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B2B Article // ไบโอดีเซลมีดีอยางไรและแบบไหนที่เหมาะกับเคร�่องยนตของคุณ

ไบโอดีเซลมีดีอยางไรและแบบไหนที่เหมาะกับ
เคร�่องยนตของคุณ
น้ํามันไบโอดเีซลเปนกระแสกนัท่ัวโลกมานาน
หลายทศวรรษและยังคงมีแนวโนมสดใสใน
การนํามาใชเปนเชือ้เพลิงในวงการการขนสง 
เกษตรกรรม ไปจนถงึการกอสราง ทราบหร�อ
ไมวาทําไมใครๆ จงึหันมาใชกนั มีน้ํามนัแบบ
ไหนบาง และจะเลือกใชแบบไหนด ีมาทําความ
รูจักใหมากข�้นและลองพ�จารณากันเลย

นํ้ามันไบโอดีเซลคืออะไร

เชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพ 
(Bio) เชน นํ้ามันจากพ�ชหร�อไขมันสัตว 
โดยนํามาผานกระบวนการทางเคมี เพ�่อ
ใหมีคุณสมบัติใกลเคียงและนํามาใชกับ
เคร�่องยนตดีเซล (Diesel) แทนนํ้ามันดีเซล 
ซึ่งเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลหร�อปโตรเลียมท่ี
กําลังจะหมดไป

ทําไมจึงควรใชนํ้ามันไบโอดีเซล

1. มีราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
จึงชวยลดตนทุนในการผลิตและการขนสง

2. เปนพลังงานท่ีสะอาด เพราะสามารถยอยสลายไดตามกระบวนการทาง
ชีวภาพในธรรมชาติและลดมลพ�ษในอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหมของ
เคร�่องยนต โดยพบวาลดควันดําได และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดวย

3. ชวยเพ�่มสมรรถนะใหกับเคร�่องยนต โดยเพ�่มประสิทธิภาพการเผาไหม
เน่ืองจากไบโอดีเซลมีออกซิเจนเปนสวนประกอบท่ีชวยใหการเผาไหมใน
กระบอกสูบเปนไปโดยสมบูรณมากข�้น นอกจากน้ียังชวยเพ�่มดัชนีการ
หลอลื่นใหกับนํ้ามันได

4. ผูผลิตรถหลายย่ีหอ ใหการรับรองการใชน้ํามันดีไบโอเซล ในหลายๆ รุน 
เชน* โตโยตา, เชฟโรเลต, เมอรเซเดส-เบนซ, ฟอรด, มิตซูบิชิ, นิสสัน, 
ยูดี ทรัคส, ฟ�โซ, ฮีโน, อิซูซุ, สแกนเนีย, วอลโว ทรัค

 *ที่มา กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เกรดนํ้ามันไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลท่ีใชกับยานพาหนะน้ันเปนน้ํามันประเภทเมทิลเอสเทอรท่ีผลิตจากนํา้มัน
พ�ชหร�อไขมันสตัว (สวนใหญในไทยใชนํ้ามันปาลม) โดยนํามาผานกระบวนการ
ทําปฏิกิร�ยากับแอลกอฮอลที่เร�ยกวา ทรานสเอสเทอร�ฟเคชัน เพ�่อใหไดกรด
ไขมัน ซึ่งเปนไบโอดีเซลบร�สุทธ์ิ (B100) แตไมอาจนํามาใชกับเคร�่องยนตดีเซล
โดยตรงในไทยได เพราะตองใชกับเคร�อ่งยนตท่ีถกูผลติข�น้มาเพ�อ่ใชกบัไบโอดเีซล
โดยเฉพาะ ซึง่ในไทยยังไมม ีดวยเหตุนี ้น้ํามันไบโอดีเซลทีใ่ชกนัจงึตองมกีารผสม 
B100 กบันํ้ามันดีเซล โดยปจจ�บันมีหลายสตูร ซึง่มชีือ่ข�น้ตนวา B แลวตามดวย
ตัวเลข หมายถึงรอยละของการผสมนํ้ามันไบโอดีเซลกับนํ้ามันดีเซล เชน B10 
หมายถึงมีนํ้ามันไบโอดีเซลประมาณ 10% และมีนํ้ามันดีเซลประมาณ 90% 

