
เร่ืองของเกรดน ำ้มนัเคร่ือง 

ความหมายของเกรดน า้มนัเคร่ืองที่อยูข้่างกระป๋องนัน้มีความส าคญัตอ่การใช้งานของเคร่ืองยนต์เราสามารถ

แบง่เกรดน า้มนัเคร่ืองออกได้สองประเภทด้วยกนัดงันี ้

 -แบง่ตามความหนืด 

 -แบง่ตามสภาพการใช้งาน 

การแบง่เกรดน า้มนัเคร่ืองตามความหนืด แบบนีจ้ะเป็นท่ีคุ้นเคยและใช้กนัมานานแล้ว และเป็นมาตรฐานท่ีใช้

อ้างองิของอกีหลายสถาบนัท่ีตัง้ขึน้มาทีหลงัอีกด้วย พดูถงึ มาตรฐาน "SAE" คงจะรู้จกักนัมาตรฐานนีก้่อตัง่โดย "สมาคม

วิศวกรยานยนต์" ของอเมริกา (Society of Automotive Engineers) การแบง่เกรดของน า้มนัเคร่ือง แบบนีจ้ะแบง่เป็น

เบอร์ เช่น 30,40,50 ซึง่ตวัเลขแตล่ะชดุนัน้จะหมายถึงคา่ความข้นใสหรือคา่ความหนืดของน า้มนัหลอ่ลืน่ โดยน า้มนัท่ีมี

เบอร์ต ่าจะใสกวา่เบอร์สงู ตวัเลขที่แสดงอยูน่ัน้จะมาจากการทดสอบที่อณุหภมูิ 100 องศาเซลเซียส หมายความวา่ที่

อณุหภมูิท าการทดสอบ น า้มนัเบอร์ 50 จะมีความหนืดมากกวา่น า้มนัเบอร์ 30 เป็นต้น 

น า้มนัท่ีมีตวั "W" ตอ่ท้ายนัน้ยอ่มาจากค าวา่ Winter เป็นน า้มนัเคร่ืองทีเ่หมาะส าหรับใช้ในอณุหภมูิต ่า ยิ่ง

ตวัเลขน้อยยิ่งมีความข้นใสน้อย จะวดักนัท่ีอณุหภมูิต า่ -18 องศาเซลเซยีสน า้มนัเบอร์ 5W จะมีความข้นใสน้อยกวา่เบอร์ 

15W นัน่หมายความวา่ตวัเลขส าหรับเกรดทีม่ี "W" ตอ่ท้ายเลขยิง่น้อย ยิ่งคงความข้นใสในอณุหภมูิที่ติดลบมาก ๆ ได้

เหมาะส าหรับใช้งานในประเทศทีม่ีภมูิอากาศหนาวเย็นมาก อยา่งเกรด 0W นัน้สามารถคงความข้นใสได้ถึงประมาณ -30 

องศาเซลเซียส เกรด 20 W สามารถคงความข้นใสได้ถงึอณุหภมูปิระมาณ -10 องศาเซลเซียส น า้มนัเคร่ืองทัง้สองเกรดนี ้

เรียกวา่ "น า้มนัเคร่ืองชนิดเกรดเดียว" (Single Viscosity หรือ Single Grade) 

สว่นน า้มนัเคร่ืองชนิดเกรดรวม (Multi Viscosity หรือ Multi Grade) นัน้ทาง SAE ไมไ่ด้เป็นผู้ก าหนด

มาตรฐานของน า้มนัเกรดรวม แตเ่กิดจากการท่ีผู้ผลติ สามารถปรับปรุงโดยใช้สารเคมีเข้ามาผสมจนสามารถท าให้

น า้มนัเคร่ืองนัน้ ๆ มีมาตรฐานเทยีบเทา่กบัมาตรฐานของ SAE ทัง้สองแบบได้เพื่อให้เกิดความหลากหลายใน 

การใช้งานตามสภาพภมูิประเทศที่มีอณุหภมูิตา่งกนัมาก การผสมสารปรับปรุงคณุภาพนัน้แตกตา่งกนัมากน้อย

