกเกณฑสะสม หมายถึง จํานวนน้ํามันที่ใหหนวยมีไว
นอกเหนือจากน้ํามันเกณฑสะสม และน้ํามันสํารอง  เปนน้ํามันรับฝากหรือน้ํามันที่ไดรับอนุมัติใหเก็บ
ไวเกินระดับที่มิไดมีแผนงานในการใชเปนพิเศษ 
  4.33 อัตราพิกัด  หมายถึง  จํานวนวันที่กองทัพบกกําหนดไว  ใหหนวยสามารถ
ปฏิบัติงานไดเปนอิสระโดยไมตองรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณเพิ่มเติม  
  4.34 น้ํามันตามอัตราพิกัด  หมายถึง จํานวนน้ํามันขั้นต่ําที่หนวยจําเปนตองมี  
สําหรับเติมเต็มถังเชื้อเพลิงของยานยนตทุกคันและยุทโธปกรณที่มีอยูในหนวย รวมทั้งน้ํามันเติมเต็มถัง
อะไหลตามอัตราของยานยนตและภาชนะบรรจุน้ํามันในอัตราของหนวย  เพื่อใหปฏิบัติภารกิจไดในหวง
ระยะเวลาหนึ่งตามที่กองทัพบกกําหนด 
  4.35 สถานีจายน้ํามัน  หมายถึง  สถานีบริการจายน้ํามันเชื้อเพลิง  กาซเชื้อเพลิง
และน้ํามันอุปกรณทุกชนิด  สําหรับเติมยานยนต  เครื่องจักรกล  เครื่องใหแสงสวาง  และเครื่อง                      
ใหความรอนเพื่อใชราชการเปนรายยอย              
  4.36 สถานีคลังน้ํามัน  หมายถึง  สถานที่ตั้งทางการสงกําลังปกติถาวรที่ไดรับ
อนุมัติใหมีระดับ ส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  และอยูในพื้นที่ตั้งของหนวยสนับสนุนทางการ      
สงกําลังบํารุง 
  4.37 ตําบลจาย  หมายถึง  ที่ตั้งและที่ปฏิบัติงานทางการสงกําลังของเจาหนาที่
ระดับกองพลลงมาเพื่อปฏิบัติการรับ  และแจกจายส่ิงอุปกรณ 
  4.38 ตําบลสงกําลัง  หมายถึง  ที่ตั้งและที่ปฏิบัติงานทางการสงกําลังของ
เจาหนาที่ระดับกองทัพภาคขึ้นไป  เพื่อสะสม  เก็บรักษาและแจกจายส่ิงอุปกรณ 
  4.39 เจาหนาที่สงกําลังน้ํามัน  หมายถึง   เจาหนาที่ซ่ึงทําหนาที่เกี่ยวกับการเสนอ
ความตองการ การจัดหา  การเก็บรักษา การจาย การจําหนาย การสงคืน การรายงาน การควบคุม และการ
ตรวจเกี่ยวกับสิ่งอุปกรณ ประเภท 3 สายพลาธิการ  
  4.40 หัวหนาสถานีคลังน้ํามัน  หมายถึง  หัวหนาเจาหนาที่  ที่ปฏิบัติงานในสถานี
คลังน้ํามัน 
  4.41 หนวยใช  หมายถึง  หนวยที่ไดรับประโยชนจากการใชส่ิงอุปกรณประเภท 3  
สายพลาธิการ โดยเฉพาะหมายถึงหนวยที่ไดรับอัตราหรือเครดิตที่มีสิทธิในการเบิกรับไปใชราชการได    
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  4.42 หนวยสนับสนุนโดยตรง  หมายถึง  หนวยที่มีหนาที่แจกจายส่ิงอุปกรณ 
ประเภท 3  สายพลาธิการ   สนับสนุนใหแกหนวยใชหรือผูใชโดยตรง  
  4.43 หนวยสนับสนุนทั่วไป หมายถึง หนวยที่มีหนาที่แจกจายส่ิงอุปกรณประเภท  3  
สายพลาธิการ ใหแกหนวยสนับสนุนโดยตรงอีกตอหนึ่ง และทําหนาที่สนับสนุนโดยตรงใหแกหนวย
ใชในที่ตั้งเดียวกัน  
  4.44  กรมพลาธิการทหารบก  หมายถึง  กรมฝายยุทธบริการ  ซึ่งรับผิดชอบ
ในการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  และมีหนาที่แจกจายสิ่งอุปกรณประเภท 3  สาย
พลาธิการ ใหแกหนวยสนับสนุนทั่วไป  หนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยใช  โดยมีเจากรมพลาธกิาร
ทหารบกเปนหัวหนาสายงานฝายยุทธบริการ  
  4.45 สายการบังคับบัญชา  หมายถึง ความเกี่ยวพันทางการบังคับบัญชาของ
หนวยตาง ๆ ตามลําดับ คือ  กองพัน  กรม  กองพล  กองทัพภาค และกองทัพบก หรือจังหวัดทหารบก  
มณฑลทหารบก  กองทัพภาค และ กองทัพบก หรือกองพัน  กองบัญชาการชวยรบ  กองทัพภาค และ
กองทัพบก  
  4.46 สายการสงกําลัง  หมายถึง ความเกี่ยวพันทางการสงกําลังของหนวย
ตามลําดับ คือ หนวยใช - หนวยสนับสนุนโดยตรง - หนวยสนับสนุนทั่วไป - กรมพลาธิการทหารบก 
และกองทัพบก       
  4.47  การจาย ณ ตําบลสงกําลัง  หมายถึง การที่หนวยรับนํายานพาหนะของตน
ไปรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิก ณ ที่ตั้งของหนวยจาย หรือสถานที่ซ่ึงหนวยจายกําหนด โดยหนวย
จายสงมอบน้ํามันใหแกผูมารับโดยตรง  ไมผานหนวยขนสง  
  4.48  การจายถึงหนวย  หมายถึง  การที่หนวยจายนําน้ํามันไปสงใหจนถึงที่ตั้ง
ของหนวยรับโดยยานพาหนะของหนวยจายเอง หรือยานพาหนะของหนวยขนสงของทางราชการ หรือ
ของบริษัท หรือองคการทางพาณิชยก็ตาม หรือจายผานคลังน้ํามันของบริษัทหรือองคการทางพาณิชย
ในทองถ่ิน  
  4.49 เอกสารประกอบบัญชี  หมายถึง  เอกสารการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 
สายพลาธิการ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงยอดทางบัญชี 
  4.50 หลักฐานการเบิก หมายถึง  ขอมูลแสดงรายละเอียดการเบิกสิ่งอุปกรณประเภท 3 
สายพลาธิการ ในรูปแบบของเอกสาร ใบเบิก วิทยุราชการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆ   
  4.51 น้ํามันตามแผนเงินโอน  หมายถึง  จํานวนน้ํามันที่หนวยเจาของงบประมาณ
โอนงบประมาณนั้นใหกรมพลาธิการทหารบกจัดหา  



                                                 6 

 ขอ 5    ประเภทน้ํามัน  เพื่อความสะดวกสําหรับการอางอิงในการเสนอความตองการ 
และการแจกจาย จึงใหแบงน้ํามันของกองทัพบกออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะของการกําหนดมูลฐาน
และวัตถุประสงคในการเบิกจาย ดังตอไปนี้.-  
   5.1 น้ํามันประเภท 1  หมายถึง  น้ํามันที่กองทัพบกกําหนดใหหนวยตาง ๆ ทําการ
เบิกจาย เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานประจํา  ในรูปของ "อัตราน้ํามัน"   
  5.2  น้ํามันประเภท 2  หมายถึง  น้ํามันที่กองทัพบกกําหนดใหหนวยตาง ๆ ทําการ
เบิกจายเพื่อใชสําหรับการปฏิบัติงานพิเศษเฉพาะครั้งคราว ในรูปของ "เครดิต" หรือ ในรูปของเครดิต
รวมเปนสวนกลางสําหรับงานที่คาดไมถึง 
  5.3 น้ํามันประเภท 3 หมายถึง  น้ํามันทีก่องทพับกกาํหนดใหหนวยตาง ๆ ทําการ
เบิกจายเพื่อการสะสม เก็บรักษาไวสําหรับการรองจายใชงาน หรือสําหรับเปนน้ํามันสํารอง  
 ขอ 6  ใหเจากรมพลาธิการทหารบก รักษาการตามระเบียบนี้ และใหกําหนดรายละเอียด
ปลีกยอย     ขึ้นไดตามความจําเปน  
 

หมวดที่ 1 
ความรับผิดชอบ 

 
  ขอ 7  หนวยใช   ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามันของหนวย
เปนผูดําเนินการ ดังนี้.- 
  7.1 กําหนดและเสนอความตองการน้ํามันประเภท 1  เฉพาะที่ยังมิไดกําหนด
อัตราไว หรือตองการเปลี่ยนแปลงอัตรา และน้ํามันประเภท 2 สําหรับงานตามแผนงานหรือโครงการที่
หนวยริเร่ิมขึ้น หรือสําหรับงานที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติโดยหนวยเหนือมิไดระบุเครดิตน้ํามันสําหรับงาน
นั้นไว  
  7.2 ดําเนินการใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อใชราชการ 
ตามอัตราและเครดิตทีไ่ดรับอนุมัต ิโดย  
   7.2.1 การเบิกจากหนวยสนับสนนุโดยตรง  
   7.2.2 การยืมจากหนวยอ่ืน  
   7.2.3 การจัดซื้อในทองถ่ิน และ/หรือ  
   7.2.4 วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  
  7.3 เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการในสวนที่อยูในความครอบครอง
ของหนวยใหเปนไปอยางถกูตองและเหมาะสม 
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  7.4 จายน้ํามันตามอัตราและตามเครดิตของหนวย เพื่อใชราชการภายในหนวย และ
ควบคุมการใชราชการใหเปนไปดวยความเหมาะสม  
  7.5 รายงานการใช การควบคุมทางบัญชี และการตรวจของผูบังคับบัญชาตอกิจการ
สงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวย ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้ 
  7.6 กําหนดระเบียบปลีกยอยเกีย่วกบัการปฏิบตัิการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3    
สายพลาธิการของหนวยภายในขอบเขตแหงระเบียบนี ้ 

 ขอ 8 หนวยสนับสนุนโดยตรง  ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบโดยมีเจาหนาที่สงกําลัง
น้ํามันของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.-  
  8.1 ดําเนินการใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อแจกจาย
ใหแกหนวยรับการสนับสนุน โดย  
   8.1.1 การเบิกจากหนวยสนับสนุนทั่วไป  
   8.1.2 การยืมจากหนวยอ่ืน 
   8.1.3 การจัดซื้อในทองถ่ิน และ/หรือ  
   8.1.4 วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  
  8.2 เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ในความครอบครองให
เปนไปตามระดับที่หนวยเหนือกําหนดดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม  
  8.3 แจกจายน้ํามันในระดับใหแกหนวยใชที่รับการสนับสนุน และกํากับดูแล 
การจายของหนวยใชในพื้นที่การสนับสนุนใหเปนไปอยางเหมาะสม  
  8.4 รายงานสถานภาพ การควบคุมทางบัญชี  และการตรวจของผูบังคับบัญชาตอ
กิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวยใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้  
  8.5 เสนอแนะผูบังคับบัญชา  เพื่อปรับปรุงแกไขน้ํามันในระดับของหนวยให
เหมาะสมกับการสนับสนุนหนวยในพื้นที่ 
  8.6 กําหนดระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 
สายพลาธิการ ของหนวยภายในขอบเขตแหงระเบียบนี้  
 ขอ 9 หนวยสนับสนุนท่ัวไป  ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาที่สงกําลังน้ํามัน
ของหนวยเปนผูดําเนินการ ดังนี้.-  
  9.1 ดําเนินการใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อแจกจายใหแก
หนวยรับการสนับสนุน โดย  
   9.1.1 การเบิกจากกรมพลาธิการทหารบก  
   9.1.2 การยืมจากหนวยอ่ืน  
   9.1.3 การจัดซื้อในทองถ่ิน และ/หรือ  
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    9.1.4 วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  
  9.2   เก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ในความครอบครองให
เปนไปตามระดับที่กองทัพบกกําหนดดวยวิธีการที่ถูกตองและเหมาะสม  
  9.3  เสนอแนะแมทัพภาค เพื่อกําหนดระดับน้ํามันใหแกหนวยสนับสนุน
โดยตรง ภายในพื้นที่การสนับสนุนตามขอบเขตที่กองทัพบกกําหนด และควบคุมการเก็บรักษาของ
หนวยสนับสนุนโดยตรงใหเปนไปตามระดับที่กําหนด  
  9.4  แจกจายน้ํามันในระดับใหแกหนวยสนับสนุนโดยตรง และหนวยใชที่รับ
การสนับสนุน และกํากับดูแลการแจกจายของหนวยในพื้นที่การสนับสนุนใหเปนไปอยางถูกตองตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้  
  9.5  รายงานสถานภาพ   การควบคุมทางบัญชี   และการตรวจของ
ผูบังคับบัญชาตอกิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการของหนวย  ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้  
  9.6  รวบรวมรายงานสถานภาพน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงที่รับการ
สนับสนุนรวมทั้งสถานภาพของหนวยตามขอ 9.5  เสนอตอกองทัพบกตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้  
  9.7  เสนอแนะแมทัพภาค  เพื่อวางระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการ   
สงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการภายในหนวยและภายในพื้นที่ ตามขอบเขตแหงระเบียบนี้  
 ขอ 10 กรมพลาธิการทหารบก  เจากรมพลาธิการทหารบกรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาที่   
สงกําลังน้ํามันของกรมพลาธิการทหารบก เปนผูดําเนินการ ดังนี้.-  
  10.1 ดําเนินการใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อแจกจาย
ใหแกหนวยในกองทัพบกและหนวยอ่ืนที่ไดรับคําสั่งใหสนับสนุน โดย  
   10.1.1  การจัดซื้อและการจาง  
     10.1.2  การแลกเปลี่ยน 
   10.1.3  การรับความชวยเหลือ และ/หรือ  
   10.1.4  วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  
  10.2  เก็บรักษาสิ่งอปุกรณประเภท 3 สายพลาธิการในความครอบครองและกาํกบัดแูล
การเก็บรักษาของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก ใหเปนไปตามระดับที่กองทัพบกกําหนด ดวยวิธีที่ถูกตอง
และเหมาะสม  
  10.3 จกจายน้ํามันในระดับใหแกหนวยสนับสนุนทั่วไป  หนวยสนับสนุน
โดยตรง  และหนวยใช รวมทั้งกํากับดูแลการแจกจายของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในระเบียบนี้ 
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  10.4 รายงานสถานภาพ  การควบคุมทางบัญชี และการตรวจของผูบังคับบัญชาตอ
กิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของกรมพลาธิการทหารบก ใหเปนไปตามที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้  
  10.5 รวบรวมสถานภาพน้ํามันของหนวยสนับสนุนทั่วไป และหนวยสนับสนุน
โดยตรงที่รับการสนับสนุนจากกรมพลาธิการทหารบก เสนอตอกองทัพบกตามกําหนด  
  10.6 ตรวจทางเทคนิคของสายยุทธบริการตอกิจการสงกําลังสิ ่งอุปกรณ
ประเภท  3  สายพลาธิการของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก 
  10.7 จัดใหมีหนังสือคูมือและคําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับการเก็บรักษาและ
แจกจายสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ เพื่อใหหนวยตาง ๆ ของกองทัพบกไดยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติ 
  10.8 วางระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 
สายพลาธิการ ภายในกรมพลาธิการทหารบก ใหเปนไปตามขอบเขตแหงระเบียบนี้   

 ขอ 11 หนวยขึ้นตรงกองทัพบก  ใหผูบังคับหนวยรับผิดชอบ โดยมีเจาหนาที่สงกําลัง
ของหนวยเปนผูดําเนินการ  ดังนี้.-  
  11.1 กําหนดและเสนอความตองการสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  ตาม
แผนงานหรือโครงการในความรับผิดชอบ  
  11.2 เสนอความตองการสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการสําหรับใชงานผาน
หนวยรวบรวมความตองการซ่ึงมีหนาที่รวบรวมความตองการสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการแต
ละงานที่รับผิดชอบ เพื่อใหหนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการ คือกรมฝายเสนาธิการตางๆ
เสนอตอกองทัพบกตอไป ซ่ึงงานบางงานหนวยรวบรวมความตองการและหนวยเสนอความตองการ
อาจเปนหนวยเดียวกันได เชน  
               11.2.1  งานการตรวจวินัยทหารนอกหนวย -  กรมสารวัตรทหารบก -           
กรมกําลังพลทหารบก 
            11.2.2  งานความสัมพันธระหวางประเทศ  -  กรมขาวทหารบก 
              11.2.3  งานฝกศึกษาตามวงรอบประจําป   -  กรมยุทธศึกษาทหารบก -            
กรมยุทธการทหารบก    
   11.2.4  งานถวายความปลอดภัย  และรักษาความปลอดภัยบุคคล - กรมยุทธการ
ทหารบก 
        11.2.5  งานธุรการเพื่อการทรงชีพ -  กรมพลาธิการทหารบก -  กรมสงกําลัง
บํารุงทหารบก 
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                                11.2.6  งานอาคารและสิ่งกอสราง -  กรมยุทธโยธาทหารบก  -  กรมสงกําลัง -
บํารุงทหารบก 
   11.2.7    งานเผยแพรกิจการของ ทบ. -  กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
   11.2.8  งานกิจการสายแพทย - กรมแพทยทหารบก - กรมสงกําลังบํารุง -
ทหารบก 
 

หมวดที่ 2 
ความตองการ 

 
 ขอ 12 การกําหนดความตองการ  

         12.1 น้ํามันประเภท 1  อัตราประจําเดือนใชงานธุรการ ใหหนวยใชกําหนดความ
ตองการโดยประมาณ และแสดงรายละเอียดงานธุรการของหนวยที่ตองปฏิบัติเปนประจํา เพื่อขออนุมัติตั้ง
เปนเครดิตสําหรับใชในแตละเดือนที่ตองการไปกอนจนครบสามเดือน  แลวจึงรวบรวมรายละเอียดการใชจริง
ทั้งสามเดือนที่ผานมานั้นมาเฉลี่ยเปนยอดน้ํามันที่ใช  เพื่อกําหนดความตองการเปนอัตราน้ํามัน
ประจําเดือน  โดยใชบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการน้ํามัน  ทบ.465 - 321 ตามผนวก ก. 
        12.2 น้ํามันประเภท 1  อัตราประจําเดือนสําหรับงานเฉพาะ นอกเหนือจากอัตรา
น้ํามันประจําเดือนตามขอ 12.1  ซึ่งตามธรรมดางานในลักษณะเชนนี้ จะไดรับอนุมัติใหใชน้ํามัน
ประเภท 2  ในรูปของเครดิตเปนรายปเฉพาะงานนั้นกอน  เมื่อพิจารณาเห็นวาตองปฏิบัติเปนการประจํา
ตลอดไป  ใหหนวยใชกําหนดความตองการโดยแสดงรายละเอียดการใชเฉลี่ยเปนรายเดือนในรอบหนึง่ปที่
ผานมา  เพื่อขอตั้งเปนอัตราน้ํามันประจําเดือน โดยใชบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการ
น้ํามัน  ตามผนวก ก. 
         12.3 น้ํามันประเภท 2   ความตองการน้ํามันประเภท 2 สําหรับงานใด ๆ  จะตอง
กําหนดขึ้นโดยแสดงรายละเอียดการใชน้ํามันโดยประมาณสําหรับการปฏิบัติงานตั้งแตตนจนจบ  โดยใช
บัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการน้ํามันตาม    ตามผนวก ก. 
         12.4 น้ํามันประเภท 3  ตามอัตราพิกัด ใหกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบในการ
สงกําลังยานยนตเปนผูแจงชนิด จํานวน ขนาด หมายเลขทะเบียน  ความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ยานยนตและยุทโธปกรณที่จะจายใหม ตอกองทัพบก ผานกรมพลาธิการทหารบก  เพื่อรวบรวมมา
เสนอความตองการน้ํามันตามอัตราพิกัดและเตรียมวางแผนการแจกจาย 

 ขอ 13 การคํานวณความตองการ ในการกําหนดความตองการน้ํามันสําหรับใชงานตาง ๆ  
ใหใชหลักเกณฑการคํานวณสําหรับยานพาหนะหรือยุทโธปกรณที่ใชงาน แตละประเภท ชนิด และ
ขนาด ดังตอไปนี้.-  
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  13.1 ยานพาหนะที่กําหนดเกณฑความสิ้นเปลืองตามระยะทางในการเคลื่อนยาย
น้ํามันที่ตองการ =  ระยะทาง x จํานวนเที่ยวตอวัน  x จํานวนวันปฏิบัติงาน x จํานวนยานพาหนะ    
                                                                        เกณฑความสิ้นเปลือง กม./ลิตร  
  13.2 ยุทโธปกรณที่กําหนดความตองการสิ้นเปลืองตามเวลาของการใชงาน 
จํานวนน้ํามันที่ตองการ  =  ช่ัวโมงทํางานตอวัน  x จํานวนวัน x จํานวนยุทโธปกรณ x  เกณฑความ
ส้ินเปลือง ลิตร/ชม.  
  13.3 อากาศยานที่กําหนดเกณฑส้ินเปลืองเปนจํานวนลิตรตอช่ัวโมงในการบิน
จํานวนน้ํามันที่ตองการ  =  ช่ัวโมงในการบินตอเที่ยว x จํานวนเที่ยวบิน x จํานวนเครื่อง x เกณฑความ
ส้ินเปลือง ลิตร/ชม. 
                  13.4 งานที่กองทัพบกไดกําหนดเปนเกณฑจายไวเฉพาะเรื่องโดยแนนอนแลว  ให
คํานวณตามเกณฑจายที่กําหนดไวนั้น       
    ขอ 14 การเสนอความตองการ  
          14.1 ใหหนวยซ่ึงมีหนาที่ในการกําหนดความตองการเสนอความตองการตาม
กําหนดเวลานี้ 
   14.1.1  น้ํามันประเภท 1  น้ํามันประเภท 2  ตามแผนงานหรือโครงการและ
น้ํามันประเภท 3  ตามอัตราพิกัด ใหเสนอความตองการในระยะรอบป  ใหทันการพิจารณาแผน
งบประมาณประจําปตามที่หนวยเหนือกําหนด  
           14.1.2  น้ํามันประเภท 2  สําหรับงานที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวโดยมิไดเสนอ
ความตองการไวกอน ใหเสนอเปนครั้งคราวตามความจําเปนของงานที่จะตองปฏิบัติ 
  14.2   เอกสารการเสนอความตองการประกอบดวยรายงานเสนอความตองการ, 
บัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการ,  แผนการใช ผนวก บ. (บัญชีรายละเอียดการแจกจาย
จนถึงระดับหนวยใช) และหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชา,หนวยรวบรวม
ความตองการและหนวยที่รับผิดชอบในการพิจารณาความตองการที่เสนอผาน  
         14.3 ในกรณีเรงดวนใหเสนอความตองการโดยเครื่องมือส่ือสารที่สะดวกและ
รวดเรว็ที่สุดกอน  แลวเสนอเอกสารการเสนอความตองการตามไปภายหลัง  
         14.4 การเสนอความตองการน้ํามันทุกประเภท ใหเสนอตามสายการบังคับบัญชา
จนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ และสําเนาเรื่องใหหนวยสนับสนุนโดยตรงทราบดวย  
        14.5 สําหรับความตองการน้ํามันที่อยูในอํานาจอนุมัติของกองทัพบกโดยตรง  
ใหเสนอตามสายการบังคับบัญชา โดยเริ่มจากหนวยที่เสนอความตองการผานหนวยรวบรวมความ
ตองการและหนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการ  ตามขอ 11  
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         14.6 หนวยตามสายการบังคับบัญชา เมื่อไดรับรายงานเสนอความตองการแลว 
ใหพิจารณาความเหมาะสมและเสนอหนวยรวบรวมความตองการ  แลวใหแจงการปฏิบัติใหหนวยที่
เสนอความตองการทราบดวย  
       14.7 หนวยรวบรวมความตองการ เมื่อไดรับรายงานความตองการของหนวยที่
เสนอความตองการแลว  ใหพิจารณาความเหมาะสมและเสนอไปยังกองทัพบกผานหนวยรับผิดชอบในการ
พิจารณาความตองการ แลวแจงใหหนวยที่เสนอความตองการทราบ  
         14.8 ทางเดินการเสนอความตองการ  ตามผนวก ข. 

 ขอ 15 การพิจารณาความตองการ   หนวยบังคับบัญชา, หนวยรวบรวมความตองการ 
และหนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการน้ํามัน พิจารณาถึงความถูกตองและความเหมาะสม
ของความตองการนั้น  โดยอาศัยขอมูลและปจจัยที่เกี่ยวของ  โดย 
               15.1 หนวยบังคับบัญชาและหนวยรวบรวมความตองการพิจารณา  
          15.1.1  อัตราการจัดและยุทโธปกรณ อัตราสิ่งอุปกรณ และอัตราเฉพาะกิจ
ของหนวย  
         15.1.2  เกณฑจายและเกณฑส้ินเปลืองที่กองทัพบกกําหนด  
      15.1.3  ระเบียบ  คําสั่ง  คําชี้แจง และแบบธรรมเนยีมตาง ๆ ที่เกีย่วของ  
                           15.1.4   ความตองการใหสอดคลองกับภารกิจทีห่นวยเหนือกาํหนด และอ่ืน ๆ 
         15.2   หนวยรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการ   พิจารณาในเรื่อง 
          15.2.1   ความเหมาะสมของแผนงานและโครงการที่เสนอ  
       15.2.2  ความเหมาะสมในดานการประหยัด  
   15.2.3   ความจําเปนตามสถานการณ  
          15.2.4   ความสอดคลองกับขอจํากัดของงบประมาณ 
 ขอ 16   การอนุมัติความตองการ  
  16.1  อํานาจอนุมัติ  
             16.1.1  น้ํามันประเภท 1  น้ํามันประเภท 2   ตามแผนงานหรือโครงการ 
และน้ํามันประเภท 3 ตามอัตราพิกัด   ใหผูบัญชาการทหารบก  หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนผูอนุมัติ  
   16.1.2  น้ํามันประเภท 2    สําหรับงานที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราวใหผูบังคับบัญชา
ของหนวยที่ถือเครดิตตามที่กองทัพบกแบงมอบ  หรือผูที่รับมอบอํานาจเปนผูอนุมัติ 
        16.2   ความตองการที่กองทัพบกอนุมัติแลว  
             16.2.1  กองทัพบกโดย กรมฝายเสนาธิการที่พิจารณาความตองการ  สําเนา
หลักฐานอนุมัตินั้นสงกลับใหหนวยรวบรวมความตองการและหนวยตามสายการบังคับบัญชาของ
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หนวยที่เสนอความตองการ จนถึงหนวยที่เสนอความตองการนั้น    และสําเนาหลักฐานนั้นสงใหหนวย
ตามสายสงกําลังทราบจนถึง กรมพลาธิการทหารบก ลวงหนากอนการปฏิบัติภารกิจ  1 เดือน  
              16.2.2  กรมพลาธิการทหารบก  เก็บสําเนาหลักฐานอนุมัติไวเพื่อตรวจสอบ
การเบิกจาย  
       16.3   ความตองการที่หนวยถือเครดิตอนุมัติแลว  
   16.3.1  หนวยที่มีอํานาจอนุมัติสําเนาหลักฐานนั้น  สงกลับตามสายการ
บังคับบัญชาจนถึงหนวยที่เสนอความตองการ   และสําเนาหลักฐานนั้นสงใหหนวยตามสายสงกําลัง
ทราบจนถึงกรมพลาธิการทหารบก ลวงหนากอนปฏิบัติภารกิจ  1  เดือน  
               16.3.2    กรมพลาธิการทหารบก  เก็บสําเนาหลักฐานอนุมัติไวเพื่อตรวจสอบ
การเบิกจาย 
       16.4   ทางเดินหลักฐานอนุมัติ ตามผนวก ข. 
  16.5  หนวยรวบรวมความต องการ  เมื ่อได ร ับอนุม ัต ิความตองการจาก
กองทัพบกเปนวงเงินงบประมาณแลวใหปรับความตองการและจัดทําแผนการใชพรอมกับโอน
งบประมาณใหกรมพลาธิการทหารบกดําเนินการ 

 
หมวดที่ 3 
การจัดหา 

 
 ขอ 17   การจัดซื้อ  
  17.1  กรมพลาธิการทหารบก มีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อส่ิงอุปกรณประเภท 3 สาย
พลาธิการ เพื่อใชราชการในกองทัพบก  
         17.2  หนวยที่ไดรับเครดิตน้ํามันตามแผนงานหรือโครงการตาง ๆ ในรูปของ
วงเงินตามงบประมาณของหนวย   ใหจัดทํารายละเอียดแผนการใชพรอมกับโอนงบประมาณให        
กรมพลาธิการทหารบกเพื่อจัดทําและอนุมตัิแผนจัดหาโดยดวน  
         17.3  การจัดซื้อในทองถ่ินของหนวยสนับสนุนทั่วไป  หนวยสนับสนุนโดยตรง 
และหนวยใช ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีจําเปนเรงดวนและไดรับอนุมัติเปนราย ๆ ไป เทานั้น  
         17.4  การดําเนินการจัดซื้อ ใหปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของทาง
ราชการที่ใชบังคับเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้ออยูในเวลานั้นทุกประการ  
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  ขอ 18   การแลกเปล่ียน  
          ในกรณีที่กองทัพบกมีส่ิงอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการ  บางรายการหมด
ความตองการ  ลาสมัย  หรือไดรับอนุมัติใหจําหนายเพราะเสื่อมคุณภาพ  ใหกรมพลาธิการทหารบก
ดําเนินการแลกเปลี่ยนกับสวนราชการอื่น ๆ  องคการรัฐวิสาหกิจ  เอกชน  บริษัท  หางราน โดยถือ
ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบ  ขอบังคับ  และคําสั่ง  ของทางราชการวาดวยการนี้              
ทุกประการ  เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ  ตามที่กองทัพบกตองการ  

 ขอ 19 การรับความชวยเหลือ  
          ใหปฏิบัติตามขอตกลงระหวางกองทัพบกกับองคการหรือตัวแทนของประเทศที่ให
ความชวยเหลือนั้น ๆ  
 ขอ 20   การเบิก  
         20.1 การเบิกของหนวยใช  
   20.1.1  หนวยใชที่เปนหนวยในการเบิก  คือ หนวยที่มีอัตราน้ํามันประเภท 1 
หรือไดรับอนุมัติเครดิตน้ํามันประเภท 2  หรือมีน้ํามันตามอัตราพิกัด  
   20.1.2  การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตราหรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ  
ใหนํายานพาหนะนั้นๆ ไปขอเติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงโดยใช 
ทบ.465 - 320   ตามผนวก ค. เปนหลักฐานการเบิก  
               20.1.3  การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิงตามอัตรา หรือเครดิตเพื่อเติมยานพาหนะ
หรือยุทโธปกรณ ซ่ึงไมสามารถนําไปเติมน้ํามันได ใหใชภาชนะบรรจุตามอัตราของหนวยไปขอรับ
น้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรง โดยใช ทบ.465 - 320 ตามผนวก ค. เปนหลักฐาน
การเบิก   
                         20.1.4  การเบิกน้ํามันอุปกรณ ใหทําการเบิกรับจากหนวยสนับสนุน
โดยตรงเปนคราว ๆไป ไมเกินอัตราหรือเกณฑจายที่กําหนด โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 -006 ตาม
ผนวก ง. 
               20.1.5  การเบิกน้ํามันตามอัตราพิกัด ใหเบิกในกรณีที่ไดรับยานพาหนะมา
ใหม โดยใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 -006  จากหนวยสนับสนุนโดยตรง  
               20.1.6  หนวยใชที่ไมสามารถนํายานพาหนะมาเติมหรือไมสามารถนําภาชนะ
บรรจุน้ํามันมารับน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรงได เนื่องจากระยะทางหางไกลหรือ
สาเหตุอ่ืนที่หนวยสนับสนุนโดยตรงเห็นวาเปนเหตุสมควร รวมทั้งหนวยใชที่อยูในกรุงเทพและจังหวัด
ใกลเคียงที่รับการสนับสนุนโดยตรงจากกรมพลาธิการทหารบก ใหเบิกรับสิ่งอุปกรณประเภท 3 สาย 
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พลาธิการตามอัตราและเครดิตของตน ไปทําการเก็บรักษาและแจกจาย ณ ที่ตั้งหนวย โดยใชหลักฐานการเบิก 
ทบ.400 -006 และใหเบิกไดไมเกินขีดความสามารถในการเก็บรักษาของหนวย    มิใหฝากไวที่หนวยจาย 
             20.2  การเบิกของหนวยสนับสนุนโดยตรง  
               20.2.1  หนวยสนับสนุนโดยตรงตองทําการสอบทานระดับน้ํามันในความ
รับผิดชอบเปนประจําทุกรอบหนึ่งเดือนเปนอยางนอย  ถาปรากฏวายอดสุทธิของน้ํามันในระดับชนิดใด  
มีจํานวนเทากับหรือต่ํากวาจุดเบิก  จะตองเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับทันที  
            20.2.2  การจายระหวางหนวยสนับสนุนทั่วไป หรือกรมพลาธิการ
ทหารบก กับหนวยสนับสนุนโดยตรงนั้น ใชวิธีการจายถึงหนวยเปนหลัก โดยใชหลักฐานการเบิก 
ทบ.400 - 007 ตามผนวก จ. 
              20.2.3  การจายระหวางหนวยสนับสนุนทั่วไปหรือกรมพลาธิการทหารบก 
กับหนวยสนับสนุนโดยตรงนั้น ถาใชวิธีจาย ณ ตําบลสงกําลัง ใหใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 006  
               20.2.4   ในการเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับนั้น จะตองแนบบัญชีแสดง
รายการจายน้ํามันในระดับ ทบ. 465 - 322  ตามผนวก ฉ. เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ  
        20.3  การเบิกของหนวยสนับสนุนทั่วไป  
               20.3.1  หนวยสนับสนุนทั่วไปจะตองทําการสอบทานระดับน้ํามันในความ
รับผิดชอบเปนประจําทุกรอบหนึ่งเดือนเปนอยางนอย  ถาปรากฏวายอดสุทธิของน้ํามันในระดับชนิดใด  
มีจํานวนเทากับหรือต่ํากวาจุดเบิก  จะตองเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับทันที  
   20.3.2  ในกรณีที่ไดรับหลักฐานการเบิกจากหนวยสนับสนุนโดยตรงและ
พิจารณาเห็นวาไมเปนการเหมาะสมที่จะจายจากเกณฑสะสมในคลัง   ใหรวบรวมความตองการในการ
เบิก โดยทําหลักฐานการเบิกขึ้นใหมจากขอมูลในหลักฐานการเบิกเดิม กับใหบงไวดวยวาตองการจะให
สงน้ํามันตามหลักฐานการเบิกนั้นไปยังหนวยใด                        
   20.3.3  การจายระหวางกรมพลาธิการทหารบก กับหนวยสนับสนุนทั่วไป 
จะใชวิธีจายถึงหนวยเปนหลัก ดังนั้นในการเบิกจึงใหใชหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007                  
  20.4   การเบิกเรงดวน ในกรณีฉุกเฉินมีความจําเปนตองขอรับน้ํามันอยางเรงดวน 
หรือเปนน้ํามันสําหรับงานพิเศษที่ไมสามารถใชการเบิกตามวิธีธรรมดาได ใหหนวยเบิกทําการเบิก
เรงดวนโดยเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุดตอหนวยจาย โดยแจงชนิดน้ํามัน  จํานวนที่ตองการ  สถานที่
ตองการใหจัดสง  วัน  เวลาที่ตองการและขาวสารจําเปนอื่น ๆ ใหหนวยจายทราบ  
  ขอ 21   การสอบทานและการหาจํานวนเบิก  เพื่อเบิกทดแทนใหเต็มระดับน้ํามันนั้น ใหใช
หลักเกณฑดังตอไปนี้.-  
                        21.1 เกณฑเบิก   =  เกณฑสะสม  +  เวลาในการเบิกและสง  
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         21.2   เกณฑสะสม =  ระดับปลอดภัย + ระดับปฏิบัติการ  
                   21.3   จุดเบิก          =  ระดับปลอดภัย + เวลาในการเบิกและสง  
             21.4   ยอดสุทธิ      =  ยอดคงคลัง + ยอดคางรับ - ยอดคางจาย  
             21.5   จํานวนเบิก   =  เกณฑเบิก - ยอดสุทธิ  

 ขอ 22   การยืม  
        22.1  ในกรณีที่หนวยใชมีความจําเปนตองใชน้ํามันเพื่อปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง
ตามอนุมัติหลักการจากกองทัพบก และไดรายงานเสนอความตองการน้ํามันตามสายการบังคับบัญชาไปแลวแต
ยังไมไดรับอนุมัติ  ใหยืมน้ํามันจากหนวยสนับสนุนโดยตรงไปใชราชการตามความจําเปนกอน โดยปฏิบัติ
ดังนี้.-  
           22.1.1  ทํารายงานขออนุมัติยืมตอผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรงนั้น 
โดยแนบสําเนาอนุมัติหลักการจากกองทัพบก , สําเนาแผนการใช ,   สําเนาการรายงานเสนอความ
ตองการพรอมดวยบัญชีแสดงรายละเอียดการเสนอความตองการน้ํามันที่ไดเสนอความตองการไปแลว  
             22.1.2   เมื่อผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรงพิจารณาเห็นวามีความจําเปน 
และการเสนอความตองการที่รายงานไปตามสายการบังคับบัญชานั้นเหมาะสม จะใหยืมไดไมเกิน 2 ใน 3  
ของจํานวนที่ไดเสนอความตองการไว                  
   22.1.3   เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหดําเนินการเบิกตามขอ 20.1      
        22.1.4   เมื่อหนวยไดรับทราบอนุมัติตามที่ไดเสนอความตองการไปนั้นแลว 
ใหสงหลักฐานอนุมัตินั้นใหแกหนวยสนับสนุนโดยตรงทราบทันที เพื่อหักจํานวนยืมออกจากเครดิต
เพื่อเปนการปลดเปลื้องการยืมตอไป  
        22.2  ในกรณีที่หนวยสนับสนุนโดยตรงเกิดการขาดแคลนน้ํามันในระดับ 
เนื่องจากการสงกําลังจากหนวยสนับสนุนเกิดขัดของไมไดรับน้ํามันตามที่กําหนดหรือเกิดสถานการณ
ที่ทําใหความตองการใชน้ํามันเพิ่มมากขึ้นอยางผิดปกติ  หนวยสนับสนุนโดยตรงนั้นอาจขอยืมน้ํามัน
จากหนวยสนับสนุนโดยตรงอื่นที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อนํามาแจกจายแกหนวยใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง  กรรมวิธีในการยืมใหปฏิบัติดังนี้.- 
   22.2.1  ใหผูบังคับหนวยทําหนังสือขอยืมถึงหนวยใหยืมเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  เมื่ออนุมัติแลวก็ถือหนังสือฉบับนั้นเปนหลักฐานในการยืมตอไป  
              22.2.2  เจาหนาที่นํ้ามันของหนวยยืมและหนวยใหยืมทําความตกลงกันใน
เร่ืองการรับสงน้ํามันในทางเหมาะสมตามควรแกกรณี  
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              22.2.3  เมื่อหนวยยืมทําการเบิกน้ํามันทดแทนระดับในงวดตอไป  ใหแยก
หลักฐานการเบิกเปน 2 ชุด  ชุดหนึ่งเบิกเพื่อใชหนี้การยืม โดยบงไวในหลักฐานการเบิกวาใหหนวยจาย
สงน้ํามันใหแกหนวยใหยืม   สวนหลักฐานการเบิกอีกชุดหนึ่งเปนการเบิกน้ํามันสวนที่เหลือของหนวย  
                22.3  การยืมน้ํามันระหวางหนวยราชการในกองทัพบกกับหนวยราชการนอก
กองทัพบก ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางกองทัพบกกับหนวยราชการนั้น ๆ  

 ขอ 23 การจัดหาดวยวิธีการอื่น ๆ  นอกจากที่กลาวแลวนี้ ใหปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
และคําสั่งของทางราชการที่กําหนดไว 

 

หมวดที่ 4 
การเก็บรักษา 

 
        ขอ 24   การกําหนดและควบคุมปริมาณการเก็บรักษา  
  24 .1  ส่ิงอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการที่หนวยตาง ๆ  จะตองทําการเก็บรักษา คือ 
น้ํามันประเภท  3      
  24.2  น้ํามันระดับปฏิบัติการ ระดับปลอดภัย และน้ํามันสํารองนั้น กองทัพบก
เปนผูกําหนดใหแกคลังน้ํามันของหนวยเปนวันสงกําลัง และ/หรือปริมาณน้ํามันแตละชนิด  
  24.3  หากหนวยที่มีระดับ  มีขอมูลการใชน้ํามันอยางเพียงพอ และเห็นวาปริมาณ
น้ํามันในระดับที่กําหนดไวนั้นไมเหมาะสม ใหรายงานเสนอตามสายการบังคับบัญชาเพื่อขอปรับปรุง
แกไขได  โดยแสดงหลักฐานการสอบทานปริมาณที่ใชจริงของน้ํามันแตละชนิดในรอบ 1 ปที่ผานมา 
นํามาหาปริมาณเฉลี่ยสําหรับ 1 วันสงกําลัง เพื่อเปนปจจัยคํานวณปริมาณน้ํามันตามวันสงกําลังที่
กําหนด  
  24.4 ใหหนวยที่มีระดับเปนผูกําหนดเวลาในการเบิกและสง จากผลเฉลี่ยของ
เวลาที่ใชจริงในการเบิกและรับสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ ตามหลักฐานการเบิกทั้งหมดใน
รอบ 1 ปที่ผานมา แลวรายงานใหหนวยสนับสนุนทราบ  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเสนอให
กองทัพบกออกเปนคําสั่งถือปฏิบัติตอไป และใหมีการสอบทานเพื่อเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม ทุกรอบ
ปงบประมาณ  โดยพิจารณากําหนดใหมีหวงเวลาในการเบิกและสงนอยที่สุด 
  24.5 เมื่อหนวยที่มีระดับไดจายน้ํามันระดับปฏิบัติการไปจนหมด เนื่องจาก
เหตุขัดของในการสงกําลัง หรือความตองการใชน้ํามันเพิ่มขึ้นอยางคาดไมถึง หรือกรณีฉุกเฉิน หาก
จําเปนตองจายน้ํามันระดับปลอดภัยเพื่อแกไขปญหาดังกลาวแลว ใหหนวยรายงานการใชตามสายการ
บังคับบัญชาและสายการสงกําลังทันที 
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  24.6  หนวยที่มีน้ํามันสํารองตามที่กองทัพบก หรือหนวยเหนือกําหนด เมื่อจาย
น้ํามันสํารองออกไปแลว ตองรายงานใหกองทัพบกหรือหนวยเหนือซ่ึงเปนผูกําหนดนั้นทราบทันทีโดย
ทางเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด เวนน้ํามันสํารองสงครามจะจายไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบัญชาการ-
ทหารบก  
  24.7  หนวยที่เก็บรักษาน้ํามันนอกเกณฑสะสม ใหปฏิบัติตามขอตกลงระหวาง
หนวยที่วางน้ํามันไวกับหนวยเก็บรักษาแลวแตกรณี  
  24.8  หนวยซ่ึงมีน้ํามันตามอัตราพิกัด ตองเก็บน้ํามันตามอัตราพิกัดตามปริมาณที่
กําหนดไวในถังเชื้อเพลิงของยานยนตทุกคันและยุทโธปกรณที่มีอยูในหนวย  รวมทั้งถังอะไหลตาม
อัตราของยานยนต  และในภาชนะบรรจุน้ํามันในอัตราของหนวย  เพื่อใหยานพาหนะและยุทโธปกรณ
นั้นๆ  พรอมที่จะออกปฏิบัติการไดทันทีเมื่อไดรับคําสั่ง เมื่อไดใชน้ํามันตามอัตราพิกัดนั้นไปในงานใด
แลว ใหเบิกน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตสําหรับงานนั้นๆมาเติมใหเต็มตามเดิม  
  24.9  ในกรณีที่หนวยใชไดเบิกรับน้ํามันตามอัตราหรือเครดิตไปเพื่อทําการจาย 
ณ ที่ตั้งของหนวย หากปรากฎวามีน้ํามันเหลือใช  หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาตามอัตรา หรือส้ินสุดงาน
ตามเครดิตแลว ใหปฏิบัติดังนี้.-  
   24.9.1  หนวยใช นําน้ํามันสวนที่เหลือทั้งหมดสงคืนหนวยสนับสนุนทันที 
หามนําฝากไวที่หนวยสนับสนุน  
   24.9.2  หนวยสนับสนุนเมื่อไดรับการสงคืนแลวใหรายงานตามสายการ   
สงกําลังจนถึงกองทัพบก และใหถือวาน้ํามันจํานวนนั้นเปนน้ํามันนอกเกณฑสะสมของหนวยสนับสนุน
นั้น  
   24.9.3  กรมพลาธิการทหารบก เมื่อไดรับรายงานแลว ใหคุมเปนยอด
น้ํามันในเกณฑสะสมของกองทัพบก เพื่อส่ังจายทดแทนระดับตอไป  
  24.10  น้ํามันที่จัดซื้อดวยเงินงบประมาณของกองทัพบก ใหถือเปนน้ํามันในเกณฑ
สะสมของกองทัพบกทั้งสิ้น เวนแตกองทัพบกจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น  
 ขอ 25   การฝากและการถอนน้ํามัน  
         25.1  การฝากระหวางหนวยของกองทัพบก  
   25.1.1  หนวยที่จะฝากน้ํามันไดจะตองเปนหนวยที่กองทัพบกกําหนดใหมี
น้ํามันเกณฑสะสมเทานั้น  
   25.1.2  ผูบังคับหนวยฝายฝากทําใบฝาก ทบ.465 - 311   ตามผนวก ช.  
เสนอหนวยรับฝาก เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงใหนําน้ํามันไปฝากได  
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   25.1.3  หนวยรับฝากตองรับผิดชอบในการเก็บรักษาน้ํามันที่รับฝากนั้นและ
ถือเปนน้ํามันนอกเกณฑสะสมของหนวย  
   25.1.4   หนวยฝากรับผิดชอบในการแจกจายหรือการถอน และถือเปน
น้ํามันเกณฑสะสมของหนวยฝาก  
   25.1.5   รายละเอียดในการฝาก การสั่งจายและการถอน ใหหนวยฝากและ
หนวยรับฝากทําความตกลงกันตามที่เห็นสมควร   
  25.2   การฝากหนวยนอกกองทัพบก ใหปฏิบัติตามขอตกลงระหวางกองทัพบก 
กับหนวยหรือองคการนั้น ๆ แลวแตกรณี   น้ํามันที่ฝากนั้นใหถือเปนน้ํามันเกณฑสะสมของหนวยฝาก  
  25.3   การถอนน้ํามันฝาก  เมื่อหนวยฝากตองการถอนน้ํามันที่ฝากไว  ใหทําใบถอน        
ทบ.465 - 323   ตามผนวก ซ . เสนอหนวยรับฝากเพื่อขอรับน้ํามัน  
    ขอ 26 แบบของการเก็บรักษา   การเก็บรักษาสิ่งอุปกรณประเภท 3 แบงออกเปน 4 แบบ 
คือ 
  26.1 การเก็บรักษาน้ํามันในถังขนาดใหญ  
  26.2  การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ  
  26.3  การเก็บรักษากาซเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ 
  26.4   การเก็บรักษาน้ํามันอุปกรณที่บรรจุภาชนะ 
     ขอ 27    การวัดปริมาณน้ํามันในถังขนาดใหญเพื่อปรับบัญชีประจําเดือน  
  27.1  ใหผูบังคับหนวยที่รับผิดชอบสถานีคลังน้ํามันตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
วัดปริมาณน้ํามันประจําเดือนขึ้น 3 นาย  ประกอบดวย  นายทหารสัญญาบัตร อยางนอย 2 นาย  
  27.2   ใหหัวหนาสถานีคลังน้ํามันจัดการวัดปริมาณน้ํามันประจําเดือนภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการ ตามขอ 27.1 เปนประจําทุกเดือน  โดยใหทําการวัดในวันเปดทําการวันแรก
ของเดือนถัดไป  
  27.3 น้ํามันที่สูญเสียเนื่องจากการระเหยหายในระหวางเดือนตามผลของการวัด
ปริมาณใหผูบังคับหนวยที่รับผิดชอบสถานีคลังน้ํามันปรับยอดบัญชี โดยตัดยอดระเหยหายจริงออก  
ใหตรงกับยอดน้ํามันที่มีจริงตามผลการวัด แลวรายงานตามสายสงกําลัง  เพื่อเปนหลักฐานในการเบิก
ทดแทน  
  27.4  สวนน้ํ ามันที่ สูญเสีย เกินเกณฑที่กองทัพบกกําหนด   ใหทําการตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนและรายงานขออนุมัติจําหนาย โดยปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการ
จําหนายที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น  
 
 



                                                 20 

  27.5   เกณฑการสูญเสียเนื่องจากการระเหยหายของน้ํามันตามปกติ ที่ยอมใหปรับ
บัญชีไดโดยไมตองขออนุมัติจําหนาย  
                   27.5.1  น้ํามันแกสโซลีนยานยนตและน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน ไมเกิน
รอยละ 1.00  ตอเดือน 
   27.5.2  น้ํามันเชื้อเพลิงอื่นๆ  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
เครื่องยนตไอพน  เปนตน ไมเกินรอยละ 0.50 ตอเดือน  
   27.5.3  น้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่เก็บในถังเก็บ ซ่ึงใชประกอบเครื่องสูบ
ถายน้ํามันประจําที่  ณ  สถานีคลังน้ํามัน  ไมเกินรอยละ 0.25 ตอเดือน  
                        27.5.4  เกณฑตามขอ 27.5.1,  27.5.2  และ 27.5.3  คํานวณจากผลรวมของ
ยอดน้ํามันแตละชนิดที่เหลือตนเดือน กับยอดรับในรอบเดือน  
                         27.5.5  รายละเอียดในการคิดเกณฑการระเหยหาย  ใหแสดงการคํานวณลงใน
บัญชีสรุปยอดน้ํามันในถังขนาดใหญประจําเดือน ทบ.465 - 324   ตามผนวก ฌ.  
                  27.6  การดําเนินการตอน้ํามันที่สูญเสียเนื่องจากการระเหยหายในระหวางเดือน
จากผลการวัดตามขอ 27.3  และ 27.4  ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน นับจากวันที่วัดปริมาณ
น้ํามันตามขอ 27.2  และใหคณะกรรมการควบคุมการวัดปริมาณน้ํามันประจําเดือน ลงนามรับรองใน
บัญชีคุมไวเปนหลักฐาน     

 ขอ 28  น้ํามันท่ีบรรจุภาชนะสําหรับหนวยสงกําลัง  ตองจัดใหมีการตรวจนับสอบบัญชี
แบบสมบูรณ ปละ 1 คร้ัง โดยตัดยอดในสิ้นเดือนกันยายน และรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ป 
ตามสายการสงกําลังจนถึงกองทัพบก  โดยใหผูบังคับบัญชาของหนวยที่มีส่ิงอุปกรณประเภท 3 สาย
พลาธิการอยูในความครอบครองทําการตั้งกรรมการประกอบ ดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย                
3 นาย ระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีใหเปนไปตามกรมพลาธิการทหารบกกําหนด  สวนน้าํมนัที่
เก็บรักษาในถังขนาดใหญใหปฏิบัติตามการวัดปริมาณน้ํามันในถังขนาดใหญเพื่อปรับบัญชีประจาํเดอืน 
         ขอ  29 จัดใหมีการตักตัวอยางน้ํามันของหนวยสงกําลังเพื่อสงใหหนวยทดสอบ  ทําการ
ทดสอบคุณภาพน้ํามันทันทีเมื่อสงสัยวาน้ํามันนั้นจะเสื่อมคุณภาพหรือตักตามอายุของการเก็บรักษา 
ดังนี้.-  
             29.1 น้ํามันเชื้อเพลิงไอพนที่เก็บในถังขนาดใหญทุกรอบ 1 เดือนและที่เก็บใน
ภาชนะบรรจุ ทุกรอบ 3 เดือน 
  29.2  น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานที่เก็บในถังเก็บขนาดใหญทุกรอบ 2 เดือน และที่
เก็บในภาชนะบรรจุทุกรอบ 3 เดือน  
  29.3  น้ํามันแกสโซลีนรถยนตทุกรอบ 6 เดือน  
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  29.4  น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด และน้ํามันเตา ทุกรอบ 6 เดือน  
  29.5   น้ํามันอุปกรณภาคพื้นดินทุกชนิดทุกรอบ 12 เดือน เวนน้ํามันอุปกรณ
อากาศยานใหตรวจสอบจากวันหมดอายุ 
  29.6  วิธีปฏิบัติในการตักตัวอยางและการทดสอบ ใหเปนไปตามที่กรมพลาธิการ
ทหารบกกําหนด  
  ขอ  30 น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานทุกชนิดที่มีอายุในการเก็บรักษาถึงกําหนดที่ตองตัก
ตัวอยางไปทดสอบคุณภาพแลว หามนําไปใชราชการจนกวาจะไดตักตัวอยางไปทดสอบและทราบผล
การทดสอบคุณภาพแลว  
 ขอ 31   วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาใหเปนไปตามที่ กรมพลาธิการทหารบกกําหนด 
 

หมวดที่ 5 
การเบิกจาย 

 
  ขอ 32 อํานาจการสั่งจาย  
  32.1 ผูบังคับหนวยใช มีอํานาจสั่งจายน้ํามันประเภท 1 และน้ํามันประเภท 2  
ตามอัตราหรือเครดิตของหนวยเพื่อใชราชการภายในหนวย  
  32.2 ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรง มีอํานาจสั่งจายน้ํามันในระดับใหแก
หนวยใชที่รับการสนับสนุน โดยใหเปนไปตามอัตราหรือเครดิตของหนวยใช  
  32.3  ผูบังคับหนวยสนับสนุนทั่วไป มีอํานาจสั่งจายน้ํามันในระดับใหแกหนวย 
สนับสนุนโดยตรง เพื่อทดแทนระดับที่หนวยสนับสนุนโดยตรงไดแจกจายใหแกหนวยใชไปแลว  
  32.4  เจากรมพลาธิการทหารบก  มีอํานาจสั่งจายน้ํามันในระดับใหแกหนวย
สนับสนุนทั่วไป  หนวยสนับสนุนโดยตรง เพื่อทดแทนระดับที่หนวยไดแจกจายไปแลว และมีอํานาจ
ส่ังจายในกรณีที่มีฐานะเปนผูบังคับหนวยสนับสนุนทั่วไป ผูบังคับหนวยสนับสนุนโดยตรงและผูบังคับ
หนวยใช 
  32.5 ผูบังคับหนวยใดที่มีน้ํามันสํารองอยูในครอบครองและเปนเจาของน้ํามันตาม
อัตราหรือเครดิตนั้น ใหมีอํานาจสั่งจายน้ํามันสํารองนั้นตามหลักเกณฑที่กองทัพบกหรือหนวยเหนือ
กําหนด  
  32.6  ผูบังคับหนวยใดมีน้ํามันนอกเกณฑสะสมอยูในครอบครอง  ไมมีอํานาจในการ
ส่ังจายน้ํามันนอกเกณฑสะสมนั้น   การสั่งจายน้ํามันนอกเกณฑสะสมใหอยูในอํานาจของผูบังคับหนวย   
ที่เปนเจาของน้ํามันนั้น 
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 ขอ 33 หลักเกณฑในการเบิกจายน้ํามัน  
  33.1 น้ํามันประเภท 1  ใหเบิกจายตามอัตราที่กองทัพบกกําหนด  
  33.2  น้ํามันประเภท 2   ใหเบิกจายไดตามเครดิตที่กองทัพบกกําหนดหรือตามที่
ไดรับอนุมัติความตองการของแตละงาน หรือตามที่ไดรับอนุมัติความตองการจากกองทัพบก 
  33.3  การเบิกน้ํามันประเภท 2  ของหนวยใชในกรณีฉุกเฉินโดยใชหลักฐานการเบิก  
ทบ.400 - 006 ใหแนบบัญชีแสดงรายละเอียด ประกอบหลักฐานการเบิกโดยอนโุลม  
  33.4   น้ํามันประเภท 3   
   33.4.1  น้ํามันตามอัตราพิกัดในยามปกติใหเบิกจายไดเฉพาะสําหรับเติม            
เต็มถังยานยนต ทุกคัน และยุทโธปกรณที่มีอยูในหนวยเทานั้น โดยใหแจงชนิด จํานวน ขนาด หมายเลข
ทะเบียน  ความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงประจํายานยนตและยุทโธปกรณนั้นๆ  เวน  น้ํามันตามอัตราพิกดั
สําหรับเติมเต็มถังอะไหลตามอัตรายานยนตของหนวยและภาชนะบรรจุน้ํามันในอัตราของหนวยใน
ระดับกองพลขึ้นไป  ใหเบิกไดเมื่อมีคําสั่งยุทธการหรือคําสั่งกองทัพบก  
                        33.4.2  น้ํามันตามระดับ ใหเบิกจายตามวงรอบการสอบทาน เมื่อถึงจุดเบิก     
  ขอ 34   หลักเกณฑในการเบิกจายน้ํามันบางประเภท  
  34.1 น้ํามันสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาตามอัตราของหนวยกําลังรบที่กองทัพบก 
มิไดออกคาํสั่งใชงานเปนการประจํา  แตตองใชเพื่อทําการฝก ใหใชน้ํามันสําหรับงานฝกศึกษา  
       34.2   น้ํามันลองเครื่อง ใหเบิกจายทําการลองเครื่องเปนประจําสัปดาหตามเครดิต
ที่ไดรับ  เวน กรณียานยนตหรือเครื่องจักรกลที่อยูในลักษณะดังตอไปนี้ในสัปดาหนั้นใหงดเบิก คือ  
   34.2.1  ไดนําออกใชงานเปนระยะทางตั้งแต 40 กม.ขึ้นไป  
   34.2.2  ไดใชงานอยูกับที่เปนระยะเวลาตั้งแต 1 ชม.ขึ้นไป  
   34.2.3  ไดทําการสงซอมตั้งแตขั้น 3 ขึ้นไป  
  34.3  น้ํามันอุปกรณสําหรับการปรนนิบัติบํารุงประจําวันและประจําสัปดาหให
เบิกจายตามสวนสัมพันธของน้ํามันเชื้อเพลิง ตามเกณฑจายที่กองทัพบกกําหนด  
         34.4   น้ํามันอุปกรณสําหรับการปรนนิบัติบํารุงตามขั้นตอนของการใชงานหรือ
ตามระยะเวลา ใหเบิกจายตามเกณฑจายที่กองทัพบกกําหนด โดยใหสงรายละเอียดประกอบการเบิก 
ดังนี้.- 
   34.4.1  จํานวน ขนาด ชนิด หมายเลขของยานยนตและเครื่องจักรกล  
   34.4.2  ตัวเลขบันทึกระยะทางหรือระยะเวลาหลังจากการปรนนิบัติบํารุง
คร้ังกอนจนถึงเกณฑการปรนนิบัติบํารุงครั้งนี้  
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  34.5  น้ํามันสําหรับการซอมบํารุงตั้งแตขั้นสนับสนุนโดยตรงขึ้นไป ใหหนวยที่มี
หนาที่ทําการซอมเบิกจายตามเครดิต หรืองบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป  
  34.6  น้ํามันฝกขับรถ  ใหเบิกจายไดไมเกินเครดิตที่กองทัพบกกําหนดตาม
หลักเกณฑตอไปนี้ 
   34.6.1  เบิกจายตามเกณฑจายที่กองทัพบกกําหนด  
   34.6.2  ใหเบิกน้ํามันเพื่อฝกพลขับใหเต็มตามอัตราของหนวยได  ถึงแมรถ
จะยังขาดอัตรา  
   34.6.3  พลขับคนหนึ่งใหฝกขับไดเฉพาะรถแตละประเภทที่ตนจะตอง
ประจําตามอัตราเทานั้น          
   34.6.4  ผูที่มีหนาที่ตองขับรถหรือรับผิดชอบรถหลายขนาด  ใหฝกขับได
ทุกขนาดที่ตนรับผิดชอบ                
   34.6.5  การฝกพลขับที่ เปนพลทหารกองประจําการหรือนายสิบกอง
ประจําการ  ใหฝกไดเฉพาะที่ขาดอัตรา และทดแทนผูที่ปลดเปนกองหนุนเทานั้น  
   34.6.6  นักเรียนทหาร  ใหฝกไดตามประเภทของยานยนตที่กําหนดไวใน
หลักสูตร และตามจํานวนนักเรียนที่ฝกจริง  
  34.7   น้ํามันฝกศึกษา  
              34.7.1  ใหเบิกจายเปนครั้งคราวเพื่อทําการฝกหรือเปดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่ไดรับอนุมัติ  
                    34.7.2   เบิกจายไดไมเกินเครดิตที่กองทัพบกกําหนด  ถาไมพอใหรายงาน
เสนอความตองการตามสายการบังคับบัญชาตามขอ 14  
   34.7.3  การเบิกจายใหแนบสําเนาคําสั่ง และผนวกประกอบคําสั่งการฝก 
ในครั้งนั้น ๆ ดวย                       
     ขอ 35   การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ณ สถานีจายน้ํามัน 
              35.1  หนวยสนับสนุนโดยตรง หรือหนวยใชที่เบิกรับน้ํามันไปทําการจัดตั้งสถานี
จายน้ํามันขึ้น เพื่อเติมน้ํามันใหแกยานพาหนะ หรือยุทโธปกรณที่ใชน้ํามันของหนวยใชในที่ตั้งนั้น  
  35.2  พลขับหรือเจาหนาที่ประจํายุทโธปกรณ นํารถหรือภาชนะบรรจุน้ํามันไป
เติมน้ํามัน ณ สถานีจายน้ํามัน โดยใชใบรับน้ํามันที่ผูบังคับหนวยใชหรือผูไดรับมอบอํานาจ เปนผูส่ัง
จายน้ํามันตามอัตราหรือเครดิต  เปนหลักฐานในการขอเติม โดยใหระบุประเภทของอัตรา หรือเครดิต
ลงไปในใบรับน้ํามันนั้นใหชัดเจน และใหผูรับลงนามรับไวเปนหลักฐานที่ดานหลังของใบรับน้ํามันนั้น ๆ 
และในบัญชีจายน้ํามันประจําวันของสถานีจายน้ํามัน  
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  35.3 เจาหนาที่ประจําสถานีจายน้ํามันตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองของ
ใบรับน้ํามันนั้น แลวจายน้ํามันเพื่อเติมยานพาหนะหรือยุทโธปกรณหรือภาชนะบรรจุที่มาขอรับและ
เก็บใบรับน้ํามันนั้นไวเปนหลักฐาน  
  35.4  กอนหมดเวลาทํางานของแตละวัน เจาหนาที่ประจําสถานีจายน้ํามัน 
รวบรวมใบรับน้ํามันซึ่งเปนหลักฐานการจายเหลานั้น สงมอบใหเจาหนาที่ควบคุมทางบัญชี เพื่อ
ดําเนินการทางบัญชีตอไป  
  35.5  การจายน้ํามันจากปมที่มีมาตรวัดบอกจํานวนการจาย ใหใชมาตรวัดนั้น 
เปนเครื่องควบคุมปริมาณการจาย และตองตรวจสอบความเที่ยงตรงอยูเสมอ    ถาเปนการจายจาก
เครื่องมือที่ไมมีมาตรวัดจํานวนจาย ใหใชความจุของถังที่มาขอรับหรือเครื่องตวงวัดที่เหมาะสม  เปน
เครื่องควบคุมปริมาณการจาย  
  35.6  ใหผูบังคับหนวยที่จัดตั้งสถานีจายน้ํามัน  ออกระเบียบปฏิบัติประจําของ
สถานีจายน้ํามันใหรัดกุมและเหมาะสม  
  ขอ  36   การจายน้ํามันจากถังขนาดใหญ  
  36.1  ถาการจายน้ํามันออกจากถังเก็บนั้นกระทําดวยเครื่องสูบถายที่มีมาตรวัด
ปริมาณการจาย ใหถือจํานวนที่ปรากฏตามมาตรวัดปริมาณการจายนั้นเปนจํานวนที่จายจริง  
  36.2   ถาการจายน้ํามันออกจากถังเก็บนั้นกระทําดวยอุปกรณ หรือเครื่องสูบถายที่
ไมมีมาตรวัดปริมาณการจาย ใหถือความจุของภาชนะที่รองรับหรือความจุของพาหนะบรรทุกที่รับ
น้ํามันนั้นเปนจํานวนที่จายจริง  
  36.3  รายละเอียดในการปฏิบัติการจายน้ํามันจากถังเก็บขนาดใหญทางเทคนิคให
เปนไปตามที่กรมพลาธิการทหารบกกําหนด 