นอกจากนียั้งแบงยอยเปนเกรดธรรมดาและพร�เมยีม โดยมีสิ�งท่ีแตกตางกันคอื 
เกรดพร�เมียมมีสารเติมแตงเพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพใหกับเคร�่องยนต

สูตรไบโอดีเซลที่เปนมาตรฐานสําหรับยานพาหนะมีดังนี้

B7

น้ํามันไบโอดีเซลหมุนเร็วธรรมดาท่ีมีสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลท่ี 6.6-7% แต
เน่ืองจากรฐับาลตองการลดการใช B7 และสนับสนุนใหใชน้ํามันไบโอดีเซลคณุภาพ
ใกลเคียงที่ผลิตจากน้ํามันปาลมเพ�่อสนับสนุนการผลิตและราคาน้ํามันปาลม 
จงึประกาศให B10 เปนเกรดน้ํามันมาตรฐานแทน ท้ังน้ีจะยังใหวางจําหนายเพ�ยง
เฉพาะ B7 พร�เมียมตอไปอกีเพ�ยงระยะหน่ึงเทาน้ัน โดยท่ัวไป B7 เหมาะสําหรบั
รถเกาและรถยโุรป เชน เปอรโยต วอลโว เมอรเซเดส-เบนซ บีเอม็ดบัเบิ�ลยู ออดี้

B10

น้ํามันไบโอดีเซลเกรดนี้ถูกผลิตจากน้ํามันปาลม และรัฐบาลใหประกาศใหเปน
เกรดน้ํามันมาตรฐานแทนท่ี B7 ต้ังแต 1 มกราคม 2563 โดยเหมาะกับรถ
เคร�่องยนตดีเซลท่ัวไป แตเน่ืองจากมีสวนผสมไบโอดีเซลเพ�ยงแค 10% จึงมี
คณุสมบัติบางประการท่ีอาจกอปญหากบัเคร�อ่งยนตในระยะยาวได ทําใหควร
เลือกใช B10 พร�เมียมท่ีมีใสสารเพ�ม่คณุภาพเพ�อ่ทําความสะอาดหัวฉีด ปองกัน
หัวฉีดอุดตัน ปองกันการเกิดฟอง และปองกันการเกิดสนิม อานเพ�่มเติม
เกี่ยวกับนํ้ามัน B10 ที่ไดรับการเพ�่มประสิทธิภาพ

B20

B20 จัดเปนน้ํามันไบโอดีเซลหมุนเร็วท่ีมีสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลท่ี 19-20% 
ซึ่งเหมาะกับรถบรรทุกขนาดใหญ รถโดยสารขนาดใหญ (เชน รถโดยสารของ 
ขสมก.) รถกระบะบางรุนบางยี่หอ แตมีขอควรระวังคือ

1. ผูใชรถจําเปนตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตรถ เน่ืองจาก B20 มี
ผลกระทบท่ีทําใหตองดูแลรักษารถอยางเครงครัด เชน สําหรับรถบรรทุก
บางคายรถ เม่ือเปล่ียนมาใช B20 ตองเปลี่ยนไสกรองเชื้อเพลิงตามระยะท่ี
กําหนด 3 ครั้ง หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไสกรองตามกําหนดปกติ 

2. ผูใชรถตองหม่ันตรวจดูไสกรองน้ําท่ีอาจเกิดการอุดตัน และน้ํามันเคร�่องที่
อาจเสื่อมสภาพเร็ว รวมทั้งหมั่นตรวจดูการรั่วซึมในระบบเชื้อเพลิงดวย

