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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา  20101 – 2102  สอนคร้ังท่ี 4 

ช่ือหน่วย ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน    ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม 126 ช่ัวโมง 

     หัวข้อหน่วยการสอน     

      4.1   คุณสมบติัของน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีดี   
      4.2   ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์ 4 จงัหวะ 
      4.3   ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์ 2 จงัหวะ 
      4.4   ระบบระบายความร้อนของเคร่ืองยนต์ 

     สาระส าคัญ 

1. คุณสมบติัของน ้ามนัหล่อล่ืน  มีความหนืดท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านของเคร่ืองยนต ์4  
จงัหวะ ความหนืดของน ้ามนัหล่อล่ืนคือค่าความตา้นทานการไหลของน ้ามนัหล่อล่ืน  

                  2.  ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนตจ์กัรยานยนต ์  4   จงัหวะชุดลูกสูบแหวนลูกสูบและหอ้งเกียร์  
                       ของรถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ จะอยูใ่นห้องเดียวกนัน ้ามนัเคร่ืองจะไหลเวียนแยกส่วน 
                       หล่อล่ืนต่างๆ  ออกเป็น 4 ส่วน  
                  3.  ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะการหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ  น ้ามนั 2T  จะหล่อ  
                       ล่ืนเฉพาะแบร่ิงขอ้เหว่ียง  แบร่ิงกา้นสูบ  แบร่ิงสลกัลูกสูบ  แหวน  ลูกสูบ และผนงัลูกสูบ               
                 4.  การระบายความร้อนเคร่ืองยนต ์ ท างานดว้ยการเปล่ียนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานกล     
                      ความร้อนท่ีเกิดจากการเผาไหมไ้อดีย่อมท าใหช้ิ้นส่วนเคร่ืองยนตร้์อนจดัไปดว้ย  จึงตอ้งมี 
                      การก าจดัความร้อนส่วนเกินออกไปเพื่อรักษาสภาพช้ินส่วนและรักษาสภาพน ้ามนัหล่อล่ืน 
                      ใหช้ิ้นส่วนต่างๆ 
 
     สมรรถนะที่พงึประสงค์ 

1.  บอกคุณสมบติัของน ้ามนัหล่อล่ืนท่ีใชก้บัรถจกัรยานยนตไ์ด ้
2.  อธิบายหลกัการท างานของระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนตจ์กัรยานยนต ์  2   จงัหวะ  
3   อธิบายหลกัการท างานของระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนตจ์กัรยานยนต ์  4   จงัหวะ  
4.  บอกหนา้ท่ีและหลกัการท างานของระบบระบายความร้อนของเคร่ืองยนต ์ได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา   20101 – 2102  สอนคร้ังท่ี  4 

ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน    ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126 ช่ัวโมง 
                       

   4.1  คุณสมบัติของน ้ามันหล่อล่ืนท่ีดี   

มีความหนืดท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านของเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ ความหนืดของน ้ามนัหล่อล่ืนคือ
ค่าความตา้นทานการไหลของน ้ามนัหล่อล่ืน น ้ามนัหล่อล่ืนท่ีไหลชา้จะมีค่าความหนืดสูงจะใชม้าตรฐาน
ของ SAE  

1. มีค่าดชันีความหนืดสูง  คือเม่ืออุณหภูมิต ่าน ้ามนัจะไม่ขน้จนเกินไป และเม่ืออุณหภูมิ 
สูงน ้ามนัจะไม่ใสจนเกินไปท าใหป้ระสิทธิภาพในการหล่อล่ืนสูง 

2. มีคุณสมบติัในการชะลา้ง คือ  น ้ามนัหล่อล่ืนท่ีดีจะตอ้งสามารถชะลา้งส่ิงสกปกเหล่า 
น้ีออกไปกบัน ้ามนัหล่อล่ืนได ้ ท าใหช้ิ้นส่วนต่าง ๆ สะอาดอยูเ่สมอ 

3. มีสารป้องกนัการสึกหรอ  คือ มีการเติมสารแอนต่ีแวร์  เพื่อช่วยลดการสึกหรือท่ีเกิด 
ขึ้นเพื่อให้เคร่ืองยนตมี์อายกุารใชง้านท่ียาวนานยิง่ขึ้น 

4. มีการระเหยต ่า เน่ืองจากน ้ามนัหล่อล่ืนมีจุดวาบไฟสูงจึงไม่เผาไหมไ้ดง้่าย  มีความ 
ทนต่อความร้อนไดสู้งจึงไม่ส้ินเปลืองน ้ามนัหล่อล่ืน 
 