 ขอ 37   กรรมวิธีในการปฏิบัติตอหลักฐานการเบิก 
  37.1  การจาย ณ ตําบลสงกําลัง  
   37.1.1  หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 006 ขึ้น 4  ฉบับ เสนอ
ฉบับที่ 1, 2 และ 3 (สีชมพู, สีฟา และสีเขียว) ใหหนวยจายและเก็บฉบับที่ 4 (สีขาว) ไวในแฟมรอเรื่อง  
   37.1.2  สวนบัญชีคุมของหนวยจาย  
     37.1.2.1  รับหลักฐานการเบิกแลวลงทะเบียนเอกสารจาย  
     37.1.2.2  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการเบิก  
โดยเฉพาะลายเซ็นผูมีสิทธิเบิก  
     37.1.2.3  ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของหนวยเบิก           
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     37.1.2.4  หากปรากฏความบกพรองของหลักฐานการเบิกที่หนวย
จายสามารถแกไขได ใหจัดการแกไขใหถูกตอง หากความบกพรองนั้นเปนสาระที่สําคัญมาก หนวยจาย
ไมสามารถที่จะแกไขได  ใหยกเลิกหลักฐานการเบิกและแจงใหหนวยเบิกทราบโดยทางเครื่องมือ
ส่ือสารที่เร็วที่สุด เพื่อใหหนวยเบิกสงหลักฐานการเบิกใหมใหถูกตอง  
     37.1.2.5  เมื่อดําเนินการอนุมัติจายแลวใหสงหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ 1 และ 2   ไปใหสวนเก็บรักษาและเก็บฉบับที่ 3   ไวในแฟมรอเรื่อง แลวแจงใหหนวยเบิกทราบ
การปฏิบัติโดยทางเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด  
     37.1.2.6  สวนบัญชีคุมของหนวยจาย เมื่อไดรับหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ 1   คืนจากสวนเก็บรักษาหลังจากไดจายน้ํามันใหหนวยรับไปแลว ใหสําเนารายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับ - จายจากหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 ลงในฉบับที่ 3  แลวสงฉบับที่ 3 ไปใหสวนเก็บรักษา และ
เก็บฉบับที่ 1  ไวเปนเอกสารจายของหนวยจาย  
   37.1.3  สวนเก็บรักษาของหนวยจาย  
     37.1.3.1 แจงขาวสารนัดหมายเวลาใหหนวยรับมารับน้ํามันตาม
หลักฐานการเบิกที่ไดรับจากสวนบัญชีคุม โดยทางเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด  
     37.1.3.2   เมื่อเจาหนาที่ของหนวยรับมารับน้ํามัน ใหตรวจสอบ
ลายเซ็นผูมีสิทธิรับมอบฉันทะใหรับสิ่งของตามหลักฐานการเบิกนั้น ๆ เมื่อถูกตองแลวจึงใหผูรับลงนาม
รับในหลักฐานการเบิกฉบับที่  1 และ 2  แลวมอบฉบับที่ 2  ใหผูรับนําไปพรอมกับน้ํามัน  และสงฉบับ
ที่ 1 คืนใหสวนบัญชีคุมเพื่อแลกเอาฉบับที่ 3 มาเก็บไวเปนหลักฐาน  
         37.1.4   หนวยรับ  
     37.1.4.1  ตั้งกรรมการตรวจรับเพื่อเตรียมรับน้ํามันและเมื่อไดรับแจง
จากสวนเก็บรักษาของหนวยจาย   ใหจัดเจาหนาที่ที่มีสิทธิรับน้ํามันพรอมดวยยานพาหนะไปรับน้ํามัน   
ที่หนวยจายตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยใหนําหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4  ไปตรวจสอบดวย  เมื่อได
ตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว ใหผูรับลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2  คืนหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ 1  ใหหนวยจายและนําน้ํามันที่ไดรับพรอมดวยหลักฐานการเบิกฉบับที่ 2 กลับมายังหนวย  
     37.1.4.2  ผูบังคับหนวยรับน้ํามัน  ตั้งกรรมการตรวจรับขึ้นอยางนอย 
3 นาย เปนนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย 2 นาย และตองไมเปนเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการเก็บรักษา
โดยตรง   เมื่อทําการตรวจรับแลวใหกรรมการรายงานการตรวจรับ ตอผูส่ังตั้งกรรมการ และมอบน้ํามัน
ใหกับเจาหนาที่เก็บรักษาไวตอไป   ในการตรวจรับจะตองนําหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4  มาตรวจสอบ
กับฉบับที่ 2 ดวย   หากจํานวนไมตรงกันใหบันทึกไวในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4   แลวใชหลักฐานการ
เบิกฉบับที่ 4   ประกอบรายงานผลการตรวจรับ 
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     37.1.4.3  สําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ - จายจากหลักฐานการ
เบิกฉบับที่ 2  ซ่ึงรับมาจากหนวยจายลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4  เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับ
เหนือขึ้นไปอีก 1 ช้ันทราบ  
     37.1.4.4  ทางเดินหลักฐานการเบิกตาม ผนวก ญ.  
   37.1.5  การจายดวยวิธีนี้  ใชสําหรับหนวยที่ตั้งอยูหางไกลจากหนวยจาย
ไมเกิน 50กิโลเมตร เวนแตจะไดตกลงกันเปนอยางอื่นเฉพาะราย  
  37.2   การจายถึงหนวย  
   37.2 .1  หนวยเบิกจัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007 ขึ้น 4 ฉบับ  สง
ฉบับที่ 1, 2 และ 3 (สีชมพู, สีฟา, สีเขียว) ไปใหหนวยจาย    และเก็บฉบับที่ 4 ไวในแฟมรอเรื่อง  
   37.2 .2  สวนบัญชีคุมของหนวยจาย  
     37.2.2.1 รับหลักฐานการเบิกแลวลงทะเบียนเอกสารจาย  
     37.2.2.2  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของหลักฐานการเบิก 
โดยเฉพาะลายเซ็นของผูมีสิทธิเบิก  
               37.2.2.3  ตรวจสอบอัตราหรือเครดิตของหนวยเบิก  
       37.2.2.4  หากปรากฏความบกพรองของหลักฐานการเบิกที่หนวย
จายสามารถแกไขได ใหจัดการแกไขใหถูกตอง   ถาความบกพรองนั้นเปนสาระที่สําคัญมาก หนวยจาย
ไมสามารถที่จะแกไขได ใหยกเลิกหลักฐานการเบิกนั้น แลวแจงใหหนวยเบิกทราบ โดยทางเครื่องมือ
ส่ือสารที่เร็วที่สุด เพื่อใหหนวยสงหลักฐานการเบิกใหมใหถูกตอง  
     37.2.2.5  เมื่อดําเนินการอนุมัติจายแลวใหสงหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ 1  และ 2  ไปใหสวนเก็บรักษา และเก็บฉบับที่ 3  ไวในแฟมรอเรื่อง   แลวแจงใหหนวยเบิกทราบการ
ปฏิบัติโดยทางเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด    
     37.2.2.6  เมื่อไดรับหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 คืนจากหนวยรับ
หลังจากที่หนวยไดรับน้ํามันเรียบรอยแลว ใหสําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ- จายลงในหลักฐานการเบิก
ฉบับที่ 3  แลวสงไปใหสวนเก็บรักษา  และสวนควบคุมทางบัญชีคงเก็บฉบับที่ 1 ไวเปนเอกสารจายของ
หนวยจาย  
   37.2 .3  สวนเก็บรักษาของหนวยจาย  
     37.2.3.1  ดําเนินการจัดสงน้ํามันตามหลักฐานการเบิกไปให
หนวยรับพรอมดวยหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2  ที่ไดรับมาจากสวนบัญชีคุมของหนวยจาย  โดย
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น  
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     37.2.3.2  การจัดสงผานทางบริษัทหรือองคการทางพาณิชยที่เปน
คูสัญญาซื้อขายน้ํามันกับกองทัพบก หรือการใชบริการขนสงของบริษัทหรือองคการทางพาณิชยนั้น ๆ 
ใหปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาหรือขอตกลงเปนครั้งคราวระหวางกองทัพบก กับบริษัทหรือองคการ
ทางพาณิชยนั้น ๆ  
     37.2.3.3  เมื่อไดสงมอบน้ํามันใหสํานักงานขนสงตนทางตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ หรือไดมอบหมายใหบริษัทหรือองคการทาง
พาณิชยทําการจายหรือขนสงใหแลว ตองแจงใหหนวยรับทราบถึงการปฏิบัตินั้นโดยทางเครื่องมือ
ส่ือสารที่เร็วที่สุด  
   37.2 .4  หนวยรับ   
     37.2.4.1  กรณีเปนการรับน้ํามันจากผูขายตามสัญญาการจัดซื้อของ
กองทัพบกใหปฏิบัติตามขอ  37.1.4.2    หากเปนการรับน้ํามันจากหนวยสนับสนุนภายในกองทัพบก  
หนวยสามารถใชคณะกรรมการตรวจรับประจําเดือนที่หนวยตั้งขึ้นโดยใหปฏิบัติตามขอ 37.1.4.2  
     37.2.4.2  สงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1  ซ่ึงกรรมการตรวจรับ และ
ผูรับของไดลงนามรับของเรียบรอยแลว คืนใหหนวยจาย และเก็บฉบับที่ 2  ไวเปนเอกสารรับ  
     37.2.4.3   สําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ - จายจากหลักฐานการ
เบิก ฉบับที่ 2 ลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4 เพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ช้ัน
ทราบ  
     37.2.4.4   เมื่อไดรับสิ่งอุปกรณจากสํานักงานขนสงปลายทางแลว 
ใหตอบรับไปยังหนวยจายโดยทางเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด  
     37.2.4.5   ทางเดินหลักฐานการเบิกตามผนวก ฎ . 
   37.2.5  การดําเนินการตอเอกสารในการขนสง ใหปฏิบัติตามระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้นทุกประการ เวนแตการจัดสงผานทาง
บริษัทหรือองคการทางพาณิชย ใหปฏิบัติตามขอตกลงเปนราย ๆ ไป  
   37.2.6  การจายดวยวิธีนี้ใชสําหรับหนวยรับที่ตั้งอยูหางไกลจากหนวยจาย
เกินกวา 50 กิโลเมตร เวนแตจะไดทําความตกลงกันเปนอยางอื่นเฉพาะราย          
   37.2.7  หนวยรับที่มีความประสงคจะขอรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิกจาก
หนวยจายที่สนับสนุนโดยใชยานพาหนะของหนวย   ใหผูบังคับหนวยสนับสนุนนั้น ๆ เปนผูพิจารณา
อนุมัติตามความเหมาะสม โดยใหผูบังคับหนวยเบิกจัดทําหลักฐานเปนหนังสือราชการ ขอรับน้ํามันตาม
หลักฐานการเบิก พรอมทั้งมอบฉันทะการรับน้ํามันโดยระบุยศ, ช่ือ และตําแหนง ของผูรับดวย  
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  37.3   การจายเรงดวน  
   ในกรณีที่หนวยสนับสนุนไดรับการเบิกเรงดวนตามขอ 20.4  หรือไดรับคาํสัง่
จากผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจสั่งจายเปนกรณีพิเศษอยางเรงดวน ก็ใหหนวยสนับสนุนนั้น ๆ ดําเนินการ       
จายตามการเบิก หรือตามคําสั่งนั้นๆ แลวแตกรณี โดยใหปฏิบัติดังนี้.-  
   37.3.1  สวนบัญชีคุมของหนวยจาย  
     37.3.1.1  จัดทําหลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007 ขึ้น 1 ชุด (4 ฉบับ) 
โดยใหเวนชื่อผูเบิกไว และใหถือขาวสารที่ไดรับทางเครื่องมือส่ือสารจากหนวยเบิก หรือคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาที่ส่ังการนั้นเปนหลักฐานประกอบหลักฐานการเบิก  
     37.3.1.2  ลงทะเบียนเอกสารจาย และเมื่อดําเนินการอนุมัติจายแลว
ใหสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1, 2  และ 4  ไปใหสวนเก็บรักษาเพื่อทําการจัดสง และเก็บฉบับที่ 3 ไว  
ในแฟมรอเรื่อง   
     37.3.1.3  กรรมวิธีในลําดับตอไป ใหดําเนินการเชนเดียวกับ       
ขอ 37.2.2 โดยอนุโลม  
   37.3.2  สวนเก็บรักษาของหนวยจาย  เมื่อไดรับหลักฐานการเบิกจากสวน
บัญชีคุมแลว ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 37.2.3 โดยอนุโลม  เวนแตหลักฐานการเบิกที่สงไปใหหนวย
รับพรอมกับน้ํามัน ใหสงไปทั้งฉบับที่ 1, 2 และ 4  
   37.3.3  หนวยรับเมื่อไดรับของพรอมดวยหลักฐานการเบิกจากหนวยจาย
แลว ใหดําเนินการเชนเดียวกับขอ 37.2.4  โดยอนุโลม และใหผูเบิกลงนามในหลักฐานการเบิกทั้ง          
3 ฉบับ  แตถาหนวยรับนั้นไมใชหนวยเบิก ใหแจงการรับใหหนวยเบิกทราบโดยเครื่องมือส่ือสารที่เร็ว
ที่สุด แลวสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1, 2 และ 4  ไปใหหนวยเบิกเพื่อลงนามผูเบิก  
   37.3.4  หนวยเบิกที่ไมใชหนวยรับ เมื่อไดลงนามในหลักฐานการเบิกฉบับ
ที่ 1, 2 และ 4 แลว ใหสงฉบับที่ 1 คืนใหหนวยจาย สงฉบับที่ 2 ใหหนวยรับ และเก็บฉบับที่ 4 ไวเปน
หลักฐาน  
  37.4   การจายในกรณีที่หนวยสนับสนุนทั่วไปตองเบิกตอจากกรมพลาธิการ
ทหารบก  ตามขอ 20.3.2 ใหปฏิบัติดังนี้.-  
   37.4.1  หนวยสนับสนุนทั่วไป  
     37.4.1.1  จัดทําหลักฐานการเบิกขึ้นใหมอีก 1 ชุด (4 ฉบับ) โดย
อาศัยขอมูลตาง ๆ ตามหลักฐานการเบิกเดิมของหนวย และใหผูบังคับหนวยสนับสนุนทั่วไปเปนผูลง
ลายมือช่ือในหลักฐานการเบิกทั้ง 4  ฉบับ  เพื่อเบิกใหหนวยสนับสนุนโดยตรงที่เปนผูเบิกเดิม  การเบิกใช 
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หลักฐานการเบิก ทบ.400 - 007  โดยสง  ฉบับที่ 1, 2 และ 3 (สีชมพู, สีฟา, สีเขียว) ไปใหกรมพลาธิการ
ทหารบก  สวนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 4 (สีขาว) ใหเก็บไวในแฟมหลักฐานที่หนวยสนับสนุนทั่วไป  
     37.4.1.2  ใหสงหลักฐานการเบิกของหนวยเบิกเดิมฉบับที่ 3  (สีเขียว) 
คืนหนวยเบิกไป โดยใหหมายเหตุในหลักฐานการเบิกฉบับดังกลาวนั้นวา "ไดทําการเบิกตอไปยังกรม
พลาธิการทหารบกแลวเมื่อ.............ตามหลักฐานการเบิกของหนวยสนับสนุนทั่วไป ที่........ลง............."   
และใหหนวยสนับสนุนทั่วไปเก็บหลักฐานการเบิกเดิมฉบับที่ 1 และ 2 (สีชมพู, สีฟา)  ไวในแฟม
หลักฐาน  
   37.4.2  เมื่อกรมพลาธิการทหารบก ไดรับหลักฐานการเบิกตามขอ 37.4.1.1 
แลว ใหดําเนินกรรมวิธีการจายและจัดสงน้ํามันไปใหหนวยรับโดยตรงตามที่ผูเบิกบงไว พรอมกับสง
หลักฐานการเบิกฉบับที่ 1, 2 (สีชมพู, สีฟา)  ไปใหหนวยรับและแจงใหหนวยเบิกและหนวยรับน้ํามัน
ทราบลวงหนาโดยทางเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด  
   37.4.3  เมื่อหนวยสนับสนุนทั่วไปได รับขาวสารจากกรมพลาธิการ
ทหารบกตามขอ 37.4.2 แลว  ใหดําเนินการอนุมัติจายตอหลักฐานการเบิกชุดเดิมของหนวยเบิกฉบับที ่1 
และ 2 (สีชมพู, สีฟา) แลวสงคืนหลักฐานนั้นใหหนวยเบิก  
   37.4.4   หนวยรับ 
     37.4.4.1 เมื่อไดรับน้ํามันตามหลักฐานการเบิกแลวใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับขอ 37.2.4.1                    
     37.4.4.2  กรรมการตรวจรับตามขอ 37.4.4.1 และผูรับของลงลายมือ
ช่ือรับรองการตรวจรับ และการรับของในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2 (สีชมพู, สีฟา)  ทั้งชุดเดิม
ของหนวยที่ไดรับคืนมาจากหนวยสนับสนุนทั่วไปตามขอ 37.4.3   และชุดใหมของหนวยสนับสนุน
ทั่วไปฉบับที่ 1 และ 2  (สีชมพู, สีฟา)  ที่ไดรับจากกรมพลาธิการทหารบกพรอมกับน้ํามัน (รวม 2 ชุด    
4 ฉบับ)   
     37.4.4.3  ใหสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 (สีชมพู)  และฉบับที่ 3  
(สีเขียว) ของหนวยเบิก  และหลักฐานการเบิกฉบับที่ 2 (สีฟา) ของหนวยสนับสนุนทั่วไปสงคืนใหกับ
หนวยสนับสนุนทั่วไป สวนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 (สีชมพู) ของหนวยสนับสนุนทั่วไปนั้นใหสงคืน
ใหกรมพลาธิการทหารบก   และหนวยรับเก็บหลักฐานการเบิกฉบับที่ 2 (สีฟา) ที่หนวยจัดทําขึ้นไวเปน
หลักฐาน  
     37.4.4.4  ใหสําเนารายละเอียดเกี่ยวกับการรับ - จายและการอนุมัติ
หลักฐานการเบิกของหนวย ฉบับที่ 2 (สีฟา) ลงในฉบับที่ 4 (สีขาว) ที่เปนฉบับเดิมในแฟมหลักฐานของหนวย    
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เพื่อรายงานการรับน้ํามันใหกับผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป 1 ระดับทราบ   พรอมกับยืนยันการรับ
น้ํามันใหกรมพลาธิการทหารบกทราบโดยทางเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด  
     37.4.4.5  ทางเดินหลักฐานการเบิก ตามผนวก ฏ.  
  37.5   การจายน้ํามันในระดับของหนวยสนับสนุนทั่วไป ซ่ึงเก็บรักษาอยู ณ คลัง
ของหนวยอ่ืน ๆ ใหปฏิบัติดังนี้.-  
   37.5.1  เมื่อหนวยสนับสนุนทั่วไปไดรับหลักฐานการเบิกทบ.400 - 007 
จากหนวยรับการสนับสนุน และพิจารณาแลว เห็นวาจะตองทําการจายน้ํามันในระดับของหนวยที่เก็บ
รักษาอยู ณ คลังน้ํามันของหนวยใดก็ตาม ใหหนวยสนับสนุนทั่วไปดําเนินกรรมวิธีส่ังจายตอหลักฐาน
การเบิกฉบับนั้น แลวสงหลักฐานการเบิกทั้ง 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 สีชมพู, ฉบับที่ 2 สีฟา, ฉบับที่ 3 สีเขียว) 
ไปใหหนวยที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาเพื่อทําการจาย โดยแจงใหผูบังคับหนวยที่เปนเจาของคลัง
น้ํามันนั้นทราบ  เปนหนังสือประกอบหลักฐานการเบิกที่ไดส่ังจายในครั้งนั้นดวย  
   37.5.2  เมื่อผูบังคับหนวยที่ เปนเจาของคลังน้ํามันไดรับหนังสือและ
หลักฐานการเบิกตามขอ 37.5.1 แลว ใหบันทึกสั่งการทายหนังสือนั้น เพื่อใหคลังน้ํามันจายหรือจัดสง
น้ํามัน ไปใหหนวยรับการสนับสนุนนั้นตอไป  
   37.5.3  คลังน้ํามันหรือสถานีคลังน้ํามัน ดําเนินการจายหรือจัดสงน้ํามัน
ตามหลักฐานการเบิกที่ไดรับอนุมัติแลวนั้นใหหนวยรับ   โดยสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 และ 2          
(สีชมพู,   สีฟา)  ไปใหหนวยรับการสนับสนุนพรอมกับน้ํามัน  สวนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 3 (สีเขียว) 
และหนังสือของหนวยส่ังจายใหเก็บไวในแฟมหลักฐาน  
   37.5.4  เมื่อหนวยรับการสนับสนุนไดรับน้ํามันใหปฏิบัติตามขอ37.2.4.1 
และเมื่อดําเนินกรรมวิธีในการรับเรียบรอยแลว ใหสงหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 (สีชมพู) คืนใหหนวย
คลังน้ํามันที่เปนผูจายพรอมกับยืนยันการรับน้ํามันใหทราบดวย  
   37.5.5   เมื่อคลังที่จายน้ํามันไดรับหลักฐานการเบิกฉบับที่  1 (สีชมพู) คืน
จากหนวยรับตามขอ 37.5.4 แลว ใหสําเนารายละเอียดในการรับลงในหลักฐานการเบิกฉบับที่ 3           
(สีเขียว) และสงคืนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 1 (สีชมพู)ใหหนวยสนับสนุนทั่วไปที่เปนหนวยส่ังจาย   
สวนหลักฐานการเบิกฉบับที่ 3 (สีเขียว) พรอมดวยหนังสือของหนวยส่ังจายที่ผูบังคับหนวยไดส่ังการ
แลว ใหเก็บไวเปนหลักฐาน  
   37.5.6   ทางเดินหลักฐานการเบิก ตามผนวก ฐ.  
   ขอ 38   กําหนดเวลาในการเบิกจาย  
  38.1  การเบิกจายสําหรับหนวยใช  
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   38.1.1  น้ํามันตามอัตรา   ใหเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม   
สวนน้ํามันตามเครดิตใหเบิกจายใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนของปงบประมาณนั้นๆ  หากพน
กําหนดแลวใหระงับการเบิกจาย  เวนกรณีที่หนวยมีภารกิจขามป  หรือไดขอขยายภารกิจขามปไวแลว  
ใหดําเนินการโอนเครดิตขามปได    
   38.1.2  หลักฐานการเบิกในปงบประมาณใดใหทําการจายใหเสร็จสิ้น                 
ในปงบประมาณนั้น หลักฐานการเบิกที่คางขามปงบประมาณใหยกเลิกและระงับการจาย 
  38.2  การเบิกจายสําหรับหนวยสนับสนุน  
   38.2.1  การเบิกทดแทนใหเต็มตามระดับ เมื่อถึงจุดเบิกครั้งแรกของ
ปงบประมาณใหมจะตองรวบรวมหลักฐานการจายในปงบประมาณเกาทั้งหมดทําการเบิกใหเสร็จสิ้นใน
คราวนั้น   จะนําไปเปนหลักฐานเบิกจายเมื่อถึงจุดเบิกในคราวตอไปของป งบประมาณใหมไมได 
   38.2.2  ใหหนวยสนับสนุนที่มีหนาที่จายน้ํามันตามหลักฐานการเบิก 
ตรวจสอบการจายน้ํามันใหเปนไปตามเวลาในการเบิกและสงสิ่งอุปกรณ ซ่ึงไดกําหนดขึ้นตามขอ 24.4  
  38.3  การติดตามหลักฐานการเบิก  
   38.3.1  เมื่อไดเบิกน้ํามันไปแลว เปนระยะเวลาครบกําหนดตามเวลาในการ
เบิกและสงแลว ยังไมไดรับของ ใหติดตามหลักฐานการเบิกโดยใช ทบ.400 - 071 โดยอนุโลม 
   38.3.2   หนวยจายเมื่อไดรับการติดตามหลักฐานการเบิกจากหนวยเบิกแลว 
ใหบันทึกผลแจงใหหนวยเบิกทราบโดยดวน และใหกําหนดเวลาโดยประมาณดวยวา  น้ํามันตาม
หลักฐานการเบิกนั้น ๆ จะสงใหหนวยเบกิไดเมื่อใด  
   38.3.3  เมื่อถึงกําหนดเวลาที่หนวยจายแจงใหทราบแลววาจะสงน้ํามันตาม
หลักฐานการเบิกนั้นใหเมื่อใด  แตหนวยเบิกยังไมไดรับน้ํามัน ใหหนวยทําการติดตามหลักฐานการเบิก
ตอไปเปนครั้งที่ 2  และครั้งตอ ๆ ไปในลักษณะเดียวกันนี้ จนกวาจะไดรับน้ํามัน  
   38.3.4   เมื่อหนวยเบิกไดติดตามหลักฐานการเบิกไปแลวและยังไมไดรับ
คําตอบจากหนวยจายภายในเวลา 7 วัน ใหรายงานผูบังคับบัญชาระดับเหนือของหนวยจายทราบ 
 

หมวดที่ 6 
การจําหนายและสงคืน 

 
  ขอ 39    การจําหนายน้ํามัน เนื่องจากการระเหยหายในการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง
ขนาดใหญ        ใหถือปฏิบัติตามขอ 27  สําหรับวงเงินการขออนุมัติจําหนายใหกระทําเชนเดียวกับสิ่งอุปกรณ
ชนิดมีซากทั่วไป  
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 ขอ 40   การจําหนายน้ํามันท่ีร่ัวไหลสูญหายเนื่องจากการขนสง  น้ํามันที่ร่ัวไหลสูญหาย
หรือระเหยหายในระหวางการขนสง ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสง - รับสิ่งอุปกรณ 
และระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายส่ิงอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น  
 ขอ 41    การจําหนายน้าํมันที่ร่ัวไหลสญูหายหรือระเหยหายเนือ่งจากการปฏบิัติการแจกจาย 
ณ สถานีคลังน้ํามัน  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยู
ในเวลานั้น  
 ขอ 42    การจําหนายน้ํามันท่ีบรรจุภาชนะ น้ํามันท่ีร่ัวไหลสูญหายหรือเสื่อมคุณภาพใน
ระหวางการเก็บรักษา  น้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ หรือน้ํามันอุปกรณที่บรรจุภาชนะ ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายส่ิงอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น  

 ขอ 43   การจําหนายน้ํามัน  เนื่องจากการตักตัวอยางเพื่อสงทดสอบคุณภาพ ใหปฏิบัติ
ตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายส่ิงอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานั้น 

 ขอ 44    การสงคืนน้ํามัน     น้ํามันเสื่อมคุณภาพที่ไดรับอนุมัติใหจําหนายแลว น้ํามันลาสมัย 
หรือน้ํามันเกินความตองการ หรือน้ํามันที่ไดรับคําสั่งใหสงคืน ใหทําการสงคืนตอหนวยสนับสนุนในสาย
การสงกําลังโดยถือปฏิบัติตามระเบยีบกองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณที่ใชบังคับอยูในเวลานัน้  

 ขอ 45   การสงคืนอัตราหรือเครดิต  กรณีที่หนวยตรวจสอบแลวมีน้ํามันตามอัตราหรือ
เครดิตคงเหลือ  เนื่องจากจบภารกิจหรือหมดความจําเปนหรือเกินความตองการ  ใหหนวยใช รายงาน
สงคืนตามสายการสงกําลัง  ภายในเดือนสิงหาคมของปงบประมาณนั้นๆ 

 

หมวดที่ 7 
การควบคุม  การรายงาน และการตรวจ 

 
 ขอ 46   การควบคุมทางการสงกําลัง มีความมุงหมายเพื่อสนบัสนนุหนวยใชใหมีส่ิงอุปกรณ 

อยางเพียงพอ  ตอเนื่อง  และทันเวลาอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดหาสิ่งอุปกรณทดแทนจากเขต
ภายในเปนหลัก  ตัวแปรตนที่สําคัญ  คือ อัตราพิกัด ซ่ึงจะทําใหหนวยสามารถปฏิบัติการไดในระยะเวลา
หนึ่ง ตัวแปรนี้ถูกกําหนดขึ้นจากหลักนิยมการใชหนวยใช  เพื่อใหปฏิบัติงานไดตามขีดความสามารถที่
กําหนด  หากตองการใหหนวยใชสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางตอเนื่อง  อัตราพิกัดจะตองมากกวาเวลา
ในการเบิกและสง  และผลรวมของอัตราพิกัด,วันสะสม และสํารองสงครามจะตองมากกวาเวลา
ลวงหนาในการจัดหาดวย  จากเงื่อนไขดังกลาว แลวสรางเปนสมการขึ้นมาจะทําใหเกิดตัวแปรตาม
เพิ่มเติมมาอีก คือ วันปฏิบัติการและวันปลอดภัย  ในการเริ่มตนของการสงกําลังบํารุงนั้นจะมีการ 
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กําหนดใหตัวแปรทั้งหมดดังที่กลาวมาแลวขางตนคงที่  เพื่อทําใหอัตราพิกัดนั้นคงที่ดวย  แตในการ
ปฏิบัติงานจริง วันสงกําลัง เวลาในการเบิกและสง และเวลาลวงหนาในการจัดหาจะเปลี่ยนไปตาม
ส่ิงแวดลอมภายนอกและสิ่งแวดลอมภายใน  หากไมสามารถดําเนินการแกไขตัวแปรตามที่เกี่ยวของได
แลว  ผลที่เกิดขึ้นคืออัตราพิกัดจะหมดลง    ดังนั้น  การควบคุมการสงกําลังบํารุง  คือ  การควบคุมและ
แกไขตัวแปรจากสิ่งบอกเหตุหรือตัวช้ีวัดตัวสําคัญ  คือ วันสงกําลัง  เวลาในการเบิกและสง  และเวลา
ลวงหนาในการจัดหา  หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลขั้นตนจะมีผลทําใหอัตราพิกัดเปลี่ยนแปลง 

 ขอ  47   การควบคุมอัตราและเครดิต 
  47.1   การตั้งยอดอัตราและเครดิต  เพื่อใหการควบคุมการจายน้ํามันตามอัตราและ
เครดิตบางประเภทเปนไปอยางรัดกุม  จึงใหสวนบัญชีคุมของหนวยที่มีอัตราและเครดิต  ตั้งยอดอัตรา
และเครดิตของแตละหนวยข้ึนดังนี้ 
   47.1.1  น้ํามันประเภท 1  ใหตั้งยอดอัตราเปนป โดยใชอัตราแตละเดือน
คูณดวย 12 เปนยอดคุมอัตรา  
   47.1.2  น้ํามันประเภท 2   ใหตั้งยอดเครดิต โดยใชคําสั่งกองทัพบกหรือ
อนุมัติหลักการความตองการน้ํามัน หรืออนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณ หรืออนุมัติขยายแผนงาน งาน   
โครงการขามป  งบประมาณเปนมูลฐานกําหนดเครดิตใหแตละหนวย หรือแตละงวด  ตามรอบ
ปงบประมาณนั้น ๆ เปนยอดคุมเครดิต                                             
   47.1.3  น้ํามันตามแผนเงินโอน ซ่ึงจัดหาใหหนวยหนึ่งหนวยใดโดยเฉพาะ  
ไมตองใชแบบบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตแตใหบันทึกการตรวจจายไวในแผนเงินโอนนั้นๆ และใหถือ
เปนเครดิตของหนวย  
  47.2   การสอบทานอัตราและเครดิต ใหกรมพลาธิการทหารบก จัดทําเอกสาร
สอบทานอัตราและเครดิต กับหนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง โดยเร่ิมจากเดือนธันวาคม มีนาคม 
มิถุนายน และกันยายน 
  47.3  ผูบังคับหนวยที่มีอัตราและเครดิต รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตอง
ในการตั้งยอดอัตราและเครดิต โดยตั้งกรรมการตรวจสอบขึ้น 3 นาย เปนนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย   
1 นาย  ทําการตรวจสอบการตั้งยอดอัตราและเครดิต และการตรวจจายของเจาหนาที่สวนบัญชีคุมทุก
รอบ  1  เดือน  และใหคณะกรรมการรายงานผลตอผูส่ังตั้งกรรมการภายใน 5  วันทําการของเดือนถัดไป 
      ขอ 48   การโอนอัตราและเครดิต 
  48.1   กรณีการโอนอัตราหรือเครดิตเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจตาง
พื้นที่รับการสนับสนุนเดิม  ใหหนวยโอนหรือหนวยเจาของอัตราและเครดิตดําเนินการดังนี้.- 
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   48.1.1  ทําการตรวจสอบยอดอัตราและเครดิตของหนวย และใหหนวย
สนับสนุนโดยตรงรับรองยอดอัตราและเครดิตคงเหลือ 
   48.1.2   ขอความเห็นชอบจากหนวยสนับสนุนปลายทางถึงความพรอมในการ
รับโอนและการใหการสนับสนุน 
   48.1.3  รวบรวมความตองการจากการตรวจสอบยอดอัตราและเครดิต  
และการขอความเห็นชอบจากหนวยสนับสนุน  เพื่อรายงานขออนุมัติแผนการโอนอัตราหรือเครดิต 
โดยระบุประเภทของอัตราหรือเครดิต  ชนิด  จํานวนน้ํามัน  หวงระยะเวลาในการใช  นามหนวยใช
และหนวยสนับสนุนปลายทาง  ตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูบังคับบัญชาระดับกองพล หรือ
เทียบเทาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกอนเสนอใหกรมพลาธิการทหารบกดําเนินการ 
  48.2   กรณีแผนการปฏิบัติภารกิจของหนวยขามปงบประมาณ  ใหหนวยโอนหรือ
หนวยเจาของเครดิตดําเนินการดังนี้ 
   48.2.1   ตรวจสอบวาเปนแผนงาน  งาน  หรือโครงการที่ไดกําหนดเวลา
ส้ินสุดขามปงบประมาณ หรือ ไดรับอนุมัติจากกองทัพบกใหขยายเวลาดําเนินงานขามปงบประมาณแลว 
   48.2.2   รายงานขออนุมัติแผนการโอน  ตามสายการบังคับบัญชาจนถึง
ผูบังคับบัญชาระดับกองพล หรือ เทียบเทา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกอนเสนอใหกรมพลาธิการ
ทหารบก ดําเนินการภายในเดือนสิงหาคม  ของปงบประมาณนั้น ๆ 

 ขอ 49   การควบคุมทางบญัชี 
  49.1  บัญชีของหนวยใช  
   49.1.1  ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมยานพาหนะ และเครื่องจักรกลเพื่อ
ใชงาน ณ สถานีจายน้ํามันที่หนวยใชเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึก
ในบัญชีจายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน  โดยใช ทบ.465 - 327  ผนวก ณ. 
   49.1.2   ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย  และคงเหลือของน้ํามันในครอบครอง  
ซ่ึงเปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันและประเภทของงาน  โดยใช ทบ. 465 - 305  ผนวก ด.                               
   49.1.3   ทําบัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิตที่กําหนดให,  ยอดรับ  และ
คงเหลือของอัตราหรือเครดิต ตามหวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนหลักฐานควบคุมการรับ โดยใชบัญชีคุมอัตรา
หรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  ผนวก ต. 
    49.1.4   ทําบัญชีแสดงยอดน้ํ ามันตามอัตราพิกัดที่ ได รับจากหนวย
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  
ผนวก ต. 
   49.1.5   ทําบัญชีแสดงยอดยืม  ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามัน ที่ใหหนวยอ่ืน
ยืมหรือยืมจากหนวยอ่ืน โดยใชบัญชียืม ทบ.465 - 310  ผนวก ท. 
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  49.2   บัญชีของหนวยสนับสนุนโดยตรง  
   49.2.1  ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมยานพาหนะและเครื่องจักรกล  
เพื่อใชงาน ณ สถานีจายน้ํามันที่หนวยเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึก
ในบัญชีจายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดยใช ทบ.465 - 327  ผนวก ณ. 
   49.2.2  ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย   คงเหลือ   คางรับ   คางจาย และขอมูล
อ่ืนๆที่เกี่ยวของของน้ํามันระดับและน้ํามันอื่นๆ ที่กําหนดให  เปนบัญชีแยกประเภทตามชนดิของน้าํมนั
หรือประเภทของงานหรือประเภทของการสะสมอื่น ๆ  โดยใชบัตรบัญชีคุม ทบ. 400 - 003  ผนวก ธ.   
   49.2.3  ทําบัญชีแสดงยอดที่กําหนดให, ยอดจาย และคงเหลือของอัตรา
หรือเครดิตของหนวยใชแตละหนวยที่รับการสนับสนุนตามหวงเวลาที่กําหนด เพื่อเปนหลักฐาน
ควบคุมการจาย  โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  ผนวก ต.    
   49.2.4   ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตามอัตราพิกัดที่จายใหกับหนวยที่รับการ
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่น  ๆที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465  - 328  ผนวก  ต.  
   49.2.5  ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันฝาก  ถอน   และคงเหลือของน้ํามัน            
ที่หนวยอ่ืนฝากไวหรือฝากไวกับหนวยอ่ืน  โดยใชบัญชีฝาก ทบ. 465-329   ผนวก ถ.  
   49.2.6  ทําบัญชีแสดงยอดยืม, ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามันที่ใหหนวยอ่ืน
ยืมหรือยืมจากหนวยอ่ืน โดยใชบัญชียืม ทบ.465 - 310  ผนวก ท. 
  49.3   บัญชีของหนวยสนับสนุนทั่วไป  
   49.3.1  ทาํบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมยานพาหนะและเครื่องจักรกล เพื่อ
ใชงาน ณ สถานีจายน้ํามันที่หนวยเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึกใน
บัญชีจายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวันโดยใช  ทบ.465 - 327  ผนวก ณ. 
   49.3.2   ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย คงเหลือ คางรับ คางจาย และขอมูลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของของน้ํามันระดับและน้ํามันอื่น ๆ ที่กําหนดให  เปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามัน
หรือประเภทของงานหรือประเภทของการสะสม  โดยใชบัตรบัญชีคุม ทบ. 400 - 003  ผนวก ธ. 
   49.3.3   ทําบัญชีแสดงยอดที่กําหนดให, ยอดจาย  และคงเหลือของอัตรา
หรือเครดิตของหนวยใชแตละหนวยที่รับการสนับสนุนตามหวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนหลักฐานควบคุม
การจาย   โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  ผนวก ต.  
   49.3.4  ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตามอัตราพิกัดที่จายใหกับหนวยที่รับการ
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน  ทบ.465 - 328  
ผนวก ต.  
   49.3.5  ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันฝาก  ถอน  และคงเหลือของน้ํามันที่
หนวยอ่ืนฝากไวหรือฝากไวกับหนวยอ่ืน  โดยใชบัญชีฝาก  ทบ. 465 - 329   ผนวก ถ. 
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   49.3.6  ทําบัญชีแสดงยอดยืม  ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามัน ที่ใหหนวยอ่ืน
ยืมหรือยืมจากหนวยอ่ืน โดยใชบัญชียืม  ทบ.465 - 310  ผนวก ท. 
  49.4  บัญชีของกรมพลาธิการทหารบก  
   49.4.1   ทําบัญชีแสดงยอดจายน้ํามันเติมพาหนะและเครื่องจักรกล  เพื่อใชงาน   
ณ  สถานีจายน้ํามันที่หนวยเปนผูดําเนินการ โดยนํารายการในใบรับน้ํามันแตละใบมาบันทึกในบัญชี
จายน้ํามันประจําวัน เพื่อสรุปเปนหลักฐานการจายประจําวัน โดยใช  ทบ.465 - 327  ผนวก ณ. 
   49.4.2  ทําบัญชีแสดงยอดรับ - จาย  คงเหลือ  คางรับ  คางจาย  และขอมูลอ่ืน  ๆ 
ที่เกี่ยวของของน้ํามันระดับและน้ํามันอื่น ๆ ที่กําหนดใหเปนบัญชีแยกประเภทตามชนิดของน้ํามันหรือ
ประเภทของงานหรือประเภทการสะสม  โดยใชบัตรบัญชีคุม  ทบ. 400 - 003  ผนวก ธ. 
   49.4.3   ทําบัญชีแสดงยอดที่กําหนดให, ยอดจาย และคงเหลือของอัตรา
หรือเครดิตของหนวยใชแตละหนวยที่รับการสนับสนุนตามหวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนหลักฐานควบคุม
การจายโดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  ผนวก ต. 
   49.4.4  ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันตามอัตราพิกัดที่จายใหกับหนวยที่รับการ
สนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชบัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ํามัน ทบ.465 - 328  
ผนวก  ต. 
   49.4.5   ทําบัญชีแสดงยอดน้ํามันฝาก ถอน  และ คงเหลือของน้ํามันที่
หนวยอ่ืนฝากไวหรือฝากไวกับหนวยอ่ืน  โดยใชบัญชีฝาก ทบ. 465 - 329   ผนวก ถ. 
   49.4.6  ทําบัญชีแสดงยอดยืม ใชหนี้และคงเหลือของน้ํามัน ที่ใหหนวยอ่ืน
ยืมหรือยืมจากหนวยอ่ืน โดยใชบัญชียืม  ทบ.465 - 310  ผนวก ท.      

 ขอ  50   เอกสารประกอบการควบคุมทางบัญชี  
  50.1  เอกสารในการสงกําลังที่เปนแบบเดียวกับการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 2  - 4 
ใหใชเอกสารตามที่กําหนดไวในระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 2 - 4 ที่ใช
บังคับอยูในเวลานั้นโดยอนุโลม  
  50.2   เอกสารในการรับ - สงสิ่งอุปกรณ ใหใชเอกสารตามที่กําหนดไวในระเบียบ
กองทัพบกวาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ ที่ใชบังคับอยูในเวลานั้นโดยอนุโลม  
  50.3 เอกสารในการจําหนายใหใชเอกสารตามที่กําหนดไวในระเบียบกองทัพบก            
วาดวยการจําหนายที่ใชบังคับอยูในเวลานั้นโดยอนุโลม  
  50.4  เอกสารเฉพาะการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการ นอกจาก    
ที่ไดกลาวไวแลว ใหใชเอกสารตามรายการตอไปนี้.-  
   50.4.1  ใบฝากน้ํามัน ทบ.465 - 311  ผนวก ช. ใชสําหรับการฝากน้ํามันไว
กับหนวยอ่ืนซึ่งไดทําความตกลงกันไวแลว และใชเปนเอกสารจาย  
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   50.4.2  ใบถอนน้ํามัน ทบ.465 - 323  ผนวก ซ. ใชสําหรับแจงความจํานง
ขอรับน้ํามันที่ฝากไวกับหนวยอ่ืน และใชเปนเอกสารรับ  
   50.4.3  ใบสั่งจายน้ํามัน ทบ.465 - 312  ผนวก น. ใชสําหรับการสั่งจาย
น้ํามันของสวนเก็บรักษาในกรณีที่ตองจายน้ํามันหลายรายการในหลักฐานการเบิกเดียวกันและแตละ
รายการนั้นแยกเก็บรักษาอยูหลายแหง  

 ขอ 51   การรายงาน  
  51.1 หนวยใชเสนอรายงานการใชน้ํามันตามอัตราและเครดิตตอหนวยสนบัสนนุ
โดยตรงเปนประจําทุกเดือน  ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  การรายงาน ใช  ทบ.465 - 325  ผนวก ฑ. 
  51.2    หนวยสนับสนุนโดยตรงเสนอรายงานสถานภาพน้ํามันในความครอบครอง
ตอหนวยสนับสนุนทั่วไป เปนประจําทุกเดือนภายในวันที่10  ของเดือนถัดไป   การรายงานใช ทบ.465 - 326  
ผนวก ฒ.  
  51.3 หนวยสนับสนุนทั่วไปจัดทํารายงานสถานภาพน้ํามันในความครอบครองและ
รวบรวมรายงานสถานภาพของหนวยสนับสนุนโดยตรง  สรุปเปนรายงานสถานภาพน้ํามันทั้งหมดเสนอ
ตอกองทัพบก (ผานกรมพลาธิการทหารบก) เปนประจําทุกเดือน ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป  การ
รายงานใช  ทบ.465 - 326 ผนวก ฒ.            
  51.4    กรมพลาธิการทหารบก  
   51.4.1  รวบรวมรายงานสถานภาพน้ํามันของหนวยสนับสนุนโดยตรง      
ที่ใหการสนับสนุนที่เสนอมาตามขอ 51.2 
   51.4.2  จัดทํารายงานสถานภาพน้ํามันในครอบครอง  ใช ทบ.465 - 326   
   51.4.3   รวบรวมรายงานของหนวยสนับสนุนทั่วไปที่เสนอผานมาตามขอ 51.3  
   51.4.4  เสนอรายงานตามขอ 51.4.1 , 51.4.2 , 51.4.3   ตอกองทัพบก (ผาน
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก) เปนประจําทุกเดือนภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป  
    51.4.5   รายงานสถานภาพน้ํามันตามอัตราและเครดิตที่ไดรองจายไปและ
ยังไมไดรับการสนับสนุนใหกองทัพบก (ผานกรมสงกําลังบํารุงทหารบก)ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 
 ขอ 52   การตรวจของผูบังคับบัญชา 
  52.1  ผูบังคับบัญชาของหนวยที่มีส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการอยูในความ
ครอบครอง ตองตั้งกรรมการตรวจน้ํามันประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตรอยางนอย 3 นายขึ้นทําการ
ตรวจกิจการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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  52.2   ความมุงหมายของการตรวจเพื่อใหทราบวาเจาหนาที่ไดปฏิบัติตามระเบียบ
หรือคําสั่งของทางราชการซึ่งเกี่ยวของกับการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท 3  สายพลาธิการ อยางถูกตอง
และสมบูรณหรือไมเพียงใด  
  52.3  เมื่อทําการตรวจแลวใหคณะกรรมการรายงานผลการตรวจตอผูส่ังตั้ง
กรรมการภายใน 15 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการไดรับทราบคําสั่ง   
  52.4  ใหผูมีอํานาจตั้งกรรมการตรวจน้ํามัน กําหนดรายละเอียดปลีกยอยในการ
ตรวจเปนแบบ "รายการตรวจสอบ" ใหเปนไปตามความมุงหมายของการตรวจนี้  
 ขอ 53   การตรวจของกรมพลาธิการทหารบก  
  53.1  ใหกรมพลาธิการทหารบก   จัดเจาหนาที่ไปทําการตรวจกิจการสงกําลังสิ่ง-
อุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการของหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
  53.2  ใหกรมพลาธิการทหารบก   กําหนดรายละเอียดปลีกยอยเปนแบบ  “รายการ
ตรวจสอบ” ขึ้นใหมเปนแบบเดียวกันตามความเหมาะสมเพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจของเจาหนาที่  
  53.3  ใหเจาหนาที่ ผูทําการตรวจรายงานผลการตรวจตอเจากรมพลาธิการ
ทหารบก ภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจคราวนั้น และใหกรมพลาธิการทหารบกรายงานผล
การตรวจ โดยแนบสําเนารายงานของเจาหนาที่ผูตรวจใหกองทัพบกทราบ  
 

หมวดที่ 8 
ขอกําหนดอืน่ ๆ 

 
   ขอ 54  การระวังปองกันอันตรายและอัคคีภัย  
  ใหทุกหนวยที่มีส่ิงอุปกรณประเภท 3 สายพลาธิการ อยูในความรับผิดชอบออก
ระเบียบปลีกยอยเกี่ยวกับการระวังปองกันอันตรายและอัคคีภัย เชน การหามนําน้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปใน
บริเวณคลัง   การหามสูบบุหร่ีในเขตที่กําหนด    การกําหนดวิธีการดับเพลิงและการใชเครื่องมือ
ดับเพลิง  การจัดเวรยาม  เปนตน ใหทุกหนวยจัดใหมีเครื่องมือดับเพลิงไวใหพรอม และทําการฝก
เจาหนาที่ดับเพลิงใหมีความชํานาญดวย   

 ขอ 55   การประหยัดการสงกําลัง ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นกวดขันการใชน้ํามันให
เปนไปอยางประหยัดและเพื่อการปฏิบัติราชการอยางแทจริงโดยใหวางระเบียบหรือออกคําสั่งปลีกยอย
ของหนวยตามความเหมาะสม  
 ขอ 56  หนวยนับในการจาย  
  56.1  น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันอุปกรณอ่ืน ๆ เวนไขขน ใหนับเปนลิตร เศษของ
ลิตรตั้งแต 0.5 ลิตรขึ้นไปใหนับเปน 1 ลิตร ถาเศษต่ํากวา 0.5 ลิตร ใหตัดออกไป  
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  56.2  ไขขนทุกชนิดใหนับเปนกิโลกรัม เศษของกิโลกรัมตั้งแต 0.5 กิโลกรัมขึ้นไป         
ใหนับเปน 1 กิโลกรัม ถาเศษต่ํากวา 0.5 กิโลกรัม ใหตัดออกไป        

 ขอ 57   ขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
  ขอความที่ไดสราง   สง   รับ   เก็บรักษา   หรือประมวลผลดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  จะมีสถานะเสมอกับการทําเปนหนังสือหรือหลักฐานเปนหนังสือไดก็ตอเมื่อเจาหนาที่  
ผูมีอํานาจรับผิดชอบรับรองความถูกตองเปนลายลักษณอักษร 

 ขอ 58  การดําเนินการเกี่ยวกับสงกําลังสิ่งอุปกรณ ประเภท 3 สายพลาธิการ ที่ยังไมแลวเสร็จ  
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
            

                              ประกาศ            ณ        วันที ่       29        มกราคม     พ.ศ.2551 

                                                           
                                                   (ลงชื่อ) พลเอก      อนุพงษ       เผาจินดา       

                                                                              (  อนุพงษ       เผาจินดา  )  

                                                                                 ผูบัญชาการทหารบก 
 
     



 

ผลิตภัณฑ์น ำ้มัน และกำรตรวจสอบคุณภำพ 

 

แผนกวิชำกำรน ้ำมัน กองกำรศึกษำ 

โรงเรียนทหำรพลำธิกำร  กรมพลำธิกำรทหำรบก 

หมำยเลขประจ้ำวิชำ ๓๐๓ 

 



บทที่  1 
ปิโตรเลียม 

 
     1. การก าเนิดและการสะสมตัวของปิโตรเลียม ( น  ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ )           
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายล้านปี ได้มีแม่น้้าไหลลงสู่ทะเลเหล่านี้พร้อมกับพัดพาเอา
ตะกอนโคลนและทรายจ้านวนมหาศาลมาด้วย ตัวอย่างเช่น  อ่าวไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลโบราณ หรือ
อ้าเภอฝางในปัจจุบันนี้ ในสมัยโบราณก็เคยเป็นทะเลสาบน้้าจืดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง แล้วถูกกระแสน้้าและน้้า
ขึ้น-น้้าลงพัดพากระจายไปตกตะกอนปกคลุมพ้ืนทะเลใกล้กับบริเวณชายฝั่งที่เปลี่ยนทีละน้อยแต่ละวันอย่าง
ต่อเนื่อง จะมีตะกอนชั้นใหม่เกิดข้ึนเป็นชั้นซ้อนกันขึ้นไปบนพื้นทะเลมีขนาดต่างกัน เช่น ทรายสลับกับโคลน 
  ภายใต้น้้าหนักของชั้นตะกอนที่เกิดทับถมกันเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ นี้ จะท้าให้พ้ืนทะเลค่อย ๆ 
จมลง ดังนั้นจึงก่อให้เกิดชุดชั้นหินโคลน และทรายที่หนามากข้ึน ชั้นโคลนและทรายที่ตกทับถมกันที่พ้ืนทะเลนี้ 
จะถูกอัดกดโดยน้้าหนักของชั้นโคลนและทรายหลาย ๆ ชั้นหนารวมกันนับเป็นพัน ๆ ฟุตที่ทับถมกันอยู่ข้างบน 
และในที่สุดก็กลายเป็นหินมีชื่อเรียกรวมกันว่า “หินตะกอน”  ได้แก่ หินทราย หินดินดาน และหินปูน ซึ่งเป็น
หินที่ให้น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ หรือเรียกหินต้นก้าเนิดน้้ามัน 
  เมื่อสิ่งมีชีวิตชนิดเล็ก ๆ พืชและสัตว์ เหล่านี้ตายลงและตกจมลงสู่พื้นทะเลจะถูกกลบฝังด้วย
โคลนตมปิดกั้นจากอากาศ และถูกป้องกันจากการเน่าเปื่อยตามธรรมชาติโดยน้้าทะเล ต่อมาปรากฏการณ์
ธรรมชาติประกอบด้วยความดัน อุณหภูมิ บักเตรีบางชนิด รวมทั้งพลังงานธรรมชาติอ่ืนๆ  และปฏิกิริยายาทาง
เคมีที่ซับซ้อนรวมกันกระท้าการแปรสภาพซากชีวิตนั้นให้กลายเป็นน้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ 
  น้้ามันและก๊าซ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเคลื่อนย้ายจากหินต้นก้าเนิดไปตามช่อว่างขนาดเล็กที่มีอยู่
ระหว่างเม็ดทราย หรือรอยแยกท่ีมีในหินปูน ขณะเดียวกันช่องว่างและรอยแยกนี้ก็ก่อตัวเป็นแหล่งกักเก็บ
น้้ามันบริเวณท่ีมีโครงสร้างที่เหมาะสม และมีหินใต้ดินไปปิดกั้นการเคลื่อนย้ายของน้้ามัน  
เป็นสาเหตุให้น้้ามันถูกกักเก็บและรวมตัวกันเข้าอยู่เป็นปริมาณมาก (รูปที่ 1) เรียกว่าแหล่งน้้ามัน  
(Oil Reservoirs)  
  หินที่พบว่าเป็นแหล่งสะสมน้้ามันที่ดีคือหินทราย ซึ่งเป็นหินที่ประกอบด้วยเม็ดทราย ซึ่งมีช่อง
ว่าระหว่างเม็ดทรายอยู่ และน้้ามันสามารถจะแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดทรายเหล่านั้นได้ หินอีกชนิด
หนึ่งที่สะสมน้้ามันด้วยคือ หินปูนเนื้อพรุน  ซึ่งจะมีโพรงหรือช่องว่างอยู่เสมอ 
          การเคลื่อนที่ของปิโตรเลียมจากแหล่งก้าเนิดสู่กับดัก (trap) จะพบว่าเคลื่อนที่ในทิศทางจากข้างล่างสู่
ข้างบนและด้านข้าง เนื่องจากมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้้า เข้าสู่หินเนื้อพรุน ซึ่งก่อตัวเป็นโครงสร้างบางชนิดที่
เหมาะแก่การสะสมตัวของน้้ามันและก๊าซ และถูกปิดทับโดยหินที่มีความพรุนต่้าที่อยู่ข้างบนเรียกว่า “หินปิด
กั้น (Seal rock)”  จะท้าหน้าที่หยุดการเคลื่อนย้ายของปิโตรเลียมสู่ข้างบน และมีน้้าปิดกั้นตอนล่าง 
(Reservoir Water)  
 
 
 
 



 2 
1.1 ธรรมชาติของแหล่งสะสมน  ามัน 
  น้้ามันและก๊าซนอกจากสะสมตัวอยู่ที่ตอนบนของโครงสร้างกับดัก เนื่องจากน้้าหนักต่างกัน
ของก๊าซ น้้ามัน และน้้าแล้ว จะแยกกันเป็นชั้น ๆ (เหมือนกับเราเอาก๊าซ น้้ามัน และน้้าใส่ไว้ในขวด) นั่นคือ 
ก๊าซจะอยู่บนสุดของแหล่งสะสมหรือโครงสร้างกักเก็บน้้ามันและน้้ามันอยู่ใต้ลงไปและล่างสุดจะเป็นน้้าหนุนอยู่ 
  ในบางแหล่งจะพบว่ามีแต่ก๊าซอย่างเดียวหรือมีปริมาณน้้ามันน้อยมาก หรือบางแหล่งอาจมี
น้้ามันมากแต่มีก๊าซน้อย ขึ้นอยู่กับวัตถุต้นก้าเนิดของปิโตรเลียมต่างชนิดกันหรือการเคลื่อนที่ พบว่าความลึก
ของแหล่งน้้ามันที่ต่างกัน ส่วนประกอบอาจแตกต่างกัน 
  โครงสร้างธรณีวิทยา หรือกับดักท่ีปิโตรเลียมได้เคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ และถูกกักเก็บไว้ภายใน
แล้วสะสมตัวกันนั้น เรียกว่า “แหล่งเก็บปิโตรเลียมและก๊าซ” ( รูปที่ 2 ) 
  สภาวะหรือปัจจัยการเกิดแหล่งสะสมน้้ามัน หรือก๊าซขึ้นได้นั้น จะต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
   1.1.1. หินต้นก้าเนิดน้้ามัน   ประกอบไปด้วยซากอินทรีย์สารของสิ่งมีชีวิตบนบกและทะเลตายลงจะ
ถูกฝังกลบในตะกอนโคลนตมของทะเลก่อนที่จะสลายตัว ในระดับความลึก และอุณหภูมิที่เหมาะสม  รวมทั้ง
ปฏิกิริยายาทางพลังงานเคมี(Kinomaticochemical) ที่ซับซ้อน สารไฮโดรคาร์บอนจากอินทรีย์สารจะเปลี่ยน
สภาพเป็นปิโตรเลียม 
   1.1.2. หินเนื้อพรุน  ซึ่งปิโตรเลียมสามารถจะเคลื่อนย้ายสู่ข้างบนผ่านน้้าที่เป็นแหล่งตกทับถมของ
วัตถุต้นก้าเนิดปิโตรเลียมและหินเนื้อพรุนนั้น 
   1.1.3. โครงสร้างธรณีวิทยาที่เหมาะสม  เช่น โครงสร้างแบบโค้งคว่้า(Anticline) มีหินปิดกั้นก่อตัว
เป็นแหล่งกักเก็บท่ีซึ่งปิโตรเลียมมารวมตัวกัน 
  1.1.4. หินปิดกั้นการเคลื่อนที่ของน้้ามัน  เป็นหินที่มีรูพรุนขนาดเล็กมาก จนน้้ามันไม่สามารถจะ
เคลื่อนผ่านไปได้ปิดอยู่ตอนบนหรือตอนล่าง 
 
           1.2 ชนิดของแหล่งกักเก็บน  ามัน 
  โครงสร้างธรณีวิทยาหรือกับดักท่ีก่อให้เกิดแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมมีหลายรูปร่าง ขนาด และ
ชนิด อาจจ้าแนกตามสภาวการณ์ที่ท้าให้เกิดได้ดังต่อไปนี้ 
      1.2.1 โครงสร้างรูปโดมและชั้นหินโค้งคว่้า (Dome and Anticlinal Structures)  
  แหล่งกักเก็บท่ีเกิดโดยการโก่งของชั้นหิน ตามปกติจะมีรูปร่างเป็นรูปโดม หรือโค้งคว่้าดัง
แสดงในรูปที่ 3 และรูปที่ 4  น้้ามันหรือก๊าซ (หรือทั้งสองชนิด) จะเคลื่อนไปตามชั้นหินเนื้อพรุนสู่ข้างบนมา
บริเวณท่ีเป็นกับดักท่ีป้องกันมิให้น้้ามันหรือก๊าซเคลื่อนที่ต่อไปได้ โดยโครงสร้างของชั้นหินประจวบกับมีชั้นหิน
ปิดกั้นทับอยู่ข้างบน ตัวอย่างของแหล่งเก็บชนิดนี้ได้แก่ แหล่งน้้ามันแม่สูนที่อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่ง
ก๊าซธรรมชาติที่อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น และพบว่าเป็นโครงสร้างที่พบน้้ามันแหล่งใหม่ ๆ ทั่ 
                1.2.2 กับดักเกิดจากชั้นหินเลื่อน  (Fault trap) 
  แหล่งกักเก็บท่ีเกิดจากชั้นหินเลื่อนแยกจากกัน (รูปที่ 5 ) น้้ามัน หรือก๊าซถูกกักเก็บไว้โดยชั้น
หินเนื้อแน่นที่เลื่อนมาอยู่ในต้าแหน่งตรงกันข้ามกับชั้นหินเนื้อพรุนที่มีปิโตรเลียมอยู่ น้้ามันหรือก๊าซถูกจ้ากัดอยู่
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ในกับดักนี้ โดยลักษณะที่มีชั้นหินมีความเอียงและเลื่อนจากกัน ตัวอย่างของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมชนิดนี้ 
เช่น แหล่งน้้ามันลานกระบือที่จังหวัดก้าแพงเพชร แหล่งน้้ามันหนองยาว, สันทราย อ้าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่  
      1.2.3 กับดักเกิดจากชั้นหินเปลี่ยน (Stratigraphic trap)  
  แหล่งกักเก็บชนิดนี้แสดงไว้ในรูป 6 ในรูปที่ 8 น้้ามันถูกกักเก็บไว้เพราะชั้นหินเนื้อพรุนและมี
ความซึมได้ถูกตัดด้านบน จากการผุกร่อนออกไป แล้วมีชั้นหินเนื้อแน่นมาตกตะกอนทับไว้ รูปที่ 7 กับดัก
เกิดข้ึนจากชั้นหินเนื้อพรุนและมีความซึมได้เปลี่ยนเป็นชั้นหินเนื้อแน่นในด้านสู่ข้างบน  รูปที่ 8 น้้ามันถูกดักไว้
ในชั้นหินเนื้อพรุน และมีความซึมได้รูปเลนส์ และถูกปิดล้อมไว้ด้วยชั้นหินเนื้อแน่น ตัวอย่างของกับดักชนิดนี้ 
เช่น แหล่งน้้ามันโป่งนก อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 
      1.2.4 กับดักเกิดจากหลายลักษณะร่วมกัน  (Combination traps)  
  ได้แก่แหล่งกักเก็บที่เป็นผลมาจากชั้นหินโค้งคว่้า  ชั้นหินเลื่อนแยกจากกัน ชั้นหิน
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติหรือลักษณะอ่ืน ๆ ก่อตัวรวมกันในแหล่งใหญ่ ๆ จะพบชั้นน้้ามันซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชั้นหินในแบบที่ 1, 2, 3 และ 4 อยู่รวมกันเสมอในธรรมชาติ  
 
            1.3 คุณสมบัติทางกายภาพของชั นหินกักเก็บ 
  ชั้นหินกักเก็บ  คือ ชั้นหินใดก็ตามท่ีมีรูพรุน (Proespace) ติดต่อถึงกันได้ เช่น หิน ทราย 
หินปูน หินโดโลไมท์ และหินภูเขาไฟ เป็นต้น  
  ลักษณะเบื้องต้นของชั้นหินกักเก็บ (Reservoir rock) ก็คือความพรุน (Porosity) และความ
ซึมได้ (Permeability)  
                  ความพรุน (Porosity)  ในชั้นหินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ  
  1. Primary porosity (Intergranular) บางทีก็เรียก ความพรุนดั้งเดิม (original porosity) 
เป็นลักษณะเฉพาะหินของแต่ละชนิด ซึ่งเกิดมากับหินตั้งแต่สมัยเริ่มตกตะกอน เช่น หินทราย หินดินดาน เป็น
ต้น  
  2. Secondary porosity ความพรุนชนิดนี้มีรูปร่าง ขนาด ต้าแหน่ง ของความพรุนรวมทั้ง
ความต่อเนื่องของรูพรุนจะไม่สัมพันธ์กับส่วนประกอบชั้นหินเดิมเลย เช่น โพรงในหินรอยแตกในดิน Chert 
เป็นต้น ส่วนใหญ่จะพบความพรุนแบบนี้ในชั้นหินกักเก็บพวกหินปูน (Carbomate rocks) ซึ่งอาจเกิดจาก
สาเหตุดังนี้ 
    1. การละลาย (Solution) 
    2. การก่อผลึก (Recrystallization & Dolomitization) 
    3. การท้าให้แข็งตัว (Cementation & Compaction) 
    4. รอยแตก แนวแตก (Fractures & Joints) 
  ค่าของความพรุน (porosity) ก็คือ อัตราส่วนของช่องว่างต่อปริมาตรของชั้นหินกักเก็บ
ทั้งหมด 
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                                  ปริมาตรช่องว่างของชั้นหินกักเก็บ 
ความพรุน (porosity %) =                                            x 100        
                                   ปริมาตรของชั้นหินกักเก็บท้ังหมด    
 
Grain  เป็นเม็ดของตะกอน 
Matrix  เป็นเม็ดเล็ก ๆ จะอยู่ระหว่างเม็ดของตะกอน 
Cement เป็นสารเชื่อมประสานให้ตะกอนนั้นติดกัน 
Fluid  หมายถึงน้้า น้้ามัน และก๊าซธรรมชาติจะแทรกอยู่ตามช่องว่างนี้ 
รูปที่ 9         ภาพขยายลักษณะความพรุนของหินที่มีช่องว่างให้ของเหลวแทรกอยู่ 
 