ตามความต้องการในการใช้งาน ไมว่า่จะเป็นเกรด 5W-40 หรือ 15W-50 แตก่ารแบง่เกรดของน า้มนัเคร่ืองตามความ

หนืดที่เราเรียกกนัเป็นเบอร์นีส้ามารถบอกได้แคช่่วงความหนืดเทา่นัน้แตไ่มไ่ด้บง่บอกถึงระดบัในการใช้งานของเคร่ืองยนต์

แตล่ะประเภท ตอ่มาในประมาณปี 1970 SAE,API และ ASTM (American Society for Testing and Masterials) 

ได้ร่วมมือกนัก าหนดการแยก น า้มนัเคร่ืองตามสภาพการท างานของเคร่ืองยนต์เพื่อให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยี่เคร่ืองยนต์

ที่พฒันาขึน้ เราจึงเห็นได้เห็นจากข้างกระป๋องบรรจ ุตวัอยา่งเช่น การบอกมาตรฐานในการใช้งานไว้ API SJ/CF และมีคา่

ความหนืดของ SAE 20W-50 ควบคูก่นัไปด้วยแสดงวา่น า้มนัเคร่ืองชนิดนีส้ามารถใช้กบัเคร่ืองยนต์เบ็นซินได้เทียบเทา่ 



เกรด SJ ถ้าใช้กบัเคร่ืองยนต์ดีเซลจะเทียบเทา่เกรด CF ที่คา่ความหนืด SAE 20W-50  

การก าหนดมาตราฐานของน า้มนัเคร่ืองตามสภาพการใช้งานนัน้ สามารถแบง่มาตรฐานของน า้มนัเคร่ืองโดย

อ้างองิสถาบนัใหญ่ได้หลายสถาบนัเช่น 

-สถาบนั "API" หรือสถาบนัปิโตรเลยีมแหง่สหรัฐอเมริกา 

        -สถาบนั "ACEA" (เดิมเรียก CCMC) เกิดจากการรวมตวัของสมาคมผู้ผลติยานยนต์ในตลาดร่วมยโุรป 

        -สถาบนั "JASO" เกิดจากการรวมตวัของสถาบนักลุม่ผู้ผลติรถยนต์ในประเทศญ่ีปุ่ น จะเห็นได้วา่แตเ่ดิมสถาบนั 

API 

 

ซึง่เคยมีบทบาทมากในอดีต และเป็นสถาบนัท่ีกลุม่ผู้ผลติรถยนต์ทัว่โลกยอมรับ ปัจจบุนัในกลุม่ประเทศยโุรป

และญ่ีปุ่ นก็ได้มีการออกมาตรฐานขึน้มาเป็นของตนเองเช่นกนั 

ค าวา่ "API" ยอ่มาจาก "American Petroleum Institute" หรือสถาบนัปิโตรเลยีมแหง่อเมริกาซึง่จะแบง่เกรด

น า้มนัหลอ่ลืน่ตามสภาพการใช้งานเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ ตามชนิดของน า้มนัเชือ้เพลงิที่ใช้ก็คือ 

       -"API"ของเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้น า้มนัเบ็นซินเป็นเชือ้เพลงิใช้สญัลกัษณ์ "S" (Service Stations Classifications) 

น าหน้า เช่น SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, และ SJ 

-"API"ของเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลงิ ใช้สญัลกัษณ์ "C" (Commercial Classifi-cations) 

น าหน้าเช่น CA, CB, CC, CD, CD-II, CF, CF-2, CF-4, และ CG-4 

 

เรามาดนู า้มนัเคร่ืงที่ใช้น า้มนัเบ็นซินเป็นเชือ้เพลงิกนัก่อนจะใช้สญัลกัษณ์ "S" และตามด้วยสญัลกัษณ์แทน