อานเพ�่มเติมเกี่ยวกับนํ้ามัน B20 และคําแนะนําในการใชงาน

ดูรายชื่อยี่หอและรุนรถทั้งหมดที่ใชนํ้ามันไบโอดีเซล B10 และ B20 ได

นํ้ามันไบโอดีเซลที่ใชกับเคร�่องยนตดีเซลหมุนเร็วไดจะตองเปนนํ้ามันไบโอดีเซล
ท่ีผานขบวนการกลัน่ใหบร�สุทธ์ิเพ�อ่เอาสิ�งปนเปอนท่ีเปนอนัตรายตอเคร�อ่งยนต
ออก เชน กลีเซอร�นและนํ้า อยางไรก็ดีน้ํามันไบโอดีเซลก็มีขอเสียบางประการ
ที่ตองเขาใจเวลาใชงาน เชน อายุการเก็บของนํ้ามันจะสั้นลง มีโอกาสเกิดสนิม
ในระบบมากกวา ไสกรองน้ํามันเชือ้เพลิงมีโอกาสตันไวกวา อายน้ํุามันเคร�อ่งจะ
ส้ันกวาโดยเฉพาะถามีนํ้ามันไบโอดีเซลไปปนในระบบของเคร�่องยนต สิ�งตางๆ 
เหลานี้สามารถแกไขไดโดยการเติมสารเพ�่มคุณภาพสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิง 
เชน Techron เขาไป เพ�อ่ใหเคร�อ่งยนตยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ
สูงสุด

นํ้ามันเคร�่องกับเชื้อเพลิงไบโอดีเซล

สําหรับการเลือกนํ้ามันเคร�่องสําหรับ
เคร�่องยนตท่ีใชเชื้อเพลิงไบโอดีเซลท่ีมี
สวนผสมของน้ํามันปาลมสูงอยาง B20 
หร�อ B10 ในเบ้ืองตนบร�ษัทรถสวนมาก
จะแนะนําให เปล่ียนถายเร็วกวาปกติ 
เชน เดิมเคยเปล่ียนถายน้ํามันเคร�่อง
ทุกๆ 20,000 ก.ม. ถาใช B20 แนะนําให
เปล่ียนถายน้ํามันเคร�่องเร็วข�้นเปนทุกๆ 
10,000 ก.ม. เพราะนํ้ามันเคร�่องมีโอกาส
ในการเส่ือมสภาพสูงกวา อยางไรก็ดถีามี
การนําน้ํามันเคร�่องท่ีใชแลวมาว�เคราะห
ประกอบดวย กจ็ะชวยกําหนดระยะเวลาใน
การเปลี่ยนถายที่เหมาะสมมากข�้น

นอกจากน้ีก็ควรเลือกใชน้ํามันเคร�่องท่ีมี
การรับรองวาสามารถใชกับเชือ้เพลิงไบโอดเีซลได โดยดูไดจากเอกสาร PDS 
(Product Data Sheet) ซึง่น้ํามันเคร�อ่งท่ีเหมาะสมกับไบโอดเีซลควรมีสารเพ�ม่
คณุภาพประเภท สารตานทานการเกิดปฏกิิร�ยาออกซเิดชัน่ (Antioxidation) 
เพ�่อยับยั้งการเส่ือมสภาพของน้ํามันและสารยอยเขมาเพ�่อไมใหนํ้ามันเคร�่อง
รวมตัวกับเขมาจนหนืดเปนโคลน รวมท้ังมีสารปองกันการเกดิสนิม เพ�อ่ปองกัน
การสึกหรอของเคร�อ่งยนต ซึง่สารเพ�ม่คณุภาพท่ีเหลานีก้มี็อยูในน้ํามันเคร�อ่ง 
Delo 400 MGX และ Delo Gold Ultra

ดวยการเปนพลังงานสะอาด การเพ�่มสมรรถนะใหแกเคร�่องยนต และราคาที่
ถูกกวาน้ํามันดีเซล จึงทําใหน้ํามันไบโอดีเซลเปนทางเลือกสําคัญสําหรับ
เคร�่องยนตดีเซล แตเน่ืองจากไทยเรายังไมมีเคร�่องยนตท่ีผลิตข�้นมาสําหรับ 
B100 หร�อน้ํามันไบโอดเีซลบร�สุทธ์ิ มแีต B10 หร�อ B20 ซึง่ผสมกบันํ้ามันดเีซล
ดงัในขางตน จงึขอแนะนําอยางยิ�งใหเลือกเกรดพร�เมียมทีมี่สารเพ�ม่คณุภาพ
นํ้ามนัและทําตามคําแนะนําของผูผลติรถเพ�อ่บํารงุรกัษาเคร�อ่งยนตใหใชงาน
ไดยาวนาน
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น้ํามันไบโอดเีซลเปนกระแสกนัท่ัวโลกมานาน
หลายทศวรรษและยังคงมีแนวโนมสดใสใน
การนํามาใชเปนเชือ้เพลิงในวงการการขนสง 
เกษตรกรรม ไปจนถงึการกอสราง ทราบหร�อ
ไมวาทําไมใครๆ จงึหันมาใชกนั มีน้ํามนัแบบ
ไหนบาง และจะเลือกใชแบบไหนดี มาทําความ
รูจักใหมากข�้นและลองพ�จารณากันเลย

