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ไบโอดีเซลมีดีอยางไรและแบบไหนที่เหมาะกับ
เคร�่องยนตของคุณ
นํ้ามันไบโอดีเซลเปนกระแสกันทัว่ โลกมานาน
หลายทศวรรษและยังคงมีแนวโนมสดใสใน
การนํามาใชเปนเชือ้ เพลิงในวงการการขนสง
เกษตรกรรม ไปจนถึงการกอสราง ทราบหร�อ
ไมวา ทําไมใครๆ จึงหันมาใชกนั มีนํ้ามันแบบ
ไหนบาง และจะเลือกใชแบบไหนดี มาทําความ
รูจักใหมากข�้นและลองพ�จารณากันเลย
นํ้ามันไบโอดีเซลคืออะไร
เชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพ
(Bio) เชน นํ้ามันจากพ�ชหร�อไขมันสัตว
โดยนํามาผานกระบวนการทางเคมี เพ�่อ
ให มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล เ คี ย งและนํา มาใช กั บ
เคร�่องยนตดีเซล (Diesel) แทนนํ้ามันดีเซล
ซึ่งเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลหร�อปโตรเลียมที่
กําลังจะหมดไป
ทําไมจึงควรใชนํ้ามันไบโอดีเซล
1. มี ร าคาถู ก กว า นํ้า มั น ดี เ ซลธรรมดา
จึงชวยลดตนทุนในการผลิตและการขนสง
2. เปนพลังงานที่สะอาด เพราะสามารถยอยสลายไดตามกระบวนการทาง
ชีวภาพในธรรมชาติและลดมลพ�ษในอากาศที่เกิดจากการเผาไหมของ
เคร�่องยนต โดยพบวาลดควันดําได และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดวย
3. ชวยเพ�่มสมรรถนะใหกับเคร�่องยนต โดยเพ�่มประสิทธิภาพการเผาไหม
เนื่องจากไบโอดีเซลมีออกซิเจนเปนสวนประกอบที่ชวยใหการเผาไหม ใน
กระบอกสูบเปนไปโดยสมบูรณมากข�้น นอกจากนี้ยังชวยเพ�่มดัชนีการ
หลอลื่นใหกับนํ้ามันได
4. ผูผลิตรถหลายยี่หอ ใหการรับรองการใชนํ้ามันดีไบโอเซล ในหลายๆ รุน
เชน* โตโยตา, เชฟโรเลต, เมอรเซเดส-เบนซ, ฟอรด, มิตซูบิชิ, นิสสัน,
ยูดี ทรัคส, ฟ�โซ, ฮีโน, อิซูซุ, สแกนเนีย, วอลโว ทรัค
*ที่มา กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เกรดนํ้ามันไบโอดีเซล
ไบโอดีเซลทีใ่ ชกบั ยานพาหนะนัน้ เปนนํ้ามันประเภทเมทิลเอสเทอรทผี่ ลิตจากนํา้ มัน
พ�ชหร�อไขมันสัตว (สวนใหญในไทยใชนํ้ามันปาลม) โดยนํามาผานกระบวนการ
ทําปฏิกิร�ยากับแอลกอฮอลที่เร�ยกวา ทรานสเอสเทอร�ฟเคชัน เพ�่อให ไดกรด
ไขมัน ซึ่งเปนไบโอดีเซลบร�สุทธิ์ (B100) แตไมอาจนํามาใชกับเคร�่องยนตดีเซล
โดยตรงในไทยได เพราะตองใชกบั เคร�อ่ งยนตทถี่ กู ผลิตข�น้ มาเพ�อ่ ใชกบั ไบโอดีเซล
โดยเฉพาะ ซึง่ ในไทยยังไมมี ดวยเหตุนี้ นํ้ามันไบโอดีเซลทีใ่ ชกนั จึงตองมีการผสม
B100 กับนํ้ามันดีเซล โดยปจจ�บนั มีหลายสูตร ซึง่ มีชอื่ ข�น้ ตนวา B แลวตามดวย