น า้มนัเกรดตา่ง ๆ ที่แบง่ได้ตามเกรดดงัตอ่ไปนี ้

-SA ส าหรับเคร่ืองยนต์เบ็นซินใช้งานเบาไมม่ีสารเพิ่มคณุภาพ 

-SB ส าหรับเคร่ืองยนต์เบ็นซินใช้งานเบามีสารเพิ่มคณุภาพเลก็น้อย และสารป้องกนัการกดักร่อนไมแ่นะน าให้ใช้

ในเคร่ืองยนต์รุ่นใหม ่

-SC ส าหรับเคร่ืองยนต์เบ็นซินที่ผลติระหวา่ง คศ. 1964-1967 โดยมีคณุภาพสงูกวา่มาตรฐาน SB เลก็น้อย เช่น 

มีสารควบคมุการเกิดคราบเขมา่ 



-SD ส าหรับเคร่ืองยนต์เบ็นซินทีผ่ลติระหวา่ง คศ. 1968-1971 โดยมีสารคณุภาพสงูกวา่ SC และมีสารเพิ่ม

คณุภาพมากกวา่ SC 

-SE ส าหรับเคร่ืองยนต์เบ็นซินที่ผลติระหวา่ง คศ. 1971-1979 มีสารเพิ่มคณุภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สงูกวา่ 

SD และ SC และยงัสามารถใช้แทน SD และ SC ได้ดีกวา่อกีด้วย 

-SF ส าหรับเคร่ืองยนต์เบ็นซินที่ผลติระหวา่ง คศ. 1980-1988 มีคณุสมบตัิป้องกนัการเสือ่มสภาพสามารถจะ

ทนความร้อนสงูกวา่ SE และยงัมสีารช าระล้างคราบเขมา่ได้ดีขึน้ 

-SG เร่ิมประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม คศ.1988 มีคณุสมบตัิเพิ่มขึน้กวา่มาตรฐาน SF โดยเฉพาะมีสารป้องกนั

การสกึหรอ สารป้องกนัการกดักร่อน สารป้องกนัสนิม สารป้องกนัการเสือ่มสภาพเนื่องจากความร้อน และสารชะล้าง-

ละลาย และยอ่ยเขมา่ทีด่ีขึน้ 

-SH เร่ิมประกาศใช้เมื่อปี คศ.1994 เนื่องจากบริษัทผู้ผลติเคร่ืองยนต์ได้มีการพฒันาเคร่ืองยนต์อยา่งรวดเร็วมี

ระบบใหม ่ๆ ในเคร่ืองยนต์ที่ถกูคดิค้นน าเข้ามาใช้ เช่น ระบบ Twin Cam, Fuel Injector, Multi-Valve, Variable 

Valve Timing และยงัมกีารติดตัง้ระบบแปรสภาพไอเสยี (Catalytic Convertor) เพิ่มขึน้ 

-SJ เป็นมาตรฐานสงูสดุในปัจจบุนั เร่ิมประกาศใช้เมื่อ คศ.1997 มีคณุสมบตัิทัว่ไปคลายกบัมาตรฐาน SH แตจ่ะ

ช่วยประหยดัน า้มนัเชือ้เพลงิได้ดกีวา่มีคา่การระเหย ตวั (Lower Volatility) ต ่ากวา่ท าให้ลดอตัราการกินน า้มนัเคร่ืองลง

และมีคา่ฟอสฟอรัส (Phosphorous) ที่ต ่ากวา่จะชว่ยให้เคร่ืองกรองไอเสยีใช้งานได้นานขึน้ 

 

ส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซลจะใช้สญัลกัษณ์ "C" (Commercial Classifications) และตามสด้ัวยสญัลกัษณ์ที่แทนด้วยน า้มนั

เกรดตา่ง ๆ โดยจะแบง่ตามลกัษณะเคร่ืองยนต์ทีใ่ช้งานแตกตา่งกนั 

-CA ส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซลทีใ่ช้งานเบา เหมาะส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลที่ผลติขึน้ระหวา่ง คศ. 1910-1950 มี

สารเพิ่มคณุภาพเลก็น้อย เช่น สารป้องกนัการกดักร่อน สารป้องกนัคราบเขมา่ไปเกาะติดบริเวณลกูสบูผนงัลกูสบูและ

แหวนน า้มนั 

-CB ส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลธรรมดา งานเบาปานกลาง มาตรฐานนีเ้ร่ิมประกาศใช้เมื่อ คศ. 1949 มีคณุภาพสงู

กวา่ CA โดยสารคณุภาพดีกวา่ CA 

-CC ส าหรับเคร่ืองยนต์ทีต่ิดซุปเปอร์ชาร์จหรือเทอร์โบ มาตรฐานนีเ้ร่ิมประกาศใช้เมื่อ คศ. 1961 ซึง่มคีณุภาพสงู

กวา่ CB โดยเพิ่มคณุสมบตัิในการป้องกนัคราบเขมา่ มีสารป้องกนัสนิมและกดักร่อน ไมว่า่เคร่ืองยนต์จะร้อนหรือเย็นจดัก็

ตาม 

 



-CD ส าหรับเคร่ืองยนต์ที่ติดซุปเปอร์ชาร์จหรือเทอร์โบท่ีใช้งานหนกั และรอบจดัเร่ิมประกาศใช้ คศ.1955 มี

คณุภาพสงูกวา่ CC 

-CD-II ส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซล 2 จงัหวะ เร่ิมประกาศใช้เมื่อปี 1988 สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองยนต์ดีทรอยด์ ซึง่ใช้ใน

กิจการทางทหาร 

-CE ส าหรับเคร่ืองยนต์ทีต่ิดซุปเปอร์ชาร์จหรือเทอร์โบท่ีใช้งานหนกั และรอบจดัเร่ิมประกาศใช้ คศ.1983 มี

คณุภาพสงูกวา่ CD ป้องกนัการกินน า้มนัเคร่ืองได้อยา่งดีเยี่ยม 

-CF เป็นมาตรฐานสงูสดุในเคร่ืองยนต์ดเีซลในปัจจบุนั ส าหรับเกรดธรรมดา (Mono Grade) เร่ิมประกาศใช้เมื่อ 

คศ. 1994 เหมาะส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลทกุชนิด ไมว่า่จะใช้ งานหนกัหรือเบา สามารถใช้แทนในมาตรฐานท่ีรอง ๆ ลงมา 

เช่น CE, CD, CC ได้ดีกวา่อีกด้วย 

-CF-2 ส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซลรุนใหม ่2 จงัหวะเร่ิมประกาศใช้เมือ่ปี 1994 สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองยนต์ดีทรอยด์ ซึง่

ใช้ในกิจการทางทหาร 

-CF-4 ส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซลรุ่นใหม ่4จงัหวะที่ติดซุปเปอร์ชาร์จหรือเทอร์โบท่ีใช้งานหนกัและรอบจดั เร่ิม

ประกาศใช้เมื่อปี 1990 เป็นน า้มนัเคร่ืองเกรดรวม สามารถป้องกนัการกินน า้มนัเคร่ืองได้ดเียี่ยม -CG-4 ส าหรับเคร่ืองยนต์

ดีเซลรุ่นใหม ่4จงัหวะซึง่เป็นมาตรฐานสงูสดุในในปัจจบุนั เร่ิมประกาศใชปี 1996 เป็นน า้มนั เคร่ืองเกรดรวม 

 

มาตรฐานน า้มนัเคร่ือง ACEA ยอ่มาจาก The Association des Constructeurs Europeens 

d'Automobile หรือเป็นทางการวา่ European Automobile Manufarturer' Association สมาคมผู้ผลติยานยนต์

ในตลาดร่วมยโุรบซึง่ได้แก่ ALFA ROMEO, BRITISH LEYLAND, BMW, DAF, DAIMLER-BENZ, FIAT, MAN, 

PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, VOLKSWAGEN, ROLLS-ROYCE, และ VOLVO ได้มีการก าหนดมาตรฐานโดย

เร่ิมใช้อยา่งเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม 1996 โดยยกเลกิมาตรฐาน CCMC ไปเนื่องจาก ACEA มีสถาบนัเข้าร่วมโครงการ

มากกวา่และมีข้อก าหนดทีเ่ดน่ชดั 

 

-มาตรฐานส าหรับเคร่ืองยนต์เบนซิน (Gasoline (Petron) Engines) 

       A 1-96 มาตรฐานท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองยนต์เบ็นซินทัว่ไป 

       A 2-96 มาตรฐานพิเศษสงูขึน้ไปอีก 

       A 3-96 มาตรฐานสงูสดุส าหรับเคร่ืองยนต์เบ็นซินในปัจจบุนั 



 

-มาตรฐานส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซลขนาดเลก็ (Light Duty Diesel Engines) 

       B 1-96 มาตรฐานท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซลขนาดเลก็ทัว่ไป 

       B 2-96 มาตรฐานพิเศษสงูขึน้ไปอีก 

       B 3-96 มาตรฐานสงูสดุส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลขนาดเลก็ในปัจจบุนั 

-มาตรฐานส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซลขนาดใหญ่ (Heavy Duty Diesel Engines) 

       E 1-96 มาตรฐานท่ีใช้ส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซลขนาดใหญ่ทัว่ไป 

       E 2-96 มาตรฐานพิเศษสงูขึน้ไปอีก 

       E 3-96 มาตรฐานสงูสดุส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลในปัจจบุนั 

มาตรฐานน า้มนัเคร่ือง JASO ยอ่มาจาก Japanese Automobile Standard Organization หรือกลุม่ผู้ผลติรถยนต์ใน

ประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เเป็นกลุม่ที่มีบทบาทมากขึน้ในปัจจบุนั ตอ่มาเรียกรวมเป็นมาตรฐาน ISO โดยเเบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

 

-เคร่ืองยนต์เบนซิน 

JSE (ISO-L-EJGE) เทียบพอๆ กบัมาตรฐาน API SE หรือ CCMC G1 โดยเน้นป้องกนัการสกึหรอบริเวณวาล์วเพิ่มขึน้ 

JSG (ISO-L-EJDD) เทียบกบัมาตรรฐานสงูกวา่ API SG หรือ CCMC G4 โดยเน้นป้องกนัการสกึหรอบริเวณวาล์วเพิ่มขึน้

ไปอีก 

 

-เคร่ืองยนต์ดเีซล 

JASO CC (ISO -L-EJDC) โดยก าหนดวา่ต้องผา่นการทดสอบโดยเคร่ืองยนต์นิสสนั SD 22 เป็นเวลา 50 ชัว่โมง เทยีบได้

กบั API CC เป็นอยา่งต า่ 

JASO CD (ISO -L-EJDD) โดยก าหนดวา่ต้องผา่นการทดสอบโดยเคร่ืองยนต์นิสสนั SD 22 เป็นเวลา 100 ชัว่โมง เทียบได้

กบั API CD เป็นอยา่งต ่า 

 

 



มาตรฐานน า้มนัเคร่ืองแหง่กองทพัสหรัฐ 

มาตรฐาน MIL-L-2104 เป็นมาตรฐานของน า้มนัหลอ่ลืน่ท่ีก าหนดขึน้ส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลและเบ็นซิน มี

รายละเอียดดงันี ้

 

MIL-L-2104 A ถกูก าหนดขึน้เมือ่ปี 1954 ส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลที่มีก ามะถนัต า่และเคร่ืองยนต์เบ็นซินทัว่ ๆ ไปเปรียบ

ได้กบัมาตรฐาน API CA/SB ปัจจบุนัยกเลกิไปแล้ว 

MIL-L-2104 B ก าหนดใช้เมื่อปี 1964 ส าหรับน า้มนัหลอ่ลืน่ทีมีสารเพิ่มคณุภาพด้านการป้องกนัการเกิดอ๊อกซเิดชัน่และ

ป้องกนัสนิม เทียบได้กบัมาตรฐาน API CC/SC 

MIL-L-2104 C ก าหนดใช้เมื่อปี 1970 ส าหรับน า้มนัหลด่ลืน่ท่ีใช้กบัเคร่ืองยนต์ที่มีรอบสงูมาก ๆ และการใช้งานหนกั มี

สารป้องกนัคราบเขมา่ ป้องกนัการสกึหรอ และป้องกนัสนิม เทียบได้กบัมาตรฐาน API CD/SC 

MIL-L-2104 D ก าหนดใช้เมือ่ปี 1983 เหมาะส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลและเบ็นซิน 4 จงัหวะ ที่มีประสทิธิภาพสงูใช้งาน

หนกั เทียบได้กบัมาตรฐาน API CD/SC 

MIL-L-2104 E ก าหนดใช้เมื่อปี 1988 เหมาะกบัเคร่ืองยนต์ดีเซลและเบ็นซิน 4 จงัหวะ รุ่นใหมท่ี่มปีระสทิธิภาพสงูใช้งาน

หนกั เทียบได้กบัมาตรฐาน API CF/SG 

มาตรฐาน MIL-L-46152 เร่ิมก าหนดใช้เมื่อปี 1970 เป็นมาตรฐานน า้มนัเคร่ืองยนต์ดีเซลและเบ็นซิน 

MIL-L-46152 A เร่ิมใช้เมื่อปี 1980 ส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซลและเบ็นซินทัว่ไป เทียบได้กบัมาตรฐาน API SE/CC 

MIL-L-46152 B ก าหนดใช้เมื่อปี1981เป็นการรวมมาตรฐาน MIL-L-2104 Bเทียบได้กบัมาตรฐาน API SF/CC 

MIL-L-46152 C ก าหนดใช้เมื่อปี 1987 โดยปรับปรุงจากมาตรฐาน MIL-L-46152 B เพราะมกีารเปลยีนแปลงวิธีการวดั

จดุไหลเทใหม ่

MIL-L-46152 D เป็นมาตรฐานท่ีปรับปรุงมาจาก MIL-L-46152 C เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงวิธีการทดสอบเคร่ืองยนต์ 

และมีคณุสมบตัิป้องกนัการเกิดอ๊อกซิเดนชัน่ดีขึน้กวา่เดิม เทียบได้กบัมาตรฐาน API SE/CD 

MIL-L-46152 E มาตรฐานลา่สดุ เทียบได้กบัมาตรฐาน API SG/CE 

ส าหรับมาตรฐานน า้มนัเคร่ืองที่รู้จกั ก็คือมาตรฐาน "API" และ "SAE" ซึง่น า้มนัเคร่ืองจากผู้ผลติสว่นใหญ่มกัจะ

แจ้งมาคูก่นับางยี่ห้อจะบอกคา่ดชันีความหนืดของ "SAE" อยา่งเช่น 5W-30, 15W-40 เป็นต้นและจะมีคา่มาตรฐานท่ี

บอกสมรรถนะของน า้มนัเคร่ืองกระป๋องนัน้เป็นมาตรฐาน "API" เช่น SE, SF, SG, CC, CD, CE เป็นต้น 



 

ดงันัน้การเลอืกใช้น า้มนัเคร่ืองก็ไมค่วรฟุ่ มเฟือยโดยใช่เหต ุเลอืกใช้ให้เหมาะกบัรถก็พอแตค่วรจะเลอืกใช้คา่ความหนืดให้

เหมาะสมกบัสภาพอากาศและอาศยัการเปลีย่นถ่ายที่เหมาะสมแก่เวลา สว่นการเลอืกใช้น า้มนัสงัเคราะห์นัน้มนัก็ดีที่ชว่ย

ยืดอายเุคร่ืองยนต์ได้อกีทางแตม่นัไมค่อ่ยเหมาะสมกบัรถที่ใช้งานธรรมดาจะเหมาะกบัพวกชอบใช้รอบเคร่ืองยนต์สงู ๆ 

ขบัซิ่ง ๆยิง่ในเศรษฐกิจแบบนีต้้องไมจ่่ายแพงกวา่ และการเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ืองทกุครัง้ก็ควรท่ีจะเปลีย่นไส้กรอง

น า้มนัเคร่ืองควรคูก่นัไปด้วย 

 

 