นํ้ามันไบโอดีเซลคืออะไร

เชื้อเพลิงเหลวที่ผลิตจากวัสดุทางชีวภาพ 
(Bio) เชน นํ้ามันจากพ�ชหร�อไขมันสัตว 
โดยนํามาผานกระบวนการทางเคมี เพ�่อ
ใหมีคุณสมบัติใกลเคียงและนํามาใชกับ
เคร�่องยนตดีเซล (Diesel) แทนนํ้ามันดีเซล 
ซึ่งเปนเชื้อเพลิงฟอสซิลหร�อปโตรเลียมท่ี
กําลังจะหมดไป

ทําไมจึงควรใชนํ้ามันไบโอดีเซล

1. มีราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
จึงชวยลดตนทุนในการผลิตและการขนสง

2. เปนพลังงานท่ีสะอาด เพราะสามารถยอยสลายไดตามกระบวนการทาง
ชีวภาพในธรรมชาติและลดมลพ�ษในอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหมของ
เคร�่องยนต โดยพบวาลดควันดําได และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ดวย

3. ชวยเพ�่มสมรรถนะใหกับเคร�่องยนต โดยเพ�่มประสิทธิภาพการเผาไหม
เน่ืองจากไบโอดีเซลมีออกซิเจนเปนสวนประกอบท่ีชวยใหการเผาไหมใน
กระบอกสูบเปนไปโดยสมบูรณมากข�้น นอกจากน้ียังชวยเพ�่มดัชนีการ
หลอลื่นใหกับนํ้ามันได

4. ผูผลิตรถหลายย่ีหอ ใหการรับรองการใชน้ํามันดีไบโอเซล ในหลายๆ รุน 
เชน* โตโยตา, เชฟโรเลต, เมอรเซเดส-เบนซ, ฟอรด, มิตซูบิชิ, นิสสัน, 
ยูดี ทรัคส, ฟ�โซ, ฮีโน, อิซูซุ, สแกนเนีย, วอลโว ทรัค

 *ที่มา กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เกรดนํ้ามันไบโอดีเซล

ไบโอดีเซลท่ีใชกับยานพาหนะน้ันเปนน้ํามันประเภทเมทิลเอสเทอรท่ีผลิตจากนํา้มัน
พ�ชหร�อไขมันสตัว (สวนใหญในไทยใชนํ้ามันปาลม) โดยนํามาผานกระบวนการ
ทําปฏิกิร�ยากับแอลกอฮอลที่เร�ยกวา ทรานสเอสเทอร�ฟเคชัน เพ�่อใหไดกรด
ไขมัน ซึ่งเปนไบโอดีเซลบร�สุทธ์ิ (B100) แตไมอาจนํามาใชกับเคร�่องยนตดีเซล
โดยตรงในไทยได เพราะตองใชกับเคร�อ่งยนตท่ีถกูผลติข�น้มาเพ�อ่ใชกบัไบโอดเีซล
โดยเฉพาะ ซึง่ในไทยยังไมม ีดวยเหตุนี ้น้ํามันไบโอดเีซลทีใ่ชกนัจงึตองมกีารผสม 
B100 กบันํ้ามันดเีซล โดยปจจ�บันมีหลายสตูร ซึง่มชีือ่ข�น้ตนวา B แลวตามดวย
ตัวเลข หมายถึงรอยละของการผสมนํ้ามันไบโอดีเซลกับนํ้ามันดีเซล เชน B10 
หมายถึงมีนํ้ามันไบโอดีเซลประมาณ 10% และมีนํ้ามันดีเซลประมาณ 90% 