                                           
                                                           ภาพการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 
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      4.2 ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์จักรยานยนต์   4   จังหวะ 

 ชุดลูกสูบแหวนลูกสูบและหอ้งเกียร์ของรถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ จะอยูใ่นห้องเดียวกนั
น ้ามนัเคร่ืองจะไหลเวียนแยกส่วนหล่อล่ืนต่างๆ  ออกเป็น 4 ส่วน  

1. น ้ามนัเคร่ืองในอ่างน ้ามนัจะถูกเพลาขอ้เหว่ียง  เหว่ียงขึ้นไปหล่อล่ืนตวับนของกา้น 
สูบลูกสูบและกา้นสูบ 

2. น ้ามนัเคร่ืองจากดา้นขา้งของอ่างน ้ามนัไหลผา่นไส้กรองน ้ ามนัเคร่ืองไปหล่อล่ืนขา้ง 
ขวาของเพลาขอ้เหวี่ยงลูกปืนตวัล่างของกา้นสูบและไหลกบัลงสู่อ่างน ้ามนัเคร่ือง 

3. น ้ามนัเคร่ืองส่วนหน่ึงไหลขึ้นไปหล่อล่ืนกระเด่ืองกดลิ้น  ลิ้น  แกนลูกเบ้ียว  ลูกเบ้ียว   
แลว้ไหลลงสู่อ่างน ้ามนัเคร่ือง 

4. น ้ามนัเคร่ืองอีกส่วนหน่ึงจะหล่อล่ืนชุดคลตัซ์และเกียร์และช้ินส่วนท่ีอยูใ่น 
 

เน่ืองจากน ้ามนัเคร่ืองเป็นตวัช่วยละลา้งท าความสะอาดเขม่า  และเศษโลหะจากเคร่ืองยนต ์
ควรเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองเม่ือใชร้ถไปแลว้ทุก 5,000 กิโลเมตร  เน่ืองจากประสิทธิภาพขอน ้ามนัเคร่ือง
อาจลดลงส่งผลใหอ้ายกุารใชง้านของรถสั้นลง 

ระบบหล่อล่ืนในเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะแบบอ่างเปียก  (Wet-sump Type) 
 เป็นแบบท่ีนิยมใชใ้นเคร่ืองยนต ์ 4 จงัหวะ  

ขนาดเลก็ทัว่ ๆ ไป โดยการเก็บน ้ามนัเคร่ืองทั้ง 

หมดไวท่ี้หอ้งแคร้งคเ์คร่ืองยนต ์ โดยมีป๊ัมน ้ามนั 

เคร่ืองเป็นตวัส่งไปหล่อล่ืนยงัส่วนต่าง ๆ ของ 

เคร่ืองยนตแ์ลว้ไหลกลบัมาเก็บยงัห้องแคร้งค ์

ตามเดิมโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วงของโลก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
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ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน    ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง  
 
ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ระบบ 4 จังหวะ 
 

                            
 

ภาพการท างานของระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ระบบ 4 จังหวะ 
        ท่ีมาภาพ https://bugulma-lada.ru/th/terms/chem_otlichaetsja_dvukhtaktnyjj_dvigatel_ot_chetyrekhtaktnogo.html 
 

              
       ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ  ไม่ได้ผสมน ้ามันหล่อล่ืนกบัน ้ามันเบนซิน 
ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ    

มีอุปกรณ์ท่ีประกอยดว้ย  

      1. แท่นวางแทงเลท    

      2. การสะทอ้นน ้ามนั      

      3. ป้ัมน ้ามนั      

      4. กรองน ้ามนั    

      5. วาลว์นิรภยั 
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ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ระบบ 2 จังหวะ  
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ป๊ัมน ้ามนัออโตลู้บในเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ Yamaha ในยคุแรกๆ 
ท่ีมาภาพ  https://thai.webike.net/news/th/วิธีดูแลและการเช็ควาล.์html 

 

         น ้ามันหล่อล่ืนของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ  แต่ละรุ่นแต่ละบริษทัจะมีหลกัการท างานจะเหมือนกนั 
แต่ตั้งช่ือไม่เหมือนกนั ส่วนมากจะตั้งช่ือน ้ามนัหล่อล่ืนตามยีห่อ้รถนั้นๆและยงัมีบริษทัอ่ืนๆ ท่ีผลิตออกจ า
หน่วยมากมายหลายบริษทั  เช่น คลาสตอล , ไดเกียว , เชลล ์ , พลสั ฯลฯ  ซ่ึงส่วนประกอบพื้นฐานของ
น ้ามนัจะเหมือนกนัหมดในแต่ละยีห่อ้  จะมีการเติมสารพิเศษเพิ่มเขา้ไปอีกเพื่อเติมคุณสมบติัใหดี้ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
                  น ้ามนั 2 T 
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      หลกัการท างานของระบบ 2 T 

 ระบบ 2 T  จะมีป๊ัมน ้ามนั 2 T เป็นตวัแรงดนัส่งน ้ามนั 2 T  จากถงัเก็บ 2  T ผา่นกรองน ้ามนั 2 T 
และลิ้นกนักลบัเขา้ไปผสมกบัส่วนผสมไอดีท่ีออกมาจากคาร์บูเรเตอร์ปริมาณน ้ามนั 2 ที  ท่ีจ่ายใหแ้ก่
เคร่ืองยนตจ์ะขึ้นอยูก่บัความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์

 น ้ามนั 2 T  จะเขา้ไปในห้องเพลาขอ้เหวี่ยงโดยจะผสมเขา้ไปกบัไอดี  ดว้ยการควบคุมป้ัมจ่าย 
น ้ามนั 2 T  ดว้ยสายควบคุมท่ีต่อพ่วงเขา้รวมกบัสายคนัเร่งของเคร่ืองยนต์ 

 

ที่มาภาพ  https://bugulma-lada.ru/th/terms/chem_otlichaetsja_dvukhtaktnyjj_dvigatel_ot_chetyrekhtaktnogo.html 

        อุปกรณ์ของระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์แบบ  2 จังหวะ (ตามหมายเลข) 
               1. ถงัน ้ามนั     
               2. คาร์บูเรเตอร์     
               3.ตวัแยกสายเคเบิลลูกเร่งกบัป๊ัมออโตลูป   
               4. คนัเร่ง            
              5. สายควบคุมการจ่ายน ้ามนั    
              6. เคร่ืองจ่ายป๊ัมลูกสูบ   
              7 .ท่อขบัน ้ามนัในท่อทางเขา้ 
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  ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ 

 การหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ  จะใชน้ ้ามนัหล่อล่ืน ท่ีเราเรียกวา่ น ้ามนั 2T  น ้ามนั 2 T  ท่ีป้ัมส่ง
เขา้ไปจะถูกเผาไหมไ้ปร่วมกบัไอดี หากป้ัมจ่ายน ้ ามนั 2T เป็นไปมากเกินไป  เคร่ืองยนต์ไม่สามารถเผา
ไหมไ้ม่สมบูรณ์ก็จะท าใหเ้กิดควนัมากท่ีเป็นมลพิษต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
      
  การหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์ 2 จงัหวะ  นอกจากส่งเขา้ท่ีท่อไอดีแลว้  เราตอ้งต่อพ่วงเขา้ไปไดอี้กหลายจุดท่ี
ลูกปืนขอ้เหวี่ยง  แบร่ิงกา้นสูบ    แบร่ิงสลกัลกูสูบ  แหวน  ลูกสูบ และผนงัลูกสูบ  หรือผสมลงไปใน
น ้ามนัเบนซินเลยก็ได ้ เช่นเคร่ืองยนตเ์บนซินเลก็หลายประเภทท่ีนิยมผสมน ้ามนั 2T ลงไปกบัน ้ามนั
เบนซิน  เช่นเคร่ืองสูบน ้ามนั เคร่ืองตดัหญา้  เคร่ืองเล่ือยยนต ์  ฯลฯ  โดยการผสมน ้ามนัหล่อล่ืน 1 ส่วน  
ต่อเบนซิน 25 – 40 ส่วน 
 
 

 
 

ภาพ เคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ 
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     ป้ัมน ้ามัน 2 T ( Oill  Pump ) 
 การท างานของป้ัมน ้ามนั 2T เป็นแบบลูกสูบป้ัมเคล่ือนท่ีไปกลบั ดูดส่งน ้ามนั 2 T ดว้ยลูกเบ้ียว
และสปริง ควบคุมการจ่ายน ้ามนั 2T ดว้ยแบบควบคุมระยะชกัลูกสูบลูกป้ัมใหส้ัมพนัธก์บักลไกลิ้นเร่งของ
คาร์บูเรเตอร์ คือ ยิง่เร่งเคร่ืองยนตม์าก ป้ัมน ้ามนั 2T ยิง่ดูดน ้ามนั 2T มาก ตามความเร็วรอบของเคร่ืองยนต ์ 

ท่ีมาภาพhttps://www.youtube.com/watch?v=mYjs-w5cc-E 

การไล่ลมป้ัม 2 T  

 ในกรณีท่ีถอดป้ัมน ้ามนั 2T ออกมาตรวจซ่อม หรือกรณีท่ีใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนจนหมดถงัและไม่มี
น ้ามนัหล่อล่ืนในระบบเลย  หากเราเติมน ้ามนัหล่อล่ืนใหม่ลงไป ป้ัมจะไม่สามารถท างานไดเ้น่ืองจากจะ
เกิดฟองอากาศเขา้มาในระบบส่งผลใหป้ั้มไม่สามารถดูดส่งน ้ามนั 2T ได ้
               ใหถ้อดสลกัเกลียวไล่ลมท่ีอยูติ่ดกบัท่อจ่ายเพื่อให้ไล่อากาศออก เน่ืองจากน ้ามนัท่ีไหลออกจาก
ถงัน ้ามนัจะเติมเขา้ไปดา้นในของป๊ัมดว้ยแรงโนม้ถ่วง การไล่อากาศจะส้ินสุดลงเม่ือถอดสลกัเกลียวไล่
อากาศออกจนหมด  น ้ามนัท่ีไหลออกตอนขั้นสลกัเกลียวไล่ลมจากดา้นในของป๊ัมตอ้งไม่มีฟองอากาศ  
จากนั้นใหส้ตาร์ทติดเคร่ืองแลว้ใหแ้กนเร่งของป๊ัมจนสุดเพื่อไล่ฟองออกจนหมดทางท่อส่งท่ีไปทั้งจุดลูกปืน
ขอ้เหวี่ยงและท่อรวมไอดี  
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  ระบบระบายความร้อนเคร่ืองยนต์ 
 เน่ืองจากวา่เคร่ืองยนตท์ างานดว้ยการเปลี่ยนพลงังานความร้อนเป็นพลงังานกล  ความร้อนท่ีเกิด
จากการเผาไหมไ้อดียอ่มท าใหช้ิ้นส่วนเคร่ืองยนตร้์อนจดัไปดว้ย  จึงตอ้งมีการก าจดัความร้อนส่วนเกิน
ออกไปเพื่อรักษาสภาพช้ินส่วนและรักษาสภาพน ้ามนัหล่อล่ืนใหช้ิ้นส่วนต่างๆ  ท างานไดด้ว้ยความ
ปลอดภยั  ถา้เกิดจากการร้อนจดัช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีขยายตวัมาก  อาจขาดการหล่อล่ืน และติดตายเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบดงักล่าว  จึงจ าเป็นตอ้งมีการระบายความร้อน ระบบระบายความร้อนมี 2 ระบบหลกั
คือ 

1. การระบายความร้อนดว้ยอากาศ 
2. การระบายความร้อนดว้ยน ้า 

 
 
 

 
 

 
                                                 
 
                                       ภาพ  ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
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     ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ( Air – Cooling System ) 
 ระบบน้ีเคร่ืองยนต ์ ไดรั้บการระบายความร้อนดว้ยอากาศ  ดงันั้นโครงสร้างของระบบจึงเป็น
แบบง่ายๆ  การระบายความร้อนดว้ยอากาศไหลปะทะครีบระบายทั้งหลายรอบเคร่ืองยนต ์

 
ท่ีมาภาพ http://jpw2555.blogspot.com/2013/03/blog-post_1.html 

 

แบบอากาศไหลปะทะ 

 เส้ือสูบและฝาสูบเคร่ืองยนตเ์ป็นแบบเปลือย  มีส่งท่ีกีดขวางทิศทางการไหลของอากาศตอ้ง
นอ้ยท่ีสุด  เพื่อเพิ่มพื้นท่ีการสัมผสัอากาศของเคร่ืองยนต ์  กระบอกสูบและฝาสูบ  มีครีบระบายความ
ร้อน ( Fins )  อยูด่า้นนอกโดยรอบ  เพือ่ใหก้ารระบายความร้อนเป้นไปอยา่งมีประสิทธิภาพจะตอ้ง
ค านึงถึงขนาด รูปร่างและแนวทางของครีมเป็นพิเศษ 

 ปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดส้ าหรับการระบายความร้อนวิธีน้ีคือ  ถา้ปล่อยใหเ้คร่ืองยนตท์ างาน
โดยไม่เคล่ือนท่ีหรือการจราจรติดขดั  จะไม่มีอากาศไหลผา่นครีมระบายความร้อนเคร่ืองยนตก์็อาจร้อน
จดัไดห้ากติดเป็นเวลานาน  

 
 
 

http://jpw2555.blogspot.com/2013/03/blog-post_1.html
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 ระบบระบายความร้อนด้วยน ้า (Liquid cooling) 
 การระบายความร้อนดว้ยน ้ าน้ีเป็นการลดความร้อนท่ีเกิดขึ้นขณะเคร่ืองยนตท์ างาน เพื่อป้องกนั
เคร่ืองยนตร้์อนจดัและควบคุมใหเ้คร่ืองยนตอ์ยูใ่นอุณหภูมิท างาน ในระบบน้ีมีส่วนประกอบท่ีส าคญัคือ 
 

ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนด้วยน ้า 

1. หม้อน ้า (Radiator)  ท าหนา้ท่ีระบายความร้อนของน ้าหล่อเยน็ใหอุ้ณหภูมิลดลงและเป็นท่ีกกัเก็บ
น ้าร้อนท่ีไหลออกจากเคร่ืองยนตเ์ขา้มาในหมอ้น ้าจะแผค่วามร้อนไปยงัครีบหมอ้น ้า และเม่ือมีอากาศ
มาปะทะก็จะระบายความร้อนดงักล่าวออกไป หากมีพ้ืนครีบของหมอ้น ้ามากจะช่วยใหส้ามารถ
ระบายความร้อนไดดี้ยิง่ข้ึน 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   ภาพหมอ้น ้า 
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     2. ฝาปิดหม้อน ้า  (Radiator cap)  ท าหนา้ท่ีปิดหมอ้น ้าไม่ใหน้ ้าจากระบบหายไปและยงัท าหนา้ท่ีส าคญั 
รักษาแรงดนัภายในระบบ    เพราะฝาปิดหมอ้น ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบเป็นลกัษณะพิเศษคือป้องกนัไอน ้า
จากการเดือดของน ้าหล่อเยน็ในหมอ้น ้า โดยออกแบบให้มีการควบคุมแรงอดัของไอน ้ าในหมอ้น ้าเพื่อระบาย
ไอน ้าไปสู่ถงัส ารอง 

 
 
 
 
 
 

 
         เม่ืออุณหภูมิภายในหม้อน ้าสูงขึน้ท าให้เกิดแรงดนัสูงภายในหมอ้น ้าก็จะสูงขึ้น  เม่ือเป็นเช่นน้ีแรงดนั
ของน ้าก็จะดนัใหว้าล์วควบคุมแรงดัน (Pressure valve) ท่ีฝาปิดหมอ้น ้าถูกดนัยกตวัขึ้น แลว้น ้าท่ีมีแรงดนั
สูงก็จะไหลเขา้ไปยงัถงัส ารองน ้า จนกวา่แรงดนัของระบบจะอยูใ่นระดบัท่ีคงท่ีจึงจะหยุดไหล  
      เม่ืออุณหภูมิของน ้าหล่อเย็นในหม้อน ้าลดลง ท าใหแ้รงดนัในระบบก็ลดลงดว้ย จึงเกิดสุญญากาศ ใน
หมอ้น ้า  ดูดใหว้าล์วระบายแรงดัน (Vent valve) เปิดออกโดยอาศยัสุญญากาศท่ีเกิดขึ้นเม่ืออุณหภูมิในหมอ้
น ้าลดลง สภาวะเช่นน้ีจะท าใหน้ ้าหล่อเยน็จากถงัส ารองไหลยอ้นกลบัเขา้หมอ้น ้าตามเดิม 
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      3. ถังน ้าส ารอง ( Reserve   Tank )   ท าหน้าท่ี ควบคุมปริมาตรระดบัน ้าหล่อเยน็ในหมอ้น ้าใหไ้ด้
ระดบัท่ีพอดีอยูเ่สมอ โดยใชท้่อน ้าต่อเช่ือมระหวา่งฝาปิดหมอ้น ้ากบัถงัส ารอง การไหลของน ้าหล่อเยน็
จากถงัน ้าส ารองไปสู่หมอ้น ้า หรือ จากหมอ้น ้าไปยงัถงัน ้าส ารองนั้นไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในการท างานของ 
“ฝาปิดหมอ้น ้า” 

 
    4. ป๊ัมน ้า (Water Pump) 
 
 
 
 
 
                                    ท่ีมาภาพ  https://www.lazada.co.th/products/click125i150i        

          
     ป๊ัมน ้าท าหน้าที ่สร้างแรงดนัจากหมอ้น ้าส่งไป 
ยงัผนงัรอบ เส้ือสูