
 ใบงานที่ 1   หน่วยที่ 12   
 รหัสวิชา   20101-2001          ช่ือวิชา  งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี      สอนคร้ังท่ี  12   
หน่วยท่ี 12  เร่ือง  งานบริการระบบระบายความร้อน                  เวลา  7  ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. บอกหนา้ท่ีของระบบระบายความร้อนได ้
2. บอกหนา้ท่ีของหมอ้น ้าได ้
3. อธิบายการท างานของฝาหมอ้น ้าได ้
4. บอกหนา้ท่ีของป๊ัมน ้าได ้
5. บอกหนา้ท่ีของเทอร์โมสตทัได ้
6. บอกหนา้ท่ีของพดัลมไฟฟ้าระบายความร้อนได ้
7. อธิบายการท างานของพดัลมไฟฟ้าระบายความร้อนได ้
8. อธิบายการท างานของเกจวดัอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ได ้
9. ถอดประกอบป๊ัมน ้าได ้
10. ตรวจสอบป๊ัมน ้าได ้
11. เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบครอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ 
       รักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สาระการเรียนรู้  เร่ือง ระบบระบายความร้อน  ( Coolant System ) 

 

                

 

 

 

 



ระบบระบายความร้อนของรถยนต์    ท าหน้าที่ระบายความร้อนออกจากเคร่ืองยนตผ์า่นทางหมอ้น ้าโดยช่วยลด

อุณหภูมิในบริเวณท่ีมีความร้อนสูง เช่น ผนังกระบอกสูบ ระหว่างลูกสูบ และกระบอกสูบ ความร้อน

บริเวณน้ีจะมีมากเป็นพิเศษ  อุปกรณ์ของระบบระบายความร้อนประกอบดว้ย  ป๊ัมน ้า  ( Water pump )   

วาล์วน ้า  ( Thermostat )    ท่อยางหม้อน ้า (Radiator hoses), หม้อน ้า (Radiator)  

พดัลมระบายความร้อน  (Fan)  ท างานร่วมกนันบัตั้งแต่เร่ิมสตาร์ตเคร่ืองยนต ์ตวั

ป๊ัมน ้าก็จะท างานโดยไดรั้บแรงขบัหมุนจากสายพาน ซ่ึงต่อมาจากการหมุนพูเล่ย ์

ของแกนเพลาขอ้เหวี่ยง   เม่ือป๊ัมน ้าหมุนท างาน น ้ายาหล่อเย็นในระบบก็จะ

ไหลเวียนอยู่ในโพรงผนังของเส้ือสูบ และบริเวณที่มีความร้อน   ส่วนวาล์ว

น ้าจะท างานด้วยการเปิดวาล์วก็ต่อเม่ืออุณหภูมิของน ้าน ้ายาหล่อเย็นท่ีอยู่ใน

ระบบไหลเวียนสูงถึงจุดที่เหมาะสม  

 

 

 

 

 

วาล์วน ้า  ( Thermostat )    จะเปิดให้น ้าท่ีหมุนเวียนอยู่รอบเส้ือสูบ ถ่ายเทออกไป

นอกเคร่ืองยนต์ผ่านไปตามท่อยางหม้อน ้า เพื่อไปเข้าสู่ทางเขา้หม้อน ้าด้านบน 

น ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงก็จะไหลจากด้านบนลงล่าง ผ่านครีบระบายความร้อนหม้อน ้ า 

(หรือท่ีเรียกกันว่ารังผ้ึง)      ในส่วนของหม้อน ้ า และ ฝาปิดหม้อน ้า (Radiator 

cap)   ถังน ้าส ารอง (Coolant Reserve tank) ในขณะที่เคร่ืองยนต์ มีอุณหภูมิสูงเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ น ้ าจะ

เกิดการขยายตวั เพื่อดันตัวเองออกจากหม้อน ้ า แต่ฝาหมอ้น ้าจะช่วยต้านแรงดันน้ีไว้

ระดับหน่ึง เม่ือน ้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดแรงดันสูงขึ้น  แรงดันของไอน ้าจะดัน

สปริงวาล์วฝาหม้อน ้าให้เปิดออก แล้วน ้ าก็จะไหลออกไปทางท่อน ้าล้น ที่อยู่บริเวณ

ปากฝาหมอ้น ้าไปท่ีถงัน ้าส ารอง    และเม่ืออุณหภูมิน ้ าลดลง ความดันในระบบระบาย

ความร้อนเร่ิมต ่าลง น ้าที่อยู่ในถงัน ้ าส ารอง ก็จะถูกดูดกลบัเขา้ไปสู่หม้อน ้าเหมือนเดิม  

 

ป๊ัมน ้ำ   

หม้อน ้า 

พดัลมระบายความร้อน 

วาล์วน ้า   

ฝาปิดหม้อน ้า 

ถังน ้าส ารอง 



ค าส่ัง : ใหท้ าการตรวจสอบและดูแลระบบระบายความร้อนก่อนการใชง้าน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

            อุณหถูมิความร้อนท่ีสูงเกินไป นอกจากจะท าให้สมรรถนะของเคร่ืองยนตล์ดลงแลว้ ยงัอาจะท าให้

เคร่ืองยนตช์ ารุดเสียหายไดอี้กดว้ย  ผูข้บัขี่จึงไม่ควรละเลยการดูแลบ ารุงรักษาระบบระบายความร้อน 

การดูแลรักษาหมอ้น ้า  ควรจะตรวจเช็คทุกๆ สัปดาห์เป็นอยา่งนอ้ย แต่หากรถท่ีใชง้านมานาน (มากกวา่ 5 ปี) ก็

ควรจะตรวจเช็คทุกๆ 2-3 วนั โดยมีวิธีการดูแลรักษาง่ายๆ ดงัน้ี 

ก่อนสตาร์ตเคร่ืองยนต์  ต้องปฏิบัติ 

1. ควรตรวจดูระดับน ้าทุกๆวัน  หรืออยา่งนอ้ยทุกๆ 2-3 วนั  ซ่ึง
ปกติระดบัน ้าควรอยูต่รงคอหมอ้น ้าพอดี หรืออยูร่ะหวา่งก่ึงกลาง
ขีด MAX และ MIN ส าหรับรถท่ีมีหมอ้พกัน ้า   ถา้ลดลงนิดหน่อยก็
เติมน ้าเพิ่ม แต่ถา้หากน ้าลดลงมาก ก็ขอใหส้ันนิฐาก่อนนว่าอาจ
ร่ัว  โดยการติดเคร่ืองเติมน ้าเพิ่มลงไปจนเตม็ และไล่ฟองอากาศ
แลว้ สักอึดใจถา้น ้าลดลงไปแลว้ไม่เพิ่ม วนขึ้นมา อาจจะร่ัวได ้ ซ่ึง
ควรน ารถเขา้ศุนยบ์ริการทนัที 

 

2. ตรวจดูระดับปริมาณน ้า  ถ้ามีน ้าน้อย ให้เติมน ้าท่ีสะอาดลงไปในหม้อน ้าเท่านั้น เพื่อป้องกนัไม่ใหห้มอ้น ้า 
หรือทางเดินของหลอดรังผ้ึงหมอ้น ้าเกิดการอุดตนั ถา้เป็นไปได ้น ้าท่ีเราใชด่ื้มดีท่ีสุดส าหรับใชเ้ติมหมอ้น ้า 
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3.  หมั่นตรวจดูรอยร่ัวตามท่ีจุดต่างๆ อย่างเช่น  ท่อยางหม้อน ้า ครีบรังผึง้ ป๊ัมน ้า  ฯลฯ  หากพบรอยร่ัวซึม 
แตกร้าว ควรท าการซ่อม หรือเปล่ียนใหม่ทนัที               

 

 

 

 

 

 

4. ตรวจดสูภาพของ ครีบรังผึง้ (FIN) ของหม้อน ้า อย่าให้พบังอปิดช่องทางผ่านของลม ไม่ควรใหส้กปรกดว้ย
ดินโคลนและคราบน ้ามนั ถา้มีตอ้งท าความสะอาดใหเ้รียบร้อยก่อนใชง้าน เพราะจะท าใหร้ะบายความร้อนได้
ยาก เคร่ืองยนตอ์าจร้อนจดั และหากตรวจพบครีบพบังอ ใหใ้ชใ้บเล่ือยหรือโลหะ งดัครีบกลบัใหต้ั้ง เพื่อใหล้ม
ผา่นสะดวก ดดัใหต้รง หรือถา้ครีบสกปรกมากใหท้ าความสะอาดโดยใชล้มเป่าหรือน ้าร้อนท่ีมีความดนัสูงพอ
พ่นยอ้นทิศทางลมเขา้ 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา  https://www.headlightmag.com/check-your-car/ตวัเองเบ้ืองตน้ 5 ขั้นตอน - HeadLight Magazine 

ท่ีมา  https://www.headlightmag.com/check-your-car/ตวัเองเบ้ืองตน้ 5 ขั้นตอน - HeadLight Magazine 

https://www.headlightmag.com/check-your-car/ตัวเองเบื้องต้น%205%20ขั้นตอน%20-%20HeadLight%20Magazine
https://www.headlightmag.com/check-your-car/ตัวเองเบื้องต้น%205%20ขั้นตอน%20-%20HeadLight%20Magazine


5. ตรวจดูสภาพของพดัลมระบายความร้อนท่ีติดใกล้กบัหม้อน ้า  ต้องมีสภาพท่ีดี ไม่แตกหัก หรือบิดงอช ารุด
เสียหาย และ ตอ้งตรวจเช็คว่าพดัลมไฟฟ้าวา่หมุนดว้ยความเร็วเท่าเดิมหรือไม่ เพราะถา้พดัลมหมุนดว้ยรอบท่ีชา้
ลง การระบายความร้อนใหห้มอ้น ้ารถยนตก์็จะดอ้ยตามไปดว้ย      

          

6.ไม่ควรติดเคร่ืองยนต ์ขณะเปิดฝาหมอ้น ้าไวเ้ด็ดขาด เพราะจะท าใหเ้กิดตะกรันในหมอ้น ้าและภายใน
เคร่ืองยนต ์เน่ืองจากน ้าในรังผ้ึงหมอ้น ้าระเหยออกมา เม่ือเกิดตะกรันในหมอ้น ้า หรือบริเวณท่อทางเดินน ้าใน
เคร่ืองยนตม์าก ๆ จะเป็นผลใหเ้คร่ืองยนตร้์อนจดั เพราะการระบายความร้อนไม่ดีพอ 

7. หากตรวจเช็คพบวา่น ้าในหมอ้น ้าแหง้ ในขณะท่ีเคร่ืองยนตก์ าลงัท างาน และมีอุณหภูมิสูง ไม่ควรดบั
เคร่ืองยนตแ์ละเติมน ้าในทนัที  ใหติ้ดเคร่ืองเดินเบาๆ สักระยะหน่ึง พอใหอุ้ณหภูมิเคร่ืองยนตล์ดลง แลว้ค่อยๆ 
เติมน ้าท่ีสะอาดลงไปทีละนอ้ยดว้ยความระมดัระวงั 
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8. เปลีย่นถ่ายน ้าในหม้อน ้าทิง้ทุกๆ 3-4 เดือน หรือ เม่ือเห็นวา่น ้าในหมอ้น ้าสกปรกมากแลว้ เช่น มีสนิมหรือ
คราบน ้ามนั และใชน้ ้ายาหมอ้น ้าผสมกบัน ้าธรรมดาในอตัราส่วน 50/50 จะช่วยไม่ใหเ้กิดสนิมหรือตะกรันใน
หมอ้น ้า ทางเดินของน ้าก็จะไหลไดส้ะดวก น ้ายาท่ีผสมน้ีควรเปล่ียนทุกคร้ังท่ีลา้งหมอ้น ้ าโดยใชมื้อบิดปลัก๊หาง
ปลาเพื่อปล่อยน ้าในหมอ้น ้าออกทิ้ง 

 

 

 

 

 

                                       ท่ีมา https://car.kapook.com/view82920.html 

9. เติมน ้ายาระบายความร้อนใหม่ใส่ในหมอ้น ้าใหไ้ดร้ะดบัตามเดิม 

                                   

                                    ท่ีมา   https://car.kapook.com/view82920.html 