ตัวเลข หมายถึงรอยละของการผสมนํ้ามันไบโอดีเซลกับนํ้ามันดีเซล เชน B10
หมายถึงมีนํ้ามันไบโอดีเซลประมาณ 10% และมีนํ้ามันดีเซลประมาณ 90%
นอกจากนีย้ งั แบงยอยเปนเกรดธรรมดาและพร�เมียม โดยมีสงิ� ทีแ่ ตกตางกันคือ
เกรดพร�เมียมมีสารเติมแตงเพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพใหกับเคร�่องยนต
สูตรไบโอดีเซลที่เปนมาตรฐานสําหรับยานพาหนะมีดังนี้
B7
นํ้ามันไบโอดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่มีสัดสวนนํ้ามันไบโอดีเซลที่ 6.6-7% แต
เนือ่ งจากรัฐบาลตองการลดการใช B7 และสนับสนุนใหใชนํ้ามันไบโอดีเซลคุณภาพ
ใกลเคียงที่ผลิตจากนํ้ามันปาลมเพ�่อสนับสนุนการผลิตและราคานํ้ามันปาลม
จึงประกาศให B10 เปนเกรดนํ้ามันมาตรฐานแทน ทัง้ นีจ้ ะยังใหวางจําหนายเพ�ยง
เฉพาะ B7 พร�เมียมตอไปอีกเพ�ยงระยะหนึง่ เทานัน้ โดยทัว่ ไป B7 เหมาะสําหรับ
รถเกาและรถยุโรป เชน เปอรโยต วอลโว เมอรเซเดส-เบนซ บีเอ็มดับเบิล� ยู ออดี้
B10
นํ้ามันไบโอดีเซลเกรดนี้ถูกผลิตจากนํ้ามันปาลม และรัฐบาลใหประกาศใหเปน
เกรดนํ้ามันมาตรฐานแทนที่ B7 ตั้งแต 1 มกราคม 2563 โดยเหมาะกับรถ
เคร�่องยนตดีเซลทั่วไป แตเนื่องจากมีสวนผสมไบโอดีเซลเพ�ยงแค 10% จึงมี
คุณสมบัตบิ างประการทีอ่ าจกอปญหากับเคร�อ่ งยนตในระยะยาวได ทําใหควร
เลือกใช B10 พร�เมียมทีม่ ใี สสารเพ�ม่ คุณภาพเพ�อ่ ทําความสะอาดหัวฉีด ปองกัน
.com/th/motorist /produc่tมs-and-serเติ
vices/caltex-bม10.html
หัวฉีดอุดตัน ปองกันการเกิดฟอง และปองกันการเกิดสนิม hอt ps:/ w าw.caltexนเพ�
https://www.caltex.com/th/motorists/products-and-services/caltex-b10.html
เกี่ยวกับนํ้ามัน B10 ที่ไดรับการเพ�่มประสิทธิภาพ
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B20
B20 จัดเปนนํ้ามันไบโอดีเซลหมุนเร็วที่มีสัดสวนนํ้ามันไบโอดีเซลที่ 19-20%
ซึ่งเหมาะกับรถบรรทุกขนาดใหญ รถโดยสารขนาดใหญ (เชน รถโดยสารของ
ขสมก.) รถกระบะบางรุนบางยี่หอ แตมีขอควรระวังคือ
1. ผู ใชรถจําเปนตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตรถ เนื่องจาก B20 มี
ผลกระทบที่ทําใหตองดูแลรักษารถอยางเครงครัด เชน สําหรับรถบรรทุก
บางคายรถ เมื่อเปลี่ยนมาใช B20 ตองเปลี่ยนไสกรองเชื้อเพลิงตามระยะที่
กําหนด 3 ครั้ง หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไสกรองตามกําหนดปกติ
https://www.caltex.com/th/motorists/products-and-services/caltex-b20.html
2.