นอกจากนียั้งแบงยอยเปนเกรดธรรมดาและพร�เมยีม โดยมีสิ�งท่ีแตกตางกันคอื 
เกรดพร�เมียมมีสารเติมแตงเพ�่อเพ�่มประสิทธิภาพใหกับเคร�่องยนต

สูตรไบโอดีเซลที่เปนมาตรฐานสําหรับยานพาหนะมีดังนี้

B7

น้ํามันไบโอดีเซลหมุนเร็วธรรมดาท่ีมีสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลท่ี 6.6-7% แต
เน่ืองจากรฐับาลตองการลดการใช B7 และสนับสนุนใหใชน้ํามันไบโอดีเซลคณุภาพ
ใกลเคียงที่ผลิตจากน้ํามันปาลมเพ�่อสนับสนุนการผลิตและราคาน้ํามันปาลม 
จงึประกาศให B10 เปนเกรดน้ํามันมาตรฐานแทน ท้ังน้ีจะยังใหวางจําหนายเพ�ยง
เฉพาะ B7 พร�เมียมตอไปอกีเพ�ยงระยะหน่ึงเทาน้ัน โดยท่ัวไป B7 เหมาะสําหรบั
รถเกาและรถยโุรป เชน เปอรโยต วอลโว เมอรเซเดส-เบนซ บีเอม็ดบัเบิ�ลยู ออดี้

B10

น้ํามันไบโอดีเซลเกรดนี้ถูกผลิตจากน้ํามันปาลม และรัฐบาลใหประกาศใหเปน
เกรดน้ํามันมาตรฐานแทนท่ี B7 ต้ังแต 1 มกราคม 2563 โดยเหมาะกับรถ
เคร�่องยนตดีเซลท่ัวไป แตเน่ืองจากมีสวนผสมไบโอดีเซลเพ�ยงแค 10% จึงมี
คณุสมบัติบางประการท่ีอาจกอปญหากบัเคร�อ่งยนตในระยะยาวได ทําใหควร
เลือกใช B10 พร�เมียมท่ีมีใสสารเพ�ม่คณุภาพเพ�อ่ทําความสะอาดหัวฉีด ปองกัน
หัวฉีดอุดตัน ปองกันการเกิดฟอง และปองกันการเกิดสนิม อานเพ�่มเติม
เกี่ยวกับนํ้ามัน B10 ที่ไดรับการเพ�่มประสิทธิภาพ

B20

B20 จัดเปนน้ํามันไบโอดีเซลหมุนเร็วท่ีมีสัดสวนน้ํามันไบโอดีเซลท่ี 19-20% 
ซึ่งเหมาะกับรถบรรทุกขนาดใหญ รถโดยสารขนาดใหญ (เชน รถโดยสารของ 
ขสมก.) รถกระบะบางรุนบางยี่หอ แตมีขอควรระวังคือ

1. ผูใชรถจําเปนตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตรถ เน่ืองจาก B20 มี
ผลกระทบท่ีทําใหตองดูแลรักษารถอยางเครงครัด เชน สําหรับรถบรรทุก
บางคายรถ เม่ือเปล่ียนมาใช B20 ตองเปลี่ยนไสกรองเชื้อเพลิงตามระยะท่ี
กําหนด 3 ครั้ง หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนไสกรองตามกําหนดปกติ 

2. ผูใชรถตองหม่ันตรวจดูไสกรองน้ําท่ีอาจเกิดการอุดตัน และน้ํามันเคร�่องที่
อาจเสื่อมสภาพเร็ว รวมทั้งหมั่นตรวจดูการรั่วซึมในระบบเชื้อเพลิงดวย