          การส ารวจแหล่งน  ามันดิบ วิธีการส้ารวจใช้เทคโนโลยีอยู่ 3 วิธี  คือ 
(ก) การหาสนามแม่เหล็กโดยใช้  Magnetic  และเครื่องช่วยเหลืออ่ืน ๆ ติดไปกับเครื่องบินแล้วบินส้ารวจหรือ
ใช้ดาวเทียม 
(ข) การวัดค่าแรงดึงดูดของโลกโดยใช้  Gravimeter ติดไปกับเครื่องบิน หรือดาวเทียม 
(ค) การวัดความสั่นสะเทือนของชั้นหิน (Seismic Survey)  ใช้Scismograph  บันทึกคลื่นสั่นสะเทือน ซึ่งมีผล
มาจากการจุดระเบิดบนพื้นดินในแถบท่ีสงสัยว่าจะมีปิโตรเลียมกักเก็บอยู่ 
  ปิโตรเลียม เป็นส่วนประกอบของ ไฮโดรเจนกับคาร์บอน ซึ่งเรียกว่า “ไฮโดรคาร์บอน” 
เกิดข้ึนจากการทับถม และกลายสภาพของซากพืชและสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ภายใต้พ้ืนผิวโลก 
ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบที่เริ่มจากง่าย ๆ จนถึงสลับซับซ้อน มีทั้งอยู่ในสภาพที่เป็นก๊าซ ของเหลว และ
กึ่งของแข็ง ดังนั้นค้าว่า “ปิโตรเลียม” จึงหมายถึงก๊าซธรรมชาติ น้้ามันดิบ และผลิตภัณฑ์นานาชนิด ที่ได้จาก
ก๊าซธรรมชาติและน้้ามันดิบ 
  ผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดต่าง ๆ จะได้จากการกลั่นน้้ามันดิบซึ่งพอที่จะแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 
คือ  
  1. ส่วนที่เบาที่สุดจะมีสภาพเป็นก๊าซ ในอุณหภูมิและบรรยากาศปกติ 
  2. ส่วนที่กลั่นตัวเป็นของเหลวในอุณหภูมิและบรรยากาศปกติ เรียกว่า “สิ่งกลั่น 
(Distillate)” ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์น้้ามันชนิดต่าง ๆ เช่น เบนซิน น้้ามันก๊าด  ดีเซล เป็นต้น 
  3. ส่วนที่หนักซึ่งไม่ระเหยในหอกลั่น เรียกว่า “กากกลั่น (Residual Fuel)” ได้แก่ น้้ามันเตา 
ยางมะตอย (Asphalt) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิดเป็นสารซึ่งติดไฟได้ง่ายเพราะว่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมัน
ก็คือสามารถระเหยกลายเป็นไอได้ดีแม้จะอยู่ในอุณหภูมิต่้า ๆ ก็ตาม  เช่น  
น้้ามันเบนซิน  แต่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิดจะต้องได้รับความร้อนจึงจะกลายเป็นไอ ไอระเหยนี้เมื่อรวมกับ
อากาศในปริมาณท่ีพอเหมาะก็จะติดไฟได้ 
  ปิโตรเลียมนอกจากจะให้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งใช้เป็นพลังงานและเป็นสารหล่อลื่นแล้วยังเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตพลาสติก ยางสังเคราะห์ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อีกมาก 
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2. การแยกประเภทน  ามันดิบ 
  น้้ามันดิบ  น้้ามันดิบส่วนใหญ่จะมีลักษณะค่อนข้างด้าและข้น จนถึงสีน้้าตาลอ่อน และเหลว
คล้ายน้้า มีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารประกอบที่ปนอยู่ เช่น ก๊าซไข่เน่า สารประกอบของ
ก้ามะถัน เป็นต้น 
  น้้ามันดิบสามารถแบ่งเป็นประเภทได้  3  ประเภท  คือ 
  2.1  แบ่งตามองค์ประกอบโครงสร้างไฮโดรคาร์บอน 
  2.2  แบ่งตามความหนักเบา 
  2.3  แบ่งตามปริมาณก้ามะถัน 
  ดังที่ทราบแล้วว่า  น้้ามันดิบมีไฮโดรคาร์บอนเป็นสารประกอบส่วนใหญ่ส่วนประกอบที่เป็น
คาร์บอนมากท่ีสุดมีปริมาณ 85 - 90 %, ไฮโดรเจนมีปริมาณ 10 - 15 % สารไฮโดรคาร์บอนที่มีอยู่ในน้้ามันดิบ
ทุกชนิดมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 
  1. พาราฟิน  (Paraffins) 
  2. แนฟทีน (Naphthenes) 
  3. อะโรแมติก (Aromatic) 
และยังมีสารประกอบอื่น ๆ ที่ปะปนอยู่ในน้้ามันดิบ คือ   
  1. สารประกอบก้ามะถัน อาจมีปริมาณตั้งแต่ 0.04 - 5 % โดยน้้าหนัก แล้วแต่ชนดิของ
น้้ามันดิบ สารประกอบก้ามะถันนี้จะท้าให้อุปกรณ์ในขบวนการกลั่นเสื่อมและเมื่อปะปนอยู่ในผลิตภัณฑ์
ส้าเร็จรูปท้าให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากกรดก้ามะถัน จึงต้องมีขบวนการก้าจัดก้ามะถันออกจากน้้ามันดิบ 
  2. สารประกอบออกซิเจน จะมีอยู่ประมาณ 0.5 % โดยน้้าหนัก ถ้ามีอยู่มากจะเกิดกรด
อินทรีย์กัดกร่อนอุปกรณ์ในขบวนการกลั่นได้ ดังนั้นต้องท้าให้เป็นกลางโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโดยการ
ให้รวมกับไฮโดรเจนกลายเป็นน้้า 
  3. สารประกอบไนโตรเจน อาจมีอยู่ในน้้ามันดิบมากถึง 0.1 % โดยน้้าหนักสารประกอบนี้จะ
ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีคล้้าลงและเกิดเป็นยางเหนียวในระหว่างใช้งาน ก้าจัดออกได้โดยการเปลี่ยนให้เป็นก๊าซ
แอมโมเนียด้วยกรดก้ามะถันหรือการรวมตัวกับไฮโดรเจน 
  4. สารประกอบอนินทรีย์ ในน้้ามันดิบมีอยู่ 2 อย่าง คือ เกลือกับน้้า ซึ่งจะเกิดเป็นกรดเกลือ
เมื่อเกิดความร้อนจากการกลั่นน้้ามันดิบท้าให้เกิดตะกรันและกากถ่านจับตามท่อ เป็นเหตุให้การถ่ายเทความ
ร้อนไม่สะดวก ท่ออาจแตกได้จากความร้อนที่มากเกินไป จึงต้องก้าจัดเกลือออก โดยการผสมน้้ามันดิบกับน้้าให้
เกลือละลายออกไป 
  5. สารประกอบอินทรีย์ที่เป็นโลหะ เช่น วาเนเดียม นิเกิ้ล สารพวกนี้มีจุดเดือดสูงจึงมักมีมาก
ในน้้ามันที่หนัก เช่น น้้ามันเตาถ้ามีมากเกินไปจะท้าให้เกิดเถ้าสูงและเกิดการกัดกร่อนขึ้นได้ 
  ก่อนที่จะศึกษาถึงกระบวนการกลั่นน้้ามันดิบควรจะศึกษาถึงชนิด โครงสร้าง และ
องค์ประกอบของน้้ามันดิบฐานต่าง ๆ เสียก่อน เนื่องจากน้้ามันดิบแต่ละฐานจะมีโครงสร้างทางเคมีและ
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งทางการศึกษาถึงชนิดโครงสร้างและองค์ประกอบของน้้ามันดิบจะท้าให้เข้าใจ
กระบวนการกลั่นแยกน้้ามันดิบเพื่อให้เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงหรือผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆได้ง่ายขึ้น 
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          2.1 แบ่งตามองค์ประกอบโครงสร้างไฮโดรคาร์บอน 
         2.1.1 น้้ามันดิบฐานพาราฟิน (Paraffinic Base Crude)  
         คุณสมบัติของน้้ามันประเภทนี้ น้้ามันเบนซินที่ได้จะมีค่าออกเทนต่้า   น้้ามัน  
ก๊าดคุณภาพดีเขม่าน้อย น้้ามันดีเซลที่ได้จะมีซีเทนสูง น้้ามันหล่อลื่นมีค่าดัชนีความหนืดสูง แต่ข้อเสียของ
น้้ามันดิบประเภทนี้จะมีไขมากท้าให้จุดไหลเทของน้้ามันสูงเกินไปเป็นผลให้น้้ามันแข็งตัวง่าย 
        น้้ามันดิบฐานพาราฟินหรือน้้ามันดิบฐานไขเทียนนี้เป็นน้้ามันดิบชั้นดี มีค่า API สูงเมื่อ
น้ามากลั่นจะให้ผลผลิตน้้ามันตระกูลเบนซินและผลิตภัณฑ์ระดับกลางสูงกว่า กากที่เหลือจากการกลั่นแล้วส่วน
ใหญ่จะได้ขี้ผึ้ง (Wax) แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งของน้้ามันฐานนี้คือ ขนส่งยาก เพราะมักจะจับตัวเป็นไขเมื่ออุณหภูมิ
ต่้ากว่า 30 องศาเซลเซียส ท้าให้การสูบถ่ายเป็นไปด้วยความยากล้าบาก น้้ามันดิบเพชรที่ขุดพบ ณ แหล่งสิริกิต์ 
จังหวัดก้าแพงเพชรจัดอยู่ในน้้ามันประเภทนี้ นักธรณีวิทยาตั้งสมมติฐานว่า น้้ามันดิบฐานไขเทียนนี้มักจะขุดพบ
บนบก (พืชบกหรือสัตว์บก) 
        2.1. 2 น้้ามันดิบฐานแนฟทีน (Naphthenic Base Crude)  
       คุณสมบัติของน้้ามันประเภทนี้ น้้ามันเบนซินที่ได้จะมีค่าออกเทนสูงกว่าประเภทแรก 
น้้ามันก๊าด และน้้ามันดีเซลมีคุณภาพปานกลาง น้้ามันหล่อลื่นมีค่าดัชนีความหนืดต่้าถึงปานกลาง กากกลั่นให้
ยางมะตอยมาก และไขน้อย 
   น้้ามันดิบฐานแอสฟัลต์(แนฟทีน)เป็นน้้ามันดิบทั่วๆไปที่ขุดพบในแถบตะวันออกกลาง อ่าว
แม็กซิโก เวเนซุเอลา มีลักษณะเหนียวข้นเหมือนยางมะตอย เมื่อน้ามากลั่นจะให้ผลผลิตเป็นน้้ามันพวกกากดิบ
สูงกว่าปกติ เช่น น้้ามันเตา แต่ข้อดีคือขนส่งง่าย ไม่จับตัวเป็นไขกากท่ีเหลือจากการกลั่นแล้วส่วนใหญ่เป็นพวก
ยางมะตอย สันนิษฐานว่าน้้ามันดิบประเภทนี้มักเกิดมาจากซากสิ่งมีชีวิตที่ทับถมกันในมหาสมุทร 
   2.1.3 น้้ามันดิบฐานผสม (Mixed Base Crude)  
   น้้ามันดิบประเภทนี้มีทั้งพาราฟิน  แนฟทีน และอะโรแมติก ปะปนกันอยู่ เช่น ถ้ามีส่วนเบา
มากก็จะมีพาราฟินมาก ส่วนหนักจะมีอะโรแมติกมากผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีส่วนดีและเสียอยู่คละกันไป 
  น้้ามันดิบฐานผสม  คือน้้ามันดิบที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่างชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 (mixed 
between paraffin asphalt) สันนิษฐานว่าเกิดจากการทับถมกันของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นดินที่อดีตเคย
เป็นทะเลมาก่อน และกากที่เหลือจากการกลั่นของน้้ามันฐานนี้แล้วจะมีทั้งยางมะตอยและไขหรือขี้ผึ้ง 
  แต่ละฐานดังกล่าวจะมีโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติต่างกันออกไปอีก เช่น เมื่อน้า
น้้ามันดิบฐานแนฟทีน มากลั่นจะได้น้้ามันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง ส่วนน้้ามันดิบฐานพาราฟินเมื่อน้ามากลั่น
จะได้น้้ามันหล่อลื่นที่มีค่าดัชนีความข้นใสหรือความหนืดสูง (viscosity index) แต่ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรม
ทางด้านน้้ามันมีความก้าวหน้ามาก ไม่ว่าน้้ามันดิบจะเป็นฐานใดก็สามารถจะปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงได้โดยใช้
สารตัวเดิม (additives) ที่ต้องการคุณสมบัตินั้น ๆ  
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   2.2 แบ่งตามปริมาณก ามะถัน  ที่ผสมอยู่ในน้้ามันดิบ แบ่งออกเป็น 3 จ้าพวก คือ 
     - น้้ามันดิบก้ามะถันต่้า มีก้ามะถันน้อยกว่า 0.1 % โดยน้้าหนัก 
     - น้้ามันดิบก้ามะถันปานกลางมีก้ามะถันอยู่ในระหว่าง 0.1 - 2 % โดยน้้าหนัก 
     - น้้ามันดิบก้ามะถันสูง มีก้ามะถันมากกว่า 2 % โดยน้้าหนัก 
น้้ามันดิบที่มีก้ามะถันน้อยจะมีราคาแพงกว่าน้้ามันดิบที่มีก้ามะถันสูง 
     2.3 แบ่งตามความหนักเบา วัดโดยความถ่วง เอพีไอ (API Gravity) เป็นวิธีการของสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute) ค่าความถ่วง เอพีไอ ที่วัดได้มีตัวเลขสูงแสดง
ว่าน้้ามันดิบนั้นเบาแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นจะได้ส่วนที่มีคุณค่าสูงกว่าน้้ามันดิบที่หนักกว่า จะแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ คือ  
  - น้้ามันดิบเบา (Light Crude) 
  - น้้ามันดิบหนักปานกลาง (Medium Crude) 
  - น้้ามันหนัก (Heavy Crude) 
  ชนิดของน  ามันดิบทางการค้า    น้้ามันดิบจะมีชื่อทางการค้าหลายชื่อ ส่วนมากจะเรียกชื่อ
ตามแหล่งขุดเจาะซึ่งอาจจะเป็นชื่อเมือง อ้าเภอ ต้าบล ท่าเรือ หรือชื่อท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจะ
ก้าหนดชื่อน้้ามันดิบของตนหรือของสถานที่ที่พบน้้ามันนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น 
  - น้้ามันดิบเพชร จากจังหวัดก้าแพงเพชร ประเทศไทย 
  - น้้ามันดิบอาราเบียนไลต์ (Arablight crude oil) จากซาอุดิอาระเบีย 
  - น้้ามันดิบแชงลี (Shengli crude oil) จากจีนแดง 
  - น้้ามันดิบมิริ (Miri crude oil) จากมาเลเซีย 
  - น้้ามันดิบแฮนดิล (Handil crude oil)  จากอินโดนิเซีย 
  ชนิดของน้้ามันดิบทางการค้านี้แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ คือ น้้ามันดิบชนิดเบา (Light 
Crude oil) น้้ามันดิบชนิดกลาง  (Medium Crude oil) และน้้ามันดิบชนิดหนัก (Heavy Crude oil) ทั้งนี้โดย
อาศัยค่าองศา API หรือความถ่วงจ้าเพาะแบบ API เป็นหลักการพิจารณา หรือใช้เป็นแม่บทในการซื้อขายทั่ว
โลก ค่าความถ่วงจ้าเพาะแบบ API ของน้้ามันดิบทางการค้าชนิดต่าง ๆ แสดงได้ดังตาราง 
  กล่าวได้ว่า องค์การของกลุ่มประเทศผู้ส่งน้้ามันเป็นสินค้าออก หรือกลุ่ม โอเปก 
(Organization of the Pctroleum Exporting Countries - Opec) ซึ่งมีสมาชิก 12 ประเทศ ได้แสดงตาราง
ที1่.1 เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีแหล่งส้ารองน้้ามันดิบขนาดใหญ่และผลิตน้้ามันดิบ น้้ามันส้าเร็จรูปออกจ้าหน่าย
ปริมาณมากจึงมีอิทธิพลต่อการค้าน้้ามันส้าเร็จรูปออกจ้าหน่ายในปริมาณมาก 
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  ตารางที่ 1.1 แสดงค่าความถ่วงจ้าเพาะแบบ API ของน้้ามันดิบทางการค้าชนิดต่าง ๆ  
 

ซาอุดิอาระเบีย               Light       34  ้    API 
                                Medium   31  ้    API                                                                 
                                Heavy      27  ้    API 
อิหร่าน                       Light                34  ้    API 
                                Medium /Heavy 31  ้  API 
อิรัก                           Kirkuk        36  ้    API  
                                Basrah       35  ้    API 
คูเวต                          Burgan       31  ้    API 
กาตาร์                        Dukhan       40  ้    API 
                               Marine         36  ้    API 
แอลจีเรีย                    Sah. blend     44  ้    API 
ลิเบีย                        Brega             40  ้    API 
ไนจีเรีย                      Light              37  ้    API 
เวเนซุเอลา                 Tia Juana        24  ้    API 

 
3. มาตรฐานการวัด   มาตรฐานการวัดที่ใช้มากในวงการน้้ามันมีดังนี้คือ 
    3.1 อุณหภูมิ (temperature) ใช้ตัวย่อ T หรือ t หน่วยเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ 
  ปัจจุบันในวงการน้้ามันนิยมวัดเป็นองศาเซลเซียสแล้วเปลี่ยนมาเป็นองศาฟาเรนไฮต์ เพ่ือจะ
ได้ใช้กับตารางของ ASTM-IP ได้ การหาสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวและหดตัวสามารถค้านวณได้จากสมการ 
  C    =    (F - 32)                                             เปรียบเทียบอุณหภูมิ 
  5              9                                                   80  ฟํ  =  27  ซ้ 
หรือ        1.8 C  = F - 32                                                     85  ฟํ  =  29  ซ้  
หรือ             F = 32 + 1.8 C                                                90  ฟํ  =  33  ซ้ 
ข้อแตกต่างระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์คือ                     95  ฟํ  =  35  ซ้ 
1. ผู้ริเริ่มคิดไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันแต่มีจุดประสงค์ตรงกัน                  100  ฟํ  =  37  ซ้ 
2. เทอร์โมมิเตอร์แบบฟาเรนไฮต์แบ่งขีดได้ละเอียดกว่าแบบเซลเซียส       110  ฟํ  =  39  ซ้ 
 จุดเดือดน้้าบริสุทธิ์อยู่ที่อุณหภูมิ    100 ซ หรือ 212 ฟ 
 จุดเยือกแข็งของน้้าบริสุทธิ์อยู่ที่อุณหภูมิ  0 ซ หรือ 32 ฟ 
    3.2 ความหนาแน่น (Density)  ใช้ตัวย่อ y อ่านว่าแกมม่า หมายถึงจ้านวนน้้าหนักของสสารต่อ 1 หน่วย
ปริมาตร เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
  y  =  W 
                             V                                                                               
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เมื่อ y คือความหนาแน่นของสสาร มีหน่วยเป็น g/cc, kg/m3, lb/ft3 
     W คือน้้าหนัก (weight) ของสสาร มีหน่วยเป็น g, kg, lb 
      V คือปริมาตรของสสาร มีหน่วยเป็น cm3 (cc), m3, ft3 

ตัวอย่างเช่น น้้ามีความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร หมายความว่าถ้าตวงน้้ามา 1 ลูกบาศก์เมตร 
น้้าปริมาตรนี้จะหนัก 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 เมตริกตัน หรือเหล็กมีความหนาแน่น 7.8 เมตริกตัน/ลูกบาศก์
เมตร หมายความว่าถ้าน้าเหล็กปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรมาชั่งดู ปรากฏว่าเหล็กจะหนัก 7,800 กิโลกรัม หรือ 
7.8 เมตริกตัน 
    3.3 ความถ่วงจ้าเพาะ (specific gravity) ตัวย่อ Sp.gr หริอ S หรือ ถ.พ. คืออัตราส่วนที่แสดงให้เห็นว่า
สสารนั้นหนักกว่าน้้าบริสุทธิ์กี่เท่าเม่ือมีปริมาตรเท่ากันและวัดที่อุณหภูมิเดียวกันเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
ถ.พ. สสารใด ๆ         =  น้้าหนักสสารนั้น           (เมื่อมีปริมาตรเท่ากันและชั่ง  ณ  สถานที่และ                      
                                  น้้าหนักน้้า                อุณหภูมิเดียวกัน) 
 
หรือ  ถ.พ. สสารใด ๆ  =      น้้าหนักจ้าเพาะของสสารนั้น  =  y สสาร 
                                       น้้าหนักจ้าเพาะของน้้า           y น้้า 
 
                            =        W สสารนั้น          (ที่อุณหภูมิเดียวกัน) 
                                    V สสารนั้น x Dน้้า 
เมื่อ y น้้า คือความหนาแน่นของน้้าบริสุทธิ์ (มีค่าคงท่ี) เท่ากับ 62.4 lb/ft3  , 1000  kg/m3 
        W คือน้้าหนักของสสาร 
        V คือปริมาตรของสสาร 
  ความถ่วงจ้าเพาะไม่มีหน่วย เพราะเป็นอัตราส่วน ดังนั้นหลักเกณฑ์ง่าย ๆ คือ  
   สสารใดที่เบากว่าน้้า จะมีความถ่วงจ้าเพาะน้อยกว่า 1  
   สสารใดที่หนักกว่าน้้า จะมีความถ่วงจ้าเพาะมากกว่า 1  
  ของเหลวชนิดเดียวกันที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน ความถ่วงจ้าเพาะจะไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพราะมีการ
ขยายตัวหรือหดตัวตามปริมาตรเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป ดังนั้นในธุรกิจน้้ามันจึงต้องซื้อหรือขายที่อุณหภูมิ
มาตรฐานหนึ่ง เช่น ที่  15 องศาเซลเซียส หรือ 60 องศาฟาเรนไฮต์   เพื่อป้องกันการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
  โดยทั่วไปน้้ามันปิโตรเลียมมักจะเบากว่าน้้า ดังนั้นความถ่วงจ้าเพาะจึงน้อยกว่า 1 เช่น  
  น้้ามันเบนซินชนิดพิเศษ               มีความถ่วงจ้าเพาะประมาณ  0.747 
  น้้ามัน Jp - 1                           มีความถ่วงจ้าเพาะประมาณ  0.788 
  น้้ามันก๊าด                              มีความถ่วงจ้าเพาะประมาณ  0.786 
  น้้ามันดีเซลหมุนเร็วหรือโซล่า       มีความถ่วงจ้าเพาะประมาณ  0.850 
  น้้ามันดีเซลหมุนช้าหรือน้้ามันขี้โล้  มีความถ่วงจ้าเพาะประมาณ  0.865 
    3.4. ความถ่วงจ้าเพาะแบบ API (API gravity) ใช้วัดความถ่วงจ้าเพาะของน้้ามัน เพราะอ่านค่าได้สะดวก  
คือไม่อ่านค่าหลังจุดทศนิยม บางครั้งเรียกว่า  องศาเอพีไอ  (degree of API) หรือความถ่วง 
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เอพีไอเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 
   ้API  =        141.5           -   131.5 
        Sp.gr.60/60  ้F 
  เมื่อความถ่วงจ้าเพาะ  (Sp.gr.60/60  ้F) คือ      ความหนาแน่นสสารนั้นที่ 60  ้ F 
           ความหนาแน่นน้้าที่ 60  ้F 
  น้้ามันมีค่าความถ่วง API สูง จะมีค่าความถ่วงจ้าเพาะต่้า 
  น้้ามันมีค่าความถ่วง API ต่้า จะมีค่าความถ่วงจ้าเพาะสูง 
  เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้ามันคือ ไฮโดรมิเตอร์ (hydrometer) การหาค่า
ความถ่วง API ก็เพ่ือน้าไปใช้ในการหาค่าความร้อนของน้้ามัน หาปริมาตรจ้าเพาะและหาฐานของน้้ามัน 
  น้้ามันฐานพาราฟิน จะมีค่าความถ่วง API สูง 
  น้้ามันฐานแนพทีน จะมีค่าความถ่วง API ต้่า 
  น้้ามันเป็นของไหล (fluid) ชนิดหนึ่งซึ่งขยายตัวและหดตัวได้ดีมากแม้เม่ืออุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ดังนั้นเมื่อมีการเจาะน้้ามันเชิงพาณิชย์ ก็ต้องมีการขนถ่ายและเก็บรักษาเพ่ือขาย
น้้ามันดิบหรือส่งเข้ากลั่นในโรงกลั่นเพ่ือขายเป็นน้้ามันส้าเร็จรูป ชาวอังกฤษและชาวอเมริกันเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางเทคโนโลยีทางด้านนี้โดยเฉพาะ จึงพยายามตั้งมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาโดยอาศัยประสบการณ์และความ
เป็นจริงในประเทศของตนเองประยุกต์กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ใหม่ ๆ และได้พบว่าถ้า
จะเรียก หรือแบ่งชนิดน้้ามันโดยใช้ความถ่วงจ้าเพาะแบบธรรมดาแล้วจะเกิดปัญหามาก เพราะมีทศนิยมหลาย
ต้าแหน่ง เนื่องจากน้้ามันชนิดเดียวกันเมื่อมีอุณหภูมิต่างกัน ความถ่วงจ้าเพาะก็ต่างกัน และปริมาตรก็
เปลี่ยนแปลงด้วย  
  ดังนั้นการตั้งมาตรฐานขึ้นมาก็เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงในการซื้อขาย เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง
และการเอาเปรียบในเชิงการค้าระหว่างกัน ชาวอังกฤษได้ตั้งมาตรฐานของตนเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า มาตรฐาน 
IP (The Institute of Petroleum) ส่วนพวกอเมริกันได้ตั้งมาตรฐาน ASTM (American Society for 
Testing and Materials) โดยทั้ง 2 ชาติ ต่างก็ใช้มาตรฐานของตัวเอง แต่ต่อมาเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 
น้้ามันมีบทบาทมากข้ึนและกลายเป็นสินค้าออกที่ส้าคัญท่ีสุดของโลก เพราะเป็นแหล่งให้พลังงาน ประเทศท้ัง 2 
จึงได้ตกลงที่จะใช้มาตรฐานร่วมกัน และได้พิมพ์หนังสือเกี่ยวกับมาตรฐานในการวัดน้้ามันปิโตรเลียมโดยใช้ชื่อ
ว่า ASTM-IP petroleum measurement table 
ซึ่งปัจจุบันนี้ การค้าน้้ามันทั่วโลกใช้มาตรฐาน ASTM-IP นี้เป็นแม่บท โดยซื้อกันที่อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ 
หรือประมาณ 15 องศาเซลเซียส 
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จุดประสงค์ที่ส าคัญ  ของการใช้ความถ่วง API  คือ 

  1. เพ่ือให้ความถ่วงจ้าเพาะของน้้ามันแบบ API อ่านเป็นเลขลงตัวง่าย ๆ  มีทศนิยมเพียง
ต้าแหน่งเดียวท้าให้สะดวกในการจดจ้าและค้านวณปริมาตร ตัวอย่างในการเปลี่ยนค่าความถ่วงจ้าเพาะ API 
เพ่ือให้อ่านเป็นเลขลงตัวและมีทศนิยมเพียงต้าแหน่งเดียวคือ 
 
  ถ้าความถ่วงจ้าเพาะแบบธรรมดามีค่า  = 0.611 
  ความถ่วง API จะเท่ากับ                  141.5  -  131.5 = 100 
                                                               0.611 
  ถ้าความถ่วงจ้าเพาะแบบธรรมดามีค่า  = 1.076 
  ความถ่วง API จะเท่ากับ                  141.5  -  131.5 = 0 
                                                               1.076 
 
  ในตารางค้านวณจะมีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 0 - 100 เท่านั้น ทั้งจากการทดลองพบว่า
ค่า API ที่ต่้ากว่า 0 และสูงกว่า 100 จะมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าปกติ และถ้ามีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมาก ๆ  
เช่น ถ้าให้น้้าที่อุณหภูมิปกติ 60 องศาฟาเรนไฮต์มีความถ่วงจ้าเพาะเท่ากับ 1 จะพบว่าความถ่วง API ของน้้า
จะเท่ากับ 10 วิธีจ้าง่าย ๆ คือ ถ้าค่า API ต่้ากว่า 10 สารนั้นหนักกว่าน้้า แต่ถ้าค่า API สูงกว่า 10 สารนั้นเบา
กว่าน้้า   
  2. ใช้เป็นแม่บทในการซื้อขายทั่วโลก โดยก้าหนดให้ซื้อขายกันที่อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ 
หรือประมาณ 15 องศาเซลเซียส เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขัดแย้งในการตรวจรับที่ปลายทาง ยกตัวอย่างเช่น 
  ซื้อน้้ามันจากต้นทางที่อุณหภูมิ 90 องศาฟาเรนไฮต์ไปส่งปลายทางท่ีอุณหภูมิรับ 70 องศาฟา
เรนไฮต์ปรากฏว่าน้้ามันปลายทางจะยุบไปจ้านวนหนึ่งตามธรรมชาติเพราะเกิดการหดตัว ถ้าไม่ค้านวณกลับมา
ที่ 60 องศาฟาเรนไฮต์ จะไม่ทราบเลยว่าปริมาณใกล้เคียงกับท่ีต้นทางจ่ายมา กรณีนี้ถ้าไม่มีการค้านวณกลับไป
ที่ 60 องศาฟาเรนไฮต์ ผู้รับปลายทางมีสิทธิที่จะไม่รับน้้ามันได้โดยอ้างว่าถูกขโมยไปจ้านวนหนึ่ง 
  ในทางกลับกัน ถ้าจุดต้นทางอุณหภูมิ 90 องศาฟาเรนไฮต์ แต่ปลายทางมีอุณหภูมิ 110 องศา
ฟาเรนไฮต์ น้้ามันจะพองตัวขึ้นตามธรรมชาติ ถ้าผู้ซื้อรับน้้ามันที่ 110 องศาฟาเรนไฮต์ อาจจะเข้าใจว่าต้นทาง
แถมน้้ามันมาให้ แต่ถ้าค้านวณกลับไปที่ 60 องศาฟาเรนไฮต์ จะพบว่าน้้ามันไม่ได้เพ่ิมข้ึนมาเลยและอาจหายไป
จ้านวนเล็กน้อย เพราะเกิดการระเหยหายไปก็ได้ 
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ตารางที่ 1.2 แสดงค่าความถ่วงจ้าเพาะและองศา API  ของน้้ามันชนิดต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 60   ้F  

ชนิดน้้ามัน ความถ่วงจ้าเพาะที่ 60  ้F องศา API ลิตร/ลองตัน 86  ้F 
 
น้้ามันเบนซินอากาศยาน 
น้้ามันเบนซินพิเศษ 
น้้ามันเบนซินธรรมดา 
น้้ามัน JP - 4 
น้้ามัน JP - 1  
น้้ามันก๊าด 
น้้ามันดีเซล 
น้้ามันขี้โล้ 
น้้ามันเตา 

 
0.713 
0.747 
0.715 
0.759 
0.788 
0.786 
0.850 
0.365 
0.990 

 
67 
58 

66.5 
55 
48 

48.5 
35 
32 

11.4 

 
1459 
1386 
1448 
1364 
1308 
1312 
1217 
1186 
1060 

 
มาตรฐานการวัดที่ใช้บ่อยในกิจการน้้ามัน  
1. ความยาว   
       ไมล์    =     5,280     ฟุต     =  1,760    หลา         =     1.60935  กิโลเมตร  
       กิโลเมตร    =      0.621    ไมล์    =  1,000    เมตร  
       หลา     =      3          ฟุต     =  0.9144  เมตร         =     36        นิ้ว  
       เมตร         =      3.281    ฟุต     =  39.37    นิ้ว           =     100      เซนติเมตร  
       ฟุต           =      12        นิ้ว      =  30.48    เซนติเมตร  
       นิ้ว            =       2.54    เซนติเมตร  
       มิลลิเมตร    =       0.03937 นิ้ว  
2. ปริมาตร   
       บาร์เรล          =   0.159      ลูกบาศก์เมตร    =      42       แกลลอน      =    158.98     ลิตร  
                                                                 =     5.61     ลูกบาศก์ฟุต  
       ลูกบาศก์เมตร  =  6.29         บาร์เรล            =     264.2   แกลลอน  
       ลูกบาศก์ฟุต    =  7.48         แกลลอน          =     28.32   ลิตร      =   1,728   ลูกบาศก์นิ้ว  
                                                                 =     62.4  ปอนด์ (น้้า)  
       แกลลอน          =  231  ลูกบาศก์นิ้ว            =  3.7854  ลิตร         =  8.33 ปอนด์ (น้้า)   
       น้้า  1  ลิตร       =  1  กิโลกรัม                    =  1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
       น้้า  1  กรัม       =  1  ลูกบาศก์เซนติเมตร  
       น้้า  1  ลบ.เมตร  =  1,000   ลิตร                  =   1,000  กิโลกรัม 
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3. น้้าหนัก  
       ตัน      =  2,000  ปอนด์(ชอร์ต)  =  2,240  ปอนด์  (ลอง)  
       ปอนด์  =  16  ออนด์  =  0.453592  กิโลกรัม  
       กิโลกรัม  =  2.205  ปอนด์  =  35.27396  ออนด์  =  1,000  กรัม  
       กรัม  =  1,000  มิลลิกรัม  
4. อักษรย่อ    
   1. รอบต่อนาที  (RPM)  
   2. แกลลอนต่อนาที  (GPM)  
   3. บาร์เรลต่อชั่วโมง  (BPH)  
   4. เปอรเ์ซนต์ประสิทธิภาพ  (Efficiency %)  
   5. ก้าลังม้า  (BHP)  
   6. ความดันไดนามิกเฮด (Head in feet)  
   7. ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  (PSI)  
   8. ไมล์ต่อชั่วโมง  (mph)  
   9. บาร์เรลต่อวัน  (bbl/day)  
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 บทที่ 2          

         โครงสร้างไฮโดรคาร์บอนของน  ามันปิโตรเลียม 
 
  โครงสร้างไฮโดรคาร์บอนของน้้ามันปิโตรเลียม  น้้ามันปิโตรเลียมหรือน้้ามันดิบที่ใช้เป็น
หลักในการผลิตน้้ามันแก๊ซโซลีน  แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ   4  กลุ่มคือ  
  1. พาราฟิน  สูตรโมเลกุลโดยทั่วไปคือ  C nH2n+2 (เมื่อ n คือจ้านวนอะตอมของ
คาร์บอน) น้้ามันชนิดนี้เหมาะที่จะกลั่นเป็นน้้ามันหล่อลื่น เพราะมีค่าดัชนีความหนืดสูง ถึงแม้จะได้ปริมาณ
น้้ามันแก๊ซโซลีนสูงเมื่อน้ามากลั่นแต่เป็นน้้ามันแก๊ซโซลีนที่มีค่าออกเทนต่้า สารประกอบนี้อาจจะเรียกได้
อีกอย่างหนึ่งว่า กลุ่มอัลเคน (alkane) เมื่อต้องการเรียกชื่อจะลงท้ายด้วยค้าว่า ane และบอกให้ทราบถึง
จ้านวนอะตอมของคาร์บอนข้างหน้าด้วยเลขต่าง ๆ ดังนี้ 
  จ้านวนอะตอม  การเรียกชื่อ  อ่านว่า 
   1  meth   มี หรือ เมท 
   2  eth   อี หรือ เอท 
   3  prop   โพร 
   4  but   บิว 
   5  pent   เพน 
   6  hex   เฮก 
   7  hept   เฮป 
   8  oct   ออก 
   9  non    โน 
   10  dec    เดก 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนกลุ่มพาราฟินแบ่งได้เป็น 2 ชนดิคือ 
       1.1. ชนิดห่วงโซ่ตรง (straight chain หรือ open chain) เป็นสารพวกนอร์มัลพาราฟินที่มีค่า
ออกเทนต่้ามาก และเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทอ่ิมตัว (saturated compound) คือไม่สามารถ
เติมไฮโดรเจนลงไปในสารนี้ได้อีก พันธะที่ใช้ในการจับยึดระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับอะตอมของไฮโดรเจน
จะเป็นพันธะเดี่ยวหรือบอนด์เดี่ยว(single bond) ตัวอย่างโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบในกลุ่มนี้ เช่น 
มีเทน ซึ่งได้จากการแทนค่า  n = 1  ลงในสมการ  C nH2n+2  จะได้ว่า สูตรโมเลกุลของมีเทน คือ CH4 เขียน
เป็นสูตรโครงสร้างได้ดังรูปที่ 2.1 และสูตรโครงสร้างโมเลกุลของโพรเพน ( C3H8 ) ซึ่งได้จากแทนค่า N = 3 ลง
ในสมการ  C nH2n+2   แสดงได้ดังรูป      รูปที่ 2.2 หมายเหตุ  ในคาร์บอน 1 อะตอมจะมีวาเลนซี (valency) 
เทา่กับ 4 และไฮโดรเจน 1 อะตอมจะมีวาเลนซีเท่ากับ 1 
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                                            รูปที่ 2.1 สูตรโครงสร้างโมเลกุลของมีเทน 
 
   H                                                             H                  H 
 H  C  H          C                      H   C   H        H : C  : H 
          H                                                             H                  H 
 
 (ก) สูตรแบบเส้น                    (ข) โซ่ของอะตอมคาร์บอน           (ค) สูตรแบบจุด 
                                                                    ไฮโดรเจน 
                                                                         คาร์บอน 
 
                                                            
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                                            รูปที่ 2.2 สูตรโครงสร้างโมเลกุลของโพรเพน 
                                                       ไฮโดรเจน 
                    
                    คาร์บอน 
 
 
 
 
 
 
                                      
  
 สารประกอบในกลุ่มนี้บางทีค้าเรียกชื่อตัวหน้าใช้ตัวย่อ เช่น นอร์มัลออกเทน  
(n-octane) สารประกอบชนิดห่วงโซ่ตรงนี้มีอยู่มาก โดยขึ้นอยู่กับจ้านวนอะตอมของคาร์บอน  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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            H    H   H 
       H  C    C    C    H        นอร์มัลโพรเพน  (C3 H8 ) 
            H    H   H   
 
                                               H    H   H   H 
          H   C    C    C    C    H       นอร์มัลบิวเทน  (C4 H10 ) 
      H    H    H   H   
 
                            H    H    H   H    H   H    H    H 
           H    C    C    C    C   C    C    C    C    H     นอร์มัลออกเทน  (C8 H18 ) 
                            H    H   H    H    H    H   H    H   
 
  1.2 ชนิดห่วงโซ่แยก (branched chain) เป็นสารพวกไอโซพาราฟิน (iso - paraffins) หรือ
ไอโซเมอร์ (isomer) เป็นสารประกอบที่อ่ิมตัวเช่นเดียวกับชนิดห่วงโซ่ตรง แต่ลักษณะของพันธะที่ยึดระหว่าง
อะตอมของคาร์บอนจะแตกต่างกัน โดยเป็นห่วงโซ่ตรงกลางแล้วแยกออก สารประกอบชนิดนี้มีค่าออกเทนสูง 
กิ่งแยกของไฮโซเมอร์เรียกว่า อนุมูลพาราฟิน (paraffin radical) หรืออนุมูลอัลคิล (alkyl radical) โดยที่ค้า
เรียกชื่อค้าต้นเหมือนชนิดแบบห่วงโซ่ตรง แต่ค้าลงท้ายเป็น yl หรืออนุมูลอัลคิล สูตรโครงสร้างโดยทั่วไปคือ Cn 

H2n+1    
  ถ้า n เท่ากับ 1 จะได้ CH3   เรียกอนุมูลนี้ว่า กลุ่มเมทิล (methy group) 
                            n เท่ากับ 2 จะได้ C2H5  เรียกอนุมูลนี้ว่า กลุ่มเอทิล (ethyl group) 
                       n เท่ากับ 4 จะได้ C4H9  เรียกอนุมูลนี้ว่า กลุ่มบิลทิล (butyl group) 
  ตัวอย่างเช่น ไตรเมทิลเพนเทน (trimethyl pentane) ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่าไอโซเมอร์ออก
เทน (isomer octane) สูตรโมเลกุลคือ C8H18 และเอทิลเพนเทนหรือไอโซเฮปเทน (ethyl pentaneหรือ 
isoheptane) สูตรโมเลกุลคือ C7H16 เขียนเป็นสูตรโครงสร้างได้ดังนี้ 
                           H  CH3   H   CH3 H     
           H   C    C    C    C    C    H         ไอโซออกเทน  (C8 H18 ) 
                           H   CH3  H    H    H       
 
                            H    H C2H5  H    H     
           H    C    C    C    C    C    H         เอทิลเพนเทนหรือไอโซเฮปเทน 
                             H    H   H    H    H       
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                   ค้าว่า พาราฟิน (paraffin) มาจากภาษาลาติน ซึ่งแปลว่าไม่ค่อยชอบรวมตัว ดังนั้น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดนี้ ถ้าเป็นขี้ผึ้งพาราฟิน (paraffin wax) ก็จะเป็นสารที่ไม่ค่อยท้าปฏิกิริยา ถูก
รบกวนด้วยสารเคมีอ่ืน ๆ ได้น้อยมาก และตัวมันเองก็รบกวนสารอื่นได้น้อยมากเช่นกัน หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น
สารที่ไม่ค่อยชอบเกิดปฏิกิริยา 
  2. แนพธีน สูตรโมเลกุลโดยทั่วไปคือ CnH2n เหมาะที่จะน้ามากลั่นเป็นแก๊สโซลีน เพราะมีค่า
ออกเทนสูง การจับตัวเป็นแบบพันธะเดี่ยว เป็นสารประกอบที่อ่ิมตัว ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบวงแหวนซึ่ง
บางทีเรียกสารประกอบประเภทนี้ว่า cyclanes เพราะการเรียกชื่อมักจะน้าหน้าด้วยค้าว่า ไซโคล (cyclo) แต่
ค้าหลังจะเรียกเหมือนนอร์มัลพาราฟินทั่ว ๆ ไป  ตัวอย่าง เช่น  ไซโคลโพรเพน (C3H6) หรือเอทิลไซโคลเพน
เทน (C7H14) ซึ่งมสีูตรโครงสร้างดังนี้ 
 
 
    H  H 
     C 
   H C  C H     ไซโคลโพรเพน  (C3H6)  
       H          H 
 
    H2C  CH2 
    H2C  CH CH2 CH3   เอทิลไซโคลเพนเทน  (C7H14)  
      C 
               H2 
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                   สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มี 3 คาร์บอนเรียกว่าโพรเพน ถ้าคาร์บอนทั้งสามนี้มาต่อกัน
เป็นลักษณะรูปวงแหวน เรียกว่าไซโคลโพรเพน ค้าน้าหน้าว่า “ไซโคล” แสดงว่าอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล
นั้นมาต่อกันเป็นวงหรือไซเคิล (cycle) โดยทั่วไปสารประกอบที่มีอะตอมมาต่อกันเป็นวงแหวนนี้เรียกว่า
สารประกอบวงแหวนหรือสารประกอบไซคลิก (cyclic compound) ส่วนพวกที่ไม่มีวงแหวน เรียกว่า
สารประกอบอะไซคลิก (acyclic compound)  ประโยชน์ของไซโคลโพรเพนคือ ใช้เป็นยาสลบ ตัวอย่างของ
สารประกอบที่เป็นไซคลิกแสดงได้ดังนี้ 
    H2C  CH2 
    H2C  CH2      ไซโคลเพนเทน  (C5H10)  
      C 
      H2  
      H2 
      C 
 
    H2C    CH2 
 
    H2C    CH2 
 
      C 
      H2 
 
      หรือ 
 
     H  H 
      C 
    H    H 
     C  C 
        H         H   ไซโคลเฮกเซน (C6H12)  
        H         H 
     C  C 
        H        H 
      C 
     H  H 
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3. อะโรแมติก  สารประกอบในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มย่อยของพวกแนพธีน หรืออาจเรียกว่า benzene family ก็ได้ 
สูตรโมเลกุลของสารประกอบในกลุ่มอะโรแมติกคือ CnH2n-6 เป็นสารที่มีกลิ่นหอม นิยมใช้เป็น motor spirit 
เพ่ือเพ่ิมค่าออกเทนให้กับน้้ามันเชื้อเพลิงในสมัยแรก ๆ จึงเรียกเชื้อเพลิงที่ได้จากกลุ่มนี้ว่า เบนซีน (benzene) 
และเรียกเชื้อเพลิงที่ได้จากกลุ่มอ่ืนว่า เบนซิน (benzine) ซึ่งท้าให้เกิด 
การไขว้เขว ดังนั้นมาตรฐาน ASTM จึงได้ก้าหนดว่า เชื้อเพลิงจะได้มาจากกลุ่มใดก็ตามให้เรียกชื่ออย่างเดียวกัน 
คือ น้้ามันแก๊สโซลีน (gasoline)  
                น้้ามันที่ได้จากกลุ่มนี้เป็นสารประกอบประเภทไม่อ่ิมตัว โดยจะมีคาร์บอนยึดเกาะเป็นรูปวงแหวน
อยู่ 6 ตัวเสมอ และมีพันธะเป็นแบบคู่ (double bond) เช่น เบนซีน (C 6H6 ) มีสูตรโครงสร้างดังนี้  
                                                    H 
                                                    C 
                                      HC                        CH 
                                                                                เบนซีน (C 6H6 )  
                                      HC                        CH 
                                                    C 
                                                    H 
 
                                                    H 
                                                    C 
                                      HC                        C - CH3 
                                                                                เมทิลเบนซีน (C 7H8 )  
                                      HC                        CH 
                                                    C 
                                                    H 
และมีอีกเป็นจ้านวนมากท่ีวงแหวนอะโรแมติกจับกันแบบ double-ring ซึ่งมีสูตร    โมเลกุลคือ CnH2n-12 
ตัวอย่างเช่น แอลฟาเมทิลแนพธาลีน (C11H10) มีสูตรโครงสร้างดังนี้ 

                                                      CH3 
                                    H 
                             C                           C 
                               HC                         C                             CH    แอลฟาเมทิลแนพธา
ลีน 
                        HC                         C                            CH     (C11H10) 
                                   C                                C 
                              H                               H 
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วงแหวนที่มี 6 คาร์บอนที่ส้าคัญท่ีสุดคือ โมเลกุลของเบนซิน (benzene) ถ้าเปรียบเทียบโครงสร้างของ
เบนซินกับโซโคลเฮกเซนจะเห็นว่า เบนซินสามบอนด์คู่สามบอนด์เดี่ยว และบอนด์คู่สลับกับบอนด์เดี่ยวดังนั้น
จึงท้าให้เบนซินเสถียร (stable) และไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาเคมี สารประกอบอินทรีย์จ้านวนมากที่มีวงแหวน
เบนซินเป็นส่วนหนึ่งของโมเลกุล ดังนั้นจึงจัดสารประกอบเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอีกพวกหนึ่งต่างหาก เรียกว่า
สารประกอบอะโรแมติก (aromatic compound) สาเหตุที่เรียกเช่นนี้ เพราะสารประกอบในธรรมชาติจ้านวน
หนึ่งที่ค้นพบตอนแรกๆ ถูกจัดอยู่ในสารจ้าพวกนี้เนื่องจากมีกลิ่นหอม (aroma) เฉพาะตัว แต่ไม่สามารถจะแยก
ประเภทของสารประกอบอะโรแมติกออกสารอินทรีย์อื่นๆ โดยอาศัยเฉพาะกลิ่นแต่เพียงอย่างเดียว 
                   ทฤษฎีอะตอมสมัยใหม่ได้สรุปว่าเบนซีนมีบอนด์ท่ีไม่ลงตัวหรือมีเศษส่วนของบอนด์เต็มดังนั้น 
คาร์บอนด์ทั้งหกอะตอมของวงแหวนซีน ถือว่าถูกยึดอยู่ด้วยกันหก “หนึ่งบอนด์ครึ่ง” (ไม่ใช่สามบอนด์คู่สลับกับ
สามบอนด์เดี่ยวเหมือนเดิม) จึงท้าให้เบนซินไวต่อปฏิกริยาน้อยกว่าสารที่มีบอนด์คู่อยู่ในโมเลกุล 
  สารประกอบอะโรแมติกท่ีมีสูตรอย่างง่าย เช่น เบนซิน โทลูอีน และไซลีน สารเหล่านี้บางที
อาจจะเรียกว่า เชื้อเพลิงอะโรแมติก หรือเบนซินอากายาน ที่เรียกเช่นนี้เพราะสามารถใช้กับเครื่องบินได้ 
สารอะโรแมติกไฮโดรคาร์คาร์บอนเหล่านี้ใช้เติมในน้้ามันเบนซินพิเศษเพ่ือเติมค่าออกเทนให้สูงขึ้น 
                 4. โอลิฟิน  เป็นสารที่ไม่มีอยู่น้้ามันดิบ แต่ได้จากกรรมวิธีการกลั่นน้้ามัน เป็นสารประกอบไม่
อ่ิมตัว (unsaturated)   การจับเกาะกันแบบบอนด์คู่(double bond) อยู่ระหว่างอะตอมคาร์บอน 2 ตัวของ
ห่วงโซ่ตรง โอลิฟินแบ่งออกเป็นสองชนิด คือ 
  4.1 โมโนโอลิฟิน  เป็นบอนด์เดี่ยว (one double bond)  ให้ค่าออกเทนสูง มีการคงตัวดี มี
สูตรโมเลกุล คือ CnH2n  บางทีเรียกว่ากลุ่มอัคลีน เพราะมีการเรียกชื่อค้าข้ึนต้นเช่นเดียวกับกลุ่มพาราฟิน แต่ค้า
ลงท้ายเป็น ene ตัวอย่างเช่น  
                        H             C        = C              H 
                                                                                       อีทีนหรือเอทิลลีน (C2H4) 
                                     H             H                     
                             H                                                
 H       C   =      C       C       H    หรือ CH2  =   C       CH3   ไอโซบิวทีน  (C4H8) 
         H                  H                            CH3 
           H          C         H          
                       H 
  4.2 ไดโอลิฟิน เป็นแบบบอนด์คู่ (two double bond) การคงตัวน้อยกว่าพาราฟิน จึงไม่
เหมาะจะใช้เป็นแก๊สโซลีน ส่วนใหญ่จะน้าไปใช้กับงานพวกยางสังเคราะห์ (synthetic rubber) พลาสติกและ
อ่ืน ๆ มีสูตรโมเลกุลคือ CnH2n-2 เป็นสารประกอบชนิดไม่อ่ิมตัวเป็นสารแบบห่วงโซ่ตรง ค้าข้ึนต้นเรียก
เหมือนกับพาราฟิน แต่ค้าลงท้ายเรียกเป็น diene ตัวอย่างเช่น บิวทาไดอีน (C4H6)  
                       H      H      H      H   
                         C  =   C      C  =   C      บิวทาไดอีน 
                       H 
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  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อ่ิมตัวมีการเปลี่ยนแปลง หรือเกิดปฏิกิริยาง่ายมากท้าให้ไม่
มีความคงตัว ในการเก็บรักษาและการใช้งาน จึงไม่เหมาะที่จะเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์น้้ามันใด ๆ ข้อเสียท้า
ให้เกิดยางเหนียวสูงในระหว่างการเก็บรักษา 
 
ตารางที่ 2.1 สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวบางชนิดที่มีโมเลกุลเป็นสายยาว (ลงท้าย
ด้วย ane)  
 

จ้านวนอะตอม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน จุดเดือด ความหนาแน่น 
คาร์บอนใน

โมเลกุล 
ชื่อ สูตรโมเลกุล (C  ้)  (g/cm3) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

มีเทน 
อีเทน 

โพรเพน 
บิวเทน 
เพนเทน 
เฮกเทน 
เฮปเทน 
ออกเทน 

CH4 

C2H6 

C3H8 

C4H10 

C5H12 

C6H14 
C7H16 

C8H18 

-161.5 
-88.6 
-42.1 
-0.5 
36.1 
68.7 
98.4 
125.7 

0.424 
0.546 
0.493 
0.573 
0.621 
0.655 
0.680 
0.698 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 
บทที่ 3 

กระบวนการกลั่นน  ามันดิบ 
 

  กระบวนการกลั่นน้้ามันดิบ หมายถึง การแปรสภาพน้้ามันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปต่าง ๆ 
ตามต้องการ เพ่ือความสะดวกและเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ เช่น ได้ก๊าซหุงต้ม น้้ามันเบนซิน น้้ามันก๊าด 
น้้ามันดีเซล น้้ามันเครื่องบิน น้้ามันเตา น้้ามันหล่อลื่น จาระบี ยางมะตอย รวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ กระบวนการ
กลั่นน้้ามันของแต่ละโรงกลั่นน้้ามันอาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น คุณสมบัติของ
น้้ามันดิบที่น้ามากลั่น ชนิด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปที่ต้องการ 
  น้้ามันกลั่นส้าเร็จรูป  (Refined Oil)  คือ น้้ามันดิบที่ผ่านกรรมวิธีทางวิศวกรรมแล้วได้เป็น
น้้ามันส้าเร็จรูป   มีชื่อเรียกและคุณสมบัติต่าง ๆ   กันเฉพาะที่คุ้นเคยมี    ดังนี้.- 
  1. น้้ามันเบนซินอากาศยาน  (Aviation Gasoline) = AV GAS 
  2. น้้ามันเบนซินธรรมดา  (Regular Motor Gasoline) = REG MOGAS 
  3. น้้ามันเบนซินพิเศษ  (Premium Motor Gasoline) = PREM MOGAS 
  4. น้้ามันอากาศยาน  JP.4 (JP - 4, JET B) = AV TAG 
  5. น้้ามันอากาศยาน  JP.1 (JP - 1, JET A - 1) = AV TUR  
  6. น้้ามันก๊าด  (Iluminatedted Kerosine) = IK 
  7. น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว หรือโซล่า  (High Speed Diesel or - HSD, Automotive 

    Diesel Oil ADO, GO Diesel Gasoline) 
  8. น้้ามันดีเซลหมุนช้า หรือน้้ามันขี้โล้ (Industrial Diesel Oil or Marine Diesel)  
  9. น้้ามันเตา (Fuel Oil) ยังแบ่งเป็นหลายชนิดแยกตามความหนืดและปริมาณก้ามะถัน เช่น 
เตา 600, เตา 1200,เตา 1500, เตา 2200, เตา 2500 ฯลฯ 
  10. ยางมะตอย (Asphalt or Bitumen) 
  ส้าหรับกระบวนการกลั่นน้้ามันเชื้อเพลิง คือการแยกน้้ามันดิบออกเป็นส่วนต่าง ๆ ที่มีจุดเดือด
ใกล้เคียงกัน แล้วผ่านน้้ามันเหล่านี้เข้ากระบวนการต่าง ๆ และแปรสภาพเพ่ือให้เหมาะกับการใช้งาน และ
บางครั้งจ้าเป็นต้องเติมสารเคมีลงไปเพ่ือเพ่ิมคุณภาพน้้ามัน เช่น ก๊าซหุงต้ม น้้ามันเบนซิน เชื้อเพลิงไอพ่น น้้า
ก๊าด น้้ามันเตา ยางมะตอย โดยทั่วไปแล้วการกลั่นน้้ามันเชื้อเพลิงจะประกอบด้วยกระบวนการที่ส้าคัญคือ 
  1. การกลั่นหรือการแยก  (separation) 
  2. การแปรรูปหรือการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี  (conversion) 
  3. การปรับปรุงคุณภาพ  (treating) 
  4. การผสม  (blending)  
  1. การกลั่นหรือการแยก (separation)  กระบวนการแยกน้้ามันดิบคือ การแยก
ส่วนประกอบของน้้ามันดิบทางกายภาพ ส่วนใหญ่จะแยกด้วยวิธีการกลั่นล้าดับส่วน (fractional distillaion) 
ซึ่งหมายถึงการน้าเอาน้้ามันดิบมากลั่นในหอกลั่นบรรยากาศ น้้ามันดิบจะถูกแยกตัวออกเป็นน้้ามันส้าเร็จรูป
ต่าง ๆ ที่มีช่วงจุดเดือดต่างกัน และหอกลั่นน้้ามันที่ท้าหน้าที่แยกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้้ามันดิบตามจุดเดือดต่าง ๆ 



 23 
นั้นจะมีอยู่ 2 แบบใหญ่ ๆ คือ หอกลั่นบรรยากาศ (atmospheric fractionating tower) ซึ่งเหมาะในการ
กลั่นแยกน้้ามันเชื้อเพลิงที่มีจุดเดือดต่้า และหอกลั่นสูญญากาศ (vacuum fractionating tower) เหมาะใน
การกลั่นน้้ามันที่มีจุดเดือดสูง เช่น ผลิตภัณฑ์น้้ามันหล่อลื่น 
  การกลั่นล้าดับส่วนนี้เป็นวิธีแบบพ้ืนฐานของการกลั่นน้้ามัน โดยใช้หลักว่าจุดเดือดของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่าง ๆ ที่รวมกันอยู่ในน้้ามันดิบ จะมีระดับแตกต่างกัน ตั้งแต่ - 157 องศา
เซลเซียส (125 องศาฟาเรนไฮต์ ต่้ากว่าศูนย์) ขึ้นไปจนกระทั่งหลายร้อยองศาเซลเซียส  ด้วยคุณสมบัติอันนี้เอง
ท้าให้สามารถแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆ ที่รวมตัวอยู่ในน้้ามันดิบออกมาได้ด้วยการให้น้้ามันดิบ
กลั่นตัวที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการกลั่นล้าดับ
ส่วนของน้้ามันดิบ 
  การกลั่นแยกน้้ามันเป็นส่วนต่าง ๆ จึงอาศัยหลักการที่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่าง ๆ 
กลายเป็นไอได้เร็วหรือช้าต่างกัน โมเลกุลของน้้ามันที่มีโซ่คาร์บอนสั้นสามารถระเหยได้เร็วหรือกลายเป็นไอได้
เร็วกว่าโมเลกุลที่มีโซ่คาร์บอนยาว หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีจุดเดือดต่้ากว่า ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ซึ่งแสดง
ถึงคุณสมบัติบางอย่างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ปิโตรเลียมส่วนแรกที่มีจุดเดือดต่้าและกลั่นออกมาก่อน 
ส่วนมากจะเป็นพวกเพนเทนกับเฮกเซน ซึ่งเรียกว่าปิโตรเลียมอีเทอร์ (petroleum ether)  เป็นของเหลว ใช้
เป็นตัวท้าละลายที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์และในงานอุตสาหกรรม ส่วนที่มีจุดเดือดสูงขึ้นและกลั่น
ออกมาเรียกว่าแนพธา (naphtha) ส่วนนี้เป็นส่วนที่จะน้าไปผลิตน้้ามันเบนซินต่อไปได้ หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
ที่จุดบุหรี่หรือเรียกว่าไฟแช็ก 
  1.1 Gas-Oli Separation  ในน้้ามันดิบบางชนิดจะมีส่วนที่เบาของน้้ามันซึ่งสามารถแยกตัว
ออกมาได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการกลั่นแยกท่ียุ่งยากแต่อย่างใดผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาในตอนแรกนี้จะเป็นส่วนผสม
ของน้้ามันเหลวที่มีจุดเดือดต่้ามาก ๆ ผสมกับแก๊สธรรมชาติ เมื่อน้าส่วนผสมนี้มาแยกในเครื่องมือที่เรียกว่า 
Gas-Oil Separator ก็จะได้แก๊สซึ่งใช้ในการหุงต้มกับแก๊สโซลีนซึ่งเรียกว่า Natural Gasoline เมื่อน้าไปผ่าน
กรรมวิธีท้าให้บริสุทธิ์และให้มีความคงตัวดีแล้วก็จะน้ามาเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของน้้ามันแก๊สโซลีน 
  1.2 Fractional Distillation  (การกลั่นล้าดับส่วน) น้้ามันดิบที่แยกน้้าและเกลือแร่ออก
แล้วจะถูกผ่านเข้าไปในท่อเหล็กที่เรียงเป็นแถวในเตาเผา และมีความร้อนประมาณ 315-371 องศาเซลเซียส 
(600-700 องศาฟาเรนไฮต์) หลังจากนั้นน้้ามันดิบที่รวมทั้งไอร้อนจะไหลผ่านในหอกลั่นบรรยากาศ ไอร้อนที่
ลอยขึ้นไปบนหอกลั่นเมื่อได้รับความเย็นจะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวบนถาด (tray) ที่เรียงกันเป็นชั้น ๆ หลาย
สิบชั้นในหอกลั่น ไอร้อนจะกลั่นตัวกลับเป็นของเหลวในถาดชั้นใด 
 
ขึ้นอยู่กับช่วงจุดเดือดของน้้ามันส่วนนั้น ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ซึ่งจะแสดงถึงช่วงจุดเดือดของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมส่วนที่เบาหรือมีจุดเดือดต่้าก็จะกลายเป็นไอลอยขึ้นไปสู่ระดับสูงจนถึงจุดที่มีอุณหภูมิต่้ากว่าจุดเดือด
ของน้้ามันแล้วจะกลั่นตัวเป็นของเหลวกลายเป็นผลิตภัณฑ์น้้ามันเบาส่วนประกอบที่มีจุดเดือดสูงกว่าก็จะกลั่น
ในระดับสูงนั้นก็คือ น้้ามันแก๊สโซลีนที่เรียกว่า Straight Run Gasoline ชั้นบนสุดของหอกลั่นซึ่งมีอุณหภูมิต่้า
ที่สุดจะได้ก๊าซ  รอง ๆ ลงมา ซึ่งมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะเป็นส่วนประกอบของน้้ามันแก๊สโซลีน น้้ามันก๊าด น้้ามัน
ดีเซล ตามล้าดับ ส่วนน้้ามันที่ก้นหอกลั่นจะน้าไปผ่านกรรมวิธีอ่ืนเพื่อแยกเป็นน้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน ส่วนที่
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เหลือก็จะเป็นน้้ามันเตา       และยางมะตอย ส่วนต่าง ๆ ของน้้ามันดิบที่แยกออกมานี้เรียกว่าผลิตภัณฑ์
โดยตรง          ดังแสดงในรูปหอกลั่นน้้ามัน 
  ส่วนอื่น ๆ  ของปิโตรเลียมที่น้ามากลั่นจะได้น้าน้้ามันเชื้อเพลิง  น้้ามันหล่อ 
ลื่น แล้วยังมีส่วนที่เป็นโมเลกุลใหญ่ หรือซับซ้อนกว่าส่วนที่เป็นน้้ามันหล่อลื่น และจะไม่เป็นของเหลวที่
อุณหภูมิห้อง เช่น ปิโดลาตัม (petrolatum) หรือปิโตรเลียมเจลลี่ (petroleum jelly) ซึ่งมีลักษณะครึ่งเหลว
ครึ่งแข็ง สามารถน้าไปใช้ผสมในยาจ้าพวกข้ีผึ้งหรือครีมใช้ทาแผล ทาผิว ชื่อดังกล่าวนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่จะ
คุ้นกับค้าว่าวาสลิน(vaseline)มากกว่า(ค้าว่าวาสลินเป็นชื่อทางการค้า)  
  ผลิตภัณฑ์ส่วนสุดท้ายของปิโตรเลียมนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของน้้ามันดิบที่น้ามากลั่นเพราะ
น้้ามันดิบบางชนิดเมื่อกลั่นแล้วส่วนที่เเหลืออาจจะได้เฉพาะคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ เรียกน้้ามันดิบชนิดนี้ว่า
ปิโตรเลียมโค้ก (petroleum coke) หรือบางชนิดอาจจะได้ของแข็งอ่อน ๆ ที่ประกอบด้วยโมเลกุลของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดใหญ่มาก (รวมทั้งมีโมเลกุลชนิดอื่นๆอยู่ด้วย) เรียกน้้ามันดิบชนิดนี้ว่า
ปิโตรเลียมแอสฟัลต์ (petroleum asphalt)             หรือเรียกว่ายางมะตอย 
 

ตารางที่ 3.2 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการกลั่นล้าดับส่วนของน้้ามันดิบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ จุดเดือด (C  ้ )  สถานะ จ้านวนคาร์บอนอะตอมในโมเลกุล 

ก๊าซปิโตรเลียม 
น้้ามันเบนซิน 
แนพธา 
น้้ามันก๊าด 
น้้ามันดีเซล 
น้้ามันหล่อลื่น 
ไข 
น้้ามนัเตา 
บิทูเมน 

ต่้ากว่า 30 
0 - 65 

65 - 170 
170 - 250 
250 - 340 
340 - 500 
340 - 500 
สูงกว่า 500 
สูงกว่า 500 

ก๊าซ 
ของเหลว 
ของเหลว 
ของเหลว 
ของเหลว 
ของเหลว 
ของแข็ง 
ของเหลว 
ของแข็ง 

1 – 4 
5 – 6 
6 – 10 
10 – 14 
14 – 19 
19 –35 
19 – 35 

มากกว่า 35 
มากกว่า 35 

 
  ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้้ามันปิโตรเลียม ดังแสดงในรูป 3.1 สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งโดยตรง เช่น น้้ามันเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ และโดยอ้อม เช่น ใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตน้้ามันหล่อลื่น จาระบี และเคมีภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ  ส่วนก๊าซธรรมชาติสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรง หรืออาจแยกส่วนที่เป็นก๊าซเบา   เช่น   
อีเทน น้าไปใช้เป็นวัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลเพ่ือผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสามารถแยก
ก๊าซบางส่วน เช่น พวกโพรเพนและบิวเทนออกเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้มได้ ส่วนที่เหลือก็ยังใช้
เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงได้ ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวในที่นี้จะกล่าวเฉพาะที่ได้จากการกลั่นน้้ามันปิโตรเลียม รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมการผลิตน้้ามันหล่อลื่น และจาระบีเท่านั้น          แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัล 
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  1.2.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ก๊าซ LPG เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วน
บนสุดของหอกลั่นในกระบวนการกลั่นน้้ามัน ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกออกจากก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเหลวที่มีจุด
เดือดต่้ามากจะมีสภาพเป็นก๊าซในอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ดังนั้นในการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จะต้องเพ่ิมความดันหรือลดอุณหภูมิเพ่ือให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปลี่ยนสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวเพ่ือความ
ประหยัดในการเก็บรักษา 
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดีในเวลาลุกไหม้จะให้ความร้อนสูง และมีเปลวสะอาด 
โดยปกติจะไม่มีสีและไม่มีกลิ่น แต่ผู้ผลิตได้เติมกลิ่นเข้าไปด้วยเพ่ือให้สังเกตได้ง่ายในกรณีที่เกิดมีก๊าซรั่วซึ่ง
ก่อให้เกิดอันตรายได้ ประโยชน์พื้นฐานของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก็คือใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับหุงต้ม เชื้อเพลิง
ส้าหรับเครื่องยนต์ รวมทั้งเตาเผาและเตาอบต่าง ๆ  
  1.2.2 น้้ามันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เรียกกันท่ัวไปว่าน้้ามัน
เบนซินเป็นน้้ามันทีได้่จากการปรุงแต่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้้ามันโดยตรง และจากการแยกก๊าซ
ธรรมชาติเหลวหรือเบนซินธรรมชาติ น้้ามันเบนซินจะผสมสารเคมีเพ่ิมคุณภาพเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
เช่น สารเคมีส้าหรับเพิ่มค่าออกเทน (octane number) สารเคมีส้าหรับป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในถัง
น้้ามันและท่อน้้ามัน รวมทั้งสารเคมีท่ีช่วยท้าความสะอาดคาร์บูเรเตอร์ เป็นต้น 
  น้้ามันเบนซินในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ น้้ามันเบนซินพิเศษ หรือที่นิยมเรียกกัน
ว่าน้้ามันซุปเปอร์   จะมีค่าออกเทนสูง ใช้ส้าหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ก้าลังสูง ซึ่งจะผสมสีเหลืองอ่อนเพื่อเป็นที่
สังเกต น้้ามันเบนซินธรรมดาส้าหรับเครื่องยนต์เบนซินก้าลังอัดต่้าจะผสมสีแดงเพ่ือเป็นที่สังเกตเช่นกัน  
  1.2.3 น้้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (ส้าหรับเครื่องบินใบพัด) หรือน้้ามันแก๊สโซลีนอากาศยาน มี
คุณสมบัติคล้ายคลึงกับน้้ามันเบนซินยานยนต์ แต่มีค่าออกเทนสูงขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์แบบลูกสูบ 
(piston engine) ของเครื่องบิน ซึ่งต้องใช้ก้าลังขับดันมาก 
  1.2.4 น้้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานไอพ่น เมื่อเริ่มค้นคว้าวิจัยน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์
ไอพ่นแบบใบพัดกังหัน (turbine engine) ในครั้งแรกนั้นได้ใช้น้้ามันก๊าดที่มีจ้าหน่ายทั่วไปนั่นเองเป็นเชื้อเพลิง 
เพราะมีลักษณะการระเหยตัวต่้าซึ่งเป็นคุณสมบัติส้าคัญของเชื้อเพลิงไอพ่น ในปัจจุบันเครื่องบินไอพ่นของสาย
การบินพาณิชย์ส่วนใหญ่ก็ยังนิยมใช้เชื้อเพลิงที่มีช่วงจุดเดือดเช่นเดียวกับน้้ามันก๊าด แต่ต้องสะอาด บริสุทธิ์และ
มีคุณสมบัติบางอย่างดีกว่าน้้ามันก๊าด 
  เครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในการทหารนั้น ต้องใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติต่างออกไป เพ่ือให้เหมาะสม
กับสภาพการใช้งาน ซึ่งต้องการความคล่องตัวและความเร็วสูงน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ทาง
ทหารนั้น เป็นเชื้อเพลิงผสมระหว่างน้้ามันก๊าดกับแนฟธา (ส่วนผสมของน้้ามันเบนซิน) หรือเดิมใช้ เจพี 4  
  1.2.5 น้้ามันก๊าด การท้าอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในสมัยแรก ๆ นั้น  ผลิตภัณฑ์หลักของผู้กลั่น
น้้ามันก็คือน้้ามันก๊าด แต่เดิมนั้นน้้ามันก๊าดใช้จุดตะเกียงเพ่ือให้แสงสว่างเท่านั้น แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนได้อีกหลายประการ เช่น ใช้เป็นส่วนผสมส้าหรับยาฆ่าแมลง สีทา น้้ามันชักเงา และเป็นส่วย
ผสมในน้้ายาท้าความสะอาด   ในด้านการเกษตรน้้ามันก๊าดมิได้ใช้เฉพาะให้ก้าลังรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน 
ๆ เท่านั้น แต่ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับให้ความร้อนในการบ่มใบยาสูบและอบพืชผลด้วย ในงานอุตสาหกรรม
บางชนิดที่ต้องการการเผาไหม้ที่สะอาด เช่น อุตสาหกรรมเซลามิกก็ใช้น้้ามันก๊าดเช่นกัน 
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  1.2.6 น้้ามันเชื้อเพลิงดีเซล หรือเรียกกันทั่วไปว่าน้้ามันโซล่า เครื่องยนต์ดีเซลเป็น
เครื่องยนต์ที่มีมูลฐานการท้างานแตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซิน การจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลใช้ความร้อน
ซึ่งเกิดขึ้นจากการอัดอากาศอย่างสูงในลูกสูบ มิใช่เป็นการจุดระเบิดของหัวเทียนเหมือนในเครื่องยนต์ที่ใช้น้้ามัน
เบนซิน 
  เครื่องยนต์ดีเซลในสมัยแรกนั้นมีขนาดใหญ่โตมาก เพราะต้องการใช้ทนกับความร้อนและ
แรงอัดสูง ๆ ได้ ในครั้งกระนั้นเครื่องยนต์ชนิดนี้ใช้เป็นเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าในโรงงานและในเรือต่อมาได้มีการ
พัฒนาขนาดของเครื่องยนต์ให้เล็กลง แต่ใช้ประโยชน์ให้มากข้ึน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลให้
เป็นเครื่องยนต์ต้นก้าลังของเครื่องมือและอุปกรณ์หลายชนิดที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น รถบรรทุก รถ
โดยสาร รถแทรกเตอร์ หัวจักรรถไฟ และเรือประมง เป็นต้น  
  เนื่องจากเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ กลายเป็นเครื่องต้นก้าลังที่เหมาะสมส้าหรับงานเฉพาะกิจ
ได้หลายอย่างขึ้น น้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเหล่านี้ก็ต้องปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมกับ
เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานนั้น ๆ ด้วย ส้าหรับน้้ามันเชื้อเพลิงดีเซลที่ใช้ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภท คือ น้้ามัน
เชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว (automotive diesel oil) และน้้ามันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนช้า (induststrial diesel oil)  
  1.2.7 น้้ามันเตา เป็นเชื้อเพลิงส้าหรับเตาหม้อไอน้้า เตาเผา หรือเตาหลอมในโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องก้าเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เครื่องยนต์เรือเดินสมุทร และอ่ืน ๆ เช่น เตาต้มน้้าร้อนในโรงงาน 
ฯลฯ น้้ามันเตาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
        1.น้้ามันเตาอย่างเบา(light fuel oil) มีความหนืดต่้าส่วนมากใช้กับหม้อไอน้้าขนาดเล็ก 
        2. น้้ามันเตาอย่างกลาง (medium fuel oil)  มีความหนืดปานกลางส่วนมากใช้กับหม้อไอน้้า 
หรือเตาเผาขนาดกลางหรือขนาดเล็กท่ีมีอุปกรณ์อุ่นน้้ามัน 
         3. น้้ามันอย่างหนัก (heavy fuel oil) มีความหนืดสูงส่วนมากใช้กับเตาเผาขนาดใหญ่ในโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น เตาเผาในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ 
                1.2.8 ยางมะตอย เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนที่หนักที่สุดที่เหลือจากการกลั่นน้้ามันเชื้อเพลิงดังกล่าว
มาแล้วข้างต้นหลังจากผ่านกรรมวิธีและการปรับปรุงคุณภาพจะท้าให้ได้ยางมะตอยที่มีคุณสมบัติดีขึ้นคือมีความ
เฉื่อยต่อสารเคมีและไอควันแทบทุกชนิด มีความต้านทานสภาพอากาศและความกระเทือนมีความเหนียวและ
ความยืดหยุ่นตัวต่ออุณหภูมิระดับต่างๆ ได้ดี 
  ประโยชน์ของยางมะตอยมีอยู่มากมาย ที่ส้าคัญก็คือ ใช้เป็นวัสดุราดถนน รวมทั้งใช้เป็นผิว
ทางเท้า  ทางวิ่งเครื่องบิน  และลานจอดรถ   นอกจากนั้นก็ใช้ท้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เป็นวัสดุส้าหรับปูพื้นมุง
หลังคาเป็นน้้ายาทาเคลือบท่อเพื่อป้องกันสนิม และน้้ายาเคลือบท่อเพ่ือป้องกันสนิม และน้้ายากันสนิมที่ใช้ทา
ใต้ท้องรถยนต์ 
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ส่วนประกอบการกลั่นน  ามันปิโตรเลียม 