ผูใชรถตองหมั่นตรวจดูไสกรองนํ้าที่อาจเกิดการอุดตัน และนํ้ามันเคร�่องที่
http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/TH/685TH_0001.pdf
อาจเสื่อมสภาพเร็ว รวมทั้งหมั่นตรวจดูการรั่วซึมในระบบเชื้อเพลิงดวย
อานเพ�่มเติมเกี่ยวกับนํ้ามัน B20 และคําแนะนําในการใชงาน
ดูรายชื่อยี่หอและรุนรถทั้งหมดที่ใชนํ้ามันไบโอดีเซล B10 และ B20 ได
นํ้ามันไบโอดีเซลที่ใชกับเคร�่องยนตดีเซลหมุนเร็วไดจะตองเปนนํ้ามันไบโอดีเซล
ทีผ่ า นขบวนการกลัน่ ใหบร�สทุ ธิเ์ พ�อ่ เอาสิง� ปนเปอ นทีเ่ ปนอันตรายตอเคร�อ่ งยนต
ออก เชน กลีเซอร�นและนํ้า อยางไรก็ดีนํ้ามันไบโอดีเซลก็มีขอเสียบางประการ
ที่ตองเขาใจเวลาใชงาน เชน อายุการเก็บของนํ้ามันจะสั้นลง มีโอกาสเกิดสนิม
ในระบบมากกวา ไสกรองนํ้ามันเชือ้ เพลิงมีโอกาสตันไวกวา อายุนํ้ามันเคร�อ่ งจะ
สั้นกวาโดยเฉพาะถามีนํ้ามันไบโอดีเซลไปปนในระบบของเคร�่องยนต สิ�งตางๆ
เหลานี้สามารถแก ไขไดโดยการเติมสารเพ�่มคุณภาพสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิง
เชน Techron เขาไป เพ�อ่ ใหเคร�อ่ งยนตยงั สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

นํ้ามันเคร�่องกับเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
สํา หรั บ การเลื อ กนํ้า มั น เคร�่ อ งสํา หรั บ
เคร�่ อ งยนต ที่ ใ ช เ ชื้ อ เพลิ ง ไบโอดี เ ซลที่ มี
สวนผสมของนํ้ามันปาลมสูงอยาง B20
หร�อ B10 ในเบื้องตนบร�ษัทรถสวนมาก
จะแนะนํา ให เ ปลี่ ย นถ า ยเร็ ว กว า ปกติ
เช น เดิ ม เคยเปลี่ ย นถ า ยนํ้า มั น เคร�่ อ ง
ทุกๆ 20,000 ก.ม. ถาใช B20 แนะนําให
เปลี่ยนถายนํ้ามันเคร�่องเร็วข�้นเปนทุกๆ
10,000 ก.ม. เพราะนํ้ามันเคร�่องมีโอกาส
ในการเสือ่ มสภาพสูงกวา อยางไรก็ดถี า มี
การนํานํ้ามันเคร�่องที่ใชแลวมาว�เคราะห
ประกอบดวย ก็จะชวยกําหนดระยะเวลาใน
การเปลี่ยนถายที่เหมาะสมมากข�้น
นอกจากนี้ก็ควรเลือกใชนํ้ามันเคร�่องที่มี
การรับรองวาสามารถใชกบั เชือ้ เพลิงไบโอดีเซลได โดยดูไดจากเอกสาร PDS
(Product Data Sheet) ซึง่ นํ้ามันเคร�อ่ งทีเ่ หมาะสมกับไบโอดีเซลควรมีสารเพ�ม่
คุณภาพประเภท สารตานทานการเกิดปฏิกริ ย� าออกซิเดชัน่ (Antioxidation)
เพ�่อยับยั้งการเสื่อมสภาพของนํ้ามันและสารยอยเขมาเพ�่อไมใหนํ้ามันเคร�่อง
รวมตัวกับเขมาจนหนืดเปนโคลน รวมทัง้ มีสารปองกันการเกิดสนิม เพ�อ่ ปองกัน
การสึกหรอของเคร�อ่ งยนต ซึง่ สารเพ�ม่ คุณภาพทีเ่ หลานีก้ ม็ อี ยูใ นนํ้ามันเคร�อ่ ง
Delo 400 MGX และ Delo Gold Ultra
ดวยการเปนพลังงานสะอาด การเพ�่มสมรรถนะใหแกเคร�่องยนต และราคาที่
ถูกกวานํ้ามันดีเซล จึงทําใหนํ้ามันไบโอดีเซลเปนทางเลือกสําคัญสําหรับ
เคร�่องยนตดีเซล แตเนื่องจากไทยเรายังไมมีเคร�่องยนตที่ผลิตข�้นมาสําหรับ
B100 หร�อนํ้ามันไบโอดีเซลบร�สทุ ธิ์ มีแต B10 หร�อ B20 ซึง่ ผสมกับนํ้ามันดีเซล
ดังในขางตน จึงขอแนะนําอยางยิง� ใหเลือกเกรดพร�เมียมทีม่ สี ารเพ�ม่ คุณภาพ
นํ้ามันและทําตามคําแนะนําของผูผ ลิตรถเพ�อ่ บํารุงรักษาเคร�อ่ งยนตใหใชงาน
ไดยาวนาน