อานเพ�่มเติมเกี่ยวกับนํ้ามัน B20 และคําแนะนําในการใชงาน

ดูรายชื่อยี่หอและรุนรถทั้งหมดที่ใชนํ้ามันไบโอดีเซล B10 และ B20 ได

นํ้ามันไบโอดีเซลที่ใชกับเคร�่องยนตดีเซลหมุนเร็วไดจะตองเปนนํ้ามันไบโอดีเซล
ท่ีผานขบวนการกลัน่ใหบร�สุทธ์ิเพ�อ่เอาสิ�งปนเปอนท่ีเปนอนัตรายตอเคร�อ่งยนต
ออก เชน กลีเซอร�นและนํ้า อยางไรก็ดีน้ํามันไบโอดีเซลก็มีขอเสียบางประการ
ที่ตองเขาใจเวลาใชงาน เชน อายุการเก็บของนํ้ามันจะสั้นลง มีโอกาสเกิดสนิม
ในระบบมากกวา ไสกรองน้ํามันเชือ้เพลิงมีโอกาสตันไวกวา อายน้ํุามันเคร�อ่งจะ
ส้ันกวาโดยเฉพาะถามีนํ้ามันไบโอดีเซลไปปนในระบบของเคร�่องยนต สิ�งตางๆ 
เหลานี้สามารถแกไขไดโดยการเติมสารเพ�่มคุณภาพสําหรับนํ้ามันเชื้อเพลิง 
เชน Techron เขาไป เพ�อ่ใหเคร�อ่งยนตยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ
สูงสุด

นํ้ามันเคร�่องกับเชื้อเพลิงไบโอดีเซล

สําหรับการเลือกนํ้ามันเคร�่องสําหรับ
เคร�่องยนตท่ีใชเชื้อเพลิงไบโอดีเซลท่ีมี
สวนผสมของน้ํามันปาลมสูงอยาง B20 
หร�อ B10 ในเบ้ืองตนบร�ษัทรถสวนมาก
จะแนะนําให เปล่ียนถายเร็วกวาปกติ 
เชน เดิมเคยเปล่ียนถายน้ํามันเคร�่อง
ทุกๆ 20,000 ก.ม. ถาใช B20 แนะนําให
เปล่ียนถายน้ํามันเคร�่องเร็วข�้นเปนทุกๆ 
10,000 ก.ม. เพราะนํ้ามันเคร�่องมีโอกาส
ในการเส่ือมสภาพสูงกวา อยางไรก็ดถีามี
การนําน้ํามันเคร�่องท่ีใชแลวมาว�เคราะห
ประกอบดวย กจ็ะชวยกําหนดระยะเวลาใน
การเปลี่ยนถายที่เหมาะสมมากข�้น

นอกจากน้ีก็ควรเลือกใชน้ํามันเคร�่องท่ีมี
การรบัรองวาสามารถใชกับเชือ้เพลิงไบโอดเีซลได โดยดูไดจากเอกสาร PDS 
(Product Data Sheet) ซึง่น้ํามันเคร�อ่งท่ีเหมาะสมกับไบโอดเีซลควรมีสารเพ�ม่
คณุภาพประเภท สารตานทานการเกิดปฏกิิร�ยาออกซเิดชัน่ (Antioxidation) 
เพ�่อยับยั้งการเส่ือมสภาพของน้ํามันและสารยอยเขมาเพ�่อไมใหนํ้ามันเคร�่อง
รวมตัวกับเขมาจนหนืดเปนโคลน รวมท้ังมีสารปองกันการเกดิสนิม เพ�อ่ปองกัน
การสึกหรอของเคร�อ่งยนต ซึง่สารเพ�ม่คณุภาพท่ีเหลานีก้มี็อยูในน้ํามันเคร�อ่ง 
Delo 400 MGX และ Delo Gold Ultra

ดวยการเปนพลังงานสะอาด การเพ�่มสมรรถนะใหแกเคร�่องยนต และราคาที่
ถูกกวาน้ํามันดีเซล จึงทําใหน้ํามันไบโอดีเซลเปนทางเลือกสําคัญสําหรับ
เคร�่องยนตดีเซล แตเน่ืองจากไทยเรายังไมมีเคร�่องยนตท่ีผลิตข�้นมาสําหรับ 
B100 หร�อน้ํามันไบโอดเีซลบร�สุทธ์ิ มแีต B10 หร�อ B20 ซึง่ผสมกบันํ้ามันดเีซล
ดงัในขางตน จงึขอแนะนําอยางยิ�งใหเลือกเกรดพร�เมียมทีมี่สารเพ�ม่คณุภาพ
นํ้ามนัและทําตามคําแนะนําของผูผลติรถเพ�อ่บํารงุรกัษาเคร�อ่งยนตใหใชงาน
ไดยาวนาน
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