  ตารางต่อไปนี้แสดงจ้านวนคาร์บอนอะตอม, หมายเลขคุณลักษณะจ้าเพาะ และช่วงจุดเดือด 
ของผลิตภัณฑ์น้้ามันปิโตรเลียมแบ่งเป็น 7 ส่วน ในการกลั่นน้้ามันดิบ 
 
 จ้านวนคาร์บอน หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ช่วงจุดเดือด (ฟ  ้) 
1. Natural gas 
  (ก๊าซธรรมชาติ) 
2. Solvent 
   (ตัวท้าละลาย) 
Petroleum Ether 
(ปิโตรเลียมอีเทอร์)   

C1 - C4 

 

 

 

C5 - C6 

- 
 
 
 
- 
 

ต่้ากว่า
อุณหภูมิห้อง 

 
 

70 - 140 
 

 จ้านวนคาร์บอน หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ช่วงจุดเดือด (ฟ  ้) 
Lighf naptha 
(เนปทาเบา) 
LIGHT DISTILLATES 
(กลัน่ส่วนเบา) 
3. Straight run gasoline 
   (เบนซินกลั่นตรง) 
AVGAS 80/87 
(เบนซินอากาศยาน) 
           100/130 
           115/145 
Gasoline, Combat, type I 
(เบนซิน)            type II 
Aviation Turbine Fuel 
(เชื้อเพลิงอากาศยานไอพ่น) 
            JP - 4 
Gasoline Automotive  A 
(เบนซินยานยนต์)      B 
                          C 
                          D 
                          E 
Gasoholethy alcohol 
(เอทธิลแอลกอฮอล์) 

C6 - C7 

 

 
 

C6 - C12 

 

C5 - C9 

 

C5 - C9 
C5 - C9 

C5 - C9 

C5 - C10 

 

 

C6 - C12 

C7 - C11 

C7 - C11 

C7 - C11 

C7 - C11 

C7 - C11 

C7 - C11 

 

- 
 
 
 
- 
 

MIL – G - 5572 
 

MIL – G - 5572 
MIL – G - 5572 
MIL – G - 3056 
MIL – G - 3056 

 
 

MIL – G - 5624 
VV – G – 1690 
VV – G – 1690 
VV – G – 1690 
VV – G – 1690 
VV – G – 1690 

MIL – G – 53006 
 

140 - 212 
 
 
 

122 - 400 
 

90 - 340 
 

90 - 340 
90 - 340 
86 - 428 
77 - 410 

 
 

120 - 500 
150 - 440 
140 - 440  
130 - 440 
 120 - 440 
110 - 440 
110 - 440 
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MIDDLE DISTILLATES 
(กลั่นส่วนกลาง) 
4. Kerosene 
   (น้้ามันก๊าด) 
 

 

 

 

C12 - C18 

 
 

 
 
 
- 
 
 

 
 
 

350 - 530 
 
 

 จ้านวนคาร์บอน หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ช่วงจุดเดือด (ฟ  ้) 
Kerosene 
(ก๊าด) 
Turbine Fuel      JP - 5 
(เชื้อเพลิงไอพ่น)  JP - 8 
5. Gas oils 
Diesel Fuel   DF - A 
(ดีเซล)         DF - 1 
                 DF - 2 
                 DF - M 
Burner Fuels 
(น้้ามันเตา)  
HEAVY DISTILLATES 
(กลั่นส่วนหนัก) 
6. Lube oils 
(หล่อลื่น) 
7. Heavy gas oil 

C11 - C15 

 

C11 - C15 

C11 - C15 

C15 - C20 

C15 - C20 

C15 - C20 

C15 - C20 

C15 - C20 

C15 - C20 

 

 

 

 
C25 - C40 

C50 - C80 

C30 - C90 

 

- 
 

MIL – T - 5624 
MIL – T - 83133 

- 
VV – F - 800 
VV – F - 800 
VV – F - 800 

MIL – F - 16884 
VV – F - 815 

 
 
 
 

หลายชนิด 
หลายชนิด 
หลายชนิด 

 

300 - 572 
 

400 - 600 
392 - 572 
572 - 700 
314 - 572  
338 - 625 
369 - 698 
446 - 725 
392 - 650 

 
 
 
 

600 - 900 
800 - 1,000 
700 - 1,000 
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  2. การแปรรูปหรือการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี  เป็นกระบวนการทางเคมีที่ต้องการ
เปลี่ยนโครงสร้างของน้้ามันด้วยการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้้ามัน เช่น การแปรหรือเปลี่ยนน้้ามันที่หนักให้
แตกตัวเป็นน้้ามันที่เบา ซึ่งมีคุณค่าท่ีดีกว่า และท้าให้คุณภาพของน้้ามันเหมาะสมกับความต้องการในการใช้
ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นล้าดับส่วนอาจมีปริมาณไม่เท่ากับปริมาณผลิตภัณฑ์น้้ามันที่ต้องการใช้ 
เช่น น้้ามันแก๊สโซลีนหรือที่เรียกว่าน้้ามันเบนซินนั้น อาจได้จากกรรมวิธีการกลั่นล้าดับส่วนแต่ปริมาณไม่
เพียงพอกับความต้องการ และคุณภาพไม่ดีพอส้าหรับเครื่องยนต์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ๆ จึงมีการค้นคว้าหาวิธีที่จะ
เพ่ิมการผลิตน้้ามันแก๊สโซลีนจากน้้ามันดิบต่อบาเรลให้ได้ปริมาณมากข้ึนและได้คุณภาพดียิ่งขึ้น จึงต้องหาทาง
ผลิตน้้ามันเบนซินให้มากข้ึนด้วยกรรมวิธีนี้ 
  หลักพ้ืนฐานของกรรมวิธีนี้คือ การท้าให้โมเลกุลของน้้ามันหรือแนพธาแตกตัว เรียกวิธีนี้ว่าวิธี
แยกสลาย (cracking) เช่น วธิีการแยกสลายด้วยความร้อน (thermal cracking) และวิธีการแยกสลายด้วยสาร
เร่งปฏิกิริยา (catalytic cracking) หรือเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของน้้ามันเบาให้ได้โมเลกุลที่หนักกว่า และมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกว่า (polymeri zation) นอกจากนั้นยังมีวิธีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนอ่ืน ๆ อีกหลายวิธี เช่น วิธีอัลคีเลชั่น (alkylation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท้าให้น้้ามันเบนซิน
มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงขึ้นโดยการใช้สารพวกไฮโดรคาร์บอนที่เป็นก๊าซ (hydrocarbon gases) มาเปลี่ยน 
และวิธีไอโซเมอไรเซชั่น (isomerization) เป็นกระบวนการที่ท้าให้สารไฮโดรคาร์บอนที่มีค่าออกเทนต่้ากลาย
เป็นสารที่มีค่าออกเทนสูงได้ ซึ่งเป็นวิธีการใช้การจัดรูปโมเลกุลของปิโตรเลียมเสียใหม่ให้มีค่าออกเทนสูงขึ้น 
เป็นต้น หลักการพื้นฐานมีดังต่อไปนี้คือ 
  2.1 วิธีการแยกสลายหรือการแตกตัว (cracking) เป็นวิธีการแยกสลายสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนที่โมเลกุลใหญ่ หนัก และมีคุณภาพต่้า ให้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโมเลกุลเล็กลง เบา 
และมีคุณภาพสูง ดังแสดงในรูป 3.2 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ปริมาณของน้้ามันแก๊สโซลีนมากข้ึน
โดยอาศัยการใช้ความร้อน สารเร่งปฏิกิริยา หรือใช้ไฮโดรเจน 
      2.1.1 การแยกสลายโดยใช้ความร้อน เป็นวิธีที่นิยมใช้ในสมัยแรก ๆ ปัจจุบันไม่นิยมใช้
เนื่องจากต้องใช้ความร้อนถึง 1000 องศาฟาเรนไฮต์ และแรงดันประมาณ 350 - 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว วิธี
นี้จะใช้ส้าหรับแยกสลายน้้ามันดีเซลหรือน้้ามันเตา ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดใหญ่กว่า (gas 
oil) มีจุดเดือดสูงกว่าท้าให้แตกออกโดยความร้อนสูงท้าให้อณูไฮโดรคาร์บอนแตกออกโดยใช้ความร้อนสูง
ประกอบกับความดันสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาจะเป็นก๊าซ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ประเภทโอลิฟิน น้้ามันเบนซินซึ่งมีพวกสารอะโรแมติกสูงส้าหรับปริมาณน้้ามันเบนซินที่จะได้ประมาณ 50 - 70 
เปอร์เซ็นต์ และเป็นชนิดที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์ 65 - 70 และน้้ามันเตาชนิดข้นด้า 
      2.1.2 การแยกสลายโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยา วิธีนิยมใช้แยกสลายพวกน้้ามันดีเซล และ
น้้ามันหนัก โดยสารเร่งปฏิกิริยาพวกซิลิกา และอะลูมินาที่เป็นผงละเอียด หรืออาจใช้เป็นพวกดินเหนียว
ธรรมชาติ เช่น เบนโทไนต์ (bentonite) และเกาลิน (kaolin) หรือพวกดินเหนียวสังเคราะห์ซึ่งมีธาตุอะลูมิ
เนี่ยมสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีนี้คือ น้้ามันเบนซินที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูง คือมากกว่า 90 และก๊าซ
ไฮโดรคาร์บอนประเภทโอลิฟิน ซึ่งน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
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      2.1.3 การแยกสลายโดยใช้ไฮโดรเจน วิธีนี้เป็นวิธีที่ใหม่ท่ีสุดโดยการเพ่ิมไฮโดรเจนลงไป
ในขณะที่ก้าลังแยกสลายน้้ามันดีเซลและน้้ามันเตาให้เป็นน้้ามันเบนซินและน้้ามันก๊าดส้าหรับเครื่องบินไอพ่น 
โดยการใช้ไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิประมาณ 260 - 420 องศาเซลเซียส  ภายใต้ความดัน 200 
บรรยากาศ 
 
                                     ก๊าซ (ไฮโดรเจนและไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา) 
 
                                     พาราฟินชนิดเบา        C - C - C - C - C 
                                     โอลิฟิน        C = C - C - C - C                         ส่วนประกอบ 
                                                                    C             C                ของแก๊สโซลีน 
                                     ไอโซพาราฟิน          C - C - C - C - C                ที่มีคุณภาพ 
                                                               C                                     สูงขึ้น                                                 
                                     อะโรแมติก                                    C 
                                      ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนัก           C               C 
                                      (ประเภทที่เป็นไซเคิล)              C               C 
                                       คาร์บอน (ถ่านโค้ก)                        C 
 
 

รูปที่ 3.2 วิธีการแยกสลายหรือการแตกตัว 
  2.2 วิธีการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนสภาพ (refoming) เป็นวิธีเปลี่ยนสภาพสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนของน้้ามันแก๊สโซลีน หรือน้้ามันเบนซินที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์ต่้า ให้่มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงขึ้น
เพ่ือให้ปริมาณน้้ามันเบนซินมากข้ึน โดยอาศัยความร้อนหรือสารเร่งปฏิกิริยาหรือการเติมไฮโดรเจน หรือจัดรูป
โมเลกุลเสียใหม่ เช่น จากโซ่ตรงเป็นโซ่ก่ิงและวงแหวนเพ่ือค่าออกเทนส้าหรับน้้ามันเบนซิน (Isomerization 
and reforming)  
  Reforming  คือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของอณูโดยการเปลี่ยนโครงสร้าง
สารประกอบของอณูของมันเสียใหม่ให้ไฮโดรคาร์บอนจ้าพวก Naphthenes หรือ  Straight chain paraffins 
กลายเป็นอะโรแมติกในขนาดของอณูที่มีจ้านวนคาร์บอนเท่าเดิมแต่จ้านวนไฮโดรเจนจะลดลงเล็กน้อยเรียกว่า 
Dehydrogenation ทั้งนี้จะท้าได้โดยการใช้สารเร่งปฏิกิริยา (Catalysts)ส่วนไฮโดรเจนที่เหลือจาก
กระบวนการนี้จะเป็นผลิตผลพลอยได้น้าไปใช้ Hydrogenation ในกระบวนการอ่ืนต่อไป อะโรแมติกที่ได้จาก
กระบวนการนี้จะมีค่าของอาการเคาะสูงบางทีเรียกกระบวนการนี้ว่า Aromatication 
      2.2.1 การปฏิรูปโดยใช้ความร้อน    เป็นวิธีการใช้ความร้อนสูงประมาณ 560 องศา
เซลเซียสไปเปลี่ยนลักษณะโครงสร้างของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในน้้ามันเบนซิน ที่มีค่าออกเทนต่้าให้เป็น
พวกท่ีมีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงขึ้นประมาณนัมเบอร์ 80 
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     2.2.2 การปฏิรูปโดยใช้สารเร่งปฏิกริยา เป็นวิธีการที่ใช้ไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยา
พวกแพลตตินัม (platinum) บนอลูมิน่า (alumina) ภายใต้อุณหภูมิประมาณ450 - 530 องศาเซลเซียส ที่
ความดัน 500 - 700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งจะท้าให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนกลุ่มแนพธีนและนอร์มัล
พาราฟินซึง่มีค่าออกเทนนัมเบอร์ต่้า เปลี่ยนไปเป็นกลุ่มอะโรแมติกที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูง และโครงสร้าง
แบบห่วงโซ่ตรง (straight chain paraffin) จะถูกจัดเรียงตัวอณูเป็นแบบห่วงโซ่แยก (branched chain 
isomers) ท้าให้ได้ปริมาณน้้ามันเบนซินออกมาประมาณ 85 - 90 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าออกเทนนัมเบอร์
ประมาณ 85 - 95  
      2.2.3 การปฏิรูปโดยใช้ไฮโดรเจน เป็นวิธีการใช้ไฮโดรเจนและสารเร่งปฏิกิริยาพวกโมลิบดี
นา (molybdena) บนอลูมินา (alumina) ภายใต้อุณหภูมิ 480 - 540 องศาเซลเซียส ที่ความดันประมาณ 
200 - 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ก็จะท้าให้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนกลุ่มแนพธีนและกลุ่มนอร์มัลพาราฟิน
เปลี่ยนไปเป็นกลุ่มอะโรแมติกได้ ท้าให้ได้ปริมาณน้้ามันเบนซินประมาณ 75 - 80 เปอร์เซ็นต์   และมีค่าออก
เทนนัมเบอร์สูงถึง 80 - 85  
 
 
                                      ก๊าซ (ไฮโดรเจนและไฮโดรคาร์บอนชนิดเบา) 
 
                                     พาราฟินชนิดเบา               C - C - C - C - C 
                                   โอลิฟิน                             C = C - C - C - C     ส่วนประกอบ 
                                                                          C         C             ของแก๊สโซลีน 
                                    ไอโซพาราฟิน                  C - C - C - C – C        ที่มีคุณภาพ 
                                                                           C                        สูงขึน้   
                                     อะโรแมติก                                   C 
                                     ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนัก            C               C 
                                     (ประเภทที่เป็นไซเคิล)               C               C 
                                       คาร์บอน (ถ่านโค้ก)                         C 
 
                                 

รูปที่ 3.3 วิธีการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
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  2.3 วิธีการไอโซเมอไรเซชั่น เป็นกรรมวิธีในการเปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุลจากชนิดห่วง
โซ่ตรงไปเป็นชนิดห่วงโซ่แยกแบบไอโซเมอร์โดยการใช้สารเร่งปฏิกิริยาเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพของน้้ามัน
เบนซินให้มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 3.4  
  Isomerization  คือกระบวนการที่ท้าให้แก๊สโซลีนหรือสารไฮโดรคาร์บอนจ้าพวก Gracking 
- chain  ซึ่งได้จากธรรมชาติหรือโดยการกลั่นโดยตรงที่มีคุณภาพในการแก้อาการเคาะไม่ดีให้เปลี่ยนโครงสร้าง
ของอณูเป็นโซ่แยก Branch chain ซึ่งมีค่าการแก้อาการเคาะสูงโดยการใช้ catalysts เป็นตัวช่วยการ
เปลี่ยนแปลงแบบนี้จะไม่ท้าให้ขนาดของอณูเปลี่ยนแปลงไปเลยทั้งจ้านวนอณูของคาร์บอนและไฮโดรเจน 
                                                                       C         
               C - C - C - C - C                            C - C - C - C 
                    นอร์มัลเพนเทน                             ไอโซเพนเทน         
                                        รูปที่ 3.4 วิธีการไอโซเมอไรเซชั่น 
  2.4 วิธีการอัลคีเลชั่น เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นก๊าซให้
เป็นน้้ามันเบนซินที่มีค่าออกเทนนัมเบอร์สูง โดยการรวมโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนกลุ่มโอลิฟินที่
มีจ้านวนคาร์บอน 3 ตัว ถึง 5 ตัวไปเข้ากับกลุ่มไอโซพาราฟินและใช้สารเร่งปฏิกิริยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดก็จะท้าให้
ไอโซพาราฟินมีโมเลกุลใหญ่ขึ้นและมีค่าออกเทนนัมเบอร์สูงขึ้นได้ ดังแสดงในรูป 3.5 ตัวอย่างเช่น ไอโซออก
เทนมีค่าออกเทนนัมเบอร์ 100 จะได้จากการรวมตัวของบิวทิลีน และไอโซบิวเทน เป็นต้น 
 
                                      C                                   C          C 
               C - C = C - C + C - C - C                           C - C - C - C - C 
                                                                           C 
บิวทิลีน + ไอโซบิวเทน                            2, 2, 4- ไตรเมทิลเพนเทน (ไอโซออกเทน)    
                                                   รูปที่ 3.5 วิธีการอัลคีเลชั่น 
 
  2.5 วิธีการโพลิเมอไรเซชั่น เป็นกรรมวิธีที่ใช้ในการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจ้าพวก
โอลิฟินก๊าซให้เป็นน้้ามันเบนซินที่มีออกเทนนัมเบอร์สูง โดยการใช้กรรมวิธีใช้สารเร่งปฏิกิริยา ดังแสดงในรูปที่ 
3.6  
 
                 C               C                                 C          C 
            C - C - C + C - C - C                          C - C = C - C - C 
                                                                     C 
ไอโซบิวทิลีน  +   ไอโซบิวทิลีน                                       2, 2, 4-ไตรเมทิลเพนทีน 

รูปที่ 3.6 วิธีการโพลิเมอไรเซชั่น 
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  3. การปรับปรุงคุณภาพ  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีการกลั่นล้าดับส่วนและการเปลี่ยน
โครงสร้างทางเคมี ส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและความต้องการของตลาดเพราะ
อาจมีสิ่งไม่พึงประสงค์เจือปนอยู่ในน้้ามันดิบ หรืออาจเกิดจากกรรมวิธีทั้งสองดังกล่าว เช่น มีก้ามะถันเมอร์แค
ปแทน เกลือ และสารแปลกปลอมต่าง ๆ ซึ่งจ้าเป็นต้องก้าจัดออกด้วยกรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพก่อน 
กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพโดยการก้าจัดก้ามะถันออกจากน้้ามันโดยการใช้ก๊าซไฮโดรเจนท้าปฏิกิริยาเข้าช่วย
เพ่ือเปลี่ยนสารก้ามะถันให้เป็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แล้วก้าจัดออกจากน้้ามันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถท้าได้ง่าย
กว่าการก้าจัดก้ามะถันออกจากน้้ามันโดยตรง นอกจากนี้กรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์
น้้ามันที่ได้มีสีและกลิ่นถูกต้องตามมาตรฐานอีกด้วย 
  4. การผสม คือการน้าน้้ามันชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านกรรมวิธีดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมาผสมกันตาม
สัดส่วนที่เหมาะสม เช่น น้้ามันเบนซิน น้้ามันเชื้อเพลิงไอพ่น เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนด  นอกจากนี้ยังมีการเติมสารเคมีบางอย่างลงไป เช่น ในน้้ามันแก๊สโซลีนจะเติมสารต้านการ
เคาะเครื่องยนต์ สารป้องกันการรวมตัวของน้้ามันกับออกซิเจน สารขจัดคราบเขม่า เป็นต้น 

 
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงกลั่นน้้ามันรวม 6 แห่ง คือ 

 
ล้าดับ ชื่อโรงกลั่น ก้าลังการกลั่น (บาร์เรล/วัน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

โรงกลั่นน้้ามันฝาง  เชียงใหม่ 
โรงกลั่นน้้ามัน  บางจาก 
โรงกลั่นน้้ามัน  ไทยออยล์ 
โรงกลั่นน้้ามัน  เอสโซ่ 
โรงกลั่นน้้ามัน  ระยอง 
โรงกลั่นน้้ามัน  สตาร์ 

1,000 
105,000 
183,000 
75,000 
145,000 
130,000 

หมายเหตุ  หน่วยวัดปริมาตรน้้ามัน  1  บาร์เรล  =  158.98  ลิตร 
                                            1  บาร์เรล  =  42 แกลลอน 
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บทที่ 4 
น  ามันเบนซิน  

  น้้ามันเชื้อเพลิง  หมายถึง  ของเหลวที่ได้จากการกลั่นน้้ามันดิบน้ามาปรับปรุงคุณภาพให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชิ้อเพลิง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ  

1. เผาเพื่อให้เป็นพลังงานขับเคลื่อน โดยเกิดแรงอัดจากก๊าซหลังการเผาไหม้ของ 
น้้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศเกิดแรงดัน ท้าให้ลูกสูบของเครื่องยนต์เคลื่อนที่ หรือท้าให้ใบพัดของกังหัน 
(เทอร์ไบน์) หมุนด้วยความเร็วสูงได้ 
  2. เผาเพื่อให้เป็นพลังงานความร้อนใช้ต้มน้้าในหม้อไอน้้าส้าหรับการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือใช้เผาอบโดยตรงก็ได้ เช่น การท้าเครื่องปั้นดินเผา ใช้ในการท้าความร้อนให้แสงสว่างก็ได้ 
บางประเทศอาจเผาน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่ออบอุ่นร่างกาย ซึ่งจะะต้องระวังอันตรายจากก๊าซพิษท่ีเกิดจากการเผา
ไหม้เพราะอาจท้าให้เสียชีวิตได้ 
  น้้ามันเบนซินเป็นน้้ามันเชื้อเพลิงส่วนที่เบาที่สุด ที่ได้จากการกลั่นน้้ามันดิบส่วนนี้เรียกว่า 
แนฟธา (Naphtha) แล้วจึงน้ามาปรับปรุงคุณภาพท่ีส้าคัญ คือการเพิ่มค่าออกเทน 
  น้้ามันเบนซินปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ น้้ามันเบนซินรถยนต์ (Morter Gasoline) และน้้ามัน
เบนซินอากาศยาน (Aviation Gasoline) ซึ่งทั้งสองประเภทนี้มีข้อแตกต่างกันตรงที่น้้ามันเบนซินอากาศยาน
จะมีค่าออกเทนสูงกว่าน้้ามันเบนซินรถยนต์มาก 
  1. ค่าออกเทน การเพิ่มค่าออกเทนของน้้ามันเชื้อเพลิงโดยทั่วไปมีอยู่  3  วิธี คือ  
    1.1 เติมสารตะก่ัว  ซึ่งเป็นสารประกอบที่ควบคุมปฏิกิริยาการเผาไหม้ของ 
น้้ามันเบนซิน เป็นวิธีการที่ประหยัดและสารประกอบของตะกั่วที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด คือ  TEL หรือ  TML 
(Tetraethyl Lead หรือ Tetramethyl Lead) ซึ่งปัจจุบันไม่ใช้แล้ว 
    1.2. ไม่เติมสารตะกั่ว 
         1.2.1 ปรับปรุงขบวนการกลั่น เช่น ขบวนการไอโซไรเซชั่น (Isomereization) โดยการ
เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของแนฟธา (Naphtha) ให้มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแบบโซ่ก่ิง (Iso-chain หรือBranch 
chain) มากขึ้น 

1.2.2 การเติมสารที่มีค่าออกเทนสูง เรียกว่า ออกเทนบูสเตอร์ (Octane Booster)  
ตัวอย่างเช่น 
      เมทธิลแอลกอฮอล์               ค่าออกเทน (RON)        106 
      เอทธิลแอลกอฮอล์               ค่าออกเทน (RON)        106 
      เทอร์เทียรีเอมิลเมทธิเธอร์    ค่าออกเทน (RON)        108 
      โทลูอนี                            ค่าออกเทน (RON)        114 
      เมทธิลเทอร์เทียรีบิวธิลอีเธอร์   ค่าออกเทน (RON)        117 
        เอทธิลเทอร์เทียรีบิวธิลอีเธอร์   ค่าออกเทน (RON)        118 
สารทีน่ิยมใช้ในขณะนี้ได้แก่  เมทธิลเทอร์เทียรีบิวธิลอีเธอร์  ( MTBE ) 
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1.2.3 ชนิดของน้้ามันดิบ เช่น น้้ามันดิบฐานเทียนไข น้้ามันดิบฐานเนปทีน  

หรือน้้ามันดิบฐานผสม 
  สารเพ่ิมค่าออกเทน (octane additive) ดังได้กล่าวแล้วว่าในการเติมสารประกอบตะกั่วลงใน
น้้ามันเบนซิน จะมีราคาถูกกว่าการเพ่ิมค่าออกเทนโดยวิธีการใช้สารเร่งปฏิกิริยา ซึ่งต้องท้าในกระบวนการผลิต
น้้ามันในโรงกลั่นน้้ามัน ในทางปฏิบัติอาจใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันหากไม่ต้องการให้น้้ามันเบนซินมีราคาสูงขึ้น  แต่
ในบางประเทศ   เช่น  สหรัฐอเมริกา  ได้ผลิตน้้ามันเบนซินชนิดที่ไม่มีสารประกอบตะกั่ว  (unleaded 
gasolione) โดยใช้กรรมวิธีการกลั่นแบบแครกกิง (cracking) และแบบรีฟอร์มิง (reforming) เพ่ือให้น้้ามัน
เบนซินมีค่าออกเทนสูงขึ้น แต่วิธีนี้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง น้้ามันเบนซินชนิดนี้ใช้กับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบก้าจัด
มลภาวะจากก๊าซไอเสียให้ลดน้อยลง เนื่องจากน้้ามันที่มีสารตะก่ัวไม่สามารถใช้กับเครื่องก้าจัดมลภาวะได้ 
  ค่าออกเทน   คือ ตัวแสดงคุณสมบัติต้านทานการเคาะ (KNOCK) ของน้้ามันเบนซินในสภาพ
การท้างานปกติของเครื่องยนต์ เมื่อส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงถูกจุดระเบิดจากประกายไฟยังไปไม่ถึง
ภายในกระบอกสูบซึ่งไม่สามารถทนความร้อนและความดันที่สูงได้ เกิดการลุกไหม้ขึ้นเอง  
(Self Ignited) โดยเป็นการจุดระเบิดอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงท้าให้เครื่องยนต์เกิดอาการเคาะมี
เสียงดัง 
  ข้อเสีย การเคาะท้าให้เครื่องยนต์สูญเสียก้าลัง ก้าลังตก ความร้อนเพ่ิมข้ึน และชิ้นส่วน เชน่  
ลิ้น  ลูกสูบแตกร้าวเสียหายได้ ถ้าเกิดการเคาะรุนแรงอยู่เรื่อย ๆ  และท้าให้การหล่อลื่นล้มเหลว 
  การแก้อาการเคาะในเครื่องยนต์ด้วยการเติมสารหลายชนิด คือ  
  1. TEL  (Tetraethylead)  เลิกใช้แล้ว 
  2. TML  (Tetramethylead)  เลิกใช้แล้ว 
  3. MTBE (Methyl tertiary butyl ether) ปัจจุบันใช้ในน้้ามันไร้สารตะกั่ว 
  วิธีผสมน้้ามันเบนซินให้ได้ค่าออกเทนสูงที่นิยมใช้มากเพราะต้นทุนต่้า คือ การเติมสารตะกั่ว 
TEL หรือ TML แต่เนื่องจากสารตะกั่วเป็นสารพิษต้องจ้ากัดปริมาณผสม ดังนั้นจึงต้องใช้กรรมวิธีดัดแปลง
โครงสร้างโมเลกุลของน้้ามันให้เป็นชนิดออกเทนสูงอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้ต้นทุนการผลิตสูง 
  เครื่องยนต์ที่สร้างมีอัตราส่วนก้าลังอัดสูง (Compression ratio) ย่อมให้ก้าลังงานสูงและ
ต้องการเชื้อเพลิงที่มีค่าการแก้อาการเคาะสูงด้วย แต่ถ้าเชื้อเพลิงที่มีค่าของการแก้อาการเคาะต่้ามักจะท้าให้
เกิดการเคาะ ก้าลังเครื่องตก ไม่ได้ก้าลังเต็มตามอัตรา และยังท้าให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ด้วย 
เครื่องยนต์ที่สร้างให้มีอัตราส่วนก้าลังอัดต่้านั้น ย่อมต้องการเชื้อเพลิงที่มีค่าของการแก้อาการเคาะต่้า แต่ก็อาจ
ใช้เชื้อเพลิงที่มีค่าของการแก้อาการเคาะสูงก็ได้  ทั้งนี้ย่อมได้ก้าลังงาน (out put) เท่าเดิมไม่เพ่ิมขึ้น ท้าให้เกิด
การสูญเปล่าโดยไม่จ้าเป็น 
  ค่าออกเทนน้้ามันเบนซิน  อัตราออกเทนมีหน่วยเป็นออกเทนนัมเบอร์หรือ ON เป็นตัวเลขที่
แสดงถึงความสามารถในการต้านทานการน็อคในเครื่องยนต์เมื่อมีการเผาไหม้เกิดขึ้น เช่น น้้ามันที่มีค่าON95
คุณสมบัตินี้จะหาได้โดยเปรียบเทียบจากน้้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐานที่มีส่วนประกอบของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนบริสุทธิ์ 2 ชนดิ คือ ไอโซออกเทนและนอร์มัลเฮปเทน โดยมีอัตราส่วนดังนี้ 
  ไอโซออกเทน 95  เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 
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  นอร์มัลเฮปเทน 5  เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร    
  ไอโซออกเทน (C8H18 )  เป็นเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ได้จากการกลั่นน้้ามัน มีคุณสมบัติในการ
ต้านทานการน๊อคที่ดีที่สุดก้าหนดให้มีค่าอัตราออกเทนเท่ากับ 100 ส้าหรับนอร์มัลเฮปเทน(C7H16 )  เป็น
เชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ได้จากการกลั่นน้้ามันเช่นกัน แต่ไม่มีคุณสมบัติในการต้านทานการน็อคเลย จึงก้าหนดให้มีค่า
อัตราออกเทนเท่ากับ 0 ถ้าต้องการน้้ามันให้มีค่า ON เกิน 100 กระท้าได้โดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพ เช่น เต
ตระเอทิลเลด (TEL)  เตตระเมทิลเลด (TML)  
  ไอของไอโซออกเทนที่ผสมกับอากาศและถูกจุดระเบิดในเครื่องยนต์จะมีการระเบิดช้ากว่าการ
ใช้นอร์มัลเฮปเทน จึงมีการตั้งอัตราออกเทน (octane rating) ส้าหรับน้้ามันเบนซิน เพ่ือใช้เป็นหลักในการวัด
คุณภาพการติดไฟของน้้ามันเบนซิน หรือวัดปริมาณการน็อคของเครื่องยนต์ โดยให้อัตราออกเทนของนอร์มัล
เฮปเทนมีค่าเท่ากับ 0 และให้อัตราออกเทนของไอโซออกเทนมีค่าเท่ากับ 100 ในการก้าหนดอัตราออกเทนข
องน้้ามันเบนซินชนิดใด ๆ ท้าได้โดยการเปรียบเทียบการเผาไหม้ของน้้ามันเบนซินนั้น ๆ กับของผสมที่มีนอร์มัล
เฮปเทนกับไอโซออกเทน เช่น น้้ามันเบนซินชนิดหนึ่งมีค่าออกเทน 85 หมายความว่าเมื่อมีการเผาไหม้น้้ามัน
เบนซินนั้นจะมีผลในการเผาไหม้เหมือนกับส่วนผสมของนอร์มัลเฮปเทน 15 เปอร์เซ็นต์ กับไอโซออกเทน 85 
เปอร์เซ็นต์ น้้ามันเบนซินที่มีค่าออกเทนสูงเหมาะที่จะใช้กับเครื่องยนต์ที่มีอัตราส่วนการอัด (compression 
ratio) สูง  
   การทดสอบการน็อค  การทดสอบหาค่าการต้านทานการน็อคมี 2 วิธี คือ 
  1. ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (laboratory knock test) เป็นการทดสอบในห้องทดลอง โดย
ใช้เครื่องยนต์มาตรฐานสูบเดียวที่สามารถปรับอัตราส่วนการอัดตัวได้ คือจาก 3:1 เป็น 15:1 ในการทดสอบนี้
อาจเรียกว่า วิธี CFR (cooperative fuels research) หรือ  CRC (coordinating research council)  การ
ทดสอบน้้ามันเบนซินมี 2 ประเภท คือ  
     1.1 น้้ามันเบนซินส้าหรับเครื่องยนต์และรถยนต์ทั่วไป ใช้วิธี 
   - RON หรือ research method (F-1), RON (Rescarch octane number) 
   - MON หรือ motor method (F-2), MON (Motor octane number) 
     1.2 น้้ามันเบนซินอากาศยาน ใช้วิธ ี
   - aviation (high speed) หรือ (F-3) 
   - supercharge (F-4) 
หมายเหตุ  ค่าออกเทน คือ ตัวเลขที่สมมุติข้ึนเพ่ือใช้เปรียบเทียบคุณสมบัติการต้านทานการเกิดเสียงดังใน
เครื่องยนต์ของน้้ามันเบนซิน ซึ่งได้จากการทดสอบด้วยเครื่องยนต์มาตรฐานสากล น้้ามันเบนซินที่มีค่าออกเท
นสูงกว่าจะท้าให้เครื่องยนต์เดินเรียบกว่า โดยจะไม่วัดประสิทธิภาพการเผาไหม้โดยตรง 
  สรุป   ค่าออกเทน  คือตัวเลขที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการเผาไหม้และคุณสมบัติต้านทาน
การน็อคของน้้ามันเบนซินซึ่งทดสอบด้วยเครื่องยนต์มาตรฐาน เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ที่ทราบค่าออก
เทน 
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                    น้้ามันเบนซินที่มีค่าออกเทนสูงจะมีผลดีต่อการใช้งาน และผลกับเครื่องยนต์ดังนี้ 
 - การเผาไหม้สมบูรณ์ ให้พลังงานสูง     - อายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนาน 
 - เครื่องยนต์สะอาดปราศจากเขม่า       - ลดสภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
 - ประหยัดน้้ามัน                             - ยืดอายุการใช้งานของน้้ามันเครื่อง 
 - ป้องกันการเสียหายจากการน๊อคเครื่องยนต์   
  ผลิตภัณฑ์น  ามันเบนซิน 
  น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์เบนซิน มี 2 ชนิด ซึ่งแบ่งตามคุณภาพท่ีส้าคัญ   คือ ค่าออก
เทน ได้แก่ 
  1. น้้ามันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว มีค่าออกเทน 97 ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุด ผสม
สารเติมแต่งที่เพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ (สีเหลือง) 
  2. น้้ามันเบนซินธรรมดาไร้สารตะก่ัวซึ่งมีค่าออกเทน 92 โดยทั่วไปนิยมใช้กับรถจักรยานยนต์ 
(สีแดง)  
  นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ยังมีสารท้าความสะอาดผสมอยู่ ท้าให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
และยังเป็นทางหนึ่งที่ช่วยประหยัดน้้ามันได้อีกด้วย 
  2. ช่วงจุดเดือดของน  ามันเบนซิน  น้้ามันเบนซินที่ใช้ส้าหรับรถยนต์ทั่วไป มีช่วงจุดเดือด
ระหว่าง 38 - 214 องศาเซลเซียส (100 - 420 องศาฟาเรนไฮต์) และน้้ามันเบนซินอากาศยาน (100 LL) มีช่วง
จุดเดือดระหว่าง 38 - 170 องศาเซลเซียส (100 - 338 องศาฟาเรนไฮต์)  
  3. ความถ่วงจ าเพาะ  น้้ามันเบนซินชนิดพิเศษหรือเบนซินซูเปอร์จะมีค่าความ 
ถ่วงจ้าเพาะสูงกว่าน้้ามันเบนซินธรรมดา เพราะน้้ามันเบนซินชนิดพิเศษต้องมีการเพ่ิมสารคุณภาพ เช่น เติมสาร
ตะกั่วเพ่ือเพ่ิมค่าออกเทนให้สูงขึ้น โดยทั่วไปอุณหภูมิห้อง ค่าความถ่วงจ้าเพาะของน้้าเบนซินชนิดธรรมดามี
ค่าประมาณ 0.702 และน้้ามันเบนซินชนิดพิเศษมีค่าความถ่วงจ้าเพาะประมาณ 0.743 หรือถ้าคิดเทียบเป็นค่า
ความหนาแน่นก็จะมีค่าอยู่ในช่วง 0.70 - 0.75 กิโลกรัม/ลิตร  
  4. การระเหย  คือความสามารถในการระเหยเพ่ือเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็นไอทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่มีจุดเดือดต่้าของน้้ามันมีมากน้อยเพียงใดน้้ามันเบนซินในสภาวะที่ก้าหนดจึงมีความจ้าเป็น
ที่ต้องใช้น้้ามันที่มีค่าการระเหยเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ถ้าใช้น้้ามันที่มีค่าการระเหยสูงเกินไปจะมีโอกาส
เกิดเวเพอร์ล็อก (vapour lock) ได้ง่ายในระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ แต่ถ้าใช้น้้ามันที่มีค่าการระเหยต่้า
เกินไปการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็อาจเป็นผลเสีย คือจะท้าให้เกิดน้้ามันเครื่องใส (crankcase dilution) เป็นต้น 
เบนซินยานยนต์สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและฤดูกาลที่หนาวจัด โดยก้าหนดความไวในการ
ระเหยเริ่มต้นน้้ามัน 
  การทดสอบหาค่าการระเหยของน้้ามันเบนซินกระท้าได้โดยใช้วิธีทดสอบการ 
กลั่นและวัดความดันไอน้้ามัน (distillation test and vapour pressure test) 
 วิธีทดสอบการกลั่น (distillation test; ASTM D86) วิธีทดสอบการกลั่นแสดงได้ดัง 
รูปที่ 4.1 
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IBP      เป็นจุดเริ่มต้นการกลั่น (initial boiling point) จุดนี้ไม่ค่อยจะส้าคัญเท่าใด 
จุด 10 เปอร์เซ็นต์  เป็นจุดที่ส้าคัญ เพราะจะท้าให้การติดเครื่องยนต์ง่ายหรือยาก ถ้าอุณหภูมิ       
               จุดนี้มีค่าต่้ามากจะมีโอกาสท้าให้เกิดเวเพอร์ล็อกได้ง่าย ดังนั้นในฤดูหนาว  
                หรือฤดูร้อน อุณหภูมิจุดนี้ของน้้ามันจะมีค่าแตกต่างกันโดยในฤดูหนาวจะมี  
                อุณหภูมิต่้ากว่าในฤดูร้อน  อุณหภูมิที่จุดนี้ประมาณ 55 – 70 องศาเซลเซียส 
จุด 50 เปอร์เซ็นต์  ที่จุดนี้ น้้ามันเบนซินจะใช้งานเดินเครื่องยนต์เรียบได้สม่้าเสมอสามารถปรับ  
     ส่วนผสมของน้้ามันกับอากาศได้ถูกต้องตลอดเวลา ในขณะเร่งเครื่องยนต์                     
ป้องกันการเกิดเกล็ดน้้าแข็ง   และป้องกันการส้าลักในขณะเครื่องร้อน                    อุณหภูมิ
ที่จุดนี้ประมาณ 90 - 115 องศาเซลเซียส 
จุด 90 เปอร์เซ็นต์  จุดนี้แสดงถึงน้้ามันที่เหมาะสมกับการใช้งาน ท้าให้การกระจายส่วนผสมได้  
      ทั่วถึงเป็นการประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง อุณหภูมิที่จุดนี้ประมาณ 135 - 215   
            องศาเซลเซียส 
EP      เป็นอุณหภูมิจุดสุดท้าย (end point) ที่น้้ามันสามารถระเหยตัวได้ 
  การวัดอัตราการระเหยช่วงการกลั่นและจุดสุดท้ายของการเดือดของน้้ามันเบนซินสามารถ
น้ามาตรวจสอบการปลอมปนได้ เพราะหากมีน้้ามันอ่ืนปนอยู่ในน้้ามันเบนซิน ช่วงการกลั่นนี้จะมีค่าผิดไป เช่น 
น้้ามันดีเซลปนเปื้อนในน้้ามันเบนซินจะท้าให้จุดกลั่นตัวสุดท้ายน้้ามันเบนซินสูงขึ้น 
  จากรูปจะเห็นได้ว่าช่วงจุดเดือดของน้้ามันแต่ละชนิดเป็นช่วงจุดเดือดเฉพาะ แต่จะมีบางส่วน
ซ้้ากันหรือคาบเก่ียวกัน การซ้้ากันบางช่วงนั้นเราจะมาผสมกันแล้วน้าไปใช้นั้นไม่ได้ ไม่ว่าจะผสมในอัตราส่วนใด 
ตัวอย่างเช่น เบนซินผสมกับดีเซล 
         35  ้ซ (95  ้ฟ)                         เบนซิน                    200  ้ซ (392  ้ฟ) 

                             
   
   

                                                 170  ้ซ (338  ้ฟ)               ดีเซล              360  ้ซ (680  ้ฟ) 
  จะเห็นว่าน้้ามันที่ผสมกันนี้จะมีจุดเดือดใหม่กลายเป็น 35  ้ซ - 360  ้ซ  ซึ่งมีเป็นสมบัติการ
กลั่นที่ไม่เข้าเกณฑ์ท้ังเบนซินและดีเซล ใช้ไม่ได้ทั้งเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซล เพราะเครื่องเบนซินไม่ต้องการ
ส่วนหนัก และดีเซลไม่ต้องการส่วนเบา 
  แต่ถ้าเอาเบนซินธรรมดาผสมกับเบนซินพิเศษจะเห็นว่าคุณสมบัติการกลั่นใช้ได้เพราะมีช่วง
จุดเดือดเท่ากัน แต่คุณสมบัติทางค่าออกเทนใช้ไม่ได้ 
 
เบนซินพิเศษออกเทน 95 90 %  80 % 
ส่วนผสมออกเทน 89 88 
เบนซินธรรมดาออกเทน 83 10 % 20 % 
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รูปที่ 4.1 คุณสมบัติการกลั่นของเบนซินมาเขียนกราฟจะได้ดังนี้ 
 

ฟาเรนไฮต์               ส่วนตน้                                        ส่วนกลาง                                     สว่น
ปลาย       
500- 
 
                                             ป้องกันการแข็งตัวน้้ามันในคาร์บูเรเตอร์    
400- 
                                                                                                     น้้ามันเครื่องใส 
                                                 ป้องกันการส้าลักในขณะเครื่องร้อน 
300-              เวเพอร์ล็อก                                                         ละลายเขม่าลงในห้องเครื่อง        
              เครื่องยนต์สตาร์ทง่าย                                                                 หัวเทียนบอด 
                 เมื่ออากาศเย็น              
200-                                                                  อุ่นเครื่องได้เร็ว 
                                                         มีก้าลังดีและเร่งเครื่องได้ทันใจ     
                                                               เครื่องยนต์เดินเรียบ 
100-                                                   ประหยัดเมื่อวิ่งในระยะทางสั้น 
 
 
 
0-                                 20                                             80                 100 
 

เปอร์เซ็นต์การระเหย (%) 
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  จากเส้นกราฟจะเห็นว่าทุกช่วงจุดเดือดมีความส้าคัญทั้งนั้น ถ้าน้้ามันถูกน้้ามันชนิดอื่นที่ไม่มี
ช่วงจุดเดือดเดียวกันผสม เช่น ดีเซลหมุนเร็วจะเห็นว่าส่วนปลาย (80 - 100 เปอร์เซ็นต์) จะไม่ต่อเป็นเส้นได้
สวยงามดังรูป เมื่อน้าไปใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซินจะมีผลดังนี้ 
  1. ท้าให้น้้ามันเครื่องใสลง (Dilution) เนื่องจากน้้ามันส่วนหนักเผาไหม้ไม่หมดและหยดลงสู่
ส่วนล่างไปละลายปนอยู่ในน้้ามันเครื่องท้าลายอ้านาจจากการหล่อลื่นของน้้ามันเครื่องลงไป ผลที่ตามมา คือ 
ชิ้นส่วนที่ต้องการหล่อลื่นสึกหรอ 
  2. การละลายเขม่าลงในห้องเครื่อง (Crankcase Deposit) เป็นการท้าให้น้้ามันเครื่องเปื้อนขี้
เขม่าตะกอนที่มีมากกว่าปกติเนื่องจากการเผาไหม้ไม่หมด การผสมมาก ๆ นี้เป็นปริมาณท่ีน้้ามันหล่อลื่นสุด
ความสามารถที่จะท้าให้ลอยตัวอยู่ได้เป็นเหตุให้ตะกอนถูกกัก  และสะสมตามท่ีต่าง ๆ ในห้องเครื่อง 
  3. การท้าให้เขี้ยวหัวเทียนมีเขม่าเกาะติด (Spark Plug Fouling) อันเนื่องมาจากการเผาไหม้
ไม่หมด ประสิทธิภาพของการสปาร์คลดน้อยลงยิ่งใช้นานเข้ายิ่งมีโอกาสท้าให้เกิดการเผาไหม้ไม่หมดเพ่ิมข้ึน หัว
เทียนอายุสั้นจนถึงบอดได้ 
  5. ยางเหนียว  เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาส้าหรับน้้ามันเบนซินทุกชนิดเพราะคราบเหนียวเป็น
อันตรายต่อระบบทางเดินของน้้ามัน เช่น ตามท่อส่งน้้ามันจากถังเก็บน้้ามัน ปั๊มน้้ามันจนถึงคาร์บูเรเตอร์ ซึ่งมีรู
เล็ก ๆ ส้าหรับการไหลของน้้ามันในคาร์บูเรเตอร์ ท้าให้วงจรเดินเบาเกิดการอุดตันได้ง่าย สารเพ่ิมคุณภาพ
ส้าหรับน้้ามันเบนซินเพื่อป้องกันการรวมตัวของออกซิเจนกับน้้ามันท้าให้เกิดเป็นคราบเหนียว สารที่ใช้อาจเป็น
สารพวกอัลคิลซับติติวต์ฟีนอล (alkyl substituted phenols) เช่น น้้ามันเบนซินพิเศษ จะมีคราบเหนียวสูงสุด
ได้ไม่เกิน 0.005 กรัม/100 มิลลิลิตร หรือไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร คราบเหนียวของน้้ามันเบนซิน
สามารถหาได้จากเครื่องมือทดสอบยางเหนียวโดยวิธี Jet Evaporatioin (ASTM D381) 
  6. ความดันไอ  (reid vapour pressure; RVP) น้้ามันเบาประเภทน้้ามันเบนซินทุกชนิด
ระเหยง่ายและเกิดเป็นไอของน้้ามันที่จุดเดือดต่้า ในทางตรงกันข้ามประเภทน้้ามันเบนซินที่มีจุดเดือดสูงก็จะ
ระเหยตัวยากกว่าท้าให้เกิดความดันไอต่้าถ้าหากความดันไอสูงเกินไปท้าให้การไหลของน้้ามันไม่สะดวก เรียกว่า 
vapour lock ส้าหรับน้้ามันที่ระเหยตัวได้ง่ายจะมีค่าความดันไอสูง ค่าความดันไอมีผลต่อการติดเครื่องยนต์ ใน
บริเวณท่ีซึ่งมีอากาศหนาวจัด น้้ามันเบนซินที่ใช้ควรมีค่าความดันไอสูงกว่าน้้ามันที่ใช้ในบริเวณท่ีมีอากาศร้อน 
ส้าหรับความดันบรรยากาศก็มีผลต่อค่าความดันไอด้วย เช่น เครื่องบินต้องบินในระดับความสูงซึ่งมีค่าความ
กดดันอากาศต่้า จึงจ้าเป็นต้องมีการก้าหนดค่าความดันไอส้าหรับน้้ามันเบนซินที่ใช้กับเครื่องบินด้วยค่าก้าหนด
ความดันของน้้ามันเบนซินชนิดต่างๆ โดยดูจากตารางคุณสมบัติน้้ามันเบนซินของบริษัทผู้ผลิต 
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  ความดันไอจะวัดกับน้้ามันเบา เช่น JP-8, น้้ามันอากาศยาน (100 LL), เบนซินยานยนต์ แต่
จะไม่วัดกับน้้ามันดีเซล น้้ามันที่ระเหยหายหรือน้้ามันที่ปนเปื้อนด้วยน้้ามันหนักจะท้าให้ผลการทดสอบความดัน
ไอต่้าลง 
  1. JP-4                       ความดันไอ    1 - 2    PSI (ปอนด์/ต่อตารางนิ้ว) 
  2. เบนซินอากาศยาน       ความดันไอ    5 - 7    PSI (ปอนด์/ต่อตารางนิ้ว) 
  3. เบนซินยานยนต์          ความดันไอ    7 - 9    PSI (ปอนด์/ต่อตารางนิ้ว) 
  โดยการใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐาน ASTM D323 โดยการบรรจุน้้ามันที่จะทดสอบลงในท่อ
บรรจุ แล้วน้าไปปรับอุณหภูมิให้ได้ตามที่ก้าหนด เช่น ที่อุณหภูมิ 100 องศาฟาเรนไฮต์ (37.8 องศาเซลเซียส) 
แล้วอ่านค่าได้จากมาตรวัดความดันที่ติดต่อกับอุปกรณ์ทดสอบน้้ามันเบนซินที่มีค่าความดันไอน้้ามันที่เหมาะสม
แล้ว ย่อมท้าให้ติดเครื่องยนต์ได้ง่าย และไม่เกิดฟองไอน้้ามันในท่อทางน้้ามัน (vapor lock) ตัวอย่างเช่น ค่า
ก้าหนดน้้ามันเบนซนิชนิดพิเศษชนิดหนึ่งของ ปตท. มีค่าความดันไอน้้ามันที่อุณหภูมิ 37.8 องศาเซลเซียส ไม่
เกิน 62 กิโลปาสคาล (kPa) หรือที่อุณหภูมิ 100 องศาฟาเรนไฮต์ ไม่เกิน 9 ปอนด์ / ตารางนิ้ว 
  7. ปริมาณก ามะถัน  โดยปกติแล้วก้ามะถันจะมีอยู่ในน้้ามันเกือบทุกชนิด ถึงแม้จะน้ามากลั่น
และก้าจัดก้ามะถันออกไปแล้วก็ตาม แต่ก้ามะถันก็ไม่หมดไปร้อยเปอร์เซ็นต์ อันตรายจากก้ามะถันในน้้ามันคือ
การกัดกร่อน และถ้าในน้้ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณก้ามะถันมากแล้ว เมื่อเชื้อเพลิงนั้นถูกเผาไหม้ก็จะท้าให้เกิด
ออกไซด์ของก้ามะถัน คือเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO3) ซึ่งสามารถกัด
กร่อนพวกโลหะได้และมีกลิ่นเหม็น เมื่อก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไปผสมกับน้้าก็จะกลายเป็นอันตรายต่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วส้าหรับน้้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้้ามันเบนซินจะมีปริมาณก้ามะถันน้อย
กว่าน้้ามันดีเซลและน้้ามันเตา การทดสอบหาปริมาณก้ามะถันในน้้ามันอาจใช้หลักการตามมาตรฐาน ASTM 
ตัวอย่างเช่น 
  น้้ามันเบนซินอากาศยานก้าหนดปริมาณก้ามะถันไม่เกิน 0.05 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก 
  น้้ามันเบนซินพิเศษ (ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ปี 2538) ก้าหนดปริมาณก้ามะถันไม่เกิน 
0.10 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก 
  น้้ามันเบนซินธรรมดา (ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ปี 2538) ก้าหนดปริมาณก้ามะถันไม่เกิน 
0.10 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก 
  วิธีทดสอบหาปริมาณก้ามะถันในน้้ามันเชื้อเพลิงมีอยู่ 2 วิธคีือ 
  วิธีที่ 1 lamp method ASTM (D1266) คือการจุดน้้ามันในตะเกียงมาตรฐานเพื่อเปลื่ยน
ออกไซด์ของก้ามะถันให้เป็นกรดก้ามะถันแล้วไตเตรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือท้าให้ตกตะกอนเป็นแบเรียม
ซันเฟต วิธีนี้ใช้กับน้้ามันท่ีระเหยง่าย เช่น น้้ามันเบนซิน หรือน้้ามันอากาศยานไอพ่น   
  วิธีที่ 2 bomb method ASTM (D129) คือการเผาน้้ามันในท่อเหล็ก (bomb) แล้วละลาย
ออกไซด์ของก้ามะถันด้วยโซเดียมคาร์โบเนต ท้าให้ตกตะกอนเป็นแบเรียมซันเฟต วิธีนี้ใช้กับน้้ามันท่ีระเหยได้
ยาก เช่น น้้ามันดีเซล หรือน้้ามันหล่อลื่น 
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                 ความเสียหายที่เกิดจากการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณก้ามะถันมากเกินไปมีดังนี้ คือ  
  1. ออกไซด์ของก้ามะถัน (SO2 ,SO3) ซ่ึงเกิดจาการเผาไหม้ อาจกัดกร่อนโลหะได้ 
  2. สารประกอบของก้ามะถันบางชนิดมีกลิ่นเหม็น 
  3. ก้ามะถันในน้้ามันเตาที่ใช้ในอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โลหะ แก้ว และเครื่องเคลือบ อาจ
ท้าให้คุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นเสียได้ 
  4. แต่ในน้้ามันหล่อลื่นเฟืองเกียร์ที่รับแรงกดสูง (extreme pressure) กลับเติมสารที่มี
ก้ามะถันผสมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
 8. ตะกอน คือ ของแข็งที่ปนเปื้อนในน้้ามันสามารถแบ่งขนาดของเศษตะกอนเป็น 2 ขนาด 
      8.1 เศษตะกอนหยาบ  10  ไมครอนหรือใหญ่กว่า 
      8.2 เศษตะกอนละเอียด เล็กกว่า  10  ไมครอน (25,400  ไมครอน เท่ากับ  1  นิว้) 
   เส้นผมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง  100  ไมครอน  (เนื่องจากคนปกติตาคนเราไม่สามารถ
มองเห็นเศษฝุ่นตะกอนเล็กกว่า  10  ไมครอน)  
  8.1 เศษตะกอนหยาบ   เป็นสาเหตุให้เกิด 
       1. เกิดการสึกหรอเครื่องยนต์เนื่องจากการขัดสี 
       2. อุดตัน ท่อทางเดินน้้ามัน 
       3. อุดตันหัวฉีดน้้ามัน 
       4. อุดตันใส้กรองน้้ามัน 
  แก้ไขโดยทิ งให้นอนก้น 
  8.2 เศษตะกอนละเอียด  ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นประกายเม่ือส่องไฟในที่
มืดสาเหตุให้เกิดการไหลของน้้าช้าลงในมิเตอร์วัดน้้ามัน 
  แก้ไขโดยทิ งให้ตะกอนนอนก้น, ใช้เครื่องแยกและกรอง 
  เศษตะกอน  เช่น สนิม, เหล็ก, เศษฝุ่นละออง, เส้นใยขน 
  1. สนิม  อาจหยาบและละเอียด, มีสีแดงและด้า เป็นสนิมจากท่อหรือถังน้้ามัน  70 - 90 % 
ของเศษตะกอนเป็นสนิม 
  2. โลหะ  เกิดจากการขัดสีของอุปกรณ์ภายในปั๊ม 
  3. ฝุ่นและทราย  มาจากอากาศและลมพัดมา 
  4.ขนและเส้นใย 10 เส้นขึ้นไปที่พบในเครื่องบินจะไปอุดตันไส้กรองน้้ามันอากาศยาน 
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สรุป  (ตะกอน)   

 
ล้าดับ ตะกอน ลักษณะ ข้อเสีย วิธีแก้ไข 

1 
 
 
 

2. 
3. 
 
 
4 

สนิม 
 
 
 
ฝุ่นและทราย 
ขนและเส้นใย 
 
 
เหล็ก 

แดงหรือด้า 
 
 
 
เม็ดผลึก 
มองไม่เห็น,ถ้า
มากกว่า 10 เส้นต้อง
เปลี่ยนไส้กรองใหม่ 
เกิดจากการสึกหรอ
ของอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การขนถ่ายน้้ามัน 

อุดตันท่อน้้ามัน, หัวฉีด,ใส้
กรองน้้ามัน การไหลของ
น้้าและการท้างานของปั๊ม
ช้าลง 
เหมือนข้อ 1  
อุดตันใส้กรองน้้ามัน
เชื้อเพลิงไอพ่น  
 
เหมือนข้อ 1 

-หยาบทิ้งให้
ตกตะกอน 
-ละเอียดกรองและ
แยก 
เหมือนข้อ 1 
เครื่องกรองและแยก 
 
 
เหมือนข้อ 1 
 
 
 

 
  การทดสอบหาตะกอนก็เพ่ือตรวจสอบความสะอาดของน้้ามัน ถ้ามีตะกอนมาก ย่อมท้าให้การ
ไหลของน้้ามันในท่อต่าง ๆ ไม่สะดวก วิธีทดสอบหาตะกอนท้าได้โดยเอาน้้ามันตัวอย่างผสมกับสารละลายโทลู
อีนในหลอดแก้วทดลอง แล้วน้าไปเหวี่ยง (centriuge) ด้วยความเร็วประมาณ 1,500 รอบ/นาที ถ้ามีน้้าและ
ตะกอนปนอยู่  มันก็จะแยกตัวออกมาเนื่องจากแรงเหวี่ยง 
  9. น  า  การจัดซื้อจัดหาน้้ามันเป็นล้าน ๆ ลิตร น้้ามันควรได้ลักษณะจ้าเพาะตั้งแต่โรงกลั่น
น้้ามัน และคุณสมบัติยังคงต้องได้คุณลักษณะจ้าเพาะ ทั้งในระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้้ามันจะ
ได้คุณลักษณะเฉพาะหรือไม่ เกิดจากการปนเปื้อนหรือการเสื่อมสภาพ 
  การปนเปื้อน (contamination) เกิดจากมีวัตถุต่างชนิดปนอยู่ในผลิตภัณฑ์น้้ามันนั้น ๆ น้้ามัน
เกิดการปนเปื้อนหรือการเสื่อมสภาพ อาจท้าให้คุณภาพของน้้ามันเปลี่ยนไปท้าให้ไม่เหมาะสมที่จะน้ามาใช้ 
( non suitable for use = NSFU )  
  การปนเปื้อนเกิดจากวัตถุ 3 ชนิด คือ  
  1. น้้า (ฝน, หิมะ, ความชื้น) 
  2. ตะกอนหรือของแข็ง (เศษฝุ่น,เศษผง) 
  3. น้้ามันต่างชนิด (สีเปลี่ยนไป, API เปลี่ยน, จุดวาบไฟต่้า)  
 

น้้าในน้้ามัน แบ่งเป็น 2 ชนิด  
  1. น้้าละลาย (dissolve water)  
  2. น้้าอิสระ (Free water)  
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  ควรมีปริมาณไม่เกิน 10 ppm ( 10 ส่วนในล้านส่วน )  
 
น้้าละลาย            ความเย็น         รวมตัวเป็นหยดเล็ก ๆ          ความเย็น          น้้าอิสระ 
มองไม่เห็น                                  มีสีขุ่นขาว                       มาก ๆ           แยกเป็นชั้น 
  
  โทษการเกิดน  าอิสระ   ท้าให้คุณสมบัติน้้ามัน 
  1. การเผาไหม้น้้ามันไม่ดี 
  2. สูญหายตัวเพ่ิมคุณภาพที่ละลายน้้าบางส่วน เช่น สารป้องกันการแข็งตัวของน้้า 
  3. เกิดน้้าแข็งในเครื่องบินระดับการบินสูงกว่า 8,500 ฟุต  
  4. เกิดการกัดกร่อนเครื่องยนต์เมื่อท้าปฏิกิริยากับสารประกอบก้ามะถัน 
  5. เกิดจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาระหว่างชั้นน้้าและน้้ามัน 
  สรุป  (น้้า) 
 
ล้าดับ การปนเปื้อน ลักษณะที่ปรากฏ ผลเสีย การแก้ไข 

1 น้้าละลาย  
(Dissolved Water) 

มองไม่เห็นและไม่
สามารถแยกด้วยเครื่อง
กรอง 

ไม่มีผลเสียอย่างไรใน
ปริมาณน้อยไม่มากกว่า 
10 ppm 

ให้ความเย็นแก่น้้ามัน
เพ่ือให้เกิดเป็นน้้าอิสระ
และแยกน้้าออก 

2 น้้าอิสระ 
(Free Water)  

1. พบน้้าที่ก้นถัง 
2. หยดข้าง 
ภาชนะบรรจุ 
3. เป็นขุ่นขาวใน 
น้้ามันเครื่อง 

1. เกิดการเผาไหม้ต่้า 
2. สูญเสียตัวเติม 
3. เกิดเป็นน้้าแข็ง 
ที่อุณหภูมิต่้าระดับการ
บินสูงกว่า 8,500 ฟุต 
4. เกิดการกัด 
กร่อนเครื่องยนต์ 
5. เกิดการเจริญของ 
จุลินทรีย์ 

1.น้้ามันผ่านเครื่อง
กรองและเครื่องแยก 
2. น้้ามันที่นอนก้นถังใช้
เวลา 1 ชม. : 1 ฟุต 
3. ท้าความสะอาดถัง 
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น  า   น้้าอาจเข้าไปปนในน้้ามันได้หลายทาง เช่น จากความชื้นในอากาศ เราสามารถหาปริมาณน้้าได้
หลายวิธี เช่น  
         1. วิธี Dipper test เป็นวิธีหาน้้าในน้้ามันหล่อลื่นอย่างง่าย ๆ โดยเอาตัวอย่างหยดลงบนเตาไฟฟ้า (hot 
plate) ที่เปิดไว้จนร้อน หรือเอาน้้ามันใส่ในหลอดแก้วที่แห้งสนิทแล้วเผาด้วยเปลวไฟถ้ามีน้้าอยู่ในน้้ามันจะได้
ยินเสียงปะทุ 
         2. เหวี่ยงด้วยเครื่องเหวี่ยง ซึ่งถ้าน้้ามันมีสิ่งสกปรกก็จะตกตะกอน 
         3. การกลั่น โดยการผสมตัวอย่างกับสารละลาย เช่น ไซลีน แล้วกลั่น ไอน้้าจะกลายเป็นน้้าในที่ดัก 
  ความเสียหายที่เกิดจากที่มีน้้าปนอยู่ในน้้ามันเชื้อเพลิงได้แก่ 
          1. น้้าอาจท้าให้เกิดสนิมและตม (sludge)  
          2. ถ้าในน้้ามันเครื่องมีน้้ามาก แสดงว่าในระบบมีที่รั่ว 
          3. ถ้าน้้ามันในหม้อแปลงไฟมีน้้าปนอยู่ด้วยจะท้าให้คุณสมบัติของการเป็นฉนวนลดลง 
  10. การกัดกร่อนทองแดง  (copper corrosion) น้้ามันที่ดีจะต้องไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนโลหะ
ต่างๆ ในเครื่องยนต์ เนื่องจากสารประกอบของก้ามะถันบางชนิดจะมีปฏิกิริยาทางเคมีกับทองแดงหรือโลหะ
ผสมของทองแดง การทดสอบท้าได้โดยเอาแผ่นทองแดงท่ีขัดให้มันแล้วน้าไปแช่ในน้้ามันตัวอย่างต้มตาม
อุณหภูมิและเวลาที่ก้าหนด เสร็จแล้วน้าไปเทียบกับมาตรฐาน ASTM โดยดูจากสีของแผ่นทองแดงที่
เปลี่ยนแปลง การทดสอบด้วยวิธีนี้แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ตามมาตรฐาน ASTM ได้ 4 แบบ ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.1 
  ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบค่าการกัดกร่อนของน้้ามัน ตามมาตรฐานของ ASTM  D130 
(ASTM copper strip classifications)  

ประเภทการกัดกร่อน ลักษณะของสีบนแผ่นทองแดง 
1. กัดกร่อนน้อยที่สุด (slight tarnish) 
 
2. กัดกร่อนปานกลาง (moderate tarnish) 
 
 
 
 
3. กัดกร่อนมากขึ้น (dark tarnish) 
 
4. กัดกร่อนมากที่สุด (corrosion) 
 
 

1a สีส้มอ่อน เกือบเหมือนแผ่นทองแดง 
1b สีส้มเข้ม 
2a สีแดงองุ่น 
2b สีแดงแกมน้้าเงิน 
2c สีลาเวนเดอร์แกมน้้าเงินและ/หรือสีเงินปนสีแดงองุ่น 
2d สีเงิน 
2e สีทองเหลือง 
3a สีทองแดงแกมม่วง 
3b สีออกแดงแกมเขียว (ไม่มีสีเทา)  
4a สีเทาหรือสีน้้าตาลปนเขียว 
4b สีเทาเข้ม 
4c สีออกด้า 

  



 46 
น้้ามันเบนซินอากาศยานเกรด 100/130 (ปตท.) ต้องมีค่าการกัดกร่อนทองแดงไม่เกิน No.1 โดยจุ่ม

แผ่นทองแดงในน้้ามันที่มีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 
  น้้ามันเบนซินชนิดธรรมดาและชนิดพิเศษ (ปตท.) ต้องมีค่าการกัดกร่อนทองแดงไม่เกิน No.1 
โดยจุ่มแผ่นทองแดงในน้้ามันที่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
  11. สี   ผลิตภัณฑ์น้้ามันเบนซิน น้้ามันก๊าด เมื่อกลั่นออกมาจะไม่มีสีจึงผสมสีลงไปเพ่ือแยก
ประเภทและป้องกันการปลอมปน ส่วนน้้ามันดีเซลนั้นไม่ได้ผสมสีลงไป เป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่ง
ขึ้นอยู่กับขบวนการกลั่นที่ใช้และแหล่งของน้้ามันดิบที่น้ามากลั่น ดังนั้นจึงอาจมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนจนถึงสี
น้้าตาลอ่อน การตรวจสอบสีกระท้าได้หลายวิธีโดยให้แสงผ่านตัวอย่างน้้ามัน วิธีต่าง ๆ ดังนี้  
  1.โดยการใช้เครื่องวัดสีแบบเซย์โบลต์ (Saybolt ASTM D156) ใช้ส้าหรับน้้ามันใส ไม่มีสี เช่น 
เชื้อเพลิงไอพ่น ตัวเลขยิ่งสูงแสดงว่าน้้ามันยิ่งใส 
  2.โดยการใช้เครื่องวัดสีแบบ ASTM (ASTM D1500) ใช้ส้าหรับน้้ามันดีเซลและน้้ามันหล่อลื่น 
ตัวเลขน้อยน้้ามันสีอ่อน ตัวเลขมากน้้ามันสีแก่ขึ้น 
  3. ใช้การดูด้วยตาเปล่า ส้าหรับน้้ามันเบนซิน โดยการเติมสี (gasoline dye) ลงไปใน 
น้้ามัน เพื่อแสดงถึงเกรดของน้้ามันเบนซินชนิดต่าง ๆ  
  ตัวอย่างสีของน้้ามันเบนซินที่นิยมใช้ส้าหรับอากาศยานมีดังนี้ คือ 
  เกรด 115/145 มีสีม่วง 
  เกรด 100/130 มีสีเขียว 
  เกรด 108/135 มีสีน้้าตาล 
  เกรด 100LL   มีสีฟ้า 
  การเติมสีในน้้ามันไม่ได้มีกฎตายตัวส้าหรับของแต่ละประเทศ เช่น ของบ้านเรามีการ
เปลี่ยนแปลงสีของน้้ามันเบนซิน เพราะมีการปลอมปนอยู่เสมอ ทางการจึงก้าหนดให้น้้ามันเบนซินพิเศษเป็นสี
ใส (ออกเหลือง) ส้าหรับเบนซินธรรมดาสีแดง 
    สารเพ่ิมคุณภาพในน้้ามันเบนซิน  ในปัจจุบันได้มีการเติมสารเพิ่มคุณภาพลงในน้้ามันเบนซินเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้้ามันของบริษัทใดสารเหล่านั้นได้แก่ 
 1. สารชะล้างท้าความสะอาด (detergent) ท้าหน้าที่ล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างในระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
เช่น ปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง ท่อทางน้้ามัน ถังน้้ามันเชื้อเพลิง และรวมถึงการรักษาคาร์บูเรเตอร์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
ท้าให้การส่งน้้ามันเข้าห้องเผาไหม้สะดวก เครื่องยนต์เดินเรียบ และประหยัดเชื้อเพลิง 
 2. สารต้านการรวมตัวกับอากาศ (anti-oxidation) น้้ามันเบนซินเมื่อสัมผัสกับอากาศเป็นเวลานานจะ
ท้าให้เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ท้าให้เกิดเป็นคราบเหนียวหรือยางเหนียว ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบ
น้้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะรูหรือท่อทางเล็ก ๆ ในคาร์บูเรเตอร์ ดังนั้นสารเพิ่มคุณภาพนี้จะป้องกันไม่น้้ามัน
เบนซินรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศได้โดยง่าย 
 3. สารป้องกันสนิมและการกัดกร่อน (rust and corrosion inhibitors) ในระบบเชื้อเพลิงมักมีน้้าที่
เกิดจากไอน้้าในอากาศ ซึ่งอาจท้าให้เกิดสนิมขึ้นในระบบเชื้อเพลิง บางครั้งเศษสนิมอาจไปอุดตันไส้กรองน้้ามัน
เชื้อเพลิง หรือที่คาร์บูเรเตอร์ ซึ่งสารนี้จะช่วยป้องกันการเกิดสนิมได้ 
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  อันตรายจากน้้ามันเบนซิน  น้้ามันเบนซินเป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง
เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงที่ระเหยง่ายและไวไฟ จึงควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ให้ห่างจากความร้อนและประกายไฟ หรือ
แม้แต่สารเคมีประเภท strong oxidants เช่น คลอรีน ควรหลีกเลี่ยงการใช้น้้ามันเบนซินเป็นสารละลายในการ
ล้างท้าความสะอาด เพราะไอระเหยของน้้ามันเบนซินไวไฟ สามารถลุกติดไฟได้ง่ายหากมีเปลวไฟเพียงเล็กน้อย 
ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการสูดดมไอระเหยของน้้ามันเบนซินโดยตรง เพราะจะท้าให้เกิดอาการวิงเวียน
ศีรษะ และอาจหมดสติ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ปากดูดสายน้้ามัน เพราะน้้ามันเบนซินเพียงเล็กน้อยสามารถจะท้า
อันตรายต่อปอดได้อย่างร้ายแรง 
  อันตรายจากน้้ามันเบนซินเมื่อน้าไปใช้ในการเดินเครื่องยนต์ คือ ก๊าซไอเสียจากเครื่องยนต ์
เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ดังนั้นจึงไม่ควรติดเครื่องยนต์ในห้องหรือในอาคารที่ไม่มีระบบระบายอากาศที่ดี 
หรือการปิดกระจกรถแล้วติดเครื่องยนต์เปิดแอร์นอนในรถเป็นเวลานาน เพราะก๊าซพิษจากไอเสียอาจรั่วเข้าได้
ในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ หรือพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์
จะต้องมีระบบก้าจัดไอเสียที่เป็นพิษ จะต้องมีค่าก้าหนดของก๊าซที่เป็นอันตรายจากไอเสียต่้ามาก จึงได้มีการ
ปรับปรุงระบบน้้ามันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงและมีก๊าซพิษออกมาจากเครื่องยนต์น้อยมาก เช่นเครื่องยนต์
เบนซินก็มีการน้าเอาระบบหัวฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงมาใช้และควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
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(ส้าเนา) 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2538) 

เรื่อง   ก้าหนดคุณภาพของน้้ามันเบนซิน 
 

  ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ
อันเนื่องมาจากปริมาณของสารตะก่ัวที่มีอยู่ในน้้ามันเบนซินดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้้ามัน
เบนซินให้เหมาะสมเพื่อให้มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด 
  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติน้้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2521 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2538) เรื่อง  ก้าหนดคุณภาพน้้ามัน
เบนซิน ลงวันที่ 9 มกราคม  2538  
  ข้อ 2 ให้ก้าหนดคุณภาพน้้ามันเบนซินธรรมดา น้้ามันเบนซินพิเศษ ชนิดที่ 1 และน้้ามัน
เบนซินพเิศษ ชนิดที่ 2 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  ข้อ 3 สารเติมแต่งซึ่งมีคุณสมบัติในการท้าความสะอาดหัวฉีดและลิ้นไอดี  
ตามท่ีก้าหนดในรายละเอียดแนบท้าย  ตามข้อ  2  ต้องผ่านการทดสอบการใช้งานกับเครื่องยนต์มาตรฐาน 
บีเอ็มดับบลิว 318 ไอ (ที่ระยะทาง 10,000 ไมล์) และได้รับความเห็นชอบจากกรมทะเบียนการค้าตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกรมทะเบียนการค้าก้าหนด 
  ข้อ 4 สารเติมแต่งซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบบ่าวาล์ว ตามที่ก้าหนดในรายละเอียดแนบท้าย    
ตามข้อ 2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทะเบียนการค้าตามหลักเกณฑ์ที่กรมทะเบียนการค้าก้าหนด 
  ข้อ 5 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1   มกราคม   2539  เป็นต้นไป  
 
     ประกาศ     ณ     วันที่     5     กันยายน   พ.ศ.2538 
     (ลงชื่อ)  นายชูชีพ     หาญสวสัดิ์ 
      (นายชูชีพ     หาญสวัสดิ์) 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
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ตารางที่ 4.2 คุณสมบัติที่ดีของเบนซินรถยนต์ 

เบนซินรถยนต์ที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติพอสรุปได้ดังนี้ 
 

คุณสมบัติที่ต้องการ เหตุผล 
 
1. จะต้องเป็นไอน้้ามันได้ดี  ณ  อุณหภูมิต่้าหรือ      
   อากาศเย็น 

 
1. เพ่ือต้องการติดเครื่องยนต์ (สตาร์ท) ได้ง่ายใน    
   ขณะเครื่องเย็นหรืออากาศเย็น 

2. จะต้องกลายเป็นไอน้้ามันในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น   
    เมื่ออุณหภูมิในคาร์บูเรเตอร์สูงขึ้น 

2. เพราะสามารถท้าให้เครื่องยนต์ได้รับการอุ่น 
   เครื่องที่รวดเร็ว และเครื่องยนต์เดินเรียบ โดย 
   เฉพาะในจังหวะเร่งเครื่องยนต์ และเพ่ือให้ส่วน 
   ผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิง (Air Fuel  
   mixture) กระจายไปได้ทั่วทุกกระบอกสูบ และ 
  ยังท้าให้อัตราส่วนผสมเป็นไปอย่างถูกต้องทุก   
  สภาพการท้างาน 

3. จะต้องมีคุณสมบัติในการระเหยที่เหมาะสมเมื่อ 
   ภาวะอากาศหรือระดับความสูงจากน้้าทะเล 
   เปลี่ยนไป 

3. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการอัดไอ (Vapour Lock) 
   ในระบบเชื้อเพลิง เช่น แม่ปั๊มพ์ และท่อทาง   
   ต่าง ๆ 

4. จะต้องมีน้้ามันส่วนหนักหรือไฮโดรคาร์บอนที่ 
   มีจุดเดือดสูง (High boiling point fraction) อยู่  
   เป็นส่วนน้อย 

4. เพ่ือเป็นหลักประกันว่าไม่มีน้้ามันเชื้อเพลิงชนิด 
   อ่ืน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงชนิดหนัก) เจือ 
   ปน และไม่ต้องการให้เกิดการเผาไหม้ไม่หมด  
   แล้วหยดลงไปในอ่างน้้ามันเครื่อง ท้าให้น้้ามัน 
   เครื่องเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังป้อง 
   กันไม่ให้เกิดขี้เขม่าและเป็นการลดมลภาวะจาก 
   ไอเสีย 
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คุณสมบัติที่ต้องการ เหตุผล 

5. จะต้องมีปริมาณยางเหนียวน้อย 5. เพ่ือป้องกันลิ้นติด (Valve sticking) หรือ  
  คาร์บูเรเตอร์สกปรกและไม่ต้องการให้มีการ 
  สะสมคราบสกปรกในเครื่องยนต์หรือท่อร่วม 
  ไอดี  (Intake manifold) 

6. จะต้องมีคุณสมบัติต่อต้านการเคาะ  
   (Anti - Knock) ของเครื่องยนต์ กล่าวคือ ต้องมี   
   ค่าออกเทนสูงในทุกช่วงอุณหภูมิจุดเดือด 

6. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการเคาะในเครื่องยนต์  ณ   
   ทุกอัตราความเร็วหรือทุกอัตราบรรทุก อันเป็น 
   เหตุที่อาจท้าให้ลูกสูบหรือเครื่องยนต์ได้รับ 
   ความเสียหาย อีกท้ังยังเป็นการป้องกันไม่ให้     
   เครื่องยนต์ต้องใช้เชื้อเพลิงเพ่ิมข้ึน 

7. จะต้องมีปริมาณก้ามะถันน้อย 7. เพ่ือป้องกันการกัดกร่อนของโลหะและมล 
   ภาวะเกิดขึ้นหลังการเผาไหม้ เพราะก้ามะถันที่ 
   มีอยู่ในรูปอิสระและสารประกอบมีฤทธิ์ในการ 
  กัดกร่อนโลหะสูงและสารที่เกิดข้ึนจากการเผา 
  ไหม้ซึ่งมีสภาพเป็นกรดก็ท้าให้เกิดการกัดกร่อน 
  ได้เช่นกัน 

8. จะต้องมีความคงตัวดี (Good stability) หมาย 
   ความว่า ไม่เกิดการเสื่อมสภาพเร็ว คือ ไม่รวม 
   ตัวหรือท้าปฏิกิริยากับออกซิเจน (Oxidation)   
   ได้ง่าย 

8. เพ่ือให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ไม่ก่อให้ 
   เกิดสิ่งสกปรกหรือยางเหนียวได้ในถังเก็บ 

9. จะต้องไม่มีกลิ่นเหม็น 9. เพ่ือให้เป็นกลิ่นที่ยอมรับในหมู่ผู้ใช้ และเพ่ือ 
   เป็นการประกันว่า เป็นเบนซินที่ผ่านการฟอก 
   มาแล้วอย่างดี กล่าวคือ ได้ฟอกเอาก้ามะถัน 
   หรือก๊าซไข่เน่า (ซึ่งมีฤทธิ์ในการกัดกร่อน)  
   ออกจากเบนซินเรียบร้อยแล้ว 
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บทที่ 5 

น  ามันดีเซล 
  น้้ามันดีเซล (diesel fuel) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการกลั่นน้้ามันดิบ แต่จะมีช่วงจุด
เดือด และความข้นใสสูงกว่าน้้ามันเบนซิน เนี่องจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่มีมูลฐานการท้างาน
แตกต่างจากเครื่องยนต์เบนซิน การจุดระเบิดของเครื่องยนต์ดีเซลใช้ความร้อนที่เกิดจากการอัดอากาศอย่าง
มากภายในกระบอกสูบ (compression ignition engine) แล้วฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเพ่ือท้าการเผาไหม้ ไม่ใช่เป็น
การจุดระเบิดจากหัวเทียนเหมือนในเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซลในสมัยแรก ๆ นั้นมีขนาดใหญ่โตมาก 
เพราะต้องการให้ทนต่อความร้อนและแรงอัดสูง ๆ ได้ เครื่องยนต์ดีเซลสมัยก่อนก็น้าไปใช้เป็นเครื่องต้นก้าลัง 
เช่น ใช้เป็นต้นก้าลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และใช้ในเรือ ต่อมาได้มีการพัฒนาสร้าง
เครื่องยนต์ให้มีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพสูง เช่น รถไฟ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ เรือประมง เป็นต้น 
ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของน้้ามันดีเซลให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ใช้กับงานนั้น ๆ  
 

ตารางที่ 5.1 ข้อเปรียบเทียบเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล 
ข้อเปรียบเทียบ เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์ดีเซล 

1. ระบบจุดระเบิด  หมายถึงระบบ
ที่ท้าให้เชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบ
ติดไฟ 
 
2. ไอดี  หมายถึงอากาศท่ีป้อนเข้าสู่
กระบอกสูบของเครื่องยนต์ 
 
 
3. อัตราส่วนการอัด  หมายถึง
อัตราส่วนปริมาตรอากาศภายใน
กระบอกสูบก่อนถูกอัดและปริมาตร
อากาศเม่ือถูกอัดให้มีปริมาตรเล็ก
ที่สุด 

จุดระเบิดด้วยไฟฟ้าแรงสูงที่ผ่านหัว
เทียนอันเกิดจากระบบจุดระเบิด
แบบใช้แบตเตอรี่ หรือแบบใช้แม็กนิ
โต 
ไอดีเป็นส่วนผสมของอากาศและ
น้้ามันเชื้อเพลิงการผสมอากาศและ
น้้ามันเชื้อเพลิงนี้อาศัยคาร์บูเรเตอร์ 
อัตราส่วนการอัดต่้าเพราะไม่
ต้องการให้ไอดีติดไฟเองก่อนที่จะมี
การจุดระเบิดด้วยประกายไฟจาก
หัวเทียน 

จุดระเบิดด้วยอากาศภายใน
กระบอกสูบซึ่งมีอุณหภูมิสูง
เนื่องจากถูกอัดให้มีปริมาตร 
เล็กลง 
ไอดีเป็นอากาศบริสุทธิ์ไม่มีเชื้อเพลิง
ปนอยู่ 
 
 
อัตราส่วนการอัดสูงเพราะต้องการ
ให้อากาศภายในกระบอกสูบมี
อุณหภูมิสูงสามารถท้าให้เชื้อเพลิง
ติดไฟได้อย่างรวดเร็ว 

 
             
 1. ชนิดของน้้ามันดีเซล  ดังได้กล่าวมาแล้วว่าเครื่องยนต์ดีเซลสามารถน้าไปใช้งานได้หลายด้าน จึงมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของน้้ามันดีเซลแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ๆ ส้าหรับในบางประเทศ  เช่น 
สหรัฐอเมริกา ก็ได้แบ่งชนิดของน้้ามันดีเซลไว้หลายชนิด และก็หลายสถาบันที่ท้างานเกี่ยวข้องกับด้านเชื้อเพลิง
หรืองานด้านอุตสาหกรรมได้ก้าหนดชนิดของน้้ามันดีเซลไว้หลายชนิด เช่น 
   



 52 
1.1 ASTM ได้แบ่งเกรดของน้้ามันดีเซลออกเป็น 3 ชนิด คือ  
     น้้ามันดีเซล  No. 1-D 
     น้้ามันดีเซล  No. 2-D 
     น้้ามันดีเซล  No. 4-D 
  1.2 FS (Federal specification) ได้แบ่งเกรดน้้ามันดีเซลออกเป็น 4 ชนิด คือ  
     DF-A (arctic) 
     DF-1 (winter)  
     DF-2 (regular) ใช้ส้าหรับยานพาหนะ และเครื่องยนต์ดีเซลรอบสูงทุกชนิด 
      DF-4 (heavy)ใช้ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลรอบต่้าและรอบกลางของเครื่องจักร และ โรงงาน
ทุกชนิด 
   1.3 USBM  (United state burean of mines) สมาคมเหมืองแร่แห่งสหรัฐอเมริกาได้แบ่ง
น้้ามันดีเซลออกเป็น 4 เกรดคือ 
  เกรด 1 ใช้ส้าหรับรถโดยสาร หรือรถและเครื่องยนต์ประเภทเดียวกับรถโดยสาร 
  เกรด 2 ใช้ส้าหรับรถบรรทุก รถแทรกเตอร์ หรือเครื่องยนต์ประเภทนี้ทั่วไป 
  เกรด 3 ใช้ส้าหรับรถไฟที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 
  เกรด 4 ใช้ส้าหรับเรือเดินทะเล หรือส้าหรับโรงผลิตไฟฟ้า 
  ส้าหรับน้้ามันดีเซลที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
  - น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว (automotive diesel oil)  
  - น้้ามันดีเซลหมุนช้า (industrial diesel oil)  
  การเลือกชนิดของน้้ามันดีเซลที่เหมาะสม  น้้ามันดีเซลหรือท่ีท้องตลาดเรียกว่า น้้ามันโซล่า
ส้าหรับน้้ามันดีเซลหมุนเร็ว และเรียกน้้ามันขี้โล้ส้าหรับน้้ามันดีเซลหมุนช้า การเลือกน้้ามันดีเซลไม่มีปัญหา
เหมือนน้้ามันเบนซิน เพราะน้้ามันดีเซลหมุนเร็วเท่านั้นที่มีจ้าหน่ายตามสถานีบริการน้้ามัน ส่วนน้้ามันขี้โล้หรือ
น้้ามันดีเซลหมุนช้าบริษัทจ้าหน่ายน้้ามันมักขายโดยตรงแก่โรงงานอุตสาหกรรม 
  ในกิจการเดินเรือจะได้ยินชื่อน้้ามัน มารีนแก๊สออยล์ (Marine gas oil; MGO) ซึ่งหมายถึง
น้้ามันโซล่า และอีกชื่อคือ มารีนดีเซลออยล์  (Marine diesel oil; MDO) ซึ่งหมายถึงน้้ามันขี้โล้ 

2. คุณสมบัติที่ส้าคัญของน้้ามันดีเซล  คุณสมบัติที่ส้าคัญท่ีควรค้านึงถึงของน้้ามัน 
ดีเซลมีดังนี้คือ  
              2.1 ความสะอาด (cleanliness) เป็นคุณสมบัติที่ส้าคัญ น้้ามันดีเซลจะต้องมีความสะอาด
ทั้งก่อนและหลังการเผาไหม้ เช่น ต้องมีตะกอน น้้า กากถ่านหรือเขม่าน้อยที่สุดที่จะท้าได้ส้าหรับน้้ามันดีเซล
เนื่องจากระบบเครื่องยนต์ดีเซลจะต้องใช้ปั๊มและหัวฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ 
      2.2 การกระจายเป็นฝอย (fluidity-automization) คุณสมบัติอันนี้อยู่ที่ความหนืดหรือ
ความข้นใสของน้้ามันดีเซล ความหนืดที่พอเหมาะจะท้าให้การกระจายเป็นฝอยได้ดี ในขณะที่หัวฉีดได้ฉีดน้้ามัน
ในช่วงเริ่มการเผาไหม้ และความหนืดของน้้ามันดีเซลมีผลต่อระบบปั๊มของน้้ามันเชื้อเพลิงด้วย เพราะน้้ามันจะ
ท้าหน้าที่หล่อลื่นลูกสูบปั๊ม (plunger) ไปในตัวด้วย 
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      2.3 ค่าซีเทน (cetane number) จะแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่า ซีเทนนัม
เบอร์ (CN) ซีเทนนัมเบอร์หรือดัชนีซีเทนคือ ค่าที่ใช้วัดคุณภาพของน้้ามันดีเซลในด้านของคุณสมบัติในการติด
ไฟ ค่าซีเทนนัมเบอร์ควรให้สูงพอกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ซึ่งจะท้าให้เกิดการติดเครื่องง่าย ไม่เกิดการ
น็อกในเครื่องยนต์ และเป็นการประหยัดการใช้เชื้อเพลิงด้วย  
  น้้ามันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการ
ระเหยและผสมกับอากาศในห้องเผาไหม้ก่อนเกิดการลุกไหม้ด้วยตัวเอง ช่วงเวลานี้เรียกว่า ignition delay ท้า
ให้ในช่วงนี้มีการสะสมของน้้ามันเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ เมื่อเกิดการลุกไหม้จึงมีการเผาไหม้อย่างรุนแรงท้าให้
การเผาไหม้ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องหาวิธีลดช่วง ignition delay ให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งกระท้าได้โดย
การเลือกความดันของหัวฉีดน้้ามันและการออกแบบห้องเผาไหม้ท่ีเหมาะสม และสิ่งส้าคัญคือคุณภาพของ
น้้ามันดีเซล   
  ค่า  ignition  delay  ค่าซีเทนของน้้ามันดีเซลจะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้น น้้ามันดีเซลที่มีค่าซีเทนสูง
จะท้าให้การควบคุมการเผาไหม้ท้าได้ดีขึ้นเป็นผลท้าให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เพ่ิมสูงขึ้น 
  การหาค่าซีเทนของน้้ามันดีเซลสามารถกระท้าได้จากห้องทดสอบ เช่น โดยการใช้น้้ามันเดิน
เครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานสูบเดียวที่สามารถปรับอัตราส่วนการอัดตัวได้โดยน้าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับน้้ามัน
มาตรฐานที่มีส่วนผสมของนอร์มัลซีเทน normal cetane ( C16H34 ) กับแอลฟาเมทิลแนพธาลีน 
alphamethyl naphthalene (C11H10 ) เช่น น้้ามันดีเซลที่มีค่าซีเทนเท่ากับ 60 จะมีคุณสมบัติในการติดไฟ
หรือการป้องกันการน๊อกได้ดีเท่ากับน้้ามันมาตรฐานที่มีส่วนผสมของนอร์มัลซีเทน60 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรกับ
แอลฟาเมทิลแนพธาลีน 40 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร โดยใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D613 ดังนั้นค่า
ซีเทน คือตัวเลขที่แสดงถึง ประสิทธิภาพการจุดระเบิดของน้้ามันดีเซล โดยการทดสอบจากเครื่องยนต์
มาตรฐาน หรือ การค้านวณจากค่า เอ พี ไอ กับคุณสมบัติการกลั่นของน้้ามัน น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว ปตท.มีค่าซี
เทน 55  
  น้้ามันดีเซลมีค่าซีเทนสูง จะช่วยให้เครื่องยนต์มีก้าลังแรงเพราะ  
  - การเผาไหม้สมบูรณ์ 
  - เครื่องยนต์ติดง่าย เดินเรียบไม่สะดุด 
  - ป้องกันการสึกหรอ 
  - เครื่องยนต์สะอาด เขม่าน้อยลง 
  - ประหยัดน้้ามัน  
  - อายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนาน 
  - ลดสภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
  - ยืดอายุการใช้งานน้้ามันเครื่อง 
  น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งมี 2 ชนิด คือ น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว และน้้ามันดีเซล
หมุนช้า แต่ในสถานีบริการทั่วไป จะจ้าหน่ายเฉพาะน้้ามันดีเซลหมุนเร็วเท่านั้น 



 54 
  ปตท. ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่า พีทีที ไฮซีเทน 55 เป็นน้้ามันดีเซลหมุนเร็วคุณภาพสูงสุดค่าซี
เทน 55, ปริมาณก้ามะถันต่้า ผสมสารต้านทานการเกิดฟอง, สารท้าความสะอาด ฯลฯ ท้าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการให้พลังงานสูง ประหยัด และช่วยลดสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ 

ตารางที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าซีเทนกับดัชนีซีเทน 
 

ค่าซีเทน ดัชนีซีเทน 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

26 
34 
42 
49 
56 
64 
72 

 
  การวัดหาค่าซีเทน  ต้องใช้เครื่องยนต์ดีเซลพิเศษโดยเฉพาะเปรียบเทียบคุณภาพในการจุด
ระเบิดกับน้้ามันเชื้อเพลิงมารฐาน แต่วิธีนี้ต้องลงทุนมากค่าใช้จ่ายสูงทั้งสิ้นเปลืองเวลา จึงใช้วิธีประมาณเป็น
ดัชนีแทน ซึ่งค้านวณได้จากการวัดค่าความถ่วง เอ พี ไอ และอุณหภูมิการกลั่น 50 % หรือใช้ดูจากแผ่นโนโม
แกรมซึ่งท้าข้ึนไว้แล้ว น้้ามันดีเซลที่มีค่าซีเทนสูงพอเหมาะจะช่วยให้เครื่องยนต์ติดง่ายเดินเรียบมีควันและเขม่า
น้อย และประหยัดเชื้อเพลิง 

  ดัชนีซีเทนนั้นสามารถที่จะใช้ประมาณค่าซีเทนได้ด้วยความแม่นย้า  
ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 

  1. เชื้อเพลิงที่เติมสารเพิ่มค่าซีเทน 
  2. สารไฮโดรคาร์บอนบริสุทธิ์ เชื้อเพลิงสังเคราะห์จากสารอัลคีเลต 
  3. ทรายน้้ามัน หินน้้ามัน หรือน้้ามันจากถ่านหิน น้้ามันดิบ น้้ามันเตา หรือน้้ามันเชื้อเพลิงที่มี
จุดเดือดสุดท้ายต่้ากว่า 260 องศาเซลเซียส  
  2.4 การระเหยหรือการกลั่นตัวของน้้ามันดีเซล  น้้ามนัดีเซลจะมีองค์ประกอบของสาร
ไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยเร็ว ปานกลาง และช้ารวมอยู่ด้วยกันเช่นเดียวกับน้้ามันเบนซิน แต่โดยส่วนรวมแล้ว 
น้้ามันดีเซลจัดอยู่ในประเภทสารระเหยช้าเมื่อเทียบกับน้้ามันเบนซิน ความสามารถในการระเหยของน้้ามัน
ดีเซล วัดได้จากการกลั่น โดยวิธีของ ASTM D86 หรือ IP123 การระเหยตัวของน้้ามันดีเซลมีความส้าคัญต่อ
การท้างานของเครื่องยนต์ดีเซลที่มีรอบสูงและปานกลาง ถ้าน้้ามันระเหยช้าเกินไปจะท้าให้น้้ามันฉีดเป็นฝอยไม่
ดี แต่หากระเหยง่ายไปก็จะเกิดเวเพอร์ล็อกในระบบน้้ามันเชื้อเพลิง ทางที่ดีแล้วช่วงการกลั่นของน้้ามันดีเซล
ควรจะต่้า  โดยไม่ท้าให้คุณสมบัติทางด้านจุดวาบไฟ การลุกติดไฟ ความข้นใส และค่าความร้อนทางเชื้อเพลิง
ของน้้ามันดีเซลเสียไป หากอุณหภูมิที่น้้ามันกลั่นออกมา 10 เปอร์เซ็นต์มีค่าสูงไปจะท้าให้เกิดการติดเครื่องยนต์
ได้ยาก และถ้าอุณหภูมิที่การกลั่น 10 เปอร์เซ็นต์ และ 80 เปอร์เซน็ต์ มีค่าห่างกันมากเกินไปจะท้าให้ช่วงเวลา
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ในการอุ่นเครื่องยนต์นานขึ้นและอุณหภูมิที่การกลั่น 90 เปอร์เซ็นต์ และจุดสุดท้ายของการกลั่นมีค่าต่้าจะ
ช่วยลดการเกิดเถ้าคาร์บอนและสิ่งสกปรกของน้้ามันเครื่องยนต์ และช่วยลดการเกิดควันได้ 
  น้้ามันเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ดีเซลต้องการนั้นควรมีจุดเดือดสูงแต่สามารถจุดไหม้ด้วยตนเองได้
ในอุณหภูมิต่้าช่วงจุดเดือดของน้้ามันดีเซลโดยทั่วไปมีค่าประมาณ 280 - 725  ้ฟ (138-385  ้ซ) 
  2.5 กากคาร์บอนหรือกากถ่านในน้้ามันดีเซล  มาตรฐานของน้้ามันดีเซลหมุนเร็วจะมีข้อจ้ากัด
ทางด้านกากถ่าน จึงอาจใช้วิธีการทดสอบแบบของคอนรัดสัน (Conradson carbon residue test ASTM 
D189) หรือแบบของแรมส์บอตตอม (Ramsbottom carbon residue test ASTM D524) โดยปกติจะคิดว่า
ถ้าในน้้ามันมีกากคาร์บอนสูง เป็นสิ่งไม่ดี แต่เท่าท่ีพบยังไม่มีหลักฐานที่จะแสดงความเก่ียวพันธ์ระหว่างกาก
คาร์บอนของน้้ามันดีเซลหมุนเร็วและสิ่งสกปรกที่หัวฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแต่อย่างใดแท้จริงแล้วชนิดของคาร์บอน
ที่เกิดขึ้นจะมีความส้าคัญเท่า ๆ กับปริมาณของคาร์บอนที่เกิดขึ้น เช่น กากคาร์บอนที่แข็งและแหลมคมเพียง
เล็กน้อยอาจจะเป็นอันตรายได้มากกว่าคาร์บอนจ้านวนมากท่ีนิ่ม เนื่องจากกากคาร์บอนที่นิ่มมักจะหลุดออกไป
กับไอเสียเมื่อมีการเผาไหม้เกิดขึ้น  ดังนั้นถ้ากากถ่านคาร์บอนมีมากก็มีแนวโน้ม ว่าจะเกิดเขม่าสะสมในห้องเผา
ไหม้ได้มาก และควันไอเสียก็มากด้วย 
  2.6 การหาปริมาณกากถ่านในน้้ามันดีเซล  คือการหากากที่เหลือในถ้วยพิเศษท่ีปิดไว้หลังจาก
การเผาไหม้ ตัวอย่างน้้ามันในที่อับอากาศ 
  ตัวอย่างเช่น น้้ามันดีเซลหมุนเร็วของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2538 ได้ก้าหนดค่ากากถ่าน 
(carbon residue) ไม่ควรเกิน 0.05 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก และน้้ามันดีเซลหมุนช้าก้าหนดค่ากากถ่านไว้ไม่
ควรเกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก 
  2.7 จุดวาบไฟ  คืออุณหภูมิต่้าสุดที่ของเหลวระเหยกลายเป็นไอเพียงพอที่จะผสมกับอากาศ 
และเม่ือมีประกายไฟจะติดไฟวาบขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไป จุดวาบไฟใช้ทดสอบน้้ามันเครื่อง, น้้ามันเบรค, น้้ามัน
เกียร,์ น้้ามันดีเซล แต่ไม่ทดสอบกับน้้ามันเบา เช่น JP-8, เบนซิน ในทางปฏิบัติจริงน้้ามันเครื่องควรมีจุดวาบไฟ
สูงกว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์เพ่ือไม่ให้เกิดการวาบไฟก่อนก้าหนด 
  การหาจุดวาบไฟหาได้จากเครื่องมือ 
  1. COC (Cleveland Open Cup apparatus ASTM D92) ประเภทถ้วยเปิดใช้กับน้้ามันจุด
วาบไฟสูง (เกิน 79  ้ซ) ได้แก่น้้ามันหล่อลื่น 
  2. PMCC (Pensky-Martens Closed Cup apparatus) ASTM D93 ประเภทถ้วยเปิดใช้กับ
น้้ามันดีเซล และน้้ามันเตา 
  จุดวาบไฟของน้้ามันดีเซลคืออุณหภูมิที่น้้ามันดีเซลจะต้องถูกท้าให้ร้อนเพ่ือให้เกิดส่วนผสม
ของไอน้้ามันกับอากาศที่จุดติดไฟได้เหนือผิวหน้าของน้้ามันเมื่อมีเปลวไฟเป็นตัวล่อ ส้าหรับการหาจุดวาบไฟ
ของน้้ามันดีเซลที่ใช้วิธีทดสอบของ Pensky-Martens ในทางปฏิบัติจุดวาบไฟมีความส้าคัญในด้านอันตรายจาก
อัคคีภัยในการเก็บรักษาและใช้งานเท่านั้นไม่มีความส้าคัญโดยตรงต่อการเผาไหม้และประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์  นอกจากนี้การหาจุดวาบไฟเป็นวิธีหนึ่งส้าหรับพิสูจน์การเจือปน ปนเปื้อนของน้้ามันต่างชนิด เช่น 
น้้ามันดีเซลปนเปื้อนด้วยน้้ามันเบนซิน จะท้าให้อุณหภูมิจุดวาบไฟต่้าลง 
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  การทดสอบจุดวาบไฟเพ่ือทดสอบว่าน้้ามันมีความไวไฟมากน้อยเพียงใดถ้ามีจุดวาบไฟต่้าก็
แสดงว่าน้้ามันมีความไวสูง เช่น น้้ามันเบนซิน, 100 LL  เป็นต้น จ้าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษใน
การใช้หรือการเก็บรักษา ในทางตรงกันข้ามน้้ามันมีจุดวาบไฟสูง เป็นน้้ามันที่มีอันตรายน้อยไวไฟต่้า เช่น น้้ามัน
เตา  
  เบนซินมีจุดวาบไฟต่้ากว่า        - 40 องศาเซลเซียส  
  น้้ามันก๊าดมีจุดวาบไฟต่้ากว่า      40 องศาเซลเซียส 
  น้้ามันดีเซลมีจุดวาบไฟประมาณ  55 องศาเซลเซียส 
  น้้ามัน เจ.พี.1 มีจุดวาบไฟเท่ากับน้้ามันก๊าด  
  2.8 จุดเริ่มไหลหรือจุดไหลเท  คืออุณหภูมิต่้าที่สุดที่น้้ามันยังเป็นของเหลวพอที่จะไหลได้เมื่อ
ได้รับความเย็น 
  วิธีการหาจุดเริ่มไหลของน้้ามัน ท้าได้โดยน้าน้้ามันใส่หลอดแก้วแล้วแช่เย็นจนไม่ไหลเมื่อถือ
หลอดตามแนวนอนนาน 5 วินาที จุดเริ่มไหลคืออุณหภูมิ 5 องศาฟาเรนไฮต์ เหนืออุณหภูมินี้ ถ้าเป็นองศา
เซลเซียส ใช้เวลา 3 วินาที จุดเริ่มไหลคืออุณหภูมิ 3 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมินี้ ความส้าคัญคือ ส้าหรับใน
การใช้น้้ามันในที่ที่มีอุณหภูมิต่้ามาก เช่น ห้องเย็น หรือโรงน้้าแข็ง หรือในฤดูหนาว จะต้องใช้น้้ามันที่มีจุดเริ่ม
ไหลหรือจุดไหลเทต่้ากว่าอุณหภูมินั้น ที่อุณหภูมิต่้า องค์ประกอบที่เป็นพวกพาราฟินของ 
น้้ามันดีเซลหมุนเร็วอาจจะแยกตัวออกเป็นไข ท้าให้อุดตันทางเดินและหม้อกรองของน้้ามันดีเซล ท้าให้
เครื่องยนต์ท้างานผิดปกติ ซึ่ง 
ตารางประเภทของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบ่งตามลักษณะจุดวาบไฟและความน่ากลัวอันตราย 

จุดวาบไฟ ชื่อผลิตภัณฑ์ ขั้นเกิดไฟ จ้าพวก 
ต่้ากว่า 0   ้ซ 
ต่้ากว่า 0   ้ซ 
ต่้ากว่า 0   ้ซ 
 
- 46   ้ซ 
-18   ้ซ 

ก๊าซแอลพีจี  
ก๊าซโปรเปน 
ก๊าซบิวเทน 
เบนซินอากาศยาน 
เบนซินรถยนตร์ 
เจพี – 4 

 
 
 
 
 
 

23  ้ซ 

น่ากลัวอันตราย 
น่ากลัวอันตราย 
น่ากลัวอันตราย 
น่ากลัวอันตราย 
น่ากลัวอันตราย 
น่ากลัวอันตราย 

สูงกว่า 38   ้ซ 
สูงกว่า 38   ้ซ 
สูงกว่า 52   ้ซ 
สูงกว่า 52   ้ซ 
สูงกว่า 60   ้ซ 

เจ๊ดเอ - 1 
น้้ามันก๊าด 
ดีเซลหมุนเร็ว 
ดีเซลหมุนช้า 
น้้ามันเตา 

 
 
 
 

66  ้ซ 

น่ากลัวอันตรายธรรมดา 
น่ากลัวอันตรายธรรมดา 
น่ากลัวอันตรายธรรมดา 
น่ากลัวอันตรายธรรมดา 
น่ากลัวอันตรายธรรมดา 

   ไม่น่ากลัวอันตราย 
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ตารางช่วงความถ่วงเอพีไอ 
         20         30          40          50         60          70          80         90     100  
 
                                                                                             เบนซินอากาศยาน 
                                                                                เบนซินยานยนต์ 
                                                                 เจ-พี 4 
                                                    เจ-พี 5 
                                                         น้้ามันก๊าด 
                                          ดีเซล             
                           หล่อลื่น     
 
 
 
อุณหภูมิที่จุดนี้มีค่าเท่าใดขึ้นอยู่กับแหล่งน้้ามันดิบที่น้ามากลั่นเป็นน้้ามันดีเซล และอุณหภูมิช่วงกลั่นของน้้ามัน
นั้น ๆ ส้าหรับน้้ามันดีเซลจุดไหลเทต้องไม่เกิน 50  ้ ฟ (หรือ 10  ้ซ) 
  2.9 เถ้า  คือสารอนินทรีย์ (inorganic matter) ที่เหลืออยู่หลังการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์น้้ามันวิธี
หาเถ้าของน้้ามัน ท้าได้โดยเผาตัวอย่างน้้ามันในถ้วยทดลองด้วยเปลวไฟจนหมด แล้วเอาไปเผาต่อในเตาหลอม 
(muffle furnace) ด้วยอุณหภูมิสูง 
  ความส้าคัญ น้้ามันที่ได้รับการกลั่นอย่างดีแทบจะไม่มีเถ้าอยู่เลย เว้นแต่มีการเติมสารเพิ่ม
คุณภาพที่มีส่วนผสมของโลหะลงไป หรือมีสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ ปนอยู่ เช่น ฝุ่น สนิม ฯลฯ น้้ามันเชื้อเพลิงที่มีเถ้า
มากอาจท้าให้เกิดการสึกหรอในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ 
  เถ้าในน้้ามันดีเซลอาจจะอยู่ในรูปของของแข็ง หรือ metallic soap ที่ละลายได้ในน้้ามัน ใน
ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลมีความละเอียดมาก ดังนั้นสารที่สามารถขูดขีดโลหะได้จึงเป็น
อันตรายมาก ยิ่งไปกว่านั้นสารเหล่านี้ยังท้าให้เกิดการสึกหรอในเครื่องยนต์ เพราะท้าให้เกิดตะกอนและสิ่ง
สกปรกมากข้ึน 
  2.10 ความถ่วง เอ พี ไอ ( API gravity) ค่า API ยิ่งต่้าเพียงใดหมายถึงน้้ามันยิ่งหนักและค่า
ความร้อนของเชื้อเพลิงยิ่งสูงขึ้นเพียงนั้น API ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ทราบขั้นต้นของน้้ามันและเป็นเครื่องแสดงถึง
การปนเปื้อนของน้้ามันเบา หรือหนัก เช่น การปนเปื้อนของเบนซินท้าให้ API เชื้อเพลิงดีเซลสูงขึ้น การทดสอบ
ค่า API เพียงอย่างเดียวโดยไม่ค้านึงถึงคุณสมบัติอ่ืนไม่ได้ 
  ค่าความถ่วง API ละเอียดกว่าความถ่วงจ้าเพาะ จึงอ่านได้สะดวกกว่า และไม่ต้องอ่านตัวเลข
หลังจุดทศนิยมหลายต้าแหน่ง น้้ามันดิบพื้นฐานพาราฟินิคมีค่าความถ่วงเอพีไอสูงกว่าน้้ามันดิบพื้นฐานแนปธี
นิค 
  วิธีทดลองท้าได้โดยหย่อนไฮโดรมิเตอร์ลงในกระบอกแก้วที่บรรจุน้้ามันตัวอย่าง พร้อมกับวัด
อุณหภูมิด้วยเปิดตารางเทียบที่อุณหภูมิ   60   องศาฟาเรนไฮต์   ซึ่งเป็นอุณหภูมิมาตรฐานของ API   
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    ความส้าคัญของการหาความถ่วงของน้้ามันคือ  
    1. ใช้ในการค้านวณหาปริมาณและน้้าหนัก 
    2. ช่วยแสดงชนิดของน้้ามันพื้นฐาน 
    3. ถ้าความถ่วงผิดไปจากเดิม แสดงว่าอาจมีการปนเปื้อนกันระหว่างน้้ามันต่างชนิด 
  ตัวอย่างความถ่วงของน้้ามัน เช่น น้้ามันดีเซลหมุนเร็วของ ปตท. ก้าหนดไว้ว่าค่าความ
ถ่วงจ้าเพาะที่อุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ จะต้องมีค่าอย่างต่้า 0.82 แต่ไม่เกิน 0.90  
  2.11 สีของน้้ามันดีเซล  เป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งขึ้นอยู่กับขบวนการกลั่นและแหล่ง
ของน้้ามันดิบที่น้ามากลั่น (สีน้้ามันดีเซลไม่ได้ผสมสีลงไป) ซึ่งอาจให้น้้ามันดีเซลมีสีอ่อนหรือเข้มไปบ้าง แต่
คุณสมบัติในการเผาไหม้ยังคงเดิม สีของน้้ามันดีเซลไม่ได้เป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับการพิจารณาคุณภาพของน้้ามัน 
แต่ได้ก้าหนดไว้ให้อยู่ในมาตรฐานของ ASTM ไม่เกิน 3 ซึ่งเป็นสีคล้ายกับสีชา และสีนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ คือสี
จะเข้มขึ้นเมื่อเก็บไว้นาน ๆ แต่ก็ไม่ได้ท้าให้คุณสมบัติของน้้ามันทางด้านการเผาไหม้เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีท่ีสี
ของน้้ามันดีเซลเปลี่ยนแปลงไปมาก เช่น เป็นสีเขียว หรือด้าคล้้า ควรตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการปลอมปนของ
น้้ามันก๊าด (สีน้้าเงิน) หรือน้้ามันเตาหรือน้้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว (สีด้า) 
  2.12 ปริมาณก้ามะถันในน้้ามันดีเซล  ปริมาณก้ามะถันที่สูงเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ไม่ว่าจะ
เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดใด การกัดกร่อนของก้ามะถันนั้นมี 2 ลักษณะ คือ  
  ลักษณะที่ 1 เกิดจากการกัดกร่อนของสารประกอบที่เกิดจากการเผาไหม้ของก้ามะถัน เมื่อ
รวมกับน้้าจะเป็นสารละลายมีฤทธิ์เป็นกรดก้ามะถันท้าให้สามารถกัดกร่อนชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ได้ อย่างไรก็
ตามส้าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ก้าลังสูง อันตรายจากการกัดกร่อนจะน้อยกว่า เนื่องจากอุณหภูมิการท้างานของ
เครื่องยนต์สูง ตรงกันข้ามกับเครื่องยนต์ที่ใช้ก้าลังงานที่อุณหภูมิต่้า อาจเกิดการหยุดและติดเครื่องบ่อยครั้ง 
หรือเครื่องยนต์ที่มีเครื่องรอบต่้า ไอน้้ามีโอกาสกลั่นตัวเป็นหยดน้้าในเครื่องยนต์ได้มาก 
  ลักษณะที่ 2 เกิดจากการกระท้าของก้ามะถัน (active sulphur) ในน้้ามันเชื้อเพลิงโดยตรง 
คือน้้ามันจะกัดกร่อนชิ้นส่วนของระบบหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น  
  ปริมาณก้ามะถันในน้้ามันดีเซลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของน้้ามันดิบที่น้ามากลั่นและ
กระบวนการกลั่นที่ใช้ ซึ่งก้ามะถันสามารถอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น เมอร์แคปแทน ไดซัลไฟด์ หรือ
สารประกอบเฮเตอร์โรไซคลิก เช่น ไธโอเฟน (thiophens) 
  น้้ามันดีเซล (กระทรวงพานิชย์ ตั้งแต่มกราคม 2539 ก้าหนดปริมาณก้ามะถันไม่เกิน 0.25 
เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก 
  2.13 ความข้นใสหรือความหนืดของน้้ามันดีเซล  ความข้นใสของน้้ามันดีเซลมีอิทธิพลต่อ
รูปร่างของละอองน้้ามันที่ฉีดออกจากหัวฉีด ถ้าน้้ามันมีความข้นใสสูงหรือความหนืดต่้าการฉีดเป็นฝอยละออง
จะไม่ดี ละอองน้้ามันจะมีขนาดใหญ่ และพุ่งไปไกล ซึ่งจะพุ่งเป็นสายแทนที่จะกระจายเป็นฝอยเล็ก ๆ ท้าให้
น้้ามันรวมตัวกับอากาศไม่ดี การเผาไหม้จะไม่สมบูรณ์ ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง และถ้าเป็น
เครื่องยนต์ขนาดเล็กแล้ว น้้ามันเชื้อเพลิงอาจพุ่งไปกระทบกระบอกสูบได้ เป็นการชะล้างฟิล์มน้้ามันหล่อลื่นลง
สู่ก้นอ่างท้าให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็ว และน้้ามันเครื่องสกปรกเร็ว  
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  ถ้าน้้ามันดีเซลมีความข้นใสต่้าหรือความหนืดสูงเกินไปจะท้าให้การฉีดฝอยน้้ามันละเอียดดี 
แต่ไม่พุ่งไปไกลเท่าท่ีควร การเผาไหม้ก็จะไม่ดีนัก และอาจท้าให้มีการรั่วกลับในตัวปั๊มหัวฉีดมาก ภายใต้สภาพ
การเช่นนี้อาจท้าให้น้้ามันที่จะผ่านหัวฉีดออกไปมีปริมาณลดลงท้าให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลงได้
เช่นกัน นอกจากนี้แล้ว การสึกหรอของชิ้นส่วนในระบบเชื้อเพลิงจะเพ่ิมขึ้น เนื่องจากน้้ามันใสเกินไปท้าให้การ
หล่อลื่นพวกปั๊มหัวฉีดไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะในปั๊มแบบโรตารีที่อาศัยการหล่อลื่นจากน้้ามันดีเซลเท่านั้น ด้วย
เหตุนี้น้้ามันดีเซลหมุนเร็วโดยทั่วไปจะก้าหนดค่าความข้นใสหรือความหนืดอยู่ระหว่าง 1.8 - 5.0 เซนติสโตก ที่
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
  การหาค่าความข้นใสหรือความหนืดของน้้ามันดีเซลมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น ระบบอเมริกัน
ใช้แบบเซย์โบลต์ (Saybolt) และระบบอังกฤษใช้แบบเรดวูด (Redwood) และระบบระหว่างชาติใช้ เซนติส
โตก (Centistoke)  
  หลักการในการทดสอบความข้นใสหรือความหนืดของน้้ามันโดยเครื่องทดสอบของเซย์โบลต์
กับเรดวูดคล้ายกัน แต่ต่างกันที่ขนาดของรูที่น้้ามันไหลออก ปริมาตรในการวัดมีดังนี้ 
  1. ของเซย์โบลต์ใช้ปริมาตร 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
  2. ของเรดวูดใช้ปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
  หน่วยวัดความข้นใสหรือความหนืด  
  เรดวูด       วัดเป็นวินาทีเรดวูด (Redwood second)  
  เซย์โบลต์   วัดเป็นวินาทีเซย์โบลต์ SUS,SSU (Saybolt Universal Second) 
  คิเนแมติก   วัดเป็นเซนติสโตก (centistoke, cSt) 
  อิงเลอร์      วัดเป็นดีกรีหรือองศา (degrees)  
  3. อันตรายจากน้้ามันดีเซล  มีลักษณะคล้ายคลึงกับอันตรายจากน้้ามันเบนซิน เพียงแต่น้้ามัน
ดีเซลไม่มีสารประกอบของตะกั่ว แต่น้้ามันดีเซลก็ยังมีสารที่ท้าให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้หากสัมผัสโดยตรงมาก ๆ 
สารดังกล่าวคือ PCA (polycyclic aromatic hydrocarbon) จึงควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากสัมผัสกับ
น้้ามันดีเซล ถึงแม้ว่าน้้ามันดีเซลจะมีจุดวาบไฟสูง (75 องศาเซลเซียส) กว่าน้้ามันเบนซิน แต่ก็เป็นเชื้อเพลิงที่ติด
ไฟได้ง่าย จึงจ้าเป็นต้องตั้งไว้ในแหล่งที่ห่างจากความร้อน ประกายไฟ หรือสารเคมีประเภท strong oxidants 
เช่น คลอรีน เป็นต้น 
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บทที่ ๖ 

น  ามันเชื อเพลิงอากาศยาน 
 

๑. การแบ่งประเภทน้้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 

น้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องบินแบ่งออกตามลักษณะของเครื่องยนต์เป็น 2ประเภทใหญ่ ๆคือ 
๑.๑ น้้ามันเบนซินอากาศยานส้าหรับเครื่องบินใบพัด (Aviation Gasoline) 

เครื่องยนต์ที่ใช้กับเครื่องบินใบพัดมีลักษณะและระบบเหมือนเครื่องยนต์เบนซิน แต่มีแรงม้าสูงและได้รับการ
ออกแบบให้ท้างานได้ในสภาวะที่ความดัน และอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้างซึ่งรวมถึงในระดับสูง ที่มีอากาศเจือ
จาง น้้ามันเบนซินที่ใช้แม้จะมีลักษณะทั่วไปเหมือน้้ามันเบนซินรถยนต์ แต่ก็ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมหลายอย่าง 
เพ่ือให้ท้างานได้ตามต้องการมีค่าออกเทนสูงเป็นพิเศษ มีความเหมาะกับเครื่องยนต์ เครื่องบินน้้ามันมีหลายเกรดเช่น 
เกรด ๑๐๐/๑๓๐ มีช่วงจุดเดือดต่้ากว่าน้้ามันเบนซินทั่วไป (ประมาณ ๓๐ – ๑๗๐ ซ) มีข้อก้าหนดเรื่องจุดแข็งตัว
สูงสุด (-๖๐ ซ) เพ่ือให้บินได้สูงๆ มีข้อก้าหนดเรื่องค่าความร้อนจากการเผาไหม้สูง เพ่ือการบินให้ได้ระยะที่ก้าหนด 
โดยที่มีความต้องการด้านคุณภาพการผสมน้้ามันเบนซินชนิดนี้มักต้องใช้องค์ประกอบพิเศษที่มีค่าออกเทนสูง เช่น 
Alkylate เข้าช่วย โรงกลั่นโดยทั่วไปอาจไม่สามารถผลิตน้้ามันเกรดนี้ได้ แต่ปัจจุบันมีการใช้น้ามันชนิดนี้เป็นจ้านวน
นอ้ย 
  ๑.๒ น้้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานไอพ่นส้าหรับเครื่องบินไอพ่น (Aviation Turbine Fuels) เครื่องยนต์
ไอพ่นสมัยแรกๆ ได้ใช้น้้ามันก๊าดที่มีจ้าหน่ายทั่วไปเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากน้้ามันก๊าดมีคุณสมบัติในการระเหยต่้า 
(ระเหยช้า) อันเป็นคุณสมบัติส้าคัญของเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบินไอพ่น หรือที่เรียกว่าเครื่องเจ็ต ในปัจจุบัน
เครื่องบินไอพ่นของสายการบินพาณิชย์ส่วนใหญ่ยังนิยมใช้เชื้อเพลิงที่มีจุดเดือดเช่นเดียวกับน้้ามันก๊าด แต่จะต้องมี
ความสะอาด บริสุทธิ์ และมีคุณสมบัติบางอย่างดีกว่าน้้ามันก๊าดท่ัวไป ส่วนเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในทางทหารนั้น ต้อง
ใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติต่างกันออกไปเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะเครื่องบินต้องการความเร็วสูงสุด จึง
ต้องใช้ก้าลังขับดันมาก น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในทางทหารนั้นเป็นเชื้อเพลิงผสมระหว่าง
น้้ามันก๊าดกับแนฟธา (แนฟธาเป็นส่วนผสมของน้้ามันเบนซิน) 
  ชนิดของน้้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานไอพ่น น้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้อยู่มีหลายชนิด 
เช่น  
JP – ๑ (Jet A – ๑), JP – ๓ , JP – ๔ , JP – ๕ และ JP – ๘ ชนิดที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งส่วนมากใช้กับสาย
การบินพาณิชย์คือ ชนิด JP – ๑ ส้าหรับน้้ามันเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในกิจการทางทหาร เช่น เครื่องขับไล่ไอพ่น 
ต้องการความเร็วสูง จึงใช้น้้ามันที่มีองค์ประกอบเบาและระเหยง่าย เช่น JP – ๔ ตัวอย่างของน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับ
เครื่องบินไอพ่นแสดงได้ตามตาราง ๖.๓ และตาราง ๖.๔ แสดงคุณสมบัติของน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่องบินบาง
ชนิด ตามมาตรฐานทางการทหารของสหรัฐอเมริกา (MIL) 

เครื่องบินไอพ่นที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีแรงขับดันมาก บินได้เร็ว มีประสิทธิภาพดี 
ประหยัดเพราะใช้เชื้อเพลิงมีราคาถูกหาได้ง่าย แรกๆ ก็ใช้น้้ามันก๊าดทั่วไปเป็นเชื้อเพลิง แต่เมื่อเครื่องยนต์
วิวัฒนาการมากขึ้นมีความต้องการด้านคุณภาพเป็นพิเศษหลายอย่าง จึงได้มีการจัดท้าข้อข้อก้าหนด
คุณภาพเชื้อเพลิงเป็นมาตรฐานส้าหรับใช้ทั่วโลก เพราะกิจการการบินเกี่ยวพันไปทั่วโลก องค์กรที่จัดท้า
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ข้อก้าหนดมาตรฐานเหล่านี้ ได้แก่ องค์การการบินระหว่างประเทศ (IATA), กระทรวงกลาโหมอังกฤษ 
(DEF STAN), กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ฯ (US-MIL) ASTM และคุณภาพน้้ามันอากาศยาน เพ่ือ
ระบบปฏิบัติการร่วม (AFQRJOS) น้้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานไอพ่นที่ใช้มีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ คือ 

๑.  น้้ามัน JP – ๑ หรือ Jet A – ๑ เป็นพวกน้้ามันก๊าดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสายการบิน
พาณิชย์ส่วนใหญ่นิยมใช้เพราะเข้าใจว่าปลอดภัยกว่าโดยที่จุดวาบไฟสูงกว่าแบบอื่น  
๒.  น้้ามัน JP – ๔ หรือ Avtag เป็นน้้ามันประเภท Wide Cut Gasoline ซึ่งได้จากการผสม
น้้ามันก๊าดเข้ากับแนพธาแล้วเติม LPG เพ่ือปรับความดันไอ จัดว่าเป็นน้้ามันที่มีองค์ประกอบ
เบาและระเหยง่าย มีก้าลังมากและให้ความเร็วสูงมักใช้ในการทหารและการบินเหนือเสียง 
สายการบินพาณิชย์ บางแห่งก็ใช้น้้ามันประเภทนี้เช่นกัน แต่จะเรียกว่า น้้ามัน Jet B 
๒ น  ามันเบนซินอากาศยาน (AVIATION GASSOLINE , AVGAS) 

                น้้ามันเบนซินอากาศยานจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้้ามันเบนซินรถยนต์ แต่มีคุณสมบัติหลาย
ประการที่แตกต่างออกไปมาก เพื่อให้เหมาะแกแก่การท้างานของเครื่องยนต์เครื่องบินที่มีซุปเปอร์ชาร์จ ซึ่ง
จะต้องท้างานหนัก (severity) กว่าเครื่องยนต์เบนซินรถยนต์ และสภาพอากาศท่ีแตกต่างกันมาก นับตั้งแต่
อากาศร้อนเมื่ออยู่บนพ้ืนดิน และเย็นจัดเมื่อขึ้นไปในระดับความสูงของเพดานบิน ซึ่งความปลอดภัยถือเป็น
สิ่งส้าคัญท่ีสุด เพราะชีวิตมนุษย์และเครื่องบินมีค่าสูงมาก ฉะนั้นในการผลิตน้้ามันเบนซินอากาศยาน จึงต้อง
ผ่านกรรมวิธีผลิตที่ควบคุมคุณภาพต่างๆ อย่างเข้มงวดที่สุด 
  คุณสมบัติที่ส้าคัญของเบนซินอากาศยาน มีดังนี้.-  

๒.๑ คุณภาพต้านทานการน๊อค (Antiknock qulity) 
โดยเหตุที่อัตราส่วนเชื้อผสมของเบนซินและอากาศ มีอิทธิพลมากต่อการยากง่ายของน้้ามันที่

จะเกิดการน๊อค (Knock Rating) หมายความว่าน้้ามันเบนซินในขณะเชื้อผสมบาง (Lean Mixture) 
อัตราเกิดน๊อคต่้ากว่าเชื้อผสมหนา (Rich Mixture) ฉะนั้น ในเบนซินอากาศยานจึงระบุคุณภาพต้านทาน
การน๊อค ๒ เท่า เช่น ๘๐/๘๗ ตัวเลขแรกคือค่าออกเทนขณะผสมเชื้อบาง (ในสภาพเครื่องบินบินใน
ระดับเพดานบินปกติเพ่ือให้ได้การประหยัดเชื้อเพลิงมากที่สุด) ตัวเลขหลังคือค่าออกเทนขณะเชื้อผสม
หนา (ในสภาพที่เครื่องบินก้าลังเร่งเครื่องเต็มที่เพ่ือให้ได้ก้าลังและแรงฉุดมากที่สุด ในขณะขึ้นจาก
สนามบินโดยไม่น๊อคอย่างปลอดภัย) 

โดยทั่วไปสเกลของออกเทนนัมเบอร์สิ้นสุดหรือสูงสุดที่ ๑๐๐ ฉะนั้นน้้ามันเบนซินอากาศยาน
ที่มีออกเทนเกิน ๑๐๐ จึงมักใช้สเกลเปอร์ฟอร์มมานซ์นัมเบอร์ (Performance Number = PN) แทน 
เช่น น้้ามันเบนซินอากาศยานเกรด ๑๕๕/๑๔๕ ซึ่งเปอร์ฟอร์มมานซ์นัมเบอร์ ๑๔๕ หมายความว่า
เครื่องยนต์เครื่องบินแบบซุปเปอร์ชาร์จ (ขณะเชื้อผสมหนา) สามารถผลิตก้าลังได้มากกว่า ๑๔๕ % หรือ 
๑.๔๕ เท่าของน้้ามันเบนซินที่มีออกเทน ๑๐๐ โดยเครื่องยนต์ไม่น๊อค 

 
 
๒.๒ การจัดแบ่งเกรด (Classification) 
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โดยเหตุที่มีคุณภาพต้านทานการน๊อคของเบนซินอากาศยานถือเป็นเรื่องส้าคัญ จึงใช้สเกล

ของน้้ามันมาระบุเกรด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันท่ัวโลก คือ 
(๑) เกรด ๘๐  (๘๐/๘๗)  สีแดง  (RED) 
(๒) เกรด ๑๐๐  (๑๐๐/๑๓๐)  สีเขียว  (Green) 
(๓) เกรด ๑๐๐ LL (๑๐๐/๑๓๐)  สีฟ้า  (BLUE) (LL = LOW 

LEAD) 
(๔) เกรด ๑๑๕  (๑๑๕/๑๔๕)  สีม่วง  (PURPLE) 

ปัจจุบันประเทศไทย ไม่มีการผลิตน้้ามันเบนซินอากาศยาน, ปตท. ต้องสั่งซื้อมาจาก
ต่างประเทศ เพ่ือส่งให้แก่หน่วยราชการ และกองทัพต่างๆ เพียงเกรดเดียว คือ AVGAS ๑๐๐ LL 

๒.๓ ปริมาณสารตะก่ัว (Tetraethyllead = TEL) 
มีหน่วยเป็นกรัม/ลิตร หรือ มิลลิลิตร/แกลลอนอเมริกัน สารประกอบตะกั่วใช้เติมเพ่ือเพ่ิม

ออกเทน ถ้ามีมากเกินไปจะเป็นอันตรายท้าให้หัวเทียนบอดและไม่จุดประกายไฟ (Spark Plug 
Misfiring) ท้าให้เครื่องบินตกได้ 

๒.๔ จุดเยือกแข็ง (Freezing point) 
ส้าคัญมาก เพราะเครื่องบินต้องบินในระดับสูงอากาศเย็นจัด น้้ามันต้องไหลได้สะดวก

ตลอดเวลา 
๒.๔ สี (Color) 
มีการเติมสีเพ่ือแยกเกรดมิให้ปะปนกัน และเพ่ือแสดงว่ามีสารประกอบตะกั่วปนอยู่ 

รายละเอียดดูในข้อ ๒.๒ การจัดแบ่งเกรด นอกจากนี้ยังก้าหนดปริมาณของสีที่จะเติมเพ่ือไม่ให้มาก
เกินไป 

๒.๖ ชว่งการกลั่น (Distillation) 
ใกล้เคียงกับเบนซินรถยนต์ในส่วนเบาๆ ในส่วนหนักๆ อุณหภูมิการกลั่นที่ ๙๐% และจุด

สุดท้าย (Final Boiling Point) จะต่้ากว่าเบนซินรถยนต์ เพ่ือให้การเผาไหม้สะอาด และไม่เกิดคราบ
ตะกอนจับเกาะสะสมมากในห้องเผาไหม้ 

๒.๗ ความดันอัน (Reid vapor pressure) 
จะต่้ากว่าน้้ามันเบนซินรถยนต์เพราะต้องการความปลอดภัยมากกว่า 

หมายเหตุ  ๑. Specification and Typical Result ของน้้ามันเบนซินอากาศยานเกรด ๑๐๐ 
LL ของ ปตท. ได้แนบต่อท้าย 
   ๒. โดยเหตุที่น้้ามันเบนซินอากาศยาน มีอุณหภูมิการกลั่นที่ ๙๐ % และจุดสุดท้าย
ต่้ากว่าน้้ามันเบนซินรถยนต์มาก จึงไม่ควรน้าไปใช้กับรถยนต์ เพราะจะท้าให้เครื่องร้อนจัดเกินไฟ 
(Overheat) และจะสิ้นเปลืองน้้ามันมากกว่าในระยะขับข่ีเท่าๆ กัน นอกจากนี้ปริมาณสารตะก่ัวใน
เบนซินอากาศยานที่สูงกว่า จะเป็นสาเหตุท้าให้หัวเทียนบอด (Misfising) ได้ง่าย 
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ตาราง ๖.๒ คุณสมบัติน้้ามันเบนซินอากาศยาน ๑๐๐ LL 

คุณสมบัติ ผลทดสอบ เกณฑ์คุณสมบัติ วิธีทดสอบ 
๑. ลักษณะปรากฏ 
 
๒. อัตราการน๊อค,ส่วนผสมบางค่าออกเทน 
๓. Tetraethyl Lead สารตะกั่ว (กรัม/ลิตร) 
๔. ส ี
๕. พลังงานความร้อน จูนล์/กรัม 
                         บีทียู/ปอนด์ 
หรือค่า Aniline Gravity 
๖. ความหนาแน่นที่ ๑๕º ซ 
๗. จุดกลั่นตัว 
จุดเดือดต้น, ºซ 
    ๑๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    ๔๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    ๕๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    ๙๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
จุดเดือดสุดท้าย, ºซ 
ผลบวก ๑๐ % และ ๕๐ % 
การระเหยที่อุณหภูมิ, ºซ 
กาก, % ปริมาตร 
สูญหาย, % ปริมาตร 

ใสและสว่าง 
 

๑๐๕.๗ 
๐.๕๓ 
ฟ้า 
_ 
_ 

๙,๔๓๕ 
๐.๗๑๙๕ 

 
๔๖.๐ 
๗๓.๐ 
๙๙.๐ 

๑๐๒.๐ 
๑๑๗.๐ 
๑๖๑.๐ 

 
๑๗๕.๐ 

๑.๐ 
๑.๐ 

ใสสว่างและไม่เห็นของแข็ง
และน้้าด้วยตา 
ต่้าสุด ๑๐๐ 
สูงสุด ๐.๕๖ 

ฟ้า 
ต่้าสุด ๔๓,๕๐๐ 
ต่้าสุด ๑๘,๗๐๐ 
ต่้าสุด ๗,๕๐๐ 

รายงาน 
 

รายงาน 
สูงสุด ๗๕ 
ต่้าสุด ๗๕ 
สูงสุด ๑๐๕ 
สูงสุด ๑๓๕ 
สูงสุด ๑๗๐ 

 
สูงสุด ๑๓๕ 
สูงสุด ๑.๕ 
สูงสุด ๑.๕ 

- 
 

ASTM D๒๗๐๐ 
ASTM D๓๓๔๑ 
ASTM D๒๓๙๒ 
ASTM D๑๔๐๕ 

 
ASTM D๖๑๑ 

ASTM D๑๒๙๘ 
 

ASTM D๑๒๙๘ 
 
 
 
 
 

๘. ความดันไอ, Kpa (ปอนด์ต่อรางนิ้ว) 
 
๙. จุดเยือกแข็ง, ºซ 
๑๐. ก้ามะถัน, % นน. 
๑๑. การกัดกร่อนแผ่นทองแดง 
    (๒ ชม. ที่ ๑๐๐ ºซ) 
๑๒. ยางเหนียว, มก./๑๐๐ มล. 
๑๓. ปฏิกิริยากับน้้า 
      อัตราการแยกน้้า 
      ปริมาตรเปลี่ยน 

๔๒ 
 

< -๗๐ 
< -๐.๐๑ 

 
หมายเลข ๑ 

< ๑ 
 

๒ 

ต่้าสุด ๓๘.๐ (๕.๕) 
ต่้าสุด ๔๘.๕ (๗.๐) 

สูงสุด –๖๐ 
สูงสุด ๐.๐๕ 

 
สูงสุด ๑ 
สูงสุด ๓ 

 
สูงสุด ๒ 

 

ASTM D๓๒๓ 
 

ASTM D๒๓๘๖ 
ASTM D๑๒๖๖ 

 
ASTM D๑๓๐ 
ASTM D๓๘๑ 

ASTM D๑๐๙๗ 
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๑. ค าอธิบายเกณฑ์คุณสมบัติ (SPECITIFICATION) 

น  ามันเบนซินอากาศยาน (AVIATION GASOLINE) 
 น้้ามันเบนซินอากาศยานมีการก้าหนดเกณฑ์คุณสมบัติคล้ายคลึงกับน้้ามันไอพ่นยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติดังนี้.- 

     ๓.๑ Sum of ๑๐ % & 50 % Evaporated Temp. หรือผลบวกอุณหภูมิที่จุดระเหย 
๑๐ % & ๕๐ % 

                                  ๓.๒ Color หรือสี 
                                  ๓.๓ Tetraethyl Lead, mL/US. Gallon หรือสารตะกั่ว 
                                  ๓.๔ Knock rating, Lean Mixture หรืออัตรการน๊อค, ส่วนผสมบาง 
                                  ๓.๕ Knock rating, Rich Mixture หรืออัตรการน๊อค, ส่วนผสมหนา 
 ๓.๑ ผลบวกอุณหภูมิที่จุดระเหย ๑๐ % และ ๕๐ % 
                        จากกการทดสอบคุณสมบัติจากการกลั่นนั้น เรามีก้าหนอดเกณฑ์คุณสมบัติที่ ๑๐ % และ ๕๐ % 
Evaporated Temp. นั้น ยังไม่พอที่จะตัดสินใจได้ว่า น้้ามันนั้นมีคุณสมบัติการกลั่นใช้ได้ ถ้าเป็นเบนซินรถยนต์ เราไม่ 
จ้าเป็นต้องจ้ากัด ๑๐ % และ ๕๐ % Evaporated Temp. ว่ามีอย่างต่้าเท่าไร แต่ส้าหรับเบนซินอากาศยานนั้น 

จ้าเป็นต้อง 
จ้ากัดไม่ต่้าเกินไปถ้าอุณหภูมิ ๑๐ % และ ๕๐ % ต่้าเกินเกินไปนั้นแสดงว่า มีส่วนเบา (Light Fraction) มาก ซึ่งส่วน

เบานี้ 
จะเป็นเหตุให้เกิดน้้าแข็งข้ึนได้ที่คาร์บูเรเตอร์ หรือ เกิด Vapour Lock ขึ้นได้ตามทางเดินน้้ามัน ดังนั้นจึงก้าหนดไว้

อย่างต่้า 
โดยให้ผลบวกของ ๑๐ % และ ๕๐ % Evaporated Temp. 
 
 

 
   

 
 
  
 
  
 
  
 

     
 

% ปริมาณการระเหย 

ลูกศรชี้ 
เกณฑ์คุณสมบัติ 

การเกิดน้้าแข็ง 
และ VAPOUR LOCK 

อุณหภูมิ ซ 

๑๐๐ 

๕๐ 

สตาร์ท 
อุ่นเครื่อง 

DISTRIBUTION 

๑๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๘๐ ๑๐๐ 
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                    ตามรูปที่แสดง เป็นการพร๊อตปริมาณท่ีระเหยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับอุณหภูมิ 

 อุณหภูมิที่จุดระเหย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบในกรณีของเครื่องยนต์ที่สามารถติดเครื่องได้
ขณะที่ 

เครื่องยังเย็น 
 อุณหภูมิที่จุดระเหย ๔๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงอัตราในการอุ่นเครื่อง หรือ ท้าให้เครื่องเรียบ

ขณะที่เดิน 
รอบต่้า 
   ผลบวกของอุณภูมิที่จุดระเหย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ และ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เกี่ยวกันกับแนวโน้มใน
การเกิดน้้าแข็งที่คาร์บูเรเตอร์ หรือเวอร์เปอร์ล๊อค (Vapor Lock) ในท่อทางเดินน้้ามัน กล่าวคือถ้าผลบวกต่้า จะมีส่วน
ที่ระเหยเร็วมาก ท้าให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
   อุณหภูมิที่จุดระเหย ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงปริมาณมากน้อยของไฮโดรคาร์บอน ซึ่งระเหย
ตัวได้ช้า โดยทั่วไปแล้วพวกนี้จะไม่กลายเป็นไอในท่อไอดี แต่จะกลายเป็นไอเมื่อสัมผัสผนังกระบอกสูบที่ร้อนและไอ
เสีย ซึ่งมีอยู่ในห้องเผาไหม้ 
   จุดเดือดสุดท้าย (Final Boiling Point) ได้ก้าหนดไว้เพ่ือไม่ให้มีส่วนผสมซึ่งมีการระเหยตัวที่
ต่้ามากๆ ปะปนอยู่ 
   ๓.๒ ส ี
   สีที่ปรากฏเห็นในเบนซินอากาศยานนั้น เป็นสีที่ได้รับจากการเติม ซึ่งตามเกณฑ์คุณสมบัติที่
ระบุไว้ สีที่เติมนี้มีประโยชน์ในการแยกประเภทของน้้ามันเบนซินอากาศยาน เพ่ือป้องกันมิให้ใช้ผิดชนิด ๘๐/๘๗ สี
แดง, ๙๑/๙๘ น้้าเงิน, ๑๐๐/๑๓๐ สีเขียว, ๑๐๘/๑๓๕ สีน้า้ตาล, ๑๑๔/๑๔๕ สีม่วง ฉะนั้น ไม่ว่าน้้ามันจะเป็นของ
บริษัทใดหรือผู้ผลิตใด จะต้องเป็นสีเดียวกับท่ีระบุไว้เหมือนกันหมด 
   ๓.๓ สารตะกั่ว Tetraethyl Lead, mL/US.G หรือตัวย่อ TEL 
   คือสารประกอบตะกั่วและเป็นของเหลวใช้ในการเติมเพ่ือเพ่ิมค่าออกเทนมีสารพวก Organic 
Halide ซึ่งท้าหน้าที่เป็น Scavenger (ขับ) Scavenger นี้จะท้าหน้าที่ดึงตัวตะกั่วที่ได้จากการสันดาป ไม่ให้ไปติดอยู่
ตามห้องเผาไหม้ หรือตามบ่าลิ้น หรือไม่ให้เกิดเป็นพิษในการกัดกร่อนโลหะได้ ฉะนั้น ข้อเสียของ TEL ดังกล่าวมาแล้ว
จึงเป็นสิ่งไม่ต้องการ ดังนั้น จึงต้องจ้ากัดจ้านวนที่เติม 
   ๓.๔ อัตราการน๊อค, ส่วนผสมบาง (Knock rating, Lean Mixture) 
  เป็นตัวเลขแสดงค่าออกเทนที่หาได้จากเครื่องยนต์ CFR Aviation Method (F-3) แต่วิธีเลิกใช้แล้ว 
ปัจจุบันใช้ Motor Method (F-2) ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ CFR เช่นเดียวกัน ค่าออกเทนนี้จะมีความส้าคัญกับเครื่องบิน
ขณะที่เครื่องบินบินในระดับเรียบ 
   ๓.๔ อัตราการน๊อค, ส่วนผสมหนา (Knock rating, Rich Mixture) 
   เป็นตัวเลขแสดงค่าออกเทนที่หาได้จากเครื่องยนต์ CFR Aviation Method (F-4) ค่าออก
เทนนี้มีความส้าคัญกับเครื่องบินขณะเครื่องบินจะต้องบินขึ้น (Take Off) ซึ่งจะต้องใช้ก้าลังมาก ฉะนั้น จึงต้องการค่า
ออกเทนสูง 
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๔. น  ามันเชื อเพลิงไอพ่น (TURBINE FUELS OR JET FUELS) 

   เครื่องบินเจ็ท หรือไอพ่น ใช้เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์หรือกังหันก๊าซ (Gas Turbine Engines) 
ซึ่งใช้เชื้อเพลิงคล้ายๆ น้้ามันก๊าด แต่ผลิตและปรุงแต่งควบคุมคุณภาพให้มีความสะอาด บริสุทธิ์ และคุณสมบัติอ่ืนๆ 
สูงกว่า เพ่ือให้เหมาะสมแก่การใช้งาน น้้ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นหรือเครื่องบินเจ็ท ที่รู้จักกันกว้างๆ มี 2 เกรด คือ 

๑. Jet A-๑ or Turbine Fuel A-๑ or JP-๑ เป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นในการ
พาณิชย์มีช่วงอุณหภูมิจุดเดือดใกล้เคียงกับน้้ามันก๊าด ซึ่งเหมาะแก่การไหม้ และใช้งานได้ดีในอุณหภูมิต่้า (Jet A-๑ 
หนักกว่าและมี Freezing Point สูงกว่า Jet B) และจัดอยู่ประเภทน้้ามันกึ่งน่ากลัวอันตรายสายการบินพาณิชย์ส่วน
ใหญ่นิยมใช้เพราะปลอดภัยกว่าเนื่องจากมีจุดวูบวาบไฟสูง 

๒. Jet B or Turbine Fuel B or JP-๔ เป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นทหารที่ต้องการ
สมรรถนะสูงในเพดานบินสูงๆ ซึ่งต้องการช่วงอุณหภูมิจุดเดือดกว้าง (Wide Boiling Range) เพ่ือให้เหมาะแก่การเผา
ไหม้ได้ดีในช่วงอุณหภูมิต่้ามากๆ จึงเป็นน้้ามันน่ากลัวอันตรายจัดว่าเป็นน้้ามันเบามีองค์ประกอบเบาและระเหยง่ายมี
ก้าลังมาก  และให้ความเร็วสูงมักใช้ในทางทหารและการบินเหนือเสียง 

คุณสมบัติส าคัญท่ีต้องค านึงถึงได้แก่.- 
๔.๑ คุณภาพการเผาไหม้ (Combustion Quality) คือ ความสามารถของน้้ามันที่จะเผาไหม้

อย่างมีประสิทธิภาพและสะอาด เพราะก๊าซร้อนจากการเผาไหม้ จะต้องไปท้างานเป่ากังหันที่ต้องหมุนสูงมาก ก๊าซ
ร้อนที่ไม่สะอาดจะท้าอันตรายต่อใบกังหัน อันจะเป็นเหตุให้เครื่องบินเกิดการเสียหายได้ 

๔.๒ ค่าความร้อน (Heat Content) ต้องสูงเพ่ือเป็นการประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิงและบิน
เดินทางในระยะไกลกว่า คาดคะเนได้จาก ความถ่วง (Gravity) ของน้้ามัน 

๔.๓ ความคงตัวสูง (Stability) เพ่ือมิให้น้้ามันเสื่อมหรือสลายตัวด้วยปฏิกิริยาทางเคมีใน
ระหว่างการเก็บหรือเมื่อถูกใช้เป็นสารถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer Medium) 

๔.๔ ต้องไม่มีการกัดกร่อน (Non-Corrosiveness)  ที่จะท้าอันตรายแก่ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

๔.๕ มีความเหลวที่สามารถจะปั้มพ์ได้ (Pumpabilility)  เพื่อให้สามารถสูบถ่ายและก้าหนด
ปริมาณน้้ามันเข้าเผาไหม้ได้ในทุกๆ สภาพการท้างานของเครื่องบินและสภาพอากาศเย็นจนเพดานบินสูงๆ ได้ 

๔.๖ อัตราการระเหย (Volatility) ต้องระเหยเป็นไอได้อย่างเหมาะสมแก่การเผาไหม้ แต่ต้อง
มีความดันไอต่้าพอสมควรเพ่ือป้องกันการสูญเสียของน้้ามันมากเกินไป จากการระเหยออกทางระบายอากาศของถัง
เก็บมีความดันไอ ๒-๓ ปอนด์/ตารางนิ้ว 

๔.๗ ความสะอาด (Cleanliness) ต้องไม่มีสิ่งสกปรก สนิม น้้า และสิ่งอื่นๆ เจือปน 
JB-๘ ที่การปิโตเลียมแห่งประเทศไทยจ้าหน่ายให้กับกองทัพนั้นมีคุณภาพเป็นไปตาม MIL-T-

๘๓๑๓๓ D ซึ่งสารเติมเพ่ิมคุณภาพมี ๔ รายการ ได้แก่สารป้องกันการเกิดน้้าแข็ง (anti-icing), สารป้องกันการเกิด
ออกซิเดชั่น (anti-oxidant), สารป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (statig dissipator) และสารป้องกันการกัดกร่อน 
(corrosion inhibitor) 
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ตาราง ๖.๓ คุณสมบัติ Jet A-๑ 

คุณสมบัติ ผลทดสอบ เกณฑ์คุณสมบัติ วิธีทดสอบ 
๑. ลักษณะปรากฏ 
 
๒. สี, Saybolt 

ส่วนประกอบ 
๓. ปริมาณกรด,มก. ด่างโปรตัสเซี่ยม/กรัม 
๔. อโรมาติก,% ปริมาตร 
๕. โอลิฟิน,% ปริมาตร 
๖. ก้ามะถัน,% นน. 
๗. ดอกเตอร์ เทส 

การระเหย 
๘. จุดกลั่นตัว 
    จุดเดือดต้น, ºซ 
    ๑๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    ๔๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    ๕๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    ๙๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    จุดเดือดสุดท้าย, ºซ 
    กาก, % ปริมาตร 
๙. จุดวูบไฟ, ºซ 
๑๐. ความหนาแน่น ๑๕ ºซ, กก/ลิตร 

ความเป็นของเหลว 
๑๑. จุดแข็งตัว, ºซ 
๑๒. ความหนืด, -๒๐ ºซ 
      เซนติสโตก 

การเผาไหม้ 
๑๓. Aniline Gavity 
๑๔. จุดเกิดควัน, มม 
๑๕. Naphthalene, % ปริมาตร 

 

ใสและสว่าง 
 

+๒๐ 
 

๐.๐๑๐ 
๑๗.๗ 
๐.๖ 

๐.๐๑๒ 
ไม่พบ 

 
 

๑๕๕.๐ 
๑๖๙.๐ 
๑๗๔.๐ 
๑๙๕.๐ 
๒๓๗.๐ 
๒๖๑.๐ 

๑.๐ 
๔๗ 

๐.๘๐๗๓ 
 

-๕๒ 
 

๔.๒ 
 

๖,๔๒๕ 
๒๐ 
๑.๘ 

 

ใสสว่างและมองไม่เห็น
ของแข็งและน้้าด้วยตา 

รายงาน 
 

สูงสุด ๐.๐๑๕ 
สูงสุด ๒๒.๐  
สูงสุด ๕.๐  

สูงสุด ๐.๓๐  
ไม่พบ 

 
 

รายงาน 
สูงสุด ๒๐๔ 

รายงาน 
รายงาน 
รายงาน 

สูงสุด ๓๐๐ 
ต่้าสุด ๑.๕ 
ต่้าสุด ๔๐ 

๐.๗๗๕-๐.๘๓๐ 
 

สูงสุด -๔๗ 
 

สูงสุด ๘ 
 

ต่้าสุด ๔,๘๐๐ 
ต่้าสุด ๑๙ 
ต่้าสุด ๓.๐ 

 

- 
 

ASTM D๑๕๖ 
 

ASTM D๓๒๔๒ 
ASTM D๑๓๑๙ 
ASTM D๑๓๑๙ 
ASTM D๑๒๖๖ 
ASTM D๔๘๔ 

 
ASTM D๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 

ASTM D๕๖ 
ASTM D๑๒๙๘ 

 
ASTM D๑๒๙๘ 

 
ASTM D๔๔๕ 

 
ASTM D๖๑๑ 

ASTM D๑๓๒๒ 
ASTM D๑๘๔๐ 
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คุณสมบัติ ผลทดสอบ เกณฑ์คุณสมบัติ วิธีทดสอบ 

การกัดกร่อน 
๑๖. การกัดกร่อนแผ่นทองแดง 
      (๒ ชม. ที่ ๑๐๐ ºซ) 

ความคงตัว 
๑๗. ความคงตัวปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 
     ผลต่างความดันจากการกรอง ,มม. ปรอท 
     อัตราการสะสม (เห็นด้วยตา) 

การปนเปื้อน 
๑๘. ยางเหนียว (การพ่นไอน้้า) มก./๑๐๐ มล.  
๑๙. การท้าปฏิกิริยากับน้้าอัตราการแยกตัว 
๒๐. Water Separometer Index  Modifed                     
     (WSIM) 

การเติมสาร 
๒๑. สารป้องกันเกิดออกซิเดชั่น มก./ลิตร 
      (IONOL K-๖๕) 
๒๒. สารป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มก./ลิตร 
      (Stapis – ๔๕๐) 

การน้าไฟ 
๒๓. ค่าการน้าไฟ (PS/M) 

 
เบอร์ ๑ 

 
 

๐ 
 

๑ 
 

๑.๐ 
๒ 

๙๒ 
 
 

๒๐ 
 

๐.๑๙ 
 
 

๑๔๙ 

 
สูงสุด ๑ 

 
 

สูงสุด ๒๕.๐ 
 

ต่้ากว่าเบอร์ ๓ 
 

สูงสุด ๗ 
สูงสุด ๒ 

ต่้าสุด ๗๐ 
 
 

๑๗.๐-๒๔.๐ 
 

สูงสุด ๗ 
 
 

๕๐-๔๕๐ 

 
ASTM D๑๓๐ 

 
 

ASTM D๓๒๔๑ 
 
 
 

ASTM D๓๘๑ 
 

ASTM D๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 

ASTM D๒๖๒๔ 
 
 
 

คุณสมบัติ เกณฑ์คุณสมบัติ วิธีทดสอบ 
๑. ลักษณะที่ปรากฏ 
๒. สี Saybolt 

ส่วนประกอบ 
๓. ปริมาณกรด,มก. ด่างโปรตัสเซี่ยม/กรัม 
๔. อโรมาติก,% ปริมาตร 
๕. โอลิฟิน,% ปริมาตร 
๖. ก้ามะถัน,% นน. 
๗. ก้ามะถัน, เมอร์แดปเทน, ,% นน. หรือ
ดอกเตอร์ เทส 

ใสสว่างและมองไม่เห็นของแข็งและน้้าด้วยตา 
รายงาน 

 
สูงสุด ๐.๐๑๕ 

สูงสุด ๒๕ 
สูงสุด ๕ 

สูงสุด ๐.๓ 
สูงสุด ๐.๐๐๒ 

ไม่พบ 

- 
ASTM D๑๕๖ 

 
ASTM D๓๒๔๒ 
ASTM D๑๓๑๙ 
ASTM D๑๓๑๙ 
ASTM D๑๒๖๖ 
ASTM D๓๒๒๗ 
ASTM D๔๙๕๒ 
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คุณสมบัติ เกณฑ์คุณสมบัติ วิธีทดสอบ 
การระเหย 

๘. จุดกลั่นตัว 
    จุดเดือดต้น, ºซ 
    ๑๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    ๔๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    ๕๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    ๙๐ % ปริมาตรที่ ºซ 
    จุดเดือดสุดท้าย, ºซ 
    กาก, % ปริมาตร 
๙. จุดวูบไฟ, ºซ 
๑๐. ความหนาแน่น ๑๕ ºซ, กก/ลบ.เมตร 

ความเป็นของเหลว 
๑๑. จุดแข็งตัว, ºซ 
๑๒. ความหนืด, -๒๐ ºซ 
      เซนติสโตก 

การเผาไหม้ 
๑๓. ค่าความจ้าเพาะพลังงาน MJ/Kg 
๑๔. ปริมาตรไฮโดรเจน, % นน. 
๑๕. จุดเกิดควัน, มม 
๑๖. Naphthalene, % ปริมาตร 
๑๗. ค้านวณค่าดัชนีซีเทน 

การกัดกร่อน 
๑๘. การกัดกร่อนแผ่นทองแดง 
      (๒ ชม. ที่ ๑๐๐ ºซ) 

ความคงตัว 
๑๙. ความคงตัวที่อุณหภูมิ ๒๖๐ ºซ 
     ผลต่างความดันจากการกรอง ,มม. ปรอท 
     อัตราการสะสม (เห็นด้วยตา) 

 
 

รายงาน 
สูงสุด ๒๐๕ 

รายงาน 
รายงาน 
รายงาน 

สูงสุด ๓๐๐ 
ต่้าสุด ๑.๕ 
ต่้าสุด ๓๘ 

๗๗๕ – ๘๔๐ 
 

สูงสุด -๔๗ 
 

สูงสุด ๘.๐ 
 

ต้่าสุด ๔๒.๘ 
ต่้าสุด ๑๓.๔ 
ต่้าสุด ๒๕ 
ต่้าสุด ๑๙ 
รายงาน 

 
สูงสุด ๑ 

 
 

สูงสุด ๒๕.๐ 
 

ต่้ากว่าเบอร์ ๓ 

 
ASTM D๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 

ASTM D๙๓ 
ASTM D๑๒๙๘ 

 
ASTM D๒๓๘๖ 

 
ASTM D๔๔๕ 

 
ASTM D๒๔๐ 

ASTM D๓๗๐๑ 
ASTM D๑๓๒๒ 
ASTM D๑๓๒๒ 
ASTM D๙๗๖ 

 
ASTM D๑๓๐ 

 
 

ASTM D๓๒๔๑ 
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คุณสมบัติ เกณฑ์คุณสมบัติ วิธีทดสอบ 
การปนเปื้อน 

๒๐. ยางเหนียว, มก./๑๐๐ มล. 
๒๑. อัตราการแยกตัวท้าปฏิกิริยากับน้้า 
๒๒. เศษสิ่งของปนเปื้อน, มก./ลิตร 
๒๓. เวลากรอง, นาที 
๒๔. คุณสมบัติการแยกน้้า, น้้ามันกับตัวเติม
ยกเว้น SDA 

ตัวเติมเพ่ิมคุณภาพ 
การเติมสาร 

๒๕. สารป้องกันเกิดออกซิเดชั่น มก./ลิตร 
      In Hydropro Ccess Fuel 
๒๖. สารลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์, มก./ลิตร 
๒๗. สารป้องกันการเกิดน้้าแข็ง, % ปริมาตร 
๒๘. สารป้องกันการกัดกร่อน, มก./ลิตร 

การน้าไฟ 
๒๓. ประสิทธิภาพการน้าไฟ (PS/M) 

 
สูงสุด ๗.๐ 
สูงสุด ๑ b 
สูงสุด ๑ ๐ 
สูงสุด ๑๕ 
ต่้าสุด ๗๐ 

 
 
 

๑๗.๒ – ๒๔.๐ 
 
- 

๐.๑๐ – ๐.๑๕ 
๑๔ – ๒๒.๕ 

 
๑๕๐ – ๖๐๐ 

 
ASTM D๓๘๑ 

ASTM D๑๐๙๔ 
ASTM D๒๒๗๖ 
ASTM D๒๒๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 

ASTM D๕๐๐๖ 
 
 

ASTM D๒๖๒๔ 
 
หมายเหตุ 

๑. สารป้องกันการเกิดน้้าแข็ง (FSII) ได้แก่ MIL – I – ๒๗๖๘๖, MIL – I – ๘๕๔๗๐ 
๒. สารป้องกันการกัดกร่อน (CI) ได้แก่ MIL – I – ๒๕๐๑๗, MIL – I – ๘๕๔๗๐ และสารเติมอยู่ใน

ข้อก้าหนด OPL ๒๔๖๑ 
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๕. ค าอธิบายเกณฑ์คุณสมบัติ (SPECIFICATION) 
  น  ามันเชื อเพลิงอากาศยานไอพ่น (AVIATION TURBINE FUELS) 
  ๕.๑ Aniline Gravity Product 
เป็นการก้าหนดวิธีการวิเคราะห์ค่าความร้อนจากการสันดาปอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็ว โดย

การวัดค่า เอ พี ไอ และค่า Aniline Point (ค่าอุณหภูมิที่สาร Aniline สามารถรวมตัวกับน้้ามันเป็นเนื้อเดียว) แล้วน้า 
๒ ค่านี้มาคูณกัน ก็จะได้ตัวเลขจ้านวนหนึ่ง ถ้าค่านี้มาก แสดงว่า ให้ค่าความร้อนมาก ถ้าค่านี้มีน้อย แสดงว่า ให้ค่า
ความร้อนน้อย เช่น น้้ามัน JP – ๔ ก้าหนดไว้ว่าจะต้องมีค่าไม่ต่้ากว่า ๕,๒๕๐ ซึ่งจะเปรียบเทียบกับ ๑๘,๔๐๐ บี ที ยู 
ต่อปอนด์ (NET) แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการความแม่นย้า ควรใช้เครื่องมือ Bomp Calorimeter ซึ่งมีหน่วยวัด
ออกมาเป็น บี ที ยู ต่อปอนด์เลย 

๕.๒ สารป้องกันการแข็งตัวของน้้าแข็ง (Anti – Icing – Inhibitor) 
ปัญหาที่ท้าให้ระบบทางเดินน้้ามันเกิดขัดข้อง คือ น้้า (Free Water) และความชื้น ดังนั้น 

จะต้องเติมสารเคมีเพ่ือขจัดปัญหานี้ สารเคมีที่เติมปกติจะเป็น EGME (Ethylene Glycol Monomethyl Elther) ซึ่ง
รับรองโดย NATO 

๕.๓ ลักษณะปรากฏเห็นด้วยตา (Appearance) 
น้้ามันจะใสสะอาดตามธรรมชาติของมันที่เป็นอยู่ ถ้ามีสิ่งอ่ืนๆ แปลกปลอมเข้าไปจะท้าให้มีสี 

หรือเนื้อสารละลายผิดแปลกออกไป ดังนั้น การดูลักษณะด้วยตาเปล่าเป็นการท้านายง่ายๆ  ว่าน้้ามันนั้นๆ ใส หรือไม่
บริสุทธิ์ 

๕.๔ สารอะโรมาติก (Aromatics) 
เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีในน้้ามันไอพ่น พบว่า มีปฏิกิริยากับวัตถุที่ท้าด้วยยาง เช่น 

ปะเก็น Fuel Tank Sealalant อาจจะท้าให้ปะเก็นบวม หรือ Sealant ละลายไป นอกจากนี้ให้ควันมากกว่าสาร
ไฮโดรคาร์บอนชนิดอื่นๆ ท้าให้เกิด Carbon Deposit ตามหัวฉีดแล้วยังท้าให้ประสิทธิภาพในการสันดาปปลดต่้าลง
ด้วย 

๕.๕ การกัดกร่อนแผ่นทองแดงที่ ๑๐๐ ºซ, ๒ ชม.  
(Copper Strip Corrosion @ ๑๐๐º C, ๒ hrs.:) 

การทดสอบการกัดกร่อนโดยใช้แผ่นทองแดงเป็นตัวทดสอบ เนื่องจากทองแดงมีปฏิกิริยาไวต่อ
การกัดกร่อน การจะท้าการทดสอบ จึงนิยมใช้แผ่นทองแดงเป็นมาตรฐานในการทดสอบมาตรฐานที่ก้าหนดขึ้นเป็น
ตัวเลขตั้งแต่ ๑a ถึง ๔c ตัวเลขน้อยที่เปรียบเทียบได้แสดงการกัดกร่อนน้อย ตัวเลขมากที่ได้จากการเปรียบเทียบ 
แสดงถึงการกัดกร่อนมาก สาเหตุที่ท้าให้เกิดการกัดกร่อนนั้น เนื่องมาจากปริมาณก้ามะถันเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นมี
ความเป็นกรดในตัวน้้ามัน และสารประกอบก้ามะถันเมอร์แคปแทน (Mercaptan Sulfur)  

๕.๖ การทดสอบการกลั่น (Distillion Test) 
  การดสอบคุณสมบัติโดยการกลั่นเป็นการทดสอบช่วงจุดเดือดการกลั่นเพ่ือดู

คุณสมบัติความยากง่ายในการระเหย 
อุณหภูมิที่จุดระเหย ๑๐ % มีความหมายส้าหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ซึ่งจะต้องมี

อุณหภูมิต่้า 
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 พอสมควรเพื่อการระเหยที่ง่ายท้าให้สะดวกแก่การ

สตาร์ท 
อุณหภูมิที่จุดระเหย ๕๐ % มีความหมายส้าหรับเร่งเครื่องถ้า ๕๐% นี้มีอุณหภูมิสูง

เกินไปแสดงว่ามีส่วนหนักอยู่ท้าให้มีการเร่งเครื่องไม่ดี
เท่าท่ีควร 

อุณหภูมิที่จุดระเหย ๙๐ % ก้าหนดไว้ส้าหรับจ้ากัดปริมาณส่วนหนักไม่ให้มีมากเกินไป 
จุดเดือดสุดท้าย มีความหมายส้าหรับจ้ากัดช่วงสุดท้ายหรือหยดสุดท้ายจาก

การกลั่นที่ไม่ให้ก้าวก่ายจุดเดือดของสารไฮโดรคาร์บอน
ชนิดอื่น หรือถ้ามีสิ่งอ่ืนที่มีจุดเดือดสูงกว่าปนอยู่ต่้าจุดเดือด
สุดท้ายที่อ่านได้นี้จะปรากฏอย่างชัดเจน 

กากที่เหลือจากการกลั่น มีความหมายส้าหรับจ้ากัดกากท่ีเหลือจากการกลั่น และค่า
สูญเสียไปจากการกลั่นนั้นต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มากเกินไป 

๕.๗ จุดเยือกแข็ง (Freezing Point) 
คือจุดเยือกแข็งก้าหนดขึ้นมาเพ่ือป้องกันไม่ให้น้้ามันเกิดเป็นน้้าแข็ง เมื่อเครื่องบิน

จะต้องบินในเพดานที่สูงและอุณหภูมิลดลงการเกิดเป็นน้้าแข็งจะท้าให้ทางเดินน้้ามันอุดตัน 
 ๕.๘ ค่าเอพีไอ ๖๐ ºฟ (API Gravity @ ๖๐ ºF) 
  การก้าหนดค่า เอพีไอ ในน้้ามันไอพ่นที่พอเหมาะจะช่วยขจัดน้้ามันที่หนักเกินไปอัน

อาจท้าให้เกิดคาร์บอน หรือควันมากเกินไป หรือขจัดน้้ามันที่มีส่วนเบามากเกินไป อันอาจท้าให้เกิด Vapour Lock 
ในทางเดินน้้ามันได้ นอกจากนี้ค่า เอพีไอ ยังมีความส้าคัญด้านการหาค่าความร้อนและความส้าคัญทางด้านหาน้้าหนัก
โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับน้้าหนัก 

 
 ๕.๙ ความถ่วงจ้าเพาะ (Specific Gravity @ ๖๐ ºF) 
  เป็นตัวเลขแสดงความถ่วงจ้าเพาะของน้้ามันที่อุณหภูมิ๖๐ ºฟ โดยใช้เทียบกับความ

ถ่วงจ้าเพาะของน้้าบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกันและมีความสัมพันธ์กับค่าเอพีไอดังนี้ 
   API @ ๖๐ ºF =    ๑๔๕.๕      -๑๓๑.๕ 

            Sp.Gr (๖๐/๖๐ ºF) 
 ๕.๑๐ ยางเหนียว (Gum)  
  คือยางเหนียวที่ไม่ยอมระเหยหลังจากน้้ามันท่ีได้ระเหยไปแล้ว โดยการพ่นอากาศ 

หรือออกซิเจน หรือไอน้้าช่วยในการระเหยยางเหนียวแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด ส้าหรับคุณสมบัติในการทดสอบคือ Existent 
Gum กับ Potential Gum 

  Existent Gum คือยางเหนียวที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอนชนิดโดลีฟิน ซึ่งเป็น
ไฮโดรคาร์บอน ชนิดไม่อ่ิมตัวจะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศขณะทดสอบแล้วจะเกิดยางเหนียวขึ้น การทดสอบนี้เป็น
การทดสอบหาโอกาสที่จะเกิดยางเหนียวตามท่อทางเดินน้้ามัน ตามวาล์ว หรือส่วนประกอบเครื่องยนต์ที่น้้ามันไปถึง 
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ปริมาณยางเหนียวที่ทดสอบหาแล้วมีปริมาณมากอาจเนื่องมาจากการปนเปื้อนน้้ามันชนิดอ่ืนที่หนัก หรือมีสารอ่ืน
ปน ซึ่งแสดงถึงการไม่ระมัดระวังในการขนถ่าย และเก็บรักษา 

 Potential Gum คือยางเหนียวที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอนชนิดเช่นเดียวกับ 
Existent Gum แต่การทดสอบยางเหนียวที่เกิดขึ้นนี้โดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวเร่งให้เกิดยางเหนียว เมื่อยางเหนียว
เกิดข้ึนจากการเร่งให้เกิดนี้เอามาชั่งค้านวณปริมาณท่ีเกิดข้ึน ปริมาณยางเหนียวนี้จะเป็นปริมาณท่ีชี้ให้เห็นว่าน้้ามัน
ชนิดนั้นสามารถทนเก็บอยู่ในถังนานได้หรือไม่ ถ้ามีปริมาณมากการเก็บรักษาจะไม่คงทน ยางเหนียวจะปรากฏอยู่ก้น
ถังเก็บรักษาท้าให้ยากแก่การท้าความสะอาด 

๕.๑๑ สารก้ามะถันมาร์แคบเทน (Maecaptan Sulfur) 
  เป็นสารประกอบอินทรีย์ระหว่างคาร์บอนไฮโดรเจนและก้ามะถันในน้้ามันถ้ามี

สารประกอบนี้อยู่มักจะมีกลิ่นเหม็น และมีคุณสมบัติกัดกร่อนโลหะบางชนิด เช่น โลหะเงิน โลหะทองแดง โลหะแค
ดเมี่ยม นอกจากนี้ยังจะท้าปฏิกิริยากับสารที่ยืดหยุ่นได้ เช่น ปะเก็น ท่อยาง ท้าให้เน่าเปื่อย เป็นต้น 

๕.๑๒ ปริมาณโอลีฟิน (Olefin Content) 
  เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อ่ิมตัวสามารถจับออกซิเจนได้แล้วเกิดเป็นยางเหนียวท้า

ให้น้้ามันไม่คงทรต่อการเก็บรักษาและไม่ปลอดภัยในการใช้ 
๕.๑๓ วัตถุปนเปื้อน (Particulate Contaminant) 
  เป็นสารทดสอบหาปริมาณสาร เช่น ของแข็งหรือวัตถุปนจากภายนอกปนอยู่ใน

น้้ามันไอพ่นโดยผ่านน้้ามันปนนี้ลงบนแผ่นกรองชนิดพิเศษแล้วค้านวณหาปริมาณที่ไม่สามารถผ่านแผ่นกรอง ปริมาณ
ที่ค้านวณคือ ปริมาณท่ีเรียกว่า วัตถุปนเปื้อน (Particulate Contaminant) 

 ๕.๑๔ ความดันไอ (Reid Vapour Pressure, RVP) 
น้้ามันไอพ่นชนิด Jet B หรือ JP – ๔ มีการก้าหนดความดันไอน้้ามันแตกต่างกันไป

จากชนิด Jet A-๑ หรือ JP – ๑ 
การทดสอบความดันไอน้้ามัน หมายถึง การวัดความสามารถในการระเหยน้้ามัน 

น้้ามันไอพ่นประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด มีตั้งแต่ชนิดเบาจนถึงชนิดค่อนข้างหนัก ชนิดเบามีจุดเดือดต่้า
ระเหยได้ดีกว่า แต่ความสามารถในการระเหยนี้จะเป็นอันตรายต่อการใช้ในเครื่องยนต์และการเก็บในถังน้้ามัน
เครื่องบิน ซึ่งเครื่องบินจะต้องบินในระดับต่างๆ กันอยู่ในความกดอากาศท่ีต่างๆ กัน ฉะนั้นจึงต้องก้าหนดความดันไอที่
เหมาะสมที่หาได้ในเครื่องมือทดสอบท่ีเรียกว่า Reid 

๕.๑๕ Santolene 
  คือ สารเคมีท้าหน้าที่ป้องกันการรวมตัวระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่

อ่ิมตัวอันท้าให้เกิดคราบยางเหนียว 
๕.๑๖ ดัชนีการเกิดเขม่าและควัน (Smoke Volatility Index, SVI) 
  เขม่าและควันเป็นสิ่งที่เครื่องยนต์ในเครื่องบินไอพ่นไม่ต้องการ จึงก้าหนดการ

ทดสอบอีกอันหนึ่งเพ่ือจ้ากัดปริมาณเขม่าและควันโดยใช้ค่า Smoke Point (จุดเริ่มเป็นควัน) กับปริมาตรจากการ
ทดสอบการกลั่น ณ อุณหภูมิ ๔๐๐ ºฟ (๒๐๔.๔ ºซ) น้าค่าท้ังสองไปค้านวณหาค่า SVI ตามสูตร ซึ่งค่านี้จะเป็นค่า
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ท้านายการเกิดเขม่าและควันมากน้อยเพียงไร การค้านวณหากได้ค่า SVI สูงแสดงถึงจุดเริ่มเป็นควันจากปริมาตร
ส่วนใหญ่นั่นคือน้้ามันนั้นจะให้เขม่าและควันมากเม่ือเกิดการเผาไหม้ 

 ๕.๑๗ ก้ามะถัน (Sulfur) 
  สารประกอบก้ามะถันเมื่อเกิดการสันดาปจะเกิดเป็นอ๊อกไซด์ เมื่อถูกกับความชื้น

หรือไอน้้าจะกลายเป็นกรดก้ามะถันไป กรดก้ามะถันนี้จะกัดกร่อนส่วนที่เป็นโลหะและท้าให้ชิ้นส่วนได้รับความ
เสียหายดังนั้นจึงต้องก้าหนดปริมาณที่พอเหมาะไม่เกิน ๐.๒ % 

๕.๑๘ ความคงตัวเมื่อถูกความร้อน (Thermal Stability) 
  น้้ามันไอพ่นเมื่อถูกความร้อนมักจะเกิดพวก Resinos หรือ Gum ท้าให้เกิดการอุด

ตันตามทางเดินน้้ามันจึงได้ก้าหนดวิธีการทดสอบว่าน้้ามันจะอยู่ตัวเพียงไรโดยใช้เครื่องมือทดสอบเรียกว่า SATM-CRC 
Fuel Coker ในการทดสอบนี้น้้ามันจะอยู่ในสภาพและมีความร้อนคล้ายคลึงกับสภาพและความร้อนในเครื่องยนต์ไอ
พ่น โดยปั๊มน้้ามันผ่าน Heater แล้วผ่า Filter ซึ่งท้าให้มีสภาพคล้ายบริเวณหัวฉีด (Nozzle Area) ถ้าความไม่อยู่ตัว
เกิดข้ึนก็จะอุดตัน Filter ความกดดันน้้ามันจากสภาวะปกติเดิมก็จะสูงขึ้นไปและบันทึกในเครื่องมือนี้ 

๕.๑๙ ปฏิกิริยาการรวมตัวกับน้้า (Water Reaction) 
  การทดสอบหาสารละลายที่พร้อมรวมตัวกับน้้า Water Miscible Component ใน

น้้ามันไอพ่น และสารนี้มีผลท้าให้เกิดฝ้าและในระหว่างชั้นน้้ามันกับน้้าการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาการปนเปื้อน 
(Contamination) 

๕.๒๐ ดัชนีการแยกตัวน้้าออกจากน้้ามัน (Water Separometer Index Modified, WSIM) 
  เป็นค่าตัวเลขแสดงถึงความสามารถในการแยกตัวออกจากน้้ามันได้ดีหรือไม่ของ

น้้ามันไอพ่น หรือน้้ามันไอพ่นที่มีสารเติม (Additives) โดยท้าให้น้้ามันผสมกับน้้าและคนให้เป็นเมือกขาว (Emulsion) 
แล้วผ่าน Coalescer Cell ซึ่งท้าหน้าที่แยกตัวน้้าออกจากน้้ามันจากนั้นทดสอบความใสของน้้ามันโดยอาศัย 
Photocell ถ้าน้้ามันสามารถแยกตัวออกจากน้้าได้ดีจะมีค่า WSIM สูง ถา้แยกไม่ดีจะมีค่า WSIM ต้่า 
เปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสียของน  ามัน Jet A-๑ หรือ JP – ๔ 
ข้อดีของ Jet A-๑ 

๑. ลดอันตรายจากการเกิดติดไฟลงได้มาก ในกรณีที่เครื่องตกกระแทกพ้ืน
เพราะว่า Jet A-๑ มีจุดวาบไฟสูงกว่ามากเม่ือมีน้้ามันหกลงบนพื้นบริเวณนี้เกือบจะไม่มีไอน้้ามันที่จะติดไฟได้เลย 

๒. มีค่าความร้อนต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร (แกลลอน, ลิตร) มากกว่า หมายความ
ว่าถ้าเติมถังด้วยกันแล้ว Jet A-๑ จะบินได้ระยะทางไกลกว่าเติม JP – ๔ 

๓. หาได้ง่ายทุกสนามบินและราคาถูกกว่าข้อดีของ Jet A-๔ 
๑. เพราะมีส่วนเบาๆ ที่ระเหยเป็นไอได้ไวมากกว่าจึงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่าย

มากในอุณหภูมิอากาศเย็นจัดมากๆ ทั้งบนพื้นดิน หรือแม้ว่าเครื่องยนต์จะดับในระดับบินสูงๆ ก็จะสามารถสตาร์ทติด
ได้ง่ายมาก (แต่ในสภาพของเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ในประเทศไทยที่มิได้บินสูงมากและสภาพอากาศมิได้เย็นจัดเช่นใน
ต่างประเทศ ฉะนั้นข้อดีของ Jet A-๔ ในข้อนี้ก็ไม่ได้ให้ประโยชน์มากนัก) 
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๒. มีค่าความร้อนต่อหนึ่งหน่วยน้้าหนัก (ปอนด์, กิโลกรัม) มากกว่า 

ประโยชน์ในข้อนี้จะมีข้ึนก็ต่อเมื่อมีการจ้ากัดน้้าหนักขณะจะขึ้นบิน และต้องการระยะทางไกลการบินสูงซึ่งมิใช่เงื่อนไข
ที่เฮลิคอปเตอร์ใช้กันอยู่ในประเทศไทย 

เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานราชการทหารและต้ารวจมีทั้งท่ีระบุให้ใช้ Jet A-๔ และ Jet A-๑ 
ซึ่งในปัจจุบันอาจจะประสบปัญหาที่บางครั้งออกไปปฏิบัติงานในบางพ้ืนที่ หรือสนามบินที่มี
การสต๊อกน้้ามันไว้ไม่ตรงกับท่ีต้องการในการเปลี่ยนจาก Jet A-๔ และ Jet A-๑ หรือตรงข้าง
เครื่องอุปกรณ์ควบคุมเชื้อเพลิง (FCU = Fuel Control Unit) จะต้องได้รับการปรับแต่ง
เล็กน้อยเพ่ือชดเชยน้้ามันทั้งสองชนิดนั้นมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน กล่าวโดยสรุปแล้วถ้า
เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานราชการทหารและต้ารวจใช้ Jet A-๑ เหมือนกันหมดก็
จะมีความเหมาะสมที่สุดในด้านหาได้ง่ายเกือบทุกสนามบิน 
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บทที่ 7 

น  ามันอุปกรณ์ 
น้้ามันอุปกรณ์  หมายถึง   น้้ามันที่ใช้ในการหล่อลื่น และปรนนิบัติบ้ารุง ยานยนต์ และเครื่องจักรกล เว้นน้้ามัน
เชื้อเพลิง เช่น น้้ามันหล่อลื่น ไขข้น น้้ามันเบรก น้้ามันไฮดรอลิค และน้้ามันเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เป็นต้น 
  ในการที่เครื่องจักร เครื่องยนต์ท้างาน แรงเสียดทานระหว่างผิวของส่วนที่เคลื่อนไหวจะ
ยังผลให้เกิดความร้อนสูงและการสึกหรอ การหล่อลื่น คือ การลดแรงเสียดทานระหว่างผิวโลหะที่สัมผัสกันโดย
คั่นผิวสัมผัสทั้งสองด้วยเยื่อหรือฟิล์มของสารหล่อลื่น 
  การลดความเสียดทาน  ปกติเมื่อซ้อนแท่งโลหะท่ีมีผิวสัมผัสเรียบไว้ด้วยกัน ต้องออกแรงดึง
จ้านวนหนึ่ง เพ่ือที่จะพลักหรือดึงให้แท่งโลหะอันบนเลื่อนไถลไป แต่ถ้าใช้สารหล่อลื่นทาไว้บนผิวสัมผัส จะ
พบว่าปริมาณแรงที่จะผลักหรือดึงแท่งโลหะอันบนให้เลื่อนไปนั้นลดลงอย่างมาก ช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ยาวนานขึ้น 
1. สารหล่อลื่น   ที่ใช้กันถ้าแบ่งตามสถานะจะแบ่งได้ 3 อย่างคือ 
     1.1 ของเหลว 
   1.1.1 น้้าแร่ (Mineral Oil) ก็คือน้้ามันที่ได้จากน้้ามันดิบ 
   1.1.2 น้้ามันสังเคราะห์ (Synthetic Oil)  
     1.2 สารกึ่งเหลวกึ่งแข็ง ได้แก่จาระบี (Grease) บางคนเรียกไขข้น  
     1.3 สารหล่อลื่นแข็ง (Solid Lubricant) เช่น แกรไฟต์ และโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่ใช้กัน
แพร่หลายมากคือผลิตภัณฑ์น้้ามันปิโตรเลียม และรองลงมาก็จาระบี 
 

สารหล่อลื่น 
 

                 น้้ามันหล่อลื่น                                        จาระบี 
            (น้้ามันพ้ืนฐาน + หัวเชื้อ)                   (น้้ามันพ้ืนฐาน + สบู่  + หัวเชื้อ) 
 
  ส้าหรับน้้ามันหล่อลื่นยังแบ่งลักษณะการใช้งานได้อีกหลายชนิด และงานบางอย่างไม่ได้ใช้
น้้ามันส้าหรับหล่อลื่นเท่านั้น แต่ท้าหน้าที่พิเศษอ่ืน ๆ 
  1. น้้ามันหล่อลื่นส้าหรับรถยนต์ 
     1.1 น้้ามันเครื่อง 
     1.2 น้้ามันเกียร์/ระบบส่งก้าลัง 
     1.3 น้้ามันเบรค 
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  2. น้้ามันหล่อลื่นส้าหรับอุตสาหกรรม 
     2.1 งานทั่วไป - หล่อลื่นแบริ่ง, เกียร์ 
          - ระบบไฮดรอลิก ฯลฯ 
     2.2 ผลิตภัณฑ์พิเศษ - น้้ามันหม้อแปลงไฟ 
         - น้้ามันถ่ายเทความร้อน 
         - น้้ามันผสมเครื่องส้าอางค์ 
         - งานโลหะ ฯลฯ 
เครื่องยนต์ เกียร์ เฟืองท้าย ฯลฯ ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ มากมาย ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านั้นต้องเคลื่อนไหวอยู่ใน
ระหว่างการใช้งาน และต้องมีการหล่อลื่นชิ้นส่วนในระบบ เพ่ือเป็นการป้องกันการเสียหายและยืดอายุการใช้
งานให้ยาวนาน 
2. องค์ประกอบของน  ามันหล่อลื่น 
  น้้ามันหล่อลื่นโดยทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 2 อย่าง คือ น้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานและ
สารเติมแต่ง ซึ่งเมื่อน้ามาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้ว จะได้น้้ามันหล่อลื่นที่ใช้กันอยู่ประมาณ 500 ชนิด 
                  น  ามันหล่อลื่นพื นฐาน 
  มีอยู่  3  ประเภทได้แก่  น้้ามันพืชหรือน้้ามันสัตว์น้้ามันสงเคราะห์   และน้้ามันแร่     ซึ่งจะ
กล่าวดังต่อไปนี้  
  2.1 น้้ามันพืชหรือน้้ามันสัตว์ ในสมัยก่อนมีการใช้งานหลายอย่าง แต่เนื่องจากน้้ามันชนิดนี้มี
ความอยู่ตัวทางเคมีต่้าเสื่อมสภาพได้ง่ายในขณะใช้งาน จึงหมดความนิยมไปน้้ามันพืชที่คุ้นเคยได้แก่น้้ามันละ
หุง,น้้ามันปาล์มน้้ามันสัตว์ได้แก่น้้ามันหมู,ปลา  ปัจจุบันน้้ามันพืชและน้้ามันสัตว์เป็นน้้ามันพ้ืนฐานน้อยมากจะ
ใช้เฉพาะในงานหล่อลื่นที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษบางประการเท่านั้นส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นตัวเพ่ิมคุณภาพใน
น้้ามันหล่อลื่นที่ท้าจากน้้ามันปิโตรเลียม เช่น เพ่ิมความลื่น และความสามารถในการกระจายเข้ากับน้้า เป็นต้น 
  2.2 น้้ามันสังเคราะห์ เป็นน้้ามันที่สังเคราะห์ขึ้นโดยกระบวนทางเคมี วัสดุเริ่มต้นมักมาจาก
น้้ามันปิโตรเลียม น้้ามันสังเคราะห์ที่ใช้กันอยู่หลายชนิด แต่ราคาค่อนข้างแพงใช้เป็นน้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน
เฉพาะในงานพิเศษท่ีต้องการคุณสมบัติพิเศษ เช่น มีดรรชนีความข้นใสสูง จุดไหลเทต่้า และมีการระเหยต่้า 
เป็นต้น น้้ามันสังเคราะห์ที่ใช้กันมากได้แก่ 
     2.2.1 Polyalphaolefin (PAO) ซึ่งมีดรรชนีความข้นใสสูงมาก จุดไหลเทต่้ามาก การ
ระเหยต่้า ต้านทานต่อปฏิกิริยา ออกซิเคชั่นดี นิยมใช้กันมากข้ึนเพราะราคาเริ่มถูกลงและผลิตได้ง่าย 
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     2.2.2 Esters  ทั้ง  Diester  และ  Compler  ester  ใช้เป็นน้้ามันหล่อลื่น 
พ้ืนฐานในบริเวณท่ีต้องประสบกับสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมาก ๆ เช่น น้้ามันเทอร์ไบของเครื่องยนต์ไอ
พ่น Ester  มีดรรชนีความข้นใสสูงมาก มีการระเหยตัวต่้า และมีความอยู่ตัวดี  
     2.2.3 Polyglycol มีจุดเดือดสูงและจุดไหลเทต่้าใช้ในงานอุณหภูมิสูง เช่น ใช้ในน้้ามันเบรค 
และน้้ามันไฮโดรลิก เป็นสารไม่ติดไฟในสภาพปกติ  
     2.2.4 Silicones  ใช้ในงานอุณหภูมิสูง 
    2.2.5 Halogenated Hydrocarbon (Chloro fluorocarbons) ใช้ท้าน้้ามันเครื่องอัด
ออกซิเจน และมีความอยู่ตัวทางความร้อนสูงมาก มีความต้านทานต่อรังสีนิวเคลียร์ 
ใช้ในงานอุณหภูมิสูงถึง 500 องศาเซลเซียส เช่น น้้ามันไฮดรอลิกในยานอวกาศ 
  2.3 น้้ามันแร่  เป็นน้้ามันพ้ืนฐานที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด เพราะนอกจากคุณภาพดีแล้ว ราคายัง
ถูกอีกด้วย น้้ามันนี้ได้มาจากก้นหอกลั่นบรรยากาศ ซึ่งน้าไปผ่านกระบวนการกลั่นภายใต้สูญญากาศแล้ว 
หลังจากนั้นจะท้าให้น้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานบริสุทธิ์ และมีคุณภาพดีข้ึนด้วย การแยกส่วนที่ไม่ต้องการออก 
 
                                                                 ส่วนประกอบของสารหล่อลื่น 
 
 
น้้ามันหล่อลื่น                           น้้ามันเกียร์                            จาระบี 
 
              น้้ามันพ้ืนฐาน                        น้้ามันพ้ืนฐาน                       น้้ามันพ้ืนฐาน            
              สารเพ่ิมคุณภาพ                     สารเพ่ิมคุณภาพ                    สารท้าให้ข้นเหนียว  
              สี                                                                              สารเพ่ิมคุณภาพ 
                                                                                              สี 
 
 
 
3. การผลิตน  ามันหล่อลื่น 
  การผลิตน้้ามันหล่อลื่นแยกเป็นสองขั้นตอน คือ 
1. การผลิตน้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน (Base Oil) ในโรงกลั่น 
2. การผสมน้้ามันพ้ืนฐานด้วยกันเอง และกับสารเคมีเพ่ิมคุณภาพ (Additive) เพ่ือให้ได้ 
    น้้ามันหล่อลื่นส้าเร็จรูปซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ  
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การผลิตน  ามันหล่อลื่นพื นฐาน 
  ขั้นตอนแรกน้าน้้ามันดิบมากลั่นในหอกลั่นบรรยากาศ เพ่ือแยกเชื้อเพลิง 
ต่าง ๆ ออกเสียก่อน แล้วน้ามากลั่นต่ออีกครั้งในหอกลั่นสูญญากาศ (Vacuum Tower) ก็จะได้ส่วนที่เป็น
น้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน หลังจากนั้นน้ามาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น โดยการก้าจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปโดยผ่าน
กระบวนการ ดังนี้.- 
  3.1 การสกัดด้วยตัวท้าละลาย (Solvent Extracion) เพ่ือขจัดสารที่ไม่อ่ิมตัวได้แก่ อะโร
มาติก, ก้ามะถัน, สารประกอบของไนโตรเจน ด้วยตัวท้าละลาย ผลคือ น้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานจะมีค่าดัชนีความ
หนืดสูงขึ้น สีคงตัวดีและรวมตัวกับออกซิเจนยากข้ึน 
  3.2 การแยกไขเทียน (Dewaxing) โดยใช้ตัวท้าละลาย คือ โปรเพนหรือคีโตน (Propane or 
Ketone) เพ่ือให้มีจุดไหลเทต่้าลง สามารถใช้งานได้ในสภาพอุณหภูมิต่้า  
  3.3 การแยกยางมะตอย (Deasphalting) เพ่ือแยกสารจ้าพวกยางมะตอยออกจากน้้ามัน
พ้ืนฐานโดยใช้โปรเพนเป็นตัวท้าละลาย 
  3.4  การเติมไฮโดรเจน (Hydrofinishing) เพ่ือเปลี่ยนรูปโมเลกุลของสารประกอบของ
ก้ามะถัน, ไนโตรเจน, กรด และไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวให้เป็นสารอ่ิมตัว ท้าให้น้้ามันพ้ืนฐานมีสีสวยขึ้น สีคง
ตัวได้นาน เขม่าลดน้อยลง และอายุการใช้งานยาวนาน 
  น้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานไม่จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการท้าให้บริสุทธิ์เหล่านี้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้
แล้วแต่ชนิดของน้้ามันดิบและการน้าไปใช้งาน 
4.  คุณสมบัติของน  ามันหล่อลื่นพื นฐาน 
  น้้ามันพ้ืนฐานที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพดังกล่าวแล้ว มีคุณสมบัติในตัวของมันเอง 
ได้แก่ 
  4.1 ความหนืด (Viscosity) หมายถึงความข้น ความใสของเนื้อน้้ามัน โดยวัดที่อุณหภูมิใด
อุณหภูมิหนึ่ง น้้ามันหล่อลื่นที่มีความหนืดต่้าก็ไหลง่าย แต่เยื่อหรือฟิล์มหล่อลื่นก็บางมากด้วย น้้ามันที่มีความ
หนืดสูงย่อมไหลยาก แต่เยื่อหล่อลื่นก็หนากว่า หรือ แข็งแรงกว่า หน่วยวัดความหนืดมีหลายระบบ 

หน่วย ตัวย่อ อุณหภูมิอ้างอิง ประเทศที่ใช้ 
1. Centistoke 
2. Saybolt 
   Universal 
3. Redwood 
 
4. Engler 

cSt 
SUS, 
SSU 
RWI.II 

 
E 

40, 100   ้C 
100, 210   ้F 

 
70 - 100   ้F 
140,200   ้F 
20, 50   ้C 

หน่วยสากล 
อเมริกา 

 
อังกฤษ 

 
ยุโรป 
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            หน่วยต่าง ๆเหล่านี้ตารางเปรียบเทียบกันได้ หน่วยเอส ไอ ใช้ mm2/s (ตารางมิลลิเมตร / วินาท)ี 
แต่วงการน้้ามันนิยมใช้เป็นเซนติสโตก ซึ่งมีค่าเท่ากัน 
  4.2 ดัชนีความหนืด (Viscosity Index) น้้ามันพ้ืนฐานที่ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ แล้วชนิด พาราฟิ
นิค จะให้ค่า V.I. ประมาณ 95 - 115 ส่วนแนฟทินิคให้ค่า V.I. ประมาณ 60 - 75 คุณสมบัติข้อนี้เป็นการวัด
ความเปลี่ยนแปลงความหนืดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป กล่าวคือ น้้ามันหล่อลื่นที่มีค่า V.I. สูง เมื่ออุณหภูมิ
เปลี่ยนไปมาก ความหนืดจะเปลี่ยนไปน้อย และในทางตรงกันข้าถ้าค่า V.I. ต่้า เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปมากความ
หนืดจะเปลี่ยนแปลงมาก 
  ค่า V.I. ไม่มีหน่วย เป็นตัวเลขเปรียบเทียบ เกิน 95 ถือว่าสูง 
  ในการใช้งานที่ช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนมาก เช่น เครื่องยนต์ น้้ามันหล่อลื่น ที่มีค่า V.I. สูง จะให้
ประโยชน์ดังนี้.- 
  ก. สตาร์ทเครื่องยนต์ง่าย ขณะเครื่องยนต์เย็น 
  ข. การไหลเวียนของระบบปั๊ม ส่งน้้ามันหล่อลื่นสะดวก  
  ค. สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลงตอนอุ่นเครื่อง 
  ง. ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพราะการเคลือบขณะหล่อลื่นให้ผลสมบูรณ์ตาม
ระดับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป 
                                                                   V.I. ต่้า             
 
             ความหนืด                                     V.I. สูง 
 
                                            40  ้C           อุณหภูมิ             100  ้C     
                        กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้้ามันกับอุณหภูมิ    
 
  4.3 ความต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน (Oxidation Resistance)  
  น้้ามันเป็นส่วนผสมอันซับซ้อนของไฮโดรคาร์บอน จะท้าปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนใน
อากาศได้ตลอดเวลา     การรวมตัวจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกว่า 120ซ้ ผลคือน้้ามันข้นขึ้น เกิดตม
หรือตะกอนน้้ามัน (Sludge) ซึ่งอาจท้าให้ท่อและหม้อกรองน้้ามันเครื่องอุดตัน สิ่งที่เกิดขึ้นมาอีกอย่างคือ กรด 
การกัดกร่อนผิวโลหะจะเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดยางเหนียวและคราบจับ 
  การรวมตัวกับออกซิเจนจะช้าหรือเร็วขึ้นกับชนิดของน้้ามัน ถ้าเป็นพาราฟินิคจะมีความอยู่ตัว
ดีมาก ถ้าเป็นแนฟทีนิค ก็จะมีความอยู่ตัวด้อยกว่า แต่อาจแก้ไขได้โดยวิธีการกลั่น โดยผ่านกระบวนการสกัด
ด้วยตัวท้าละลาย อย่างไรก็ตามความชื้นในอากาศ อนุภาคโลหะที่เกิดจากการสึกหรอก็จะช่วยให้เกิดการรวมตัว
ได้รวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในอุณหภูมิสูง 
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  4.4 จุดวาบไฟ (Flash Point) ได้แก่อุณหภูมิจุดหนึ่งที่น้้ามันเริ่มระเหยกลายเป็นไอ พร้อมที่
จะลุกวาบเมื่อโดนเปลวไฟ แต่จะดับเองถ้าอุณหภูมิไม่สูงขึ้นไปอีก จุดวาบไฟนี้มีความส้าคัญต่อการป้องกัน
อัคคีภัย 
  4.5 จุดไหลเท (pour Point) ใช้วัดอุณหภูมิของน้้ามันที่เริ่มไหลได้ ตามมาตรฐานจะวัดโดย
บวกอุณหภูมิเข้าไป 3  ้ซ จากจุดอุณหภูมิที่น้้ามันไม่ไหล ถ้าเป็นชนิดแนฟทีนิค จะมีจุดไหลเทต่้า น้้ามันชนิด
พาราฟินิคจะมีจุดไหลเทสูง แต่อาจแก้ไขให้จุดไหลเทต่้าลงได้ โดยผ่านกระบวนการแยก 
ไขเทียน 
  น้้ามันพ้ืนฐานประเภทพาราฟินิคมีมากท่ีสุดและส่วนใหญ่เรียกกันทั่วไปว่า Solvent 
Neutrals (SN) มีเบอร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ความหนืดต่้าถึงปานกลาง ส่วนที่หนักความหนืดสูง เรียกว่า  
Bright Stock (BS)   
5. สารเติมแต่งหรือสารเพ่ิมคุณภาพ  
  ในการใช้งานจริง ๆ คุณสมบัติในตัวเองของน้้ามันพ้ืนฐานดังกล่าวยังไม่เพียงพอ คุณสมบัติ
นอกเหนือจากนี้ ได้จากสารเคมีหลายอย่าง ศัพท์ทางการเรียกว่า สารเติมแต่ง บางคนเรียกว่า สารเพ่ิมคุณภาพ 
หรือหัวเชื้อ ที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป ช่วยท้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. ชะลอการรวมตัวกับออกซิเจน    Anti-Oxidant 
  2. ป้องกันการเกิดสนิม               Rust Inhibitor 
  3. ยับยั้งการกัดกร่อน                 Corrosion Inhibitor 
  4. ชะล้างความสะอาด                Detergent 
  5. กระจายเขม่าตะกอน      Dispersant 
  6. ต้านทานการสึกหรอ   Antiwear Agent 
  7. รับแรงกดสูง    Extreme Pressure (EP) Additive 
  8. ต้านทานการเกิดฟอง   Antifoamant 
  9. เพ่ิมดัชนีความหนืด   V.I. Impiover 
  10. ลดจุดไหลเท    Pour Depressant 
  11. เพ่ิมคุณสมบัติเกาะติด   Tackiness Agent 
  12. เพ่ิมความลื่น    Oiliness Agent 
  13. ลดแรงเสียดทาน   Friction Modifier 
  14. ท้าให้น้้ามันผสมกับน้้าได้  Emulsifier 
 
 
 

 
 



 82 
  นอกจากนี้ ยังมีหัวเชื้ออ่ืน ๆ   ส้าหรับกรณีพิเศษอีก  แต่น้้ามันชนิดหนึ่งชนิดใดจะไม่มีหัว
เชื้อทุกอย่างดังที่กล่าวมานี้ผสมอยู่  เพราะว่าสารเคมีเหล่านี้เมื่อเทียบราคากับน้้ามันพ้ืนฐานจะมีราคาสูงกว่า
หลายเท่าตัว ดังนั้น การที่จะใช้สารเพิ่มคุณภาพชนิดใดสัดส่วนเท่าใด จึงต้องให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
ถ้าเติมมากเกินต้องการก็จะไม่ได้ประโยชน์เพิ่มข้ึน ทั้งกลับท้าให้ราคาน้้ามันส้าเร็จรูปสูงขึ้นโดยไม่จ้าเป็น 
  น  ามันหล่อลื่นส าหรับรถยนต์   (Automotivelube Oil)  
  ยานยนต์ทั้งหลายที่แล่นได้ก็ต้องอาศัยเชื้อเพลิงเป็นพลังงาน   แต่น้้ามัน  
เชื้อเพลิงอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีการหล่อลื่นส่วนต่าง ๆ เช่น ในเครื่องยนต์เกียร์   และเฟืองท้าย ฯลฯ จึงจะใช้
งานได ้ หากไม่มีการหล่อลื่น นอกจากจะเกิดสึกหรอแล้ว อุณหภูมิสูงที่เกิดจากแรงเสียดทานอาจท้าให้ผิวโลหะ
เชื่อมติดกันเป็นเนื้อเดียวกันได้ นั่นคือความเสียหาย เครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ 
  บางส่วนในยานยนต์ เช่น ลูกปืนล้อ ไม่สามารถใช้น้้ามันหล่อลื่นได้เพราะเป็นของเหลวในกรณี
นี้ต้องใช้จาระบีแต่ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงน้้ามันหล่อลื่นเท่านั้น 
6. น  ามันเครื่อง (Engine Oil)  
  น้้ามันเครื่องในที่นี้ หมายถึงน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายใน ซึ่งมีท้ัง
เครื่องเบนซินและเครื่องดีเซล เพ่ือหล่อลื่นส่วนที่เคลื่อนไหวข้างในเครื่อง เช่น ลูกสูบ, เพลาข้อเหวี่ยง, เพลาลูก
เบี้ยว และแบริงต่าง ๆ  
  หน้าที่โดยทั่วไปของน้้ามันเครื่องที่ดีมีดังนี้.- 
  1. ให้การหล่อลื่น คือลดการเสียดทานและการลดการสึกหรอ 
  2. รักษาความสะอาดภายในเครื่อง โดยขจัดและกระจายคราบเขม่า 
  3. ช่วยระบายความร้อน ในขณะเดียวกันน้้ามันจะต้องทนความร้อนสูงได้ 
  4. ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ซึ่งเกิดจากไอน้้าและกรด 
  5. ช่วยผนึกแหวนลูกสูบ เพ่ือป้องกันก้าลังอัดรั่ว 
  หัวเชื อน  ามันเครื่อง 
  เพ่ือให้ท้าหน้าดังกล่าวได้ดี มีประสิทธิภาพจึงมีการผสมสารเพ่ิมคุณภาพต่อไปนี้ใน
น้้ามันเครื่อง 
  1. เพ่ิมดัชนีความหนืด 
  2. ชะล้างท้าความสะอาด 
  3. กระจายเขม่าตะกอน 
  4. ต้านทานการรวมตัวกับออกซินเจน 
  5. ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน 
  6. ลดการสึกหรอ 
  7. ต้านทานการเกิดฟอง 
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  ท้าไมต้องเปลี่ยนน้้ามันเครื่อง ผู้ผลิตน้้ามันเครื่อง มีหน้าที่จะต้องปรับปรุงคุณภาพของ
น้้ามันให้ดี เหมาะที่ใช้งานกับเครื่องยนต์สมัยใหม่อยู่เสมอ แต่ถึงแม้ใช้น้้ามันเครื่องคุณภาพสูงเท่าไรก็ตาม ก็ยัง
ต้องมีการถ่ายน้้ามันเครื่องเมื่อถึงก้าหนดเวลา 
  การจราจรที่คับคั่ง อาจท้าให้เครื่องร้อนเกินไป และการที่รถวิ่ง ๆ หยุด ๆ ท้าให้รอบของ
เครื่องยนต์ไม่คงท่ี เป็นเหตุให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
  ขณะที่เครื่องยนต์ท้างาน สิ่งสกปรกจะเกิดข้ึนตลอดเวลา น้้ามันเครื่องที่ดีจะต้องขจัดสิ่ง
สกปรกต่าง ๆ เอามาไว้ในตัวน้้ามันเองในที่สุดน้้ามันเสื่อมสลายทั้งหัวเชื้อก็เสื่อมสภาพ จนน้้ามันไม่สามารถท้า
หน้าที่หล่อลื่นได้ดีต่อไป จึงจ้าเป็นต้องถ่ายน้้ามันเครื่อง เป็นการเอาสิ่งสกปรกออกจากเครื่องยนต์ไปในตัว 
  ควรเปลี่ยนน้้ามันเครื่องเมื่อใด เครื่องยนต์แต่ละชนิดท้างานไม่เหมือนกัน แม้แต่
เครื่องยนต์ชนิดเดียวกันยี่ห้อเดียวกัน ก็ท้างานไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและสภาพเครื่องยนต์ 
หรือการใช้รถของผู้ขับข่ี 
  กล่าวทั่วไปผู้ใช้ควรปฏิบัติตามหนังสือคู่มือ ในการเปลี่ยนน้้ามันเครื่องส้าหรับเครื่องยนต์ที่
ท้างานตามสภาพปกติ แต่เนื่องจากยานยนต์ในปัจจุบันนี้มีสภาพการท้างานหนักมาก เช่น ในสภาพการจราจร
แออัด หรือรถที่ติดเครื่องปรับอากาศ หรือใช้งานในบริเวณท่ีมีฝุนละอองมาก หรือใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่้า 
(ปริมาณก้ามะถันสูง) ก้าหนดเวลาถ่ายเปลี่ยนอาจลดถึง 50% แต่โดยทั่วไปน้้ามันเครื่องมาตรฐานสูงย่อมใช้งาน
ได้นานกว่าน้้ามันมาตรฐานต่้า 
  6.1 การแยกประเภทน้้ามันเครื่อง 
  การแยกประเภทน้้ามันเครื่องทั่ว ๆ ไปมีอยู่ 2 ระบบด้วยกันคือ.- 
      6.1.1 แยกตามความหนืด  โดยสมาคมวิศวกรยานยนต์    (Society  of Automotive  
Engineers) SAE  
     6.1.2 แยกตามสภาพการใช้งาน   โดยผ่านการทดสอบกับเครื่องยนต์แล้วเทียบเป็น
มาตรฐานต่าง ๆ  ได้แก่มาตรฐานของ  American  Petroleum Institute (API) มาตรฐานทางทหารของสหรัฐ 
ฯ และของบริษัทรถยนต์  
      6.1.3 มาตรฐานการแยกน้้ามันเครื่องตามความหนืด 
  สมาคมวิศวกรยานยนต์ (Society of  Automotive  Engineers ชื่อย่อ SAE) ได้ตั้ง
มาตรฐานการวัดความหนืดน้้ามันเครื่องไว้ดังนี้ (SAE 300 - มิถุนายน  1989)   
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เบอร์ ความหนืด (CP) ที่อุณหภูมิ (C  ้) สูง ความหนืด (cSt) ที่ 100  ้ C 

น้้ามันเครื่อง ข้อเหวี่ยงหมุนได้ ที่สามารปั๊มได้ ต่้าสุด สูงสุด 
0W 
5W 
10W 
15W 
20W 
25W 
20 
30 
40 
50 
60 

3,250 ที่ -30 
3,500 ที่ -25 
3,500 ที่ -20 
3,500 ที่ -15 
4,500 ที่ -10 
6,000 ที่ -5 

- 
- 
- 
- 
- 

30,000 ที่ -35 
30,000 ที่ -30 
30,000 ที่ -25 
30,000 ที่ -20 
30,000 ที่ -15 
30,000 ที่ -10 

3.8 
3.8 
4.1 
5.6 
5.6 
9.3 
5.6 
9.3 
12.5 
16.3 
21.9 

 
 
 
 
 
 

ไม่เกิน 9.3 
ไม่เกิน 12.5 
ไม่เกิน 16.3 
ไม่เกิน 21.9 
ไม่เกิน 26.1 

 
หมายเหตุ    
 1. cP = Centipoisc = cSt  x  ความหนาแน่นน้้ามัน 
 2. เบอร์ท่ีตามด้วย W เป็นน้้ามันเครื่องเขตหนาว (Winter)  
 3. ในประเทศไทยใช้น้้ามัน SAE 30, 40, 50  
 4. น้้ามัน SAE  10 W ใช้กับระบบไฮดรอลิก 
  ความหนืดของน้้ามันก็คือ ความข้นใสของน้้ามันนั่นเอง ซึ่งสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ แห่ง
สหรัฐอเมริกา (Society of Automotive Engineers, SAE) เป็นผู้ก้าหนดมาตรฐาน โดยแบ่งเบอร์ต่าง ๆ แยก
ออกเป็น 
  1. ความหนืดเดี่ยว (Single grade) สังเกตได้ว่าจะระบุเบอร์ออกมาเป็นเบอร์เดียว เช่น เบอร์ 
10 W, เบอร์ 30, 40, 50, เบอร์ 90, 140  เป็นต้น น้้ามันความหนืดเดี๋ยวนี้จะใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่
ค่อนข้างแคบ กล่าวคือถ้าอุณหภูมิสูงเกินไปน้้ามันจะใส แต่ถ้าอุณหภูมิต่้าเกินไปน้้ามันจะข้น ท้าให้ประสิทธิภาพ
การหล่อลื่นลดลงไม่สามารถท้าหน้าที่หล่อลื่นได้ดีที่อุณหภูมิสูงหรือต่้าเกินไป 
  2. ความหนืดรวม (Multigrade) สังเกตจากจะมีการระบุช่วงของเบอร์น้้ามัน เช่น 15w - 40, 
20w - 40,20w - 50 เป็นต้น (W ย่อมาจาก Winter) น้้ามันชนิดนี้จะมีค่าดัชนีความหนืดสูงกว่าชนิดแรก ซึ่งท้า
ให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นเป็นไปตามปกติไม่ว่าอุณหภูมิจะสูงหรือต่้า 
น้้ามันเครื่องเกรดรวม (Multigrade)   โดยปกติแล้วความหนืดจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ คืออุณหภูมิต่้าความ
หนืดจะสูงท้าให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก ในทางตรงกันข้ามเมื่ออุณหภูมิสูงความหนืดของน้้ามันจะลดต่้าลง 
อาจจะให้การหล่อลื่นไม่พอท้าให้เครื่องยนต์สึกหรอและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอีกด้วย 
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                   น้้ามันเครื่องเกรดรวมช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ เพราะเป็นน้้ามันที่มีสารเพิ่มดัชนีความหนืด 
ท้าให้ความหนืดของน้้ามันเปลี่ยนน้อยกว่าน้้ามันเกรดเดียว เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง 
  ค่าดัชนีความหนืด (Viscosity Index, VI) เป็นค่าตัวเลขท่ีได้จากการเปรียบเทียบน้้ามันเครื่อง
ที่ไม่ทราบค่ากับสารมาตรฐาน ถ้าดัชนีความหนืดมีค่าตัวเลขสูง หมายความ 
ว่าความหนืดของน้้ามันชนิดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิน้อยมาก กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิสูงน้้ามันก็ไม่ใส 
และเม่ืออุณหภูมิต่้าน้้ามันก็จะไม่ข้น ท้าให้น้้ามันที่มีค่านี้สูงสามารถใช้งานได้ดีในทุกอุณหภูมิ 
  เบอร์ความหนืดของน้้ามันเครื่อง  มีความส้าคัญต่อการเลือกใช้ตามสภาพภูมิอากาศและ
สภาพของเครื่องยนต์ ถ้าอากาศร้อนหรือเครื่องยนต์หลวมก็ควรใช้น้้ามันที่ข้นกว่าเดิมหลักส้าคัญยึดถือคู่มือ
ประจ้ารถ 
           6.1.2. มาตรฐานการแยกน้้ามันเครื่องตามสภาพการใช้งาน 
  สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Prtroleum Instutute, API) เป็นผู้ก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพ การใช้งานของน้้ามันเครื่องโดยเริ่มครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2490 และมีการปรับปรุงต่อมาจน
เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป ตั้งแต่ พ.ศ.2512 เป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะกับเครื่องยนต์ ที่ต้องการใช้น้้ามันหล่อลื่น
ที่มีคุณภาพเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเครื่องยนต์และต่อมาเม่ือผู้ผลิตเครื่องยนต์ต้องการ
น้้ามันเครื่องที่คุณภาพสูงขึ้นเพ่ือให้เหมาะกับการใช้งานซึ่งหนักขึ้น เนื่องจากสมรรถนะของเครื่องยนต์สูงขึ้นโดย
แยกออกเป็น 
  - มาตรฐานการใช้งานน้้ามันเครื่องยนต์เบนซิน 
  - มาตรฐานการใช้งานน้้ามันเครื่องยนต์ดีเซล 
มาตรฐานการแยกน  ามันเครื่องตามสภาพการใช้งานของเครื่องยนต์เบนซิน 
  มาตรฐานการใช้งานเครื่องยนต์เบนซินจะใช้ตัวอักษร “S” ซึ่งมากจาก Service Station 
Classificaiton โดยเริ่มจาก 
  - SA และ SB เหมาะส้าหรับงานเบา SA ไม่มีสารเพ่ิมคุณภาพ หรืออาจผสมสารป้องกันการ
เกิดฟองสารลดจุดไหลเท SB จะมีสารเพ่ิมคุณภาพต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน ต้านทานการกัดกร่อน
ต้านทานการสึกหรอ ทั้ง SA,SB ไม่ควรน้ามาใช้กับรถยนต์ในปัจจุบัน 
  - SC ส้าหรับเครื่องยนต์ที่ผลิตในช่วงปี พ.ศ.2507 - 2510 น้้ามันชั้นคุณภาพนี้ผสมสาร
ต้านทานการกัดกร่อน ป้องกันสนิม ต้านทานการรวมตัวของเขม่า ต้านทานการสึกหรอ 

 
  - SD ส้าหรับเครื่องยนต์ที่ผลิตในช่วงปี พ.ศ.2511 - 2513 และ 2514 บางรุ่นน้้ามันชั้น
คุณภาพนี้มีสารเพิ่มคุณภาพเหมือน SC แต่มีปริมาณมากกว่าอายุการใช้งานจึงนานกว่า SC  
  - SE ส้าหรับเครื่องยนต์ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2515 เป็นต้นไป ส่วนผสมของสารเพ่ิมคุณภาพมากกว่า 
SC,SD โดยเฉพาะสารต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน 
  - SF ปรับปรุงคุณภาพมาจาก SE เมื่อปี พ.ศ.2523 โดยการเพ่ิมปริมาณสารต้านทานการ
รวมตัวกับออกซิเจน และป้องกันการสึกหรอ 
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  - SG เป็นน้้ามันที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่มีความเร็วรอบสูง มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดโคลน
น้้ามัน ป้องกันการสึกหรอ มีดัชนีความหนืดสูง ใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตตั้งแต่พ.ศ.2532 เป็นต้นไป  
  - SH คุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน SG มีคุณสมบัติต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดี ขจัด
คราบเขม่าป้องกันการสึกหรอ สนิม การกัดกร่อน ใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นไป 
มาตรฐานการแยกน  ามันเครื่องตามสภาพการใช้งานของเครื่องยนต์ดีเซล 
  มาตรฐานการใช้งานเครื่องยนต์ดีเซล จะใช้ตัวอักษร “C” ซึ่งมาจาก Commercial 
Classiflcation โดยเริ่มจาก  
  - CA และ CB เหมาะส้าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้น้้ามันเชื้อเพลิงดีเซลคุณภาพดี คือมีก้ามะถันต่้า 
CB ใช้กับน้้ามันเชื้อเพลิงดีเซลที่มีคุณภาพต่้ามีก้ามะถันสูง น้้ามันชั้นคุณภาพ CA, CB มีคุณสมบัติการชะล้าง
เขม่าตะกอนต้านทานการสึกหรอ และการกัดกร่อน 
  - CC ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป หรือมีเทอร์โบชาร์จ ซูเปอร์ชาร์จ ลักษณะงานปานกลาง, 
งานหนักมีคุณสมบัติชะล้างและกระจายเขม่า ต้านทานการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูง 
  - CD ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไปหรือเทอร์โบชาร์จ ซูเปอร์ชาร์จ รอบสูงท้างานหนักถึงหนัก
มากและใช้น้้ามันเชื้อเพลิงดีเซลที่มีก้ามะถันสูง น้้ามันชั้นคุณภาพนี้มีคุณภาพสูง ในการป้องกันการกัดกร่อน 
ต้านทานการสึกหรอ ชะล้างและการกระจายเขม่า ในสภาวะอุณหภูมิสูง 
  - CE ส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นไป มีคุณสมบัติในการขจัดคราบ
สกปรกลดการสึกหรอ และทนต่อสภาพงานหนัก 
  - CF-4 คุณภาพสูงกว่า CE ในการชะล้างกระจายเขม่า ลดการสิ้นเปลืองน้้ามันเครื่อง ใช้กับ
เครื่องยนต์ดีเซลที่ผลิตตั้งแต่ พ.ศ.2533 เป็นต้นไป  
  น้้ามันเครื่องจะได้มาตรฐานใดจะต้องผ่านการทดสอบกับเครื่องยนต์มาตรฐานของผู้ผลิต
เครื่องยนต์ เช่น เจนเนอรัลมอเตอร์ ฟอร์ด แคตเทอร์พิลล่า เป็นต้น โดย ASTM เป็นผู้ก้าหนดวิธีทดสอบ และ
ห้องปฏิบัติการทดสอบจะเป็นของบริษัทอิสระ 
  น้้ามันเครื่องยนต์ดีเซลชั้นคุณภาพ CF-4 ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ส่วนคุณภาพ CF-2 
ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ 
น้้ามันเครื่องดีเซล  (MIL - L - 2104) 
API  CC/SC  เป็นน้้ามันเครื่องราคาประหยัด  
   ผสมสารรักษาความสะอาด, ลดการสึกหรอ เหมาะส้าหรับเครื่งยนต์  
  ดีเซลและเบนซินท้างานเบาความเร็วรอบไม่สูง   เช่น  รถ  อีแต๋น    
 เครื่องสูบน้้า เครื่องสีข้าว 
API  CC/SD  เบอร์ความหนืด 40  
    ผสมสารรักษาความสะอาด, ป้องกันการสึกหรอ  เหมาะส้าหรับ  
   รถกระบะ รถไถ เหมาะส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดกลางและเล็ก 
API  CD/SF  เบอร์ความหนืด 40 
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   เพ่ิมสารท้าลายฤทธิ์กรดที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้้ามันดีเซลจึงช่วย  
  ยืดอายุการใช้งานของน้้ามันเครื่องและเครื่องยนต์ได้ดี เหมาะ    
 ส้าหรับ รถบรรทุก เรือประมง เครื่องจักรกลก่อสร้างและเกษตร 
API  CF/SF  เบอร์ความหนืด 40, 50  
   ผสมสารชะล้างความสะอาดกระจายเขม่าและสิ่งสกปรกไส้กรองไม่  
  อุดตัน เหมาะส้าหรับ  รถบรรทุก  รถโดยสาร  เครื่องกลก่อสร้าง       
                             คุณภาพดีกว่าน้้ามันเครื่อง  CD และ CC  
  การที่น้้ามันเครื่องใด ๆ ได้มาตรฐานใดต้องผ่านการทดสอบกับเครื่องยนต์มาตรฐานของผู้ผลิต
รถ ได้แก่เครื่องของ เจนเนอรัลมอเตอร์ส ฟอร์ด และแคตเตอร์ฟิลลาร์เป็นต้น โดย ASTM เป็นผู้ก้าหนดวิธี
ทดสอบ และห้องปฏิบัติการผู้ทดสอบเป็นอิสระ 
  ทางทหารสหรัฐ ฯ ก็มีมาตรฐาน  MIL - SPEC แต่น้้ามนัเครื่องของทหารต้องผ่านการทดสอบ
ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล 
  มาตรฐานที่กล่าวมานี้เป็นของอเมริกัน ในญี่ปุ่น องค์การที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้้ามันเครื่องมี 
JASO (องค์การมาตรฐานรถยนต์ญี่ปุ่น) และ JAMA (สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น) ซึ่งก็ใช้มาตรฐานอเมริกันเป็น
หลัก เพียงแต่น้้ามันต้องผ่านการทดสอบกับเครื่อง โตโยต้า และนิสสัน 
  มาตรฐานทางทหารของสหรัฐอเมริกา (US Military Specification) เป็นมาตรฐานที่
ครอบคลุมทั้งชั้นคุณภาพของน้้ามันเครื่องเบนซินและดีเซล เช่น  
MIL - L- 2104 E         เทียบเท่า         API   CE/SF   
MIL - L- 46152 D       เทียบเท่า         API   SG/CC 
MIL - L - 2104 เบอร์ความหนืดน้้ามันเครื่องดีเซล     SAE  30, 40, 50  
MIL - L - 46152 เบอร์ความหนืดน้้ามันเครื่องเบนซิน     SAE  30, 40, 50  
การเรียกชื่อน้้ามันหล่อลื่นชื่อเต็มคือ  SAE  30   API  CD/SE   MIL - L - 2104   
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1. เกณฑ์คุณภาพน้้ามันเครื่องเบนซิน 
 

คุณภาพ เบอร์ 30  เบอร์ 40 เบอร์ 50 
1. มาตรฐาน  เอพีไอ 
2. มาตรฐานทหาร 
3. จุดวาบไฟ (ซ  ้) ไม่ต่้ากว่า 
4. ความหนืดที่ 100  ้ ซ เซนติสโตก 
5. ดัชนีความหนืดไม่ต่้ากว่า 
6. การกัดกร่อนโลหะทองแดง  
   (3 ชม.ที่ 100  ้ ซ) ไม่สูงกว่า 
7. ความเป็นด่าง (TBN) mg KOH/g  
   ไม่ต่้ากว่า 
8. ปริมาณข้ีเถ้าก้ามะถันไม่เกินกว่า 

SF/CC 
MIL-L-46152B 

218 
10.0 - 12.0 

95 
 

2 a 
 

9.5 
1.5 % 

SF/CC 
MIL-L-21260C 

232 
13.0 - 16.0 

95 
 

2 a 
 

9.5 
1.5 % 

SF/CC 
 

246 
17.0 - 21.0 

95 
 

2 a 
 

9.5 
1.5 % 

 
 
2. เกณฑ์คุณภาพน้้ามันเครื่องดีเซล 

คุณภาพ เบอร์ 30  เบอร์ 40 เบอร์ 50 
1. มาตรฐาน  เอพีไอ 
2. มาตรฐานทหาร 
3. จุดวาบไฟ (ซ  ้) ไม่ต่้ากว่า 
4. ความหนืดที่ 100  ้ ซ เซนติสโตก   
   ไม่ต่้ากว่า 
5. ดัชนีความหนืดไม่ต่้ากว่า 
6. การกัดกร่อนโลหะทองแดง  
   (3 ชม.ที่ 100  ้ ซ) ไมสู่งกว่า 
7. ความเป็นด่าง (TBN) mg KOH/g  
   ไม่ต่้ากว่า 

CD/SE 
MIL-L-2104C 

218 
 

10.0 - 12.0 
95 
 

2 a 
 

10.0 

CD/SE 
MIL-L-46152A 

232 
 

13.0 - 16.0 
95 
 

2 a 
 

10.0 

CD/SE 
 

246 
 

17.0 - 21.0 
95 
 

2 a 
 

10.0 
8. ปริมาณข้ีเถ้าก้ามะถันไม่เกิน 
9. ปริมาณข้ีเถ้าก้ามะถันไม่เกิน 

1.5 % 
2.8 % 

1.5 % 
2.8 % 

1.5 % 
2.8 % 
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7. น  ามันเกียร์ส าหรับยานยนต์   (Automotive Gear Oil) 
  ค้าว่า “เกียร”์ หมายถึง เฟืองต่าง ๆ ของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ มีหน้าที่เป็นตัวส่งก้าลัง
หรือลดความเร็วและเปลี่ยนทิศทางการหมุน 
  น้้ามันเกียร์ส้าหรับยานยนต์เป็นน้้ามันหล่อลื่นส้าหรับระบบเฟืองต่าง ๆ มีหน้าที่ดังนี้ 
  - ป้องกันการสึกหรอ 
  - ลดการสั่นสะเทือน แรงกระแทกของเฟืองต่าง ๆ  
  - รักษาสภาพของเฟืองต่าง ๆ เพื่อให้มีก้าลังคงท่ี 
  - ลดเสียงดังจากการขบกันของเฟือง 
  น้้ามันเกียร์จะต้องมีคุณภาพสูงเหมาะสมกับการใช้งาน โดยที่ความหนืดต้องเปลี่ยนแปลงไม่
มากนักเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป และโดยทั่วไปจะผสมสารเพ่ิมคุณภาพเช่นเดียวกับน้้ามันเครื่อง 
    7.1. มาตรฐานการแยกประเภทน้้ามันเกียร์ 
  การแยกประเภทน้้ามันเกียร์และน้้ามันเฟืองท้ายส้าหรับยานยนต์ ก็มีการแยกเช่นเดียวกันกับ
น้้ามันเครื่อง คือ 
  7.1.1. มาตรฐานการแยกตามความหนืด 
  7.1.2. มาตรฐานการแยกตามสภาพการใช้งาน 
  7.1.1. มาตรฐานการแยกน้้ามันเกียร์ตามความหนืด 
  สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ แห่งสหรัฐอเมริกา (Society of Automotive Engineers, SAE) 
ได้ตั้งมาตรฐานความหนืดของน้้ามันเกียร์ โดยแบ่งออกเป็นเบอร์ต่าง ๆ จะมีทั้งความหนืดเดี่ยว (Single grade) 
และความหนืดรวม (Multigrade) เช่นเดียวกับน้้ามันเครื่อง แต่ในประเทศไทยทั่วไปจะใช้น้้ามันเกียร์ชนิดความ
หนืดเดี่ยว คือ เบอร์ 90 กับ เบอร์ 140 ส่วนน้้ามันเกียร์ชนิดความหนืดรวมไม่นิยมใช้เพราะเกินความจ้าเป็น
และมีราคาแพง 

มาตรฐานเบอร์ความหนืดของน้้ามันเกียร์ 
 

เบอร์ความหนืดโดย 
SAE 

อุณหภูมิสูงสุดที่ความหนืด 
150,000 centipoise 

ความหนืดที่ 100 องศาเซลเซียส 
หน่วย centisoke 

75 W 
80 W 
85 W 
90  
140 
250 

-40 
-26 
-12 
--- 
--- 
--- 

ไม่น้อยกว่า  4.1 
ไม่น้อยกว่า  7.0 
ไม่น้อยกว่า  11.0 

13.5 ถึง น้อยกว่า  24.0 
24.0 ถึง  น้อยกว่า  41.0 

ตั้งแต่  41.0  ขึ้นไป 
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          7.1.2. มาตรฐานการแยกน้้ามันเกียร์ตามสภาพการใช้งาน 
  สถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute, API) เป็นผู้ก้าหนด
มาตรฐานคุณภาพการใช้งานของน้้ามันเกียร์ โดยใช้อักษร GL = Gear Lubricant 
  GL - 1 ใช้งานกับกระปุกเกียร์สภาพงานเบา เกียร์เดือยหมู เกียร์เฟืองหนอน น้้ามันเกียร์ชั้น
คุณภาพนี้ไม่ผสมสารเพ่ิมคุณภาพ 
  GL - 2 เหมาะกับเกียร์เฟืองหนอนที่มีสภาพงานหนักกว่า GL - 1 น้้ามันเกียร์ชั้นคุณภาพนี้
ผสมสารป้องกันการสึกหรอ 
  GL - 3 ใช้งานกับเฟืองท้ายแบบเดือยหมู กระปุกเกียร์ที่มีความเร็ว และการรับแรงขนาดปาน
กลาง ผสมผสานเพ่ิมคุณภาพรับแรงกดกระแทกขนาดปานกลาง 
  GL - 4 สภาพการใช้งานกับเกียร์เหศูนย์ (Hypioid Gear) และเกียร์อ่ืน ๆ ที่ท้างานหนัก ชั้น
คุณภาพนี้ผสมสารรับแรงกดกระแทกมาก 
  GL - 5 สภาพการใช้งานกับเกียร์เหศูนย์ และเกียร์อ่ืน ๆ ที่ท้างานหนักมากชั้นคุณภาพนี้ผสม
สารรับแรงกดกระแทกสูงมาก 
น  ามันเกียร์ยานยนต์ 
  API GL - 5 เบอร์ความหนืด 90 และ 140 เป็นน้้ามันเกียร์ยานยนต์ผสมสารต้านทานแรงกด
กระแทกเพ่ือลดการสึกหรอของชุดเฟืองเกียร์ที่ท้างานหนักมากนอกจากนี้ยังมีสารต้านทานการเกิดฟอง และ
ป้องกันการเกิดสนิมจึงเหมาะอย่างยิ่งส้าหรับชุดเกียร์เหศูนย์ (Hypoid gear) ของเฟืองท้ายรถบรรทุก รถ
โดยสาร เป็นต้น  
  API   GL - 4  เบอร์ความหนืด  90  และ   140   เป็นน้้ามันเกียร์ผสมสารต้านทานแรงกด
กระแทกเพ่ือลดการสึกหรอของชุดเฟืองเกียร์ที่ท้างานหนัก เหมาะส้าหรับเกียร์ธรรมดา และเกียร์ซินโดรเมช 
หล่อลื่นเกียร์เฟืองท้ายของรถเก๋ง รถกระบะ เป็นต้น  
  มาตรฐานชั้นคุณภาพก้าหนดโดย API ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวกันกับที่ก้าหนดชั้นคุณภาพ
น้้ามันเครื่อง น้้ามันเกียร์ที่ใช้กันมากโดยปกติ คือชั้นคุณภาพ API GL - 4 หรือ MIL - L - 2105 กับ API GL - 5 
หรือ MIL - L - 2105 C และห้ามใช้แทนน้้ามันเกียร์พวงมาลัยเพาเวอร์ หรือน้้ามันเกียร์อัตโนมัติ 
8. จาระบี  (Grease) 
  จาระบี หรือชื่อเดิมเรียกไขข้น (เหตุที่เลิกใช้เนื่องจากจาระบีบางชนิดไม่มีไขผสมอยู่เลย) มีการ
พัฒนาค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับความต้องการ 
  1. การทนน้้า เมื่อใช้ในโรงงานในอุตสาหกรรม ที่ใช้น้้าในกระบวนการผลิต หรือใช้หล่อลื่นช่วง
ล่างของรถยนต์ จาระบีสบู่แคลเซี่ยมสามารถทนต่อการถูกชะล้างด้วยน้้าได้ดี 
  2. การทนความร้อน ขึ้นอยู่กับชนิดของสบู่ หากอุณหภูมิใช้งานเกิน 150 องศาเซลเซียส ก็
ต้องใช้สบู่เชิงซ้อน และถ้าสูงเกิน 200 องศาเซลเซียส ก็ต้องใช้สารสังเคราะห์ที่มีจุดเดือดสูงกว่าน้้ามันหล่อลื่น 
  3. ทนต่อแรงกระแทก จะต้องเติมสารต้านทานแรงกดกระแทก (Extrem Pressure 
Additive) เพ่ือลดการสึกหรอของโลหะท่ีเกิดจากการเสียดสีหรือกระแทกกันบ่อย ๆ  
  4. ลดแรงเสียดทาน  โดยการผสมสารโมลิบดีนัมไดไฟด์ หรือกราไฟท์ซึ่งมีสีด้า 
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การผลิตจาระบี 
ด่างโลหะและไขมัน 

 
น้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน          สบู่ด่างโลหะ           สารเพิ่มคุณภาพ 

 
จาระบี 

 
คุณสมบัติของจาระบีชนิดต่าง ๆ  

ชนิดของสบู่ หรือสารเพ่ิมความข้น คุณสมบัติ อุณหภูมิใช้งานองศาเซลเซียส 
แคลเซียม (มีน้้า) 
โซเดียม 
ลิเธียม 
ลิเธียมคอมเพล็กซ์ 
โพลียูเรีย 
เบนโทไนท์ 

ทนน้้า ไม่ทนร้อน 
ไม่ทนน้้า ทนร้อน 
ทนน้้า ทนร้อน 
ทนน้้า ทนร้อน 
ทนน้้า ทนร้อน 
ทนน้้า ทนร้อน 

ไม่เกิน  80 
ไม่เกิน  120 
ไม่เกิน  170 
ไม่เกิน  220 
ไม่เกิน  220 
ไม่เกิน  260 

 
  คุณลักษณะในการใช้งานของจาระบี ขึ้นอยู่กับสบู่เป็นหลักซึ่งได้แก่ การทนร้อนและทนต่อ
การชะล้างด้วยน้้าจากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่า จาระบีสบู่ลิเธียมสามารถทนร้อนและการถูกชะล้างด้วยน้้า
ได้ดี   จึงเหมาะแก่การใช้ท้าจาระบีเอนกประสงค์ (Mulfipurpose qrease)   
  จาระบีเป็นสารหล่อลื่นที่มีลักษณะกึ่งแข็งก่ึงเหลว มักใช้ในที่ที่น้้ามันหล่อลื่นไม่สามารถใช้งาน
ได้ เช่น งานที่ต้องสัมผัสกับน้้า เช่น ช่วงล่างรถยนต์ และแบริ่ง เป็นต้น  
  ในเนื้อจาระบีจะประกอบด้วย น้้ามันพ้ืนฐาน, สารท้าให้ข้นเหนียว, สารเพ่ิมคุณภาพ และใส่สี
เพ่ือแยกประเภท คุณสมบัติของจาระบีจะขึ้นอยู่กับสารท้าให้ข้นเหนียวที่น้ามาผลิตซึ่งส่วนมาก ได้แก่สบู่ที่ท้ามา
จากด่างของโลหะชนิดต่าง ๆ  จาระบี หรือชื่อเดิมเรียกไขข้น เพราะว่าคนสมัยก่อนใช้ไขสัตว์ทาบริเวณท่ี
ต้องการหล่อลื่นแต่เนื่องจากไขสัตว์เก็บได้ไม่นาน โดยเฉพาะในที่ร้อนและชื้นจะ 
เหม็นหืนกลายเป็นกรด ปัจจุบันจึงเปลี่ยนมาใช้จาระบีปกติเป็นสบู่ผสมน้้ามันหล่อลื่นแทน โดยใส่สารเติมแต่งท่ี
สามารถท้าให้มีคุณลักษณะในการใช้งานดีขึ้น 
  จาระบีที่ใช้งานอุณหภูมิสูง จ้าเป็นต้องอัดเพ่ิมเติมพร่องบ่อยยิ่งขึ้น เพราะน้้ามันที่ท้าหน้าที่
หล่อลื่นของจาระบีจะเดือดระเหย หรือไหลหยดออกไปเสียก่อน บางทีต้องใช้สารสังเคราะห์แทนน้้ามันหล่อลื่น
ในจาระบี เช่น โพลีไกลคอล, เอสเตอร์, พีเอโอ เป็นต้น 
  นอกจากนี้ ความหนืดของน้้ามันหล่อลื่นที่ใช้ผสมเป็นจาระบีก็มีบทบาทส้าคัญต่อการใช้งานถ้า
ใช้ในที่เย็นต้องใช้ความหนืดต่้า ใช้ในที่ร้อนก็ต้องใช้น้้ามันความหนืดสูงขึ้น แต่โดยปกติจาระบีเอนกประสงค์ 
(Multipurpose  Grease) มักใช้น้้ามันหล่อลื่นที่มีความหนืดประมาณ 100 - 150 เซนติสโตกท่ี 40 องศา
เซลเซียส เบอร์ความอ่อนแข็งของจาระบี ก้าหนดโดยสถาบันจาระบีแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National 
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Lubricating Grease Institute) หรือ NLGI มีประโยชน์ต่อการเลือกใช้ให้เหมาะกับชิ้นส่วนที่ต้องการหล่อ
ลื่น รวมทั้งอุณหภูมิใช้งาน เช่น ตลับลูกปืนรอบจัด งานเบา ก็ใช้เบอร์ต่้า ตลับลูกปืนรอบช้า งานหนัก ก็ต้องใช้
เบอร์สูงขึ้น 

เบอร์ความอ่อนแข็งของจาระบี (NLGI) 
 

เบอร์จาระบี 
(NLGI No) 

ความลึกเจาะที่ 25 องศาเซลเซียส 
(Penetration) 

000 
00 
0 

445 - 475 
400 - 430 
355 - 385 

1 
2 
3 

310 - 340 
 265 - 295 
220 - 250 

4 
5 
6 

175 - 205 
130 - 160  
85 - 115 

 
                   การเลือกใช้จาระบีข้ึนกับสภาพการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ต้องการหล่อลื่น เช่น 
ความเร็ว อุณหภูมิ ระดับความชื้น เป็นต้น 
  เบอร์จาระบี  เบอร์ของจาระบีก็มีส่วนเกี่ยวพันกับงานและวิธีการป้อนจาระบีด้วยคือ 
         1. กระปุกเฟืองเกียร์หมุนเร็ว ควรใช้จาระบีอ่อน ๆ เบอร์ 0 หรือเบอร์ 1 
  2. ปืนอัดจาระบี ถ้วยอัดจาระบี หรือแพ็กจาระบีด้วยมือ อาจใช้เบอร์ 2  
     เบอร์ 3 หรือเบอร์ 4  
  3. แบริ่งธรรมดาหมุนช้า โหลดสูง ๆ อาจใช้เบอร์ 4 หรือเบอร์ 5 
  4. การป้อนจาระบีแบบอัตโนมัติ (centralized system) อาจใช้เบอร์ 0 หรือเบอร์ 1 เพ่ือให้
จาระบีไหลป้อนได้ดี 
  คุณสมบัติที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของจาระบี ได้แก่ ความอ่อนแข็งซึ่งวัดได้จากค่าความลึก
เจาะ (Penetration) ถูกก้าหนดโดยสถาบันจาระบีแห่งชาติ (National Lubricatiing Grease Institue, NLGI) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยวัดเป็น 1 Pentration = 1/10 มิลลิเมตร  จ้าแนกออกเป็นเบอร์ต่าง ๆ ตาม
ความอ่อนแข็งจาระบี เช่น จาระบีที่อ่อนหรือเหลวจะมีเบอร์ท่ีน้อยกว่าจาระบีเบอร์สูง ตามตารางมาตรฐาน
ก้าหนด 
  สารเพ่ิมคุณภาพท่ีผสมลงในจาระบีโดยส่วนมากได้แก่สารจ้าพวก เช่น  สารป้องกันสนิม และ
การกัดกร่อน (Anti Rust, Corrosion  Inhibitor)  สารป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจน (Anti Oxidant)  สาร
ป้องกันการสึกหรอ (Anti Wear)  สารรับแรงกดกระแทก (Extreme Pressure) 
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  จาระบีฐานลิเธี่ยม ผสมสารต้านทานแรงกดกระแทกเบอร์ความอ่อนแข็ง NLGI 2 และ 3 มี
คุณสมบัติทนน้้า, ทนความร้อนช่วยลดการสึกหรอท้าให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ มีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะ
ส้าหรับหล่อลื่นลูกปืนล้อ และชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ได้รับแรงกดกระแทก 
  จาระบีเอนกประสงค์ฐานสบู่ลิเธี่ยมเบอร์ความอ่อนแข็ง NLGI 2 และ 3 มีคุณสมบัติทนน้้า
และความร้อนป้องกันการเกิดสนิมใช้หล่อลื่นตลับลูกปืน และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ไม่สามารถใช้น้้ามันหล่อลื่นได้ 
  จาระบีฐานสบู่แคลเซี่ยมเบอร์ความอ่อนแข็ง NLGI 2 และ 3 มีคุณสมบัติทนน้้าได้ดีจึงเหมาะ
ส้าหรับหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เปียกน้้า เช่น ช่วงล่างของรถยนต์ เป็นต้น ไม่ควรใช้หล่อลื่นชิ้นส่วนที่ท้างานหนักท้าให้
เกิดความร้อนสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส 
การเก็บรักษาจาระบี 
  - ควรเก็บในที่ร่มอย่าทิ้งไว้กลางแจ้ง เพราะความร้อนจะท้าให้ส่วนผสมของจาระบีแยกตัว 
  - หลังจากมีการเบิกจ่ายควรปิดฝาถังและท้าความสะอาดให้เรียบร้อย 
9. น  ามันเบรก 
  น้้ามันเบรก  คือ ของเหลวที่ท้าหน้าที่ไฮดรอลิกในระบบห้ามล้อ เมื่อเรา 
เหยียบเบรค แรงดันที่เราเหยียบไปบนแป้นเบรคจะถูกถ่ายทอดผ่านของเหลวในระบบไปยังห้ามล้อ ซึ่งจะท้าให้
ความเร็วของรถช้าลง หรือกระทั่งหยุดตามที่เราต้องการได้ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกนี้เริ่มใช้ครั้งแรกใน
สหรัฐอเมริกาเม่ือ ค.ศ.1922 แล้วแพร่หลายออกจนกลายเป็นระบบมาตรฐานส้าหรับรถทั่วไป ในปลายปี 
ค.ศ.1930 ในระยะนั้นชิ้นส่วนที่เป็นยางในระบบห้ามล้อนี้ เช่น ซีลล้อ, ลูกยาง และท่อยาง เป็นต้น ท้ามาจาก
ยางธรรมชาติ ซึ่งจะท้าปฏิกิริยากับน้้ามันปิโตรเลียม ท้าให้ยางพองและเปื่อย ดังนั้นน้้ามันเบรคในสมัยก่อนจึง
ท้ามาจากน้้ามันละหุ่ง ภายหลังมีการพัฒนาและน้าของเหลวสังเคราะห์ ซึ่งผลิตจากสารเคมีประเภทไกลคอลอี
เธอร์ (Glycol Ether) และ โพลีไกลคอล (Polyglycol) รวมกับสารเคมีเพ่ิมคุณภาพอีกบางตัว มาใช้เป็นน้้ามัน
เบรคในปัจจุบัน 
  น้้ามันเบรกที่ดีนอกจากจะท้าหน้าที่ไฮดรอลิกแล้วยังต้องมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. หล่อลื่นส่วนต่าง ๆ ในระบบห้ามล้อ เช่น แม่ปั๊มและลูกปั๊ม 
  2. มีความหนืดเหมาะสมซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ได้ในอุณหภูมิต่าง ๆ ไม่ว่าร้อนหรือเย็น 
  3. ไม่เป็นอันตรายต่อลูกยาง และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะในระบบห้ามล้อ 
  4. มีจุดเดือดสูง ไม่ระเหยง่าย 
  5. คงทนไม่เสื่อมสภาพง่าย 
  น้้ามันเบรก เป็นสารสังเคราะห์ที่ไม่ใช่น้้ามัน จึงไม่ท้าให้ลูกยางเบรคบวม แต่มีข้อเสียตรงที่ดูด
ความชื้นได้ง่าย ท้าให้จุดเดือดลดลงอย่างรวดเร็ว จึงควรเปลี่ยนถ่ายทันทีที่ทราบว่ามีน้้าเจือปนในน้้ามันเบรก 
  หน่วยงานที่ก้าหนดชั้นคุณภาพของน้้ามันเบรก 
  - สมาคมวิศวกรยานยนต์สหรัฐอเมริกา หรือ SAE ก้าหนดชั้นคุณภาพของน้้ามันเบรกตาม 
SAE J 1703 
  - กรมการขนส่งสหรัฐอเมริกา ( Department of Transportation ) เป็นผู้ก้าหนดชั้น
คุณภาพ DOT 3 , DOT 4 , และ DOT 5 เป็นต้น 
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  - องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ( International Organization for 
Standardization ) หรือ ISO ก้าหนดชั้นคุณภาพน้้ามันเบรกเป็น ISO 4925 - 78 จุดเดือด 205 กับ 230 ซ 
  - ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.ก้าหนดชั้นคุณภาพของน้้ามันเบรก
ตาม มอก.591 - 2528 มีรายละเอียดเหมือน ISO 4925 – 78 
  ในปี 1972 กระทรวงคมนาคมสหรัฐ ฯ (Departmemt of Transportation) ได้ออก
ประกาศปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะเสียใหม่โดยก้าหนดชื่อมาตรฐานส้าหรับน้า่มันเบรก
ว่า DOT และได้ก้าหนดจุดเดือดของน้้ามันเบรกว่า  DOT  และได้ก้าหนดจุดเดือดของน้้ามั่นเบรกไว้ไม่ต้า่กว่า  
401F  ้ ส้าหรับมาตรฐาน DOT 3 และ 446 F  ้ ส้าหรับมาตรฐาน DOT 3 และ 446 F  ้ ส้าหรับมาตรฐาน DOT 
4 ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซึมความชื้นต่้ากว่าน้้ามัน เบรกตามมาตรฐาน DOT 3 
  จะเห็นได้ว่าในการก้าหนดมาตรฐานของน้้ามันเบรกของทั้ง SAE และ DOT จะเน้นที่จุดเดือด
เป็นส้าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากเวลาเหยียบห้ามล้อ โดยเฉพาะในขณะที่รถแล่นด้วยความเร็วสูงหรือบรรทุกของหนัก
มาก อุณหภูมิที่ผ้าเบรกและจานเบรกจะสูงมาก ถ้าน้้ามันเบรคมีจุดเดือดต่้าจะระเหยกลายเป็นไอได้ ก็จะไม่ท้า
หน้าที่ของเหลวไฮดรอลิกท้าให้เกิดอาการที่เรียกว่า “เบรกแตก” ไม่สามารถหยุดรถได้ 
  เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ต้องก้าหนดจุดเดือดของน้้ามันเบรกไว้สูงนั้นก็คือพอลิไกลคอล มี
คุณสมบัติในการดูดซึมความชื้น ยิ่งประเทศไทยอยู่ในเขตที่มีความชื้นสูงโอกาสที่ความชื้นในอากาศและแทรก
เข้าไปปนในน้้ามันเบรคจึงมีมากความชื้นจะท้าให้จุดเดือดของน้้ามันเบรคลดต่้าลง ดังนั้นน้้ามันเบรกท่ีดีจึงต้อง
มีจุดเดือดสูงตั้งแต่แรก แม้จะมีความชื้นเข้าไปปนในขณะใช้งานจุดเดือดก็ไม่ต่้ามากจนถึงกับระเหยกลายเป็นไอ
เมื่อเหยียบห้ามล้อที่เรียกว่า Vapor Lock   ดังนั้นผู้ใช้รถจึงควรมีการตรวจสอบระบบห้ามล้อและเปลี่ยนถ่าย
น้้ามันเบรคทุก ๆ 12 - 18 เดือน 
จุดเดือดของน้้ามันเบรกเป็นคุณสมบัติที่ส้าคัญที่สุดต่อการใช้งาน จึงน้ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งชั้นคุณภาพ 
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
จุดเดือดน้้ามันเบรค 
องศาเซลเซียส 

SAE J1703 f  DOT 3 DOT 4 DOT 5 

จุดเดือดกลั่นกลับสมดุลไม่
ต่้ากว่า 
จุดเดือดกลั่นกลับเมื่อชื้นไม่
ต่้ากว่า 

205 
 

ไม่ได้ก้าหนด 

205 
 

140 

230 
 

155 

260 
 

260 

 
หมายเหตุ      น้้ามันเบรค DOT 5 ปกติเป็นของเหลว ซิลิโคน จึงไม่ดูดความชื้น จุดเดือดไม่    เปลี่ยนแปลง
หลังถูกใช้งาน  น้้ามันเบรกท่ีมีชั้นคุณภาพต่างกัน ห้ามน้ามาใช้ร่วมกัน 
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สารที่น้ามาผลิตน้้ามันเบรก จะต้องมีคุณสมบัติตามสภาพการใช้งาน เพื่อความ 

ปลอดภัย สารแต่ละชนิดและปริมาณที่ผสมจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ คุณสมบัติที่ต้องการดังนี้ 
  1. สารท้าหน้าที่หล่อลื่น จะมีส่วนผสมประมาณ 20 - 40 % จะต้องมีน้้าหนักโมเลกุลสูงไม่
ระเหยง่ายทนความร้อนสูง ไม่เสื่อมสลายง่าย ไม่ท้าอันตรายต่อโลหะและยาง จุดแข็งตัวต่้า อาทิเช่น โพลีเอทธี
ลีน (Polyethylene), โพลีโพรฟีลีนไกลคอล (Polyproplene Glycol)  
  2. ตัวท้าละลาย มีส่วนผสมประมาณ 50 - 80 % โดยทั่วไปนิยมใช้ ไกลคอลอีเธอร์ 
(Glycolether) มีคุณสมบัติจุดเดือดสูง ความหนืดเปลี่ยนแปลงน้อยเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน จุดแข็งตัวต่้า ไม่กัด
โลหะและท้าอันตรายต่อยาง และท้าให้น้้ามันเบรกละลายกับสารละลายอ่ืนได้เป็นเนื้อเดียวกัน 
  3. สารกันสนิม 0.5 - 3 % เพ่ือป้องกันมิให้ระบบเบรกท่ีเป็นโลหะเกิดสนิมและการผุกร่อน 
  4. สารป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจน 0.5 - 3 % เพ่ือชลอการรวมตัวกับออกซิเจนเมื่อ
อุณหภูมิใช้งานสูงขึ้น เป็นการป้องกันมิให้น้้ามันเบรกเกิดเป็นยางเหนียวซึ่งท้าให้ชิ้นส่วนในระบบเคลื่อนตัวไม่
สะดวก 
  การเลือกใช้น้้ามันเบรก 
  1. บรรจุในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
  2. ปากภาชนะภายในมีซีลปิดอีกชั้นเพื่อป้องกันความชื้น 
  3. เลือกซื้อน้้ามันเบรกที่ระบุมาตรฐานและบริษัทผู้ผลิต 
  4. สีของน้้ามันเบรกไม่มีส่วนส้าคัญกับคุณภาพน้้ามัน ปกติน้้ามันเบรกควรมีสีเหลืองใสจนถึงสี
อ้าพัน ซึ่งเป็นสีมาตรฐานของ DOT โดยเฉพาะ 
  การเก็บรักษาน้้ามันเบรก 
  - ควรเก็บในโรงเก็บที่ไม่ร้อนอบอ้าว 
  - อย่าเก็บไว้ในที่อับชื้น 
  - ในการถ่ายน้้ามันเบรกระวังอย่าให้น้้ามันเข้าไปปนอย่างเด็ดขาด 
  -  ควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท 
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ส่วนประกอบของน้้ามันเบรก 
 
 

  
           โพลีไกลคอล                                            ไกลคอลอีเธอร์  
 Polyglycol                                                                 Glycolether 
 
 
 
 
         สารเพ่ิมคุณภาพ                                                                    ส ี
          Additive                                                                        Dye 
 
 
 
 

 
 
 
 

น้้ามันเบรก 
Brake Fluid 

 
 
 

แผนภูมิแสดงส่วนประกอบของน้้ามันเบรก 
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10. น  ามันไฮดรอลิก   (Hydraulic Fluid)  
 

เครื่องจักรปัจจุบันส่วนใหญ่จะติดไฮดรอลิกเพ่ือใช้ท้างานแทนคน และกลไกต่าง ๆ ที่ 
มีขีดจ้ากัดในการท้างาน เราใช้ระบบไฮดรอลิกยกของหนักที่คนยกไม่ไหว เราใช้ระบบไฮดรอลิกบังคับปีกและ
หางของเครื่องบิน ให้เปลี่ยนทิศทางหรือเวลาขึ้นลง แทนการใช้เพลาหรือลวดซึ่งมีโอกาสขัดข้องได้ง่าย 
  น้้ามันไฮดรอลิกท่ีใช้อยู่ทุกวันนี้มี 2 ชนิด คือ 
  1. ชนิดอ้างมาตรฐานยานยนต์ เป็นมาตรฐานดั้งเดิมก้าหนดโดย SAE และ API  เช่น  
น้้ามันไฮดรอลิก เบอร์  10  ดับบลิว ชั้นคุณภาพ  API  CD/SF  เป็นต้น น้้ามัน 
ไฮดรอลิกชนิดนี้นิยมใช้กันน้อยลง เนื่องจากเติมสารเพิ่มคุณภาพ (Additive) หรือหัวเชื้อมากเกินความจ้าเป็น 
ท้าให้ราคาแพง และรวมตัวกับน้้าได้ง่ายท้าให้เกิดปัญหามากมาย อายุการใช้งานของน้้ามันสั้นกว่าไฮดรอลิก
อุตสาหกรรม 
  2. ชนิดอ้างมาตรฐานอุตสาหกรรม สังเกตได้จากการดูเบอร์ความหนืดตามมาตรฐานของ
ไอเอสโอ ดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ 

มาตรฐานความหนืดของไอเอสโอ 
เบอร์ความหนืด  

ISO Viscosity Grade 
ค่าความหนืดที่ 40 

องศาเซลเซียส หน่วย 
centistoke 

ช่วงของความหนืดที่ยอมรับได้ 
 

ต่้าสุด                    สูงสุด 
2 
3 
5 
7 
10 
15 
22 
32 
46 
68 

2.2 
3.2 
4.6 
6.8 
10 
15 
22 
32 
46 
68 
 
 
 
 
 
 
 

1.98 
2.88 
4.14 
6.12 
9.00 
13.50 
19.80 
28.80 
41.20 
61.20 

2.42 
3.52 
5.06 
7.48 
11.00 
16.50 
24.20 
35.20 
50.60 
74.80 
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เบอร์ความหนืด  

ISO Viscosity Grade 
ค่าความหนืดที่ 40 

องศาเซลเซียส หน่วย 
centistoke 

ช่วงของความหนืดที่ยอมรับได้ 
 

ต่้าสุด                    สูงสุด 

 
 
 

100 
150 
220 
320 
460 
680 
1000 
1500 

100 
150 
220 
320 
460 
680 
1000 
1500 

90.00 
135.00 
198.00 
288.00 
414.00 
612.00 
900.00 
1350.00 

110.00 
165.00 
242.00 
352.00 
506.00 
748.00 
1100.00 
1650.00 

 
  น้้ามันไฮดรอลิกอุตสาหกรรม ที่นิยมใช้กันทั่วไป เป็นประเภทต้านทานการสึกหรอ (Antiwear 
Hydraulic Fluid) ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบด้วยปั้มไฮดรอลิกของผลิตภัณฑ์รายใหญ่ ๆ ได้แก่ 
  1. Abex Denion 
  2. Sperry Vickers 
  3.Cincinnati Milacron 
นอกจากนั้นยังมีมาตรฐานชั้นคุณภาพของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนผู้ใช้น้้ามัน เช่น 
  - มาตรฐานเยอรมัน DIN 51524 PART 2 
  - มาตรฐานทางทหารของสหรัฐ MIL-L-17672D 
  - มาตรฐานเอกชนสหรัฐ U.S.STEEL 126 
  - มาตรฐานของส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 977-2533 
ปกติอายุการใช้งานของน้้ามันไฮดรอลิกประมาณ 1 ปี แต่หากพบว่าเนื้อน้้ามันสีเข้มหรือขุ่น มีตะกอนมาก 
จะต้องท้าการเปลี่ยนถ่ายทิ้งทันที 
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ตารางมาตราฐานเอพีไอและความหนืดเอสเออี 

 
 

ส่วนที่ต้องการหล่อลื่น มาตรฐาน เอพีไอ เบอร์น้้ามัน 
1. เครื่องยนต์ 
   1.1 เครื่องเบนซิน 
 
   1.2 เครื่องดีเซล 
 
 
2. ห้องเกียร์, เฟืองท้าย และเกียร์พวงมาลัย 
 
3. ระบบไฮดรอลิก 
 
4. ส่วนที่หล่อลื่นด้วยจาระบี (ลูกปืนล้อ,  
    ปั๊มน้้า, ช่วงล่าง ฯลฯ   
5. เบรก และคลัตช์ไฮดรอลิก 

SF/CC 
SE/CC 
SD/CC 
CD/SE 
CD/SF 
CC/SD 
GL-5 
GL-4 

(TYPE C-3)             
CD/SF 

- 
 

(DOT3,500  ้F) 

SAE 20 W-50 
SAE 20 W-50 
SAE 30,40,50 
เบอร์น้้ามัน 30,40,50 
 
 
ความหนืด 90 
เบอร์น้้ามัน 90-140 
10W 
รถแทรกเตอร์ 
เบอร์ 2 และ 3      
 
ท้าหน้าที่ไฮดรอลิกจุด
เดือดกลับ 190  ้ C 

 
11. การเสื่อมสภาพของน  ามันหล่อลื่น 
  น้้ามันหล่อลื่นแต่ละชนิดถูกผลิตขึ้นมาโดยการเลือกใช้น้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน 
(BASE OIL)  ผสมกันจนมีความข้นใสพอเหมาะและผสมกับสารเพิ่มคุณภาพ(ADDITIVE) 
ซึ่งท้าให้ได้น้้ามันหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติต่างๆ   เช่น   ยับยั้งการเกิดปฎิกริยาระหว่างน้้ามัน 
กับออกซิเจนในอากาศ(Oxidation),  ต้านทานการเกิดสนิมและการกัดกร่อน (Antirust  and 
Corrosion), สารช่วยชะล้างและกระจายเขม่า(Detergent  and  Dispersant), สารต้านทานการเกิดฟอง
(Antifoamant)  เป็นต้น   ทั้งนี่เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพที่แตกต่างกัน 
  เพราะฉะนั้นเมื่อน้้ามันหล่อลื่นเริ่มถูกใช้งานคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆ 
สูญเสียจนหมดไป  ท้าให้น้้ามันเสื่อมภาพไม่สามารถท้าหน้าที่หล่อลื่นต่อไปได้ 
 การเสื่อมสภาพของน  ามันหล่อลื่นเกิดได้จาก 
  - การเสื่อมสภาพของน้้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน 
  - สารเพ่ิมคุณภาพถูกใช้หมดไป 
  - สิ่งที่เกิดจากภายในเครื่องยนต์ 
  - สารจากภายนอกเข้าไปปะปน 
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  11.1. การเสื่อมสภาพของน้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน 
        น้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานส่วนมากที่ใช้ผลิตน้้ามันหล่อลื่น  จะเป็นพวกน้้ามันแร่(Mineral  
oil) ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม   ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  
         การเสื่อมสภาพของน้้ามันหล่อลื่นพ้ืนฐานจะเกิดจากปฏิกริยาการรวมตัวกับออกซิเจน
หรือไนโตรเจนในอากาศ(Oxidation  and  Nitration)โดยเฉพาะเมื่อใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิและความดันสูง   
อีกท้ังถ้ามีเศษโลหะพวก  สังกะสี,  ตะกั่ว, เหล็ก  หรือทองแดง  ปะปนอยู่ในน้้ามันเศษโลหะเหล่านี้ก็จะเป็น
ตัวเร่งท้าให้ปฎิกริยาเกิดได้เร็วยิ่งขึ้น 
          จากปฎิกริยาการรวมตัวกับออกซิเจนหรือไนโตรเจนท้าให้เกิดผลเสียดังนี้   คือ 
   - เกิดกรดกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ 
           - น้้ามันกลายสภาพเป็นยางเหนียว(varnish, lacquer, resin)ท้าให้ชิ้น     
       ส่วนภายในสกปรก,  ระบบหมุนเวียนน้้ามันอุดตัน 
   - ความหนืดของน้้ามันสูงขึ้น 
   - เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิดโคลนน้้ามัน(sludge) 
           ปฎิกริยาการรวมตัวกับออกซิเจนนี้  จะเกิดได้ช้าหรือเร็วยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัว
น้้ามันและแบบของเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ด้วย 
  11.2. สารเพ่ิมคุณภาพถูกใช้หมดไป 
        การผลิตน้้ามันหล่อลื่นให้มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับสภาพการใช้งานนั้นจ้าเป็นที่จะต้อง
ผสมสารเพิ่มคุณภาพลงไป   เพื่อให้น้้ามันนั้นๆมีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการ 
         สารเพ่ิมคุณภาพจะเป็นสารเคมี   ซึ่งเมื่อใช้งานสารเหล่านี้ก็จะแปรสภาพหมดไปท้าให้
น้้ามันไม่มีคุณสมบัติดีพอจะใช้งานต่อไปได้   นอกจากนี้ถ้าหากว่าเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมไม่ดี  ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้สารเพ่ิมคุณภาพเสื่อมสลายได้เร็วยิ่งขึ้น 
  11.3. สิ่งที่เกิดจากภายในเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ 
         สิ่งที่เกิดจากภายในเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์  ที่เป็นสาเหตุท้าให้น้้ามันหล่อลื่น
เสื่อมสภาพ  คือ 
          - น้้า ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง,  การท้างานเครื่องยนต์ที่มี     
                               อุณหภูมิต่้า  มีผลท้าให้เกิดกรด,  ความหนืดของน้้ามันสูงขึ้นและ   
                               เป็นส่วนที่ท้าให้เกิดโคลนน้้ามัน 
          - เขม่า  เกิดจากการเผ่าไหม้ไม่สมบูณ์ของเชื้อเพลิง  มีผลท้าให้ความ 
            หนืดของน้้ามันสูงขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้เกิดโคลนน้้ามัน 
          - สารเพ่ิมคุณภาพในน้้ามันเชื้อเพลิงที่หลงเหลือจากการเผาไหม้  มี 
            ผลท้าให้ความหนืดของน้้ามันสูงขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้เกิด 
            โคลนน้้ามัน 
           - น้้ามันเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมด  มีผลท้าให้ความหนืดลดลง 
            



 101 
                            - การรั่วของไอดีหรือก๊าซที่เผาไหม้ผ่านแหวนลูกสูบลงสู่อ่างน้้ามัน   
    เครื่องมีผลท้าให้น้้ามนัเครื่องสกปรก 
           - เศษโลหะที่เกิดจากการสึกหรอ  มีผลท้าให้ความหนืดสูงขึ้นและ    
             เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้เกิดโคลนน้้ามัน 
  11.4. สารจากภายนอกเข้าไปปะปน 
         สารจากภายนอกเข้าไปปะปนกับน้้ามันหล่อลื่น  ซึ่งจะท้าให้น้้ามัน 
หล่อลื่นเสื่อมสภาพ  คือ 
        - น้้า  ที่อาจมาจากระบบหล่อเย็น  หรือจากการขาดความระมัดระวัง                    
ในการเติมน้้ามันหล่อลื่น  มีผลเสียเช่นเดียวกับน้้าที่เกิดขึ้นภายใน           เครื่องยนต์ 
        - ฝุ่นผง ที่มาจากสภาพแวดล้อมในระหว่างการใช้งาน   มีผลท้าให้   
          เกิดการสึกหรอ, น้้ามันมีความหนืดสูงขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ 
          เกิดโคลนน้้ามัน 
        - เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือเติมพร่องโดยใช้น้้ามันที่ผิด  ซึ่งอาจ 
          ท้าให้น้้ามันข้นหรือใสเกินไป 
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บทที่  8 
การควบคุมคุณภาพน  ามัน 

 
1  ความส้าคัญการควบคุมคุณภาพน้้ามัน 
  รายการคุณลักษณะเฉพาะของน้้ามันที่ก้าหนดไว้นั้น   เป็นรายการคุณสมบัติทางเคมีของ
ผลิตภัณฑ์น้้ามัน   คุณสมบัติเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆ   
 การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ย่อมท้าให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปค้วย   การ
เปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้ท้าให้เกิดความไม่เหมาะสมส้าหรับการน้าไปใช้งานตามความมุ่งหมายเดิมของผลิตภัณฑ์
น้้ามันนั้นๆ   การที่ผลิตภัณฑ์ใดเสียคุณลักษณะที่ส้าคัญไป   โดยเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือโดยสาเหตุใด 
ๆ ก็ตามย่อมถือเป็นเรื่องร้ายแรงเสมอ   ถึงแม้ว่าจะทราบถึงการเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ตาม   การด้าเนินการ
แก้ไขต่อผลิตภัณฑ์น้้ามันนั้นอย่างเหมาะสมจะกระท้าได้ก็แต่โดยเจ้าหน้าที่มีคุณวุฒิทางเทคนิคเท่านั้น   เรื่อง
การควบคุมคุณภาพน้้ามันเป็นสิ่งส้าคัญและจ้าเป็นซึ่งจะละเลยเสียมิได้เพราะการใช้น้้ามันที่เสื่อมหรือเสีย
คุณภาพย่อมก่อให้เกิดคาวมเสียหายแก่  เครื่องยนต์  สูญเสียก้าลังพล  สิ่งของ  เสียงาน  เสียเวลา  เสียเงิน 
ฯลฯ 
  การควบคุมคุณคุณภาพ   อาจแบ่งออกได้ง่ายๆเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
          1.1  การรับน้้ามัน 
          1.2  การเก็บรักษา 
          1.3  การจ่ายน้้ามัน 
  ทั้ง 3 ขั้นตอนตามปกติจะมิได้เพ่งเล็งเฉพาะเรื่องการควบคุมคุณภาพเท่านั้น 
แต่ต้องพิจารณาถึงเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันมิให้น้้ามันสูญหายด้วย 
          1.1  การรับน้้ามัน   คลังต่างๆมีการรับน้้ามัน 5 วิธี  ดังต่อไปนี้คือ 
              1.1.1  การรับน้้ามันที่บรรจุในภาชนะ เช่น ถังโลหะ ถังยางพับได้ฯ           
              1.1.2  การรับน้้ามันจากรถบรรทุก 
              1.1.3  การรับน้้ามันจากเรือ 
              1.1.4  การรับน้้ามันจากรถไฟ 
              1.1.5  การรับน้้ามันทางท่อส่งน้้ามัน 
  การควบคุมคุณภาพน้้ามันส้าหรับการรับด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้มีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
เท่านั้น   แต่หลักใหญ่ๆคล้ายคลึงกันหมด 
              1.1.1  การรับน้้ามันบรรจุภาชนะ 
  1  ตรวจเอกสารใบสั่งของดูว่า  ถังท่ีส่งมาทั้งหมดเป็นน้้ามันอะไรบ้าง 
  2 การเคลื่อนย้ายถังลงจากรถบรรทุก  ควรกระท้าด้วยความระมัดระวังห้ามโยน  ควรใช้ไม้
พาดรองเพ่ือกลิ้งถังลง 
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  3 ต้องเปิดถังออกดู  1 ถังทุกๆ 20 ถังท่ีได้รับเพ่ือเช็คดูว่าเป็นน้้ามันชนิดเดียวกับท่ีระบุไว้
ในเอกสารใบส่งของจริงหรือไม่และสภาพของน้้ามันเป็นอย่างไรมี น้้า ผงสนิม ฯลฯ    หรือเปล่า 
  4 ถ้าพบว่าถังที่เปิดดูใส่น้้ามันผิดชนิด  หรือมีข้อบกพร่องทางด้านคุณภาพต้องถือว่าถังทั้งหมด
ที่รับนี้ไม่เป็นที่น่าไว้ใจต้องเปิดออกดูหมดทุกถัง 
  5 เมื่อจะใช้น้้ามันจากถังโดยใช้เครื่องมือตักตัวอย่างแบบหลอดดูดถัง 200 ลิตร(Drum 
sampling tube)ตรวจสอบดูก่อนจ่ายทุกครั้ง 
  6 ถังท่ีรับใหม่ควรจัดเรียงแยกต่างหาก  เพ่ือความสะดวกในการตรวจนับและการจ่ายถังที่รับ
ไว้ก่อนแล้วได้สะดวก ( First in - First out ) 
              1.1.2  การตรวจรับน้้ามันจากรถบรรทุกน้้ามัน 
  1  ให้รถจอดในที่ราบเรียบและต้องได้ระดับ 
  2 ตรวจดูเอกสารก้ากับการขนส่ง  เพ่ือดูรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดน้้ามัน  หน่วยส่ง  หน่วยรับ  
หมายเลขทะเบียน  หมายเลขซีล อุณหภูมิน้้ามันในถังและค่าเอพีไอ ที่ 60 องศาฟาเรนไฮด์ ตรงกับความเป็น
จริงหรือไม่ 
 ่  3  ตรวจดูสภาพรถทั่วๆไปและท่อทางไหลของน้้ามันว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ 
  4 ตรวจซีลบน(ที่ฝาถัง)และซีลล่าง(วาล์วปิดเปิดน้้ามัน)  ทุกตัวต้องอยู่ในสภาพปกติไม่หลุด
หรือหัก  ซีลเป็นรูปวงกลมประทับตรา ทบ. และตรากงจักร 
  5  ตรวจฝาถังแต่และช่องจะมีตัวเลขบอกระยะจากปากถังถึงแป้น  จากแป้นถึงก้นถังและมี
หมายเลขท่ีแป้นก้ากับไว้ซึ่งจัดท้าโดยหน่วยตรวจสอบของ ปตท. 
  6  ตัดลวดด้วยกรรไกรโดยให้ซีลอยู่ในลักษณะเดิมแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  7  เปิดฝาถังแล้ววัดจากฝาถังถึงแป้นจะต้องตรงกับเลขท่ีระบุไว้ในข้อ 5 
  8  ตรวจจ้านวนน้้ามันโดยดูระดับน้้ามันแต่ละช่องจะต้องท่วมแป้นพอดี 
  9 ตักตัวอย่างน้้ามันและวัดอุณหภูมิในถัง  (การปฏิบัติท้าตามระเบียบกรมพลาธิการทหารบก
ว่าด้วยการวัดระดับหาปริมาณน้้ามันในถังขนาดใหญ่และการตักตัวอย่างเพ่ือทดสอบคุณภาพ  พ.ศ. 2528) 
ข้อสังเกตุ       -  ถ้าอุณหภูมิในถังที่ปลายทางสูงกว่าอุณหภูมิที่ต้นทางระดับน้้ามันต้องท่วมแป้น 
                 - ถ้าอุณหภูมิในถังท่ีปลายทางต่้ากว่าอุณหภูมิในถังที่ต้นทางระดับน้้ามันจะไม่ท้วมแป้นพอดี  
  10  น้าตัวอย่างน้้ามันไปวัดค่า เอ.พี.ไอ.แล้วปรับค่า เอ.พี.ไอ. ณ อุณหภูมิขณะสังเกตุให้เป็น
ค่า เอ.พี.ไอ.ที่ 60 องศาฟาเรนไฮด์  
  11  ตรวจสอบคุณภาพน้้ามันโดยการเปรียบเทียบค่า เอ.พี.ไอ.ที่ 60 องศาฟาเรนไฮด์ของต้น
ทางและปลายทาง  ซึ่งจะต้องแตกต่างกันไม่เกิน +/-0.5  ถ้าแตกต่างเกินกว่า 0.5 แสดงว่าคุณสมบัติน้้ามันมี
การเปลี่ยนแปลงหรือน้้ามันมีการเจือปน  ให้งดการรับน้้ามันนั้นและรายงานผู้บังคับบัญชา 
  12  ตรวจดูถังที่รับน้้ามันว่าเนื้อท่ีเพียงพอหรือไม่ เพ่ือป้องกันน้้ามันล้นถังและก่อนรับวัด
ระดับน้้ามันเพ่ือต้องการทราบยอดน้้ามันก่อนรับ 
  13  ตรวจสอบน้้ามันก้นถังรถบรรทุกโดยใช้ไม้ทาน้้ายาตรวจน้้าในน้้ามันที่ก้นถัง 
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  14 ก่อนลงน้้ามันเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมและปิดวาล์วปล่อยน้้ามันลงในภาชนะที่
สะอาดเพ่ือตรวจสอบชนิดน้้ามันให้แน่นใจอีกครั้งเพ่ือป้องกันลงน้้ามันผิดชนิด 
  15  ต่อสายดินเพ่ือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ก่อนต่อท่อลงน้้ามันกับท่อรับให้เรียบร้อยแล้ว
ด้าเนินการลงน้้ามัน 
  16  ถ้าเป็นน้้ามันชนิดเดียวกันทั้งคันรถ  ให้เปิดวาล์วมือ(วาล์วก้นถัง)และวาล์วพวงมาลัย
พร้อมกันทุกช่อง  แต่ถ้าเป็นน้้ามันต่างชนิดกันให้ลงน้้ามันตามล้าดับดังนี้เบนซินอากาศยาน, เบนซินพิเศษ, 
เบนซินธรรมดา, เจ.พี.8, น้้ามันก๊าดและดีเซล 
  17  ขณะลงน้้ามันให้ตรวจสอบท่อจ่าย  ท่อรับและสภาพทั่วไปของรถว่ามีการรั่วไหลหรือไม่  
กรณีน้้ามันล้นถังให้ปิดวาล์วมือทันที 
  18  เมื่อลงน้้ามันเสร็จให้ตรวจสอบดูถังน้้ามันบนรถบรรทุกทุกช่องและท่อจ่ายว่ามีน้้ามัน
ตกค้างอยู่อีกหรือไม่ 
  19  การตรวจรับน้้ามันให้ค้านึงถึงจ้านวนและคุณสมบัติของน้้ามันเป็นหลักกล่าวคือ  จ้านวน
น้้ามันต้องครบ  คุณสมบัติของน้้ามันต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง(ไม่มีการปลอม) 
การตรวจสอบน้้ามันอากาศยานในสนาม   
 ก  ตรวจด้วยตา ( Visual  Check ) 
  - ดูสี 
  - ดูความใส 
  - ดูความสกปรก 
  - ดูน้้าเฉพาะน้้าอิสระ( Free  water ) 
 ข  ตรวจด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย( Control  Check ) 
  - วัด API, Density 
  - ท้า Millipore  test 
  - ตรวจใบรับรองคุณภาพ 
  - ตรวจน้้าแขวนลอย(Suspended  water)โดยใช้ water  detector 
  - เทียบค่า เอ.พี.ไอ ต้นทาง-ปลายทาง API = +/-0.5  

  1.2. การเก็บรักษาในคลังน้้ามันเชื้อเพลิง 
  การเก็บรักษาน้้ามันในคลังอาจเก็บในภาชนะ เช่น  ถัง  ภาชนะบรรจุ 200ลิตร  ปี๊บและ
กระป๋อง ฯลฯ  หรือถังขนาดใหญ่  ซึ่งอาจเป็นถังใต้ดินหรือเหนือดินก็ได้  การสร้างไว้เหนือดินหรือใต้ดินไม่มีข้อ
แตกต่างในด้านการเก็บรักษาคุณภาพน้้ามัน  แต่ขึ้นอยู่กับผลดีและผลเสียของแต่ละแบบ เช่น  ความปลอดภัย  
การดูแลรักษา  ฯลฯ เป็นต้น 
           
                 1.2.1  การเก็บรักษาน้้ามันในถังขนาดใหญ่ 
  1  ที่ถังแต่ละใบต้องเขียนอักษรและโค้ตของสีของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดไว้ 
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  2 เมื่อมีการโยกย้ายน้้ามันจากถังหนึ่งไปรวมกับอีกถังหนึ่ง  ต้องตักน้้ามันตัวอย่าง(หลังจาก
รวมแล้ว)ส่งกลับไปห้องทดลองเพ่ือทดสอบคุณภาพ 
   
                   3  บางคลังต้องรับและจ่ายน้้ามันทุกวัน ก่อนจะเริ่มจ่ายน้้ามันต้องตักตัวอย่าง 
จากทุกถังมาวัดความถ่วงจ้าเพาะและบันถึกไว้ในสมุดรายวัน  เพ่ือให้แน่ใจว่าในวันที่แล้วๆมาไม่มีการรับน้้ามัน
ผิดท้าให้เกิดการผสมกันระหว่างน้้ามัน 2 ชนิด และเก็บน้้ามันตัวอย่างนี้ไว้อย่างน้อย 48 ชัว่โมง 
  4  การตักตัวอย่างน้้ามันและวัดอุณหภูมิในถังปฏิบัติตาม  ระเบียบกรมพลาธิการทหารบกว่า
ด้วยการวัดระดับหาปริมาณน้้ามันในถังขนาดใหญ่และตักตัวอย่างเพ่ือทดสอบคุณภาพ พ.ศ.2528 
อุปกรณ์ประจ้าถังและการบ้ารุงรักษาถังและน้้ามันในถังขนาดใหญ่ 
  เครื่องมือและอุปกรณ์ในถังขนาดใหญ่จะเป็นแบบถังตั้งหลังคารูปโดม(Vertical cone roof)
ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องดูแลปฏิบัติให้เป็นอย่างดี ดังนี้ 
  1. ถังท่ีเก็บน้้ามันระเหยเร็ว จะต้องมีลิ้นควบคุมความดันไอ (Pressure/ Vacuum Vent)
ติดตั้งไว้บนหลังคา 
  2.  ช่องวัดน้้ามันจะต้องปิดสนิท  เพ่ือป้องกันไม่ให้ไอน้้ามันไหลได้และควรท้าเครื่องหมาย
บอกความลึกของถังเพ่ือตรวจสอบในการวัด 
  3. Relief Valve มีหนา่ที่ป้องกันความดันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในท่อเมื่อมีการรับและจ่ายน้้ามัน
หรือเนื่องจากความร้อน  ควรตั้งไว้ที่ 80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
  4. ถังทุกใบต้องมีสายดินและต้องเขียนค้าว่า  สายดิน  ที่บริเวณถังให้ชัดเจน 
  5. ถังใหญ่ทุกใบต้องมีรายละเอียดของถังก้ากับไว้ให้ชัดเจน ดังนี้ 
     -ชื่อผลิตภัณฑ์ ............................................................................  
     -หมายเลขถัง................................................................ ................ 
     -ความจุ.........................................................................................  
     -สร้างเมื่อ.....................................................................................  
     -ล้างถังครั้งสุดท้าย....................................................................... 
     -ก้าหนดล้างถังครั้งต่อไป............................................................. 
     -ทาสีครั้งสุดท้าย...........................................................................  
     -การท้าตารางการวัดความจุน้้ามัน(คาลิเบรท)ครั้งสุดท้ายเมื่อ...... 
  6. วาล์วทุกตัวของถังต้องเป็นเหล็กเหนียว  ซึ่งสามารถทนแรงอัดได้ 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
  7. วาล์วรับจ่ายน้้ามัน และวาล์วเดรนน้้าทิ้งต้องใส่โซ่และกุญแจเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
  8. ฝาปิดประตูรักษาความสะอาด( Manhole ) ต้องขันน๊อตให้แน่น  อย่าให้มีน้้ามันซึมได้และ
ทุกครั้งที่เปิดประตูรักษาความสะอาดควรเปลี่ยนปะเก็นใหม่ 
  9. ทุกเช้าต้องถ่ายน้้า และสิ่งสกปรกทั้งหลายออกจากก้นถังจนกว่าน้้ามันจะสะอาด 
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   หมายเหตุ -เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการถ่ายน้้าออกจากก้นถัง   เราจึงสร้างก้นถังเป็นรูปกรวย     
เพ่ือให้น้้าไปรวมกันอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของก้นถัง  ถ้าเป็นถังนอนเราใช้วิธีตั้งถังให้เอียงเล็กน้อย ( 4 เปอร์เซนต์)   
น้้าทั้งหมดจะได้ไหลรวมกันอยู่ทางด้านที่ต่้ากว่า  ถ้าเป็นถังใต้ดินต้องใช้ปั้มมือหมุนดูดน้้าขึ้นมา  
   
                   10. เมื่อรับน้้ามันเข้าถังเสร็จใหม่ๆอย่าพ่ึงจ่ายน้้ามันออกจากถังทันที  เพราะการรับท้าให้น้้ามัน
ภายในถังหมุนเวียนปั่นป่วนไปหมด  ความสกปรกทั้งหลายที่เคยตกตะกอนอยู่ก้นถัง  จะกระจายไปทั่วทุกส่วน
ของน้้ามันต้องทิ้งไว้นานพอที่ความสกปรกเหล่านั้นจะตกกลับลงไปก้นถังก่อนจึงจะจ่ายได้  เราเรียกว่า 
Product Setting Time   ซึ่งก้าหนดเวลาไว้ดังนี้ 
    -น้้ามันเบนซินอากาศยาน 30 นาที ต่อความสูง 1 ฟุตของน้้ามันในถัง 
    -น้้ามันเชื้อเพลิงไอพ่น 1 ชั่วโมงต่อความสูง 1 ฟุตของน้้ามันในถัง 
เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าสถิตย์  ไม่ควรรีบวัดน้้ามันในถังหรือตักตัวอย่างเพ่ือทดสอบ
คุณภาพ   ควรเว้นระยะเวลาสักครู่หนึ่ง( Product Setting Time ) 
  11. การล้างถัง  ถังน้้ามันอากาศยานทุกชนิดต้องได้รับการตรวจสภาพภายในถัง 3 ปีต่อครั้ง
หรือการตรวจสอบคุณภาพของน้้ามันพบว่าต้องล้างก่อนก้าหนด 
       1.2.2 การเก็บรักษาน้้ามันบรรจุภาชนะ( 200 ลิตร ) 
   1. ตามปกติควรเก็บถังไว้ในที่ร่ม อย่าให้ถูกแดดถูกฝน  เพราะจะท้าให้ถังเป็นสนิม  แต่การ
เป็นสนิมภายนอกของถังไม่ท้าให้น้้ามันภายในเสียคุณภาพ 
  2.ต้องวางถังตามแนวนอนและให้แนวเส้นตรงระหว่างฝาใหญ่กับฝาเล็กอยู่ในแนวขนานกับ
พ้ืนดิน  ทั้งนี้เพราะต้องการให้น้้ามันท่วมฝาถังทั้งสองอยู่เสมอเพ่ือป้องกันฝาถังเป็นสนิม  และขณะเดียวกัน
ป้องกันมิให้อากาศซึมเข้า/ออกจากถังทางฝาจุกท้ังสองด้วยเนื่องจากตอนกลางคืนไอน้้ามันในช่องว่างภายในถัง
อาจกลั้นตัวกลับเป็นของเหลว  ท้าให้ความดันภายในถังต่้ากว่าแรงดันบรรยากาศภายนอก  ถ้าว่างถังตาม
แนวตั้งอากาศจะถูกดูดซึมเข้าไปในถังและพาไอน้้าเข้าไปด้วย  ไอน้้านี้จะกลั่นตัวเป็นหยดน้้าอยู่ภายในถังพอ
ตอนกลางวันแรงดันของไอภายในถังจะสูงขึ้น  และอาจสูงกว่าแรงดันบรรยากาศภายนอก  ไอน้้ามันก็จะ
พยายามซึมผ่านฝาทั้งสองออกมา   สรุปคืออากาศซึมเข้าซึมออกจากถังได้นานๆเข้าจะพบว่าจะเกิดน้้าในถัง
แล้วท้าให้ภายในของถังเป็นสนิมด้วย  คุณภาพน้้ามันอาจเปลี่ยนไปได้ 
  3. ถ้าวางถังซ้อนกันหลายชั้น  ต้องมีไม้หมอนรองรับไว้ทุกชั้นและชั้นล่างสุดก็ต้องมีหมอนไม้
เช่นกัน  เพ่ือมิให้ถังวางอยู่บนดินโดยตรงเพราะถังจะเป็นสนิมเนื่องจากความชื้นจากพ้ืนดินและไม่ควรเก็บ
กองเกิน 3 ชั้น 
  4. ส้าหรับน้้ามันอากาศยานทุกชนิด  ถ้าเก็บนานเกิน 6 เดือน  เอาตัวอย่างจากถังจ้านวน
เท่ากับรากท่ีสามของจ้านวนถังทั้งหมด (เช่น มี 16 ถังหรือน้อยกว่า  ต้องเอาตัวอย่างจาก 2 ถัง, มี 27 ถังต้อง
เอาตัวอย่างจาก 3 ถัง)  สง่กลับไปห้องทดลองเพ่ือทดสอบคุณภาพใหม่หมด  เมื่อได้ผลรายงานการทดสอบ
มาแล้วให้พ่นสีไว้หน้าถังว่า  ทดสอบใหม่เมื่อใด,  เอกสารหมายเลขทดสอบหมายเลขใด 
  5. น้้ามันต่างชนิดกันต้องแยกกองไว้ชนิดละแห่ง  อย่าวางปะปนกันเป็นอันขาด  ทั้งนี้เพื่อ
ความสะดวกในการน้าไปใช้และป้องกันความสับสน 



 107 
  6. ของทีรับมาก่อนต้องน้าออกใช้ก่อน ( First in - First out ) 
 หมายเหตุ - หลักการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้้ามันในถัง, ในกระป๋อง ฯลฯ คลังน้้ามันทุกแห่งต้องยึดเป็น
หลักปฏิบัติโดยเคร่งครัดมิฉะนั้นน้้ามันบางส่วนจะถูกเก็บไว้นานเกินควรท้าให้เสียคุณภาพได้ 
  7. ควรเก็บกองถังให้ห่างจากแนวรั้วหรือจากกลุ่มถังอ่ืน  อย่างน้อย 15 เมตรและไม่ควรเก็บ
กองเกิน 25,000 ลิตรต่อหนึ่งกลุ่ม 
    1.3 การจ่ายน  ามัน  แบ่งเป็น 
                 1.3.1  จ่ายทางรถยนต์-รถไฟ-เรือ 
                 1.3.2  จ่ายทางภาชนะบรรจุ (200 ลิตร) 
                       จะกล่าวถึงลายละเอียดของการแบ่งการจ่ายน้้ามันทั้ง 4 ประการโดยสังเขป  ดังนี้. 
                       1.3.1  การจ่ายน้้ามันทางรถยนต์- รถไฟ- เรือ 
  1. ตรวจเอกสารการจ่ายน้้ามัน เช่น ใบก้ากับสินค้า, ปริมาณน้้ามัน, ชนิดน้้ามัน ทะเบียนเลข
ของพาหนะที่มารับและลายเซ็นผู้มีอ้านาจสั่งจ่ายน้้ามัน 
  2. ก่อนสูบถ่ายเข้ารถต้องเช็คดูว่ารถคันดังกล่าวใส่น้้ามันอะไรมาก่อนสภาพภายในถังเป็น
อย่างไรสกปรกหรือมีสนิม  ถ้าเคยใส่น้้ามันชนิดเดียวกันหรือน้้ามันที่มีคุณภาพสูงกว่าก็ไม่เป็นปัญหา  แต่ถ้าเคย
ใส่น้้ามันที่มีคุณภาพต่้ากว่าต้องพิจารณาว่าจะต้องท้าอย่างไรต่อไป (ดูตารางการเปลี่ยนชนิดผลิตภัณฑ์ในการ
ขนส่ง)  ทั้งนี้ป้องกันน้้ามันปนเปื้อนท้าให้คุณภาพน้้ามันเสียไป 
  3. เปิดวาล์วจ่ายน้้ามันก้นถังทุกอัน  เพื่อถ่ายน้้ามันเก่าท่ีตกค้างอยู่ออกให้หมดก่อน 
  4. ให้ดับเครื่องยนต์พร้อมต่อสายดินให้เรียบร้อย 
  5. ให้งวงจ่ายน้้ามันลึกถึงก้นถัง 
  6. เมื่อจ่ายน้้ามันครบจ้านวนตามใบสั่ง ดึงงวงจ่ายขึ้นก่อนปิดฝาและถอดสายดินออก  ให้วัด
ความถ่วงจ้าเพาะ  อุณหภูมิของน้้ามันและบันทึกลงในเอกสารการจ่าย 
  7. ขณะจ่ายน้้ามันควรยืนเหนือลม    เพ่ือหลีกเลี่ยงไอระเหยของน้้ามันและขอให้สังเกตสี  
ความขุ่นใสของน้้ามัน 
  8. ในกรณีท่ีมีน้้ามันล้นหรือหก  ห้ามติดเครื่องยนต์เด็ดขาดจนกว่าจะท้าความสะอาดเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยเสียก่อน 
  9. ให้ผู้จ่ายน้้ามันลงนามในเอกสารการจ่ายให้เรียบร้อยและอนุญาติให้เลื่อนรถไปที่จุดตรวจ
ผ่าน  เพ่ือตรวจสอบปริมาณ  ชนิด  ให้ตรงตามใบก้ากับสินค้า  พร้อมตีซีลให้เรียบร้อยครบถ้วน  โดยระบุ
หมายเลขซีลลงในเอกสารก่อนน้ารถออกจากคลัง 
                     1.3.2  การบรรจุน้้ามันในภาชนะบรรจุ ( ถัง 200 ลิตร ) 
  1. ถังทุกใบจะต้องได้รับการตรวจสภาพภายในก่อนว่าสภาพเป็นอย่างไร 
  2. ไม่ว่าจะเป็นถังใบเก่าหรือใหม่ต้องล้างก่อนเสมอแล้วดูดออกจนแห้ง 
  3. หน้าถังต้องเขียนอักษรระบุให้ชัดเจนก่อนว่าใช้ใส่น้้ามันอะไร 
  4. ก่อนเริ่มบรรจุต้องเอาตัวอย่างจากท่อจ่ายออกมาเช็ค  ลักษณะที่ปรากฏ 
( Appearance ) เช่น  สีและความถ่วงจ้าเพาะ  เทียบคุณภาพเดิมที่ได้ตรวจสอบไว้แล้ว 
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  5. ระหว่างบรรจุต้องตักเอาตัวอย่างจากทุกระดับของถัง  (โดยเครื่องตักตัวอย่างแบบ
หลอดดูด )     ใบแรกและหนึ่งในทุกๆ 20 ถัง ต่อไปออกมาตรวจด้วยว่ามีน้้า 
มีผง, มีสนิม อะไรหรือเปล่า 
  6. เก็บตัวอย่างน้้ามันในข้อ 5. ไว้เป็นหลักฐานระยะเวลาหนึ่ง 
  7. เมื่อบรรจุเรียบร้อยแล้วต้องปิดฝาถังให้แน่น และใช้ซีลปิดชั้นนอกอีก  เพ่ือป้องกันมิให้เปิด
จนกว่าจะถึงมือผู้ใช้  และดูด้วยว่าถังใบไหนรั่ว  ถ้ารั่วหรือซึมให้แยกออกทันที 
  8. นอกจากระบุชนิดของน้้ามันไว้หน้าถังตามข้อ 3. แล้ว  ต้องระบุข้อความเหล่านี้ด้วย  คือ  
วันที่ทีบ่รรจุ   Batch No.   จ้านวนน้้ามัน  น้้าหนักสุทธิและน้้าหนักรวม 
2. การเสื่อม/เสียคุณภาพของน  ามัน 
  น้้ามันแต่ละชนิดต้องมีคุณสมบัติเฉพาะครบ และถูกต้องตามมาตราฐานที่ก้าหนด  โดยเฉพาะ
คุณสมบัติแต่ละอย่างที่อยู่ในน้้ามันต้องถูกต้อง 
  น้้ามันดี   คือ น้้ามันที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามคุณสมบัติที่ก้าหนดทุกประการ 
  น้้ามันที่เสีย  คือ น้้ามันที่มีคุณสมบัติผิดจากคุณสมบัติที่ก้าหนด  แม้แต่เพียงอย่างหนึ่งอย่างใด  
ฉะนั้นถ้าน้้ามันเสียคุณสมบัติไปเพียงข้อเดียว  จะยังน้ามาใช้ได้อีกหรือไม่นั้นต้องแล้วแต่จะพิจารณาตรวจสอบ
อย่างละเอียดเป็นคุณสมบัติรายๆไป  และตามปกติเราถือว่าน้้ามันนั้นได้เสียคุณภาพไปแล้ว  ไม่เหมาะสม
น้ามาใช้งานและไม่สมควรที่จะจ่ายจนกว่าได้กระท้าการแก้ไข้แล้ว 
  สาเหตุ ที่จัดได้ว่าท้าให้น้้ามันเสียคุณภาพในระบบล้าเลียนขนส่ง มีดังนี้คือ 
  2.1 น้้ามันสองชนิดหรือหลายชนิดปนกัน 
  2.2 มีฝุ่น  ผง  สนิมและความสกปรกต่างๆเข้าไปอยู่ในน้้ามัน 
  2.3 มีน้้าปนอยู่ในน้้ามัน 
  2.4 เสื่อมคุณภาพเนื่องจากเก็บไว้นานเกินไป 
  2.5เสื่อมคุณภาพเนื่องจากมีปฎิกริยาเคมีกับวัตถุท่ีใช้ท้าเป็นภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์การ
ขนส่งน้้ามัน 
  จะกล่าวถึงลายละเอียดของสาเหตุทั้ง 5 ประการ  โดยสังเขป คือ 
                  2.1  น  ามันสองชนิดหรือมากชนิดผสมกัน    
  น้้ามันปิโตรเลียมทุกชนิด มีคุณสมบัติละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้เสมอ  เช่น  น้้ามันเบนซิน
กับน้้ามันดีเซล  อาจผสมกันได้โดยเราไม่มีทางพิจารณาดูได้ง่ายนอกจากการทดสอบในห้องทดลอง  เช่น  วัด
ความถว่งจ้าเพาะ, ทดสอบจุดกลั่นตัว, จุดวาบไฟ ฯลฯ 
  - การใช้รถคันเดียวกันขนส่งน้้ามันหลายชนิดโดยไม่ล้างหรือเปลี่ยนชนิดน้้ามันตามเกรด
เสียก่อน  จะท้าให้น้้ามันปนกันเสียคุณภาพได้ 
  - การรับน้้ามันเข้าคลังที่มีทอน้้ามันหลายชนิดอยู่ใกล้ๆกัน  ถ้าต่อสายยางเข้าท่อรับน้้ามันผิด
ชนิด  น้้ามันจะผสมกันท้าให้เสียคุณภาพได้ 
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  - การใช้ท่อรับหรือจ่ายน้้ามันหลายชนิดรวมกันในท่อเดียวกัน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่น้้ามัน
ต้องผสมกัน  เพ่ือป้องกันการผสมกันและช่วยให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย  โดยใช้สีแต่ละชนิดทาและเขียนหนังสือ
ก้ากับที่ ท่อ  ถัง  รถ ฯลฯ  ซึ่งช่วยให้เราเห็นได้แน่ชัดว่าอุปกรณ์ชิ้นใดใช้กับน้้ามันชนิดใด 
  - ท้าการเปิดปิดลิ้นชุมทางท่อไม่ถูกต้องหรือลิ้นปิดเปิดรั้ว     
   
                   ผลิตภัณฑ์น้้ามันหนักปนอยู่ในผลิตภัณฑ์น้้ามันเบา   อาการแสดงคือ 
  1. สีเปลี่ยนไป  เช่น  น้้ามันดีเซลปนอยู่ในน้้ามันสีขาว  จะท้าให้สีเปลี่ยนเป็นน้้ามันสีเหลือง
หรือสีน้้าตาลอ่อนเมื่อมองส่องแสง   การปนของน้้ามันเบนซินธรรมดาในน้้ามันอ่ืนอาจท้าให้ผลิตภัณฑ์นั้น
เปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดง 
  2. จุดกลั่นสุดท้ายของการกลั่นจะสูงขึ้น  เช่น  ดีเซล 1 เปอร์เซนต์  ปนในเบนซินอากาศยาน
ท้าให้จุดกลั่นสุดทา้ยของเบนซินอากาศยานสูงขึ้นประมาณ  70 องศาฟาเรนไฮท์ 
  3. ค่าความถ่วง เอ. พี. ไอ ต่้าลง 
  4. การทดสอบยางเหียวที่มีอยู่ลักษณะเป็นมันและสูงขึ้น  เช่น  น้้ามันดีเซลหรือหล่อลื่นปนใน
น้้ามันเบนซิน  ปริมาณยางเหนียวในน้้ามันเบนซินจะสูงขึ้น 
  5. ความดันไอหรือจุดวาบไฟไม่เปลี่ยน (ขึ้นอยู่กับปริมาณความมากน้อยของน้้ามันหนักที่
ปะปน) 
  ผลิตภัณฑ์น้้ามันเบาปนอยู่ในผลิตภัณฑ์น้้ามันหนัก   อาการแสดงคือ 
  1. สีเปลี่ยนไป 
  2. ผลการทดสอบการกลั่น (จุดกลั่นต้นต่้าลง)  เช่น น้้ามนัเบนซินปนในน้้ามันดีเซลท้าให้จุด
กลั่นต้นของน้้ามันดีเซลต่้าลง 
  3. จุดวาบไฟต่้าลง  เช่น  ความเข้มข้นหนึ่งส่วนของน้้ามันเบนซินต่อร้อยส่วนของน้้ามันดีเซล
จะท้าให้จุดกลั่นต้นของน้้ามันดีเซลต่้าลง 50 องศาฟาเรนไฮท์  และจุดวาบไฟของน้้ามันดีเซลต่้าลง 12 องศาฟา
เรนไฮท์ 
  การแก้ไข  ขึ้นอยู่ชนิดของผลิตภัณฑ์  แบบของการปนและขีดจ้ากัดความมากน้อยของการปน  
สามารถแก้ไขโดยผสมใหม่หรือลดเกรด 
                  2.2  มีฝุ่น  ผง  สนิมและสิ่งสกปรกต่างๆในน  ามัน 
  สิ่งสกปรกต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปใดก็ตาม  อาจไปอุดตันไส้กรองหรือหัวฉีดของระบบน้้ามัน
เชื้อเพลิงเครื่องบินหรือยานยนต์ได้ 
  1. สนิม  มีคุณสมบัติไม่ละลายน้้า  มักจะเกิดจากท่อทางส่งและถังเก็บที่ไม่ได้ใช้นานๆหรือ
ภาชนะบรรจุ  200 ลิตร ที่ไม่ใช้ได้ 
  2. เส้นใยที่หลุดร่วง  เกิดมาจากไส้กรองที่เป็นกระดาษ  เศษผ้าฝ้ายหรือมาจากบรรยากาศ  
เส้นใยบางอย่างไม่สามารถตรวจพบด้วยตาได้  เว้นแต่จะใช้การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
  3. ดินหรือฝุ่น  อาจมาจากการล้างท่อด้วยน้้าเมื่อใช้น้้าสกปรก  ภาชนะบรรจุที่ไม่ได้ล้างอย่าง
ดี  การเติมน้้ามันที่ไม่มีเครื่องกรองหรือมีเครื่องกรองน้้ามันที่ไม่ดี (โดยเฉพาะถังน้้ามันเครื่องบิน) 
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                   ผลเสีย  ของการเสื่อมคุณภาพเนื่องจาก ฝุ่น  ผง สนิม 
  - ท้าให้น้้ามันหล่อลื่นและไขข้น เกิดการขัดถูชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และต้องการซ่อมบ้ารุง
เพ่ิมข้ึน   เกิดการอุดตันท่อทางเดินน้้ามันเชื้อเพลิง, หัวฉีดและไส้กรอง 
  การแก้ไข   ปล่อยให้น้้ามันนอนก้น   ให้ไหลผ่านหม้อกรอง/แยก หรือเครื่องกรองอย่างอ่ืน 
  ภาชนะท่ีใช้เก็บหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการขนส่ง  น้้ามันจะต้องรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ  เพราะ
ความสกปรกต่างจะสะสมพอกพูนในภาชนะและอุปกรณ์เหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆ  เช่น  ถังอาจเกิดสนิม  ผุกร่อน 
ฯลฯ  ด้วยเหตุเหล่านี้จึงมีข้อก้าหนดว่า  รถขนส่ง 
ภาชนะบรรจุน้้ามัน  ต้องล้างด้วยน้้ามันก่อนบรรจุใหม่เสมอ ฯลฯ 

2.3 มีน  าปนในน  ามัน 
ส่วนใหญ่ของน้้ามันที่ปรากฏอยู่ในน้้ามัน  เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้้ามันที่อยู่ใน 

บรรยากาศเหนือผิวน้้ามัน  ในภาชนะหรืออุปกรณ์ท่ีบรรจุน้้ามันส่วนใหญ่เป็นโลหะ  เมื่ออากาศเย็นลงไอน้้าจะ
รวมตัวเป็นหยดน้้าเกาะอยู่ตามผิวโลหะและตกลงไปอยู่ในน้้ามันในที่สุด 
  ไม่มีวิธีการป้องกันการเกิดน้้านี้โดยตรง   นอกจากหาทางลดจ้านวนการเกิดน้้า และน้้าที่เกิด
แล้ว โดยการติดตั้งลิ้นควบคุมความดันไอ (Pressure/VacuumVent)    ที่ฝาถัง  เพ่ือป้องกันมิให้อากาศถูกดูด
เข้าไปในถังมากเกินควร (อากาศนี้จะพาไอน้้าเข้าไปด้วย)  และพยายามถ่ายระบายน้้าออกจากถังอยู่บ่อยๆ เป็น
ต้น   การรักษาระดับน้้ามันในถังให้เต็มอยู่เสมอก็เป็นการลดการเกิดน้้าวิธีหนึ่ง (เป็นการลดช่องว่างของ
บรรยากาศภายในถัง) 
   

 ผลเสีย  ถ้ามีน้้าอยู่ในน้้ามันมีผลเสียอะไรบ้าง 
  1. ท้าให้ถังเป็นสนิม  ผุกร่อน  และอาจรั่วได้ในทีสุด 
  2. ถ้าหลุดลอดไปจนถึงเครื่องยนต์  จะท้าให้การท้างานของเครื่องยนต์ติดขัด  การเผาไหม้
หรือจุดระเบิดไม่ดี 
  3. น้้าเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งสกปรกทั้งหลาย  ซึ่งท้าให้น้้ามันเสียคุณภาพได้   โดยเฉพาะน้้ามัน
เครื่องบินไอพ่น  เช่น Jet A-1 และ JP-4 น้้ามันจะมีบทบาทส้าคัญคือ เป็นแหล่งที่อยู่ของแบคทีเรียจ้าพวกหนึ่ง
ซึ่งการด้ารงชีวิตของมันก่อให้เกิดปฏิกริยาเคมี  เปลี่ยนสารประกอบพวกซัลไฟด์  ซึ่งเป็นสารกัดกร่อนโลหะ
ต่างๆได้   การทดสอบความสะอาดก้นถังวิธีหนึ่งคือ  ตักตัวอย่างน้้ามันก้นถังไปท้าซัลไฟด์เทสโดยใช้วิธี 
Copper Corrosion และ  WSIM  test   เป็นต้น   แบคทีเรียชนิดนี้จะก่อตัวและด้ารงชีวิตอยู่ได้ดีมากในเขต
อากาศร้อนที่อุณภูมิระหว่าง  75 ฟ  ถึง 120 ฟ 
  4. เป็นตัวช่วยท้าให้เกิดไฟฟ้าสถิตในน้้ามัน 
 
          การทดสอบน  า  ในน้้ามันท้าได้ 2 วิธี 
          1. น้้าที่ปนน้้ามันในลักษณะน้้าอิสระ( Free Water ) สามารถตรวจหาได้โดยการใช้    Water  
Finding  Paper หรือน้้ายาทดสอบน้้า ( Water Finding Peste ) 
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         2. น้้าที่ปนกับน้้ามันในลักษณะน้้าละลาย ( Suspended Water ) สามารถตรวจหาได้โดย Shell 
Water Detector  หรือผงเคมี เช่น ผง Hydrokit 
  อาการแสดงของน้้ามันที่มีน้้าปน 
  1. การขุ่นขาวของน้้ามันและน้้ามันหล่อลื่น 
  2. การทดสอบหาน้้าโดยการกลั่น 
  3. การทดสอบหาตะกอนนอนก้นและน้้าโดยเครื่องมือทดสอบแรงเหวี่ยง 
  การแก้ไข  ให้น้้ามันไหลผ่านเครื่องกรองแยกน้้าและตะกอน 
                  2.4 การเสื่อมคุณภาพเนื่องจากเก็บน  ามันไว้นานเกินไป 
  การเสื่อมคุณภาพอาจจะเริ่มขึ้นหรือเร็วขึ้น เนื่องจากสภาพการเก็บรักษา  การเสื่อมคุณภาพ
ปกติจะไม่เป็นที่สังเกตุของเจ้าหน้าที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นั้นๆ   เนื่องจากการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจ
ไม่สามารถมองเห็นในเรื่องสีหรือลักษณะที่ปรากฎ ( เจ้าหน้าที่ประจ้ากองถังน้้ามัน  มักไม่ค่อยได้เห็นน้้ามัน
ภายในภาชนะบรรจุ ) 
  ผลเสีย ที่เกิดจากการเก็บน้้ามันไว้นานเกินไป  มีดังนี้ คือ 
  2.4.1 การระเหยหาย  น้้ามันส่วนที่เบาระเหยหนีไปเหลือแต่ส่วนที่หนักกว่า  น้้ามันที่เหลืออยู่
นี้มีคุณสมบัติในการระเหยช้าลง  ความดันไออาจลดลงจนถึงขนาดผิดจากคุณสมบัติเฉพาะ  เช่น ผลการ
ทดสอบของการกลั่นอาจคลาดเคลื่อน  จุดวาบไฟต่้าลงเล็กน้อย  เปอร์เซนต์ของสารเพิ่มคุณภาพต่างๆจะ
คลาดเคลื่อนไป 
  การระเหยหาย  หมายถึง  การสูญหายเนื่องจากการกลายเป็นไอของส่วนที่ระเหยได้ไว ( ส่วน
เบา ) เช่น น้้ามันเบนซิน  เบนซินอากาศยาน  เจ.พี 4  (เกณฑ์ระเหยหายน้้ามันเบนซินเท่ากับ 0.5, เกณฑ์
ระเหยหายน้้ามันดีเซล 0.25 )   อัตราการกลายเป็นไอจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเพ่ิม ( เป็นปัญหามาก
ในแถบอากาศร้อนหรือในช่วงเที่ยงวัน ) 
  ถังเก็บที่มีท่อระบายอากาศ  เมื่อการกลายเป็นไอมากขึ้นจากความร้อนจะเกิดความดัน ซึ่งท้า
ให้ไอน้้ามันหนีออกไปนอกถังผ่านทางระบายอากาศของถังท้าให้ไอน้้ามันสูญเสียไป   การลดอุณหภูมิ 
(โดยเฉพาะเวลากลางคืน ) ท้าให้ความดันภายในถังต่้าลงเกิดสูญญากาศ  เป็นเหตุให้อากาศภายนอก 
(ความชื้น) ถูกดูดเข้าไปในถังเก็บผ่านทางท่อระบายอากาศ 
  สิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสื่อมคุณภาพโดยการระเหยหาย คือ น้้ามันส่วนที่เบา 
 ( Light  Fraction ) ระเหยหนีไป  เหลือแต่สวนที่หนักกว่าน้้ามันที่เหลืออยู่นี้มีคุณสมบัติในการระเหยช้าลง
หรือความดันไออาจลดลงจนถึงขนาดผิดจากคุณลักษณะเฉพาะ   ผลของการทดสอบการกลั่น ( Distillation  
Test ) ก็อาจคลาดเคลื่อนจุดเดือดต้นสูงขึ้น   จุดวาบไฟจะต่้าลงเล็กน้อย  เปอร์เซนต์ของสารเพ่ิมคุณภาพ 
( Additive ) ต่างๆจะคลาดเคลื่อนไป 
   ผลเสีย คือ เครื่องติดยาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศหนาวหรือตอนเช้า   การแก้ไข 
ผสมน้้ามันที่เสื่อมคุณภาพผสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีหรือน้้ามันใหม่ตามอัตราส่วนที่ก้าหนดไว้ (โดยการ
ค้านวณ) ก่อนใช้โดยด่วน   
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  2.4.2 การเกิดยางเหนียว  มีสาเหตุมาจากการมีไฮโดรสารคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวและ
ออกซิเจนเป็นตัวท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี   เปน็กรรมวิธีของการท้าให้อณูของสารโอลีฟิน ( ซ่ึงเป็น
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อ่ิมตัว ) รวมตัวกันเข้าเกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีน้้าหนักอณูมากขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีท้าให้เกิดสารวัตถุเหนียวเป็นยาง  ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
        1 ไม่ละลายในน้้ามัน 
        2 ท้าให้กลายเป็นไอได้ยาก 
        3 ท้าให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
        4 ตกตะกอนอยู่ตามแหวนและลิ้นปิดเปิดต่างๆ 
        5 อุดตันหัวฉีดหรือทางเดินน้้ามันเชื้อเพลิง 
  หลังจากเกิดสารวัตถุยางเหนียวขึ้น จะตกตะกอนจับอยู่ตามผนังและก้นภาชนะบรรจุยากแก่
การเอาออก   การเติมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น(    ) 
ไม่สามารถป้องกันได้อย่างถาวร   การที่จะบอกได้ว่ามีการเกิดยางเหนียว คือ 
        1. สีน้้ามันเข็มข้ึน 
        2. เมื่อส่องดูจะเห็นเป็นฝ้าหรือหมอกมัว 
        3. ผลการทดสอบยางเหนียวสูง 
  การแก้ไข ผสมน้้ามันผลิตภัณฑ์เดียวกันที่มียางเหนียวต่้าในปริมาณที่สูงกว่ากับน้้ามันที่เสื่อม
คุณภาพมียางเหนียวสูงในปริมาณที่น้อยกว่า 
  หมายเหตุ   ยางเหนียวทีมีลักษณะเป็นไขมัน (เปียก) อาจเนื่องจากการปนของน้้ามันหล่อลื่น  
ดีเซลหรือน้้ามันที่หนักกว่า   การทดสอบยางเหนียวด้วยการใช้สารละลายล้างจะบอกให้ทราบว่า  ผลของการ
เกิดยางเหนียวนั้นเนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 

1. การปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์น้้ามันหนักชนิดอ่ืน  หรือ  
2. จากการเสื่อมคุณภาพโดยการเกิดออกซิเดชั่นในตัวน้้ามันเอง         

3.การแก้ไข                 
  การแก้ไข  หมายถึง ระเบียบปฏิบัติที่ด้าเนินการเพ่ือคืนคุณภาพหรือเปลี่ยนคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์น้้ามันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก้าหนดไว้ 
  3.1. การทดสอบคุณสมบัติ หน่วยทดสอบรับผิดชอบในการที่จะรับรองว่าผลิตภัณฑ์น้้ามันราย
ใดมีคุณสมบัติไม่ถูกตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก้าหนด  ถ้าการทดสอบบ่งว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม
คุณลักษณะ  เพ่ือ 
     3.1.1 ท้าการทดสอบซ้้าอีกครั้งหนึ่งกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามคุณลักษณะ 
เพ่ือรับรองผลการทดสอบ 
     3.1.2 แจ้งให้หน่วยงดการจ่ายผลิตภัณฑ์น้้ามันรายนั้นไว้ก่อน                  
     3.1.3 ตักตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์น้้ามันรายนั้นและท้าการทดสอบซ้้าอีก 
     3.1.4 ถ้าพบว่าผลิตภัณฑ์ยังแสดงว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะอยู่อีก  ต้องแจ้ง
ให้หน่วยเจ้าของน้้ามันทราบโดยเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดที่จะท้าได้ 
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     3.1.5 ส่งผลการทดสอบ (ตามแบบฟอร์ม ) ไปให้หน่วยทราบพร้อมด้วยข้อบกพร่องใน
การแก้ไขหรือจ้าหน่าย 
  3.2 ปัจจัยพิจารณาก่อนด้าเนินการแก้ไข ก่อนที่จะด้าเนินการแก้ไขผลิตภัณฑ์น้้ามันรายใด
จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยบางประการ คือ 
      3.2.1 สิ่งหรือแหล่งปะปนท้าให้เสื่อมคุณภาพ  
      3.2.2  ความมากน้อยของการปะปน หรือความมากน้อยในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามคุณ
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นที่แตกต่างไปจากคุณลักษณะเฉพาะที่ก้าหนดไว้ 
      3.2.3 หนทางที่จะน้าผลิตภัณฑ์นั้นไปใช้ได้ตามลักษณะที่เป็นอยู่นั้น 
โดยค้านึงถึง   
             ก. การวิเคราะห์ของหน่วยทดสอบครั้งสุดท้าย 
            ข. คุณลักษณะเฉพาะที่ก้าหนดไว้ในการจัดซื้อ 
            ค. เกณฑ์คุณสมบัติที่จ้ากัดการใช้ (ถ้ามี ) 
            ง. ปัจจัยการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้อง 
   3.2.4 หนทางที่จะเป็นไปได้ในการเอาออกหรือลบล้างผลเสียไม่พึงประสงค์ของการปะปนท้า
ให้เสื่อมคุณภาพนั้น  เพ่ือให้สามารถน้าผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้อย่างเดิม  หรือน้าไปใช้อย่างอ่ืน 
   3.2.5 สถานที่ ปริมาณและความต้องการใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นทั้งที่ยังไม่ได้และที่แก้ไข
แล้ว ณ ที่นั้นหรือที่อ่ืนและเกณฑ์ความสิ้นเปลืองของการใช้ที่เป็นไปได้ 
   3.2.6 เวลา แรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุที่จ้าเป็นส้าหรับการแก้ไขผลิตภัณฑ์นั้นซึ่งมี
อยู่และสามารถน้าไปใช้ได้ 
       3.3 กรรมวิธีและข้ันตอนการแก้ไข  แบ่งเป็น  10  วิธี  คือ 
        3.3.1 การพิสูจน์ทราบ มักจะเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุภาชนะซ่ึงมีเครื่่องหมายลบหรืออ่าน
ไม่ออก  ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุถัง 200 ลิตร ที่ได้รับเข้ายังมาลานกองถังมักจะมีเครื่องหมายที่ลบเลือนอ่านไม่
ออกเป็นอันมาก 
    3.3.2 การลดเกรด  การใช้ผลิตภัณฑ์ส้าหรับงานที่มีความวิกฤตน้อยกว่า เช่น 
   ก. การน้าเอาเบนซินอากาศยานไปใช้เป็นเบนซินยานยนต์เกรดสูง 
   ข. เชื้อเพลิงไอพ่น ลดเกรดไปใช้เฉพาะฉุกเฉินเท่านั้น 
      -เจพี 8 ใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยความอัด 
   ค. เบนซินยานยนต์ 
      -เบนซินยานยนต์พิเศษ ลดเกรดใช้เป็นเกรดธรรมดา 
      -ข้อเสนอแนะต่างๆ หลายทางโดยถือเกณฑ์ตามจ้านวนยางเหนียว 
                     ที่มีอยู่  
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                             ง. น้้ามันก๊าด 
       -ถ้าหากคุณสมบัติเสียเพียงเล็กน้อยอาจใช้แทนน้้ามันดีเซล ได้ 
                  หรือใช้ส้าหรับความมุ่งหมายอ่ืนๆ นอกจากการใช้แสงสว่าง 
        -อาจใช้ล้างชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น 
   จ. เชื้อเพลิงดีเซลส้าหรับเรือ( หมุนเร็ว ) อาจไม่ใช้กับเรือ อาจน้าไปใช้กับเครื่องดีเซล
หมุนช้า หรือใช้เป็นน้้ามันเตาบนบก 
     3.3.3 การผสม  หมายถึงการน้าเอาผลิตภัณฑ์น้้ามันที่คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณลักษณะ
เฉพาะที่ก้าหนดไปผสมกับผลิตภัฑ์ท่ีมีคุณภาพดีจ้านวนหนึ่งตามส่วนที่จะท้าให้น้้ามันที่เกิดจาการผสมนั้น
เหมาะสมแก่การน้าไปใช้ ( ดังตัวอย่างสูตรการค้านวณ ) 
       3.3.4 การกรอง 
            ก. ฝุ่นผงที่เป็นของแข็งส่วนมากสามารถเอาออกจากน้้ามันโดยการกรองที่จะน้าเอา
ฝ้ามัวอันเกิดจากการเสื่อมคุณภาพของสารตะกั่วออกนั้นต้องใช้เครื่องกรองแบบพิเศษ 
            ข. ฝุ่นผงที่เป็นของแข็งอาจท้าให้ออกไปจากน้้ามันโดยการใช้ถังเก็บน้้ามันปล่อยให้
ฝุ่นผงเหล่านั้นตกตะกอนนอนก้นถังส้าหรับน้้ามันที่เป็นจ้านวนมากหรือน้้ามันที่บรรจุภาชนะ 
( ถัง 200 ) เป็นจ้านวนมากหลายถัง 
             ค. ฝุ่นผงหยาบจะเอาออกไปจากน้้ามันเชื้อเพลิงที่ไหลไปตามท่อทางส่งกับตะแกรง
กรองตามท่อทาง 
             ง. ฝุ่นผงละเอียดเอาออกได้โดยใช้เครื่องกรอง/แยก 
                        จ. เครื่องกรองรีบด่วนในสนาม  เช่น  ตะแกรงละเอียดหรือหนังชามัวร์ก็ได้ 
       3.3.5 การแยก  เครื่องกรอง/แยก สามารถสกัดน้้าอิสระจากน้้ามันได้ 
       3.3.6 การให้นอนก้น ฝุ่นผงหยาบๆของสนิม เม็ดทราย ฯลฯ  จะตกลงไปในก้นถังเม่ือ
ปล่อยน้้ามันไว้ในถังเก็บโดยไม่รบกวนใดๆ ในระยะเวลาพอควร 
              ก. 1/2 ชม. ต่อความลึก 1 ฟุตของน้้ามันเบนซินในถังเก็บ 
              ข. 2 ชม. ต่อความลึก 1 ฟุตของเชื้อเพลิงไอพ่น เจพี 4     
              ค. 3  ชม. ต่อความลึก 1 ฟุตของเชื้อเพลิงไอพ่น เจพี 1 
              ง. อย่างน้อย 24 ชม. ส้าหรับผลิตภัณฑ์น้้ามันหนัก เช่น น้้ามันเตา เป็นต้น 
  น้้ามันอิสระจะตกตะกอนนอนก้นถังส้าหรับน้้ามันเบาส่วนมากเม่ือปล่อยไว้ 
ในถังไม่รบกวนเป็นระยะเวลา 24 ชม.  น้้าที่มีมากเกินไปและสารตกตะกอนอ่ืนๆมักจะแยกออกจากน้้ามันได้  
โดยการปล่อยให้นอนก้นถังเป็นระยะเวลาพอสมควรและติดตามโดยการสูบน้้า  เครื่องกรอง/แยก  การอุ่น
ผลิตภัณฑ์หนัก หรือการท้าฟองอากาศช่วยสลายน้้าที่แยกในน้้ามันเพื่อให้น้้าตกลงนอนก้นถังได้ 
      3.3.7 การท้าให้ระเหย  หมายถึงการท้าความร้อนให้น้้าระเหยออกไปจากน้้ามันโดยการ
อุ่นผลิตภัณฑ์หนัก 
      3.3.8 การเติมสารป้องกัน  หมายถึงการเพิ่มตัวยาป้องกันการเป็นน้้าแข็งลงไป,  ตัวยากัน
การผสมกับออกซิเจนและ/หรอืกันการกัดกร่อน  และตัวเพ่ิมคุณภาพอ่ืนๆลงไปในน้้ามันเชื้อเพลิง  ตามธรรมดา
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การเติมสารเหล่านี้จะกระท้า  ณ โรงงานผลิต    ถ้าหากมีเครื่องมือหรือความจ้าเป็นเร่งด่วนส้าหรับ
ผลิตภัณฑ์นั้น  ก็อาจจะเติมสารป้องกันต่างๆได้ 
  เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น  จุดส้าคัญคือ การไม่ถือว่าชื่อผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งส้าคัญอะไร  
ถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณบัติครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะหรือตามเกณฑ์จ้ากัดใช้ส้าหรับผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งก็อาจใช้เป็นผลิตภัณฑ์นั้นได้โดยไม่ค้านึงถึงว่าตอนที่จัดซื้อเป็นผลิตภัณฑ์อะไร 
       3.3.9 การเสนอแนะ 
           ก. เมื่อให้ข้อเสนอแนะในการผสมไม่ว่าเป็นแบบใดก็ตาม  จะต้องบ่งให้ทราบส่วนหลัก
ของผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพและส่วนผลิตภัณฑ์ที่จะผสมนั้นโดยชัดเจน 
           ข. การเสนอแนะเพ่ือการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้้ามันที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณ
ลักษณะเฉพาะ ได้แก่ 
         - การรายงานส่งน้้ามันเสื่อมคุณภาพไปยังแหล่งรวบรวมทรัพย์ 
                                       สินจ้าหน่าย ซึ่งจะต้องเก่ียวกับการเอาน้้ามันนั้นบรรจุถัง 
                                       200 ลิตร ชนิดไม่ใช่ถังที่ซ่อมได้เพื่อใช้   
                                - ใช้เป็นน้้ามันราดถนนเพ่ือกันฝน ( ขึ้นอยู่กับชนิดน้้ามัน)  
                      - มอบให้หน่วยดับเพลิงใช้ในการสาธิตการดับเพลิง 
              - ลดเกรด   (ต้องการรายงานการทดสอบ 2 รายงาน รายงาน 
                                             หนึ่งส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ   อีกรายงานหนึ่ง 
                                             ส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่จะน้าไปใช้แทน) 
               - การผสม ( ต้องรายงานการทดสอบ 3 รายงาน รายงานหนึ่ง 
                                              ผลิตภัณฑ์น้้ามันเสื่อมคุณภาพ  รายงานที่สองส้าหรับน้้ามัน 
                                              ที่จะน้ามาผสม  และรายงานที่สามส้าหรับน้้ามันที่เสนอให้ 
                                              เมื่อผสมแล้ว      
                3.4 สูตรการค้านวณอย่างง่าย             
      3.4.1 กราฟ 
                  ก. สถานการณ์น้้ามันเชื้อเพลิงดีเซลมีจุดวาบไฟต่้ากว่าก้าหนด 
                  ข. ปัญหาให้หาเปอร์เซนต์ของน้้ามันดี ที่จะผสมกับน้้ามันเสื่อมคุณภาพ  เพ่ือให้
คุณสมบัติตามเกณฑ์จ้ากัดในการใช้ที่ต้องการ 
                - น้้ามันดีเซลเสื่อมคุณภาพมีจุดวาบไฟ                  122 ฟ 
                - น้้ามันดีเซลคุณสมบัติดีที่จะผสมมีจุดวาบไฟ          154 ฟ 
                - เกณฑ์จ้ากัดการใช้ต้องการจุดวาบไฟ                   140 ฟ 
จากกราฟควรผสมตามเกณฑ์ ดังนี้ 
         น้้ามันดีเซลคุณสมบัติดีที่จะน้ามาผสม          60 % โดยประมาณ 
         น้้ามันดีเซลเสื่อมคุณภาพ                             40 % โดยประมาณ  
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                       3.4.2 การค้านวณโดยกากะบาด 
                ก. สถานการณ์เบนซินยานยนต์มียางเหนียวสูง 
                ข. ปัญหาใช้หาเปอร์เซนต์น้้ามันเบนซินดีที่จะน้ามาผสมกับน้้ามันเบนซินเสื่อม
คุณภาพมียางเหนียวสูง เพ่ือให้น้้ามันมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จ้ากัดเหมาะสมแก่การใช้งาน 
            - น้้ามนัเบนซินเสื่อมมียางเหนียวสูง  16 มิลลิกรัม/100มล. 
                        - น้้ามันเบนซิลดีมียางเหนียว           2 มิลลิกรัม/100มล.  
                      - เกณฑ์จ้ากัดการใช้มียางเหนียวได้   7 มิลลิกรัม/100มล. 
           ส่วนผสม              
    16 ส่วน  5 ส่วน        น้้ามันเบนซิน (เสื่อมคุณภาพ)   4 ส่วน 
 
                    7 
 
    2 ส่วน  9 ส่วน        น้้ามันเบนซิน (คุณภาพดี )     10 ส่วน 
           ส่วนผสมที่ได้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ต้องการ 
      3.4.3 ใช้การค้านวณด้วยวิธีพีชคณิต 
              ก. สถานการณ์ น้้ามันเตา มีกากตะกอนสูงเกินก้าหนด 
              ข. ปัญหา น้้ามันเตา 0.8 B.S.W  จ้านวน 20 M.BLIS  จะต้องใช้น้้ามันเตา 0.2  
B.S.W    จ้านวนเท่าใดเพ่ือผสมกับน้้ามันนี้ให้ได้น้้ามันเตา 0.4 B.S.W 
                       ค. น้้ามันเตา 0.8 B.S.W.  คูณ 20 M.BLIS บวกน้้ามันเตา 0.2 B.S.W. คูณ จ้านวน
ปริมาตรที่ต้องการทราบ (หน่วย M.BLIS )   
   (20) (80)   +   X (0.2)    =   ( 20  +  X )  (0.4) 
                  16    +   0.2 X      =     8   +   0.4 X 
      8         =    0.2 X 
     40         =     X            
  ดังนั้นต้องผสมน้้ามันเบนซินคุณภาพดีจ้านวน  40 M.BLIS  กับน้้ามันเบนซินเสื่อมคุณภาพ  
20 M.BLIS เพ่ือจะได้น้้ามันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีต้องการ หรือผสมตามอัตราส่วน   2 ต่อ 1 ( น้้ามันดี ต่อ 
น้้ามันเสื่อม )     

    3.5  การกรองน้้ามันอากาศยาน ( API 1581 )  
  API 1581 คือมาตราฐานควบคุมอุปกรณ์เครื่องกรองน้้ามันอากาศยาน  โดยสถาบัน
ปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกา หมายเลข 1581 
  API = American Petroleum Institute 
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                    หลักการส าคัญ  ต้องการน้้ามันอากาศยานที่ผ่านอุปกรณ์กรองตามมาตรฐาน 
 API 1581 ให้ได้ผลดังนี้ 
1. มีผง ( Dirts )  ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/น้้ามัน 1  ยูเอสแกลลอน 
   ( 0.26   มิลลิกรัม/น้้ามัน 1  ลิตร ) 
2. มีน้้า ( Free water ) ไม่เกิน 15 PPM ( ส่วนในล้านส่วน ) คือมีน้้าไม่เกิน 15 ส่วนในน้้า      
   มัน  1 ล้านส่วน 
3. มีเส้นใย ( Media Migration ) ไม่เกิน 40 เส้นใย/น้้ามัน1 ยูเอสแกลลอน( 10 เส้น/น้้ามัน 1 ลิตร ) 
4. ความดันแตกต่างระหว่างทางเข้า-ทางออก ของอุปกรณ์กรองเมื่อไส้กรองใหม่ไม่เกิน 10 
   PSI ( ปอนด์/ตารางนิ้ว ) 
5. ไส้กรอง ทนแรงดันที่ความดันแตกต่างสูงสุด   75 PSI ( ปอนด์/ตารางนิ้ว ) 
API 1581จะถูกปรับปรุงทุก  5 ป ี
API 1581ปัจจุบันเป็นฉบับท่ี 3 ( Third Edition ) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532)  
API 1581 แบ่งเป็น 2 กรุ๊ป  + 3 คล๊าส 
  การแบ่งกรุ๊ป    2 กรุ๊ป 
GROUP I  ทดสอบโดยไม่มีสารเพ่ิมคุณภาพ 
GROUP II ทดสอบโดยมีสารเพ่ิมคุณภาพ 
  การแบ่งคล๊าส   3 คล๊าส 
CLASS A      - ใช้กรอง ที่คลังใหญ่ ( Main Terminal ) 
          - ทดสอบ ผง อัตรา 15 กรัม/ยูเอสแกลลอนต่อนาที 
                         ( เติมผง 15 กรัม ในน้้ามัน 1 ยูเอสแกลลอน   ต่อ 1 นาที ) 
          - ทดสอบน้้า อัตราดังนี้ 
0.01% V/V=   60 นาที ( เติมน้้า 0.01 ลิตร ต่อน้้ามัน 100 ลิตร ในเวลา 60 นาที )   
3.00% V/V=   30 นาที ( เติมน้้า 3.00 ลิตร ต่อน้้ามัน 100 ลิตร ในเวลา 30 นาที ) 
10.0% V/V=   10 นาที ( เติมน้้า 10.0 ลิตร ต่อน้้ามัน 100 ลิตร ในเวลา 10 นาที ) 
CLASS B      - ใช้กรอง ที่คลังสนามบิน ( Airport Depot ) 
                      - ทดสอบผง อัตรา 10 กรัม/ยูเอสแกลลอนต่อนาที 
                     - ทดสอบน้้า อัตรา ดังนี้ 
                     0.01% V/V =  60 นาท ี
                     3.00% V/V =  30 นาท ี
 CLASS C       -ใช้กรอง รถที่เติม ( Aviation Refueling Unit ) 
                        - ทดสอบผง อัตรา 5 กรัม/ ยูเอสแกลลอนต่อนาที   
                        - ทดสอบน้้า อัตราดังนี้ 
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                       0.01% V/V =  60 นาท ี
                       0.50% V/V =  30 นาที  
  จุดที่ต้องใช้อุปกรณ์กรองน้้ามันอากาศยาน ดังนี้คือ 
  1. จากโรงกลั่น  จ่าย รถยนต์, รถไฟ 
  2. จากคลังใหญ่  จ่าย รถยนต์, รถไฟ 
                   3. ที่คลังสนามบิน รับ จากทุกประเภทการขนส่ง 
  4. จากคลังสนามบิน จ่าย รถเติม, ท่อ/หลุมเติม 
  5. ที่รถเติม  เติม เข้าเครื่องบิน 
อุปกรณ์กรองน  ามันอากาศยาน                    
  อุปกรณ์กรองเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมคุณภาพน้้ามันอากาศยาน  ซึ่งในระบบกรองน้้ามัน
อากาศยานนั้น  การใช้อุปกรณ์กรองได้ถูกก้าหนดไว้ด้วยมาตราฐาน API 1581  
( ปัจจุบัน API 1581  ได้ถูกปรับปรุงไปจนถึง Third  Edition  แล้ว  ซึ่งประกาศใช้เมื่อ MAY  1989 ) 
ชนิดของอุปกรณ์กรอง           
  ในระบบน้้ามันอากาศยานอุปกรณ์กรองมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิด  ซึ่งแต่ละชนิดก็
ท้างานแตกต่างกันออกไป ซึ่งต่อไปนี้จะกล่าวถึงชนิดที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไปและจ้าเป็นต้องใช้ 
  1. FILTER/WATER SEPERATOR  ( F/WS )  
  เป็นอุปกรณ์กรองแบบ Two Stage คือ Stage ที่ 1 (coalescer element)  จะท้าหน้าที่
กรองผงและท้าให้น้้ารวมตัวกันเป็นหยดใหญ่ๆ  ตกลงสู่จุดต่้าสุดของหม้อกรองส่วนน้้าที่เป็นฝอยละอองเล็กๆจะ
ไปถูกแยกออกจากน้้ามันอีกครั่งที่ Stage ที่ 2  (seperatorelement) 
  2. MICRO FILTERS 
  เป็นอุปกรณ์กรองแบบ Single Stage คือ มีการกรองชั้นเดียว ซึ่งไส้กรองแบบนี้ได้ถูก
ออกแบบมาเพ่ือให้ใช้กับน้้ามันเบนซินอากาศยาน 
  3. GAUZE FILTER หรือ STRAINER 
  อุปกรณ์กรองแบบนี้มีลักษณะคล้ายๆกับมุ้งลวด จุดประสงค์ของอุปกรณ์กรองแบบนี้ คือ 
กรองสิ่งสกปรกใหญ่ๆ  เช่น เศษโลหะ  ส่วนมากใช้ติดตามท่อทางก่อนเข้าเครื่องสูบ  จึงไส้กรองแบบนี้อีกอย่าง
ว่า Line strainer  นอกจากนี้ที่อุปกรณ์เติมคือ Nozzle  ยังมีอุปกรณ์กรองแบบนี้อยู่ด้วย  และก็เรียกอุปกรณ์
กรองแบบนี้อีกอย่างว่า Hose end filter 
                  นอกจากนี้อุปกรณ์น้้ามันอากาศยานยังมีอีกหลายชนิด  เช่น Prefilter, Cray Treater,  
Dehydrater,FilterMoniterฯลฯซึ่งเป็นอุปกรณท่ีสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ช่วยอุปกรณ์                                       
กรองแบบ Filter water seperater ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น      
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	Potential Gum คือยางเหนียวที่เกิดจากสารไฮโดรคาร์บอนชนิดเช่นเดียวกับ Existent Gum แต่การทดสอบยางเหนียวที่เกิดขึ้นนี้โดยใช้ออกซิเจนเป็นตัวเร่งให้เกิดยางเหนียว เมื่อยางเหนียวเกิดขึ้นจากการเร่งให้เกิดนี้เอามาชั่งคำนวณปริมาณที่เกิดขึ้น ปริมาณยางเหนียวนี้จ...
	๕.๑๑ สารกำมะถันมาร์แคบเทน (Maecaptan Sulfur)
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	๕.๑๒ ปริมาณโอลีฟิน (Olefin Content)
	เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวสามารถจับออกซิเจนได้แล้วเกิดเป็นยางเหนียวทำให้น้ำมันไม่คงทรต่อการเก็บรักษาและไม่ปลอดภัยในการใช้
	๕.๑๓ วัตถุปนเปื้อน (Particulate Contaminant)
	เป็นสารทดสอบหาปริมาณสาร เช่น ของแข็งหรือวัตถุปนจากภายนอกปนอยู่ในน้ำมันไอพ่นโดยผ่านน้ำมันปนนี้ลงบนแผ่นกรองชนิดพิเศษแล้วคำนวณหาปริมาณที่ไม่สามารถผ่านแผ่นกรอง ปริมาณที่คำนวณคือ ปริมาณที่เรียกว่า วัตถุปนเปื้อน (Particulate Contaminant)
	๕.๑๔ ความดันไอ (Reid Vapour Pressure, RVP)
	น้ำมันไอพ่นชนิด Jet B หรือ JP – ๔ มีการกำหนดความดันไอน้ำมันแตกต่างกันไปจากชนิด Jet A-๑ หรือ JP – ๑
	การทดสอบความดันไอน้ำมัน หมายถึง การวัดความสามารถในการระเหยน้ำมัน น้ำมันไอพ่นประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด มีตั้งแต่ชนิดเบาจนถึงชนิดค่อนข้างหนัก ชนิดเบามีจุดเดือดต่ำระเหยได้ดีกว่า แต่ความสามารถในการระเหยนี้จะเป็นอันตรายต่อการใช้ในเครื่องยนต์และการเก็บ...
	๕.๑๕ Santolene
	คือ สารเคมีทำหน้าที่ป้องกันการรวมตัวระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัวอันทำให้เกิดคราบยางเหนียว
	๕.๑๖ ดัชนีการเกิดเขม่าและควัน (Smoke Volatility Index, SVI)
	เขม่าและควันเป็นสิ่งที่เครื่องยนต์ในเครื่องบินไอพ่นไม่ต้องการ จึงกำหนดการทดสอบอีกอันหนึ่งเพื่อจำกัดปริมาณเขม่าและควันโดยใช้ค่า Smoke Point (จุดเริ่มเป็นควัน) กับปริมาตรจากการทดสอบการกลั่น ณ อุณหภูมิ ๔๐๐ ºฟ (๒๐๔.๔ ºซ) นำค่าทั้งสองไปคำนวณหาค่า SVI ตาม...
	๕.๑๗ กำมะถัน (Sulfur)
	สารประกอบกำมะถันเมื่อเกิดการสันดาปจะเกิดเป็นอ๊อกไซด์ เมื่อถูกกับความชื้นหรือไอน้ำจะกลายเป็นกรดกำมะถันไป กรดกำมะถันนี้จะกัดกร่อนส่วนที่เป็นโลหะและทำให้ชิ้นส่วนได้รับความเสียหายดังนั้นจึงต้องกำหนดปริมาณที่พอเหมาะไม่เกิน ๐.๒ %
	๕.๑๘ ความคงตัวเมื่อถูกความร้อน (Thermal Stability)
	น้ำมันไอพ่นเมื่อถูกความร้อนมักจะเกิดพวก Resinos หรือ Gum ทำให้เกิดการอุดตันตามทางเดินน้ำมันจึงได้กำหนดวิธีการทดสอบว่าน้ำมันจะอยู่ตัวเพียงไรโดยใช้เครื่องมือทดสอบเรียกว่า SATM-CRC Fuel Coker ในการทดสอบนี้น้ำมันจะอยู่ในสภาพและมีความร้อนคล้ายคลึงกับสภาพ...
	๕.๑๙ ปฏิกิริยาการรวมตัวกับน้ำ (Water Reaction)
	การทดสอบหาสารละลายที่พร้อมรวมตัวกับน้ำ Water Miscible Component ในน้ำมันไอพ่น และสารนี้มีผลทำให้เกิดฝ้าและในระหว่างชั้นน้ำมันกับน้ำการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาการปนเปื้อน (Contamination)
	๕.๒๐ ดัชนีการแยกตัวน้ำออกจากน้ำมัน (Water Separometer Index Modified, WSIM)
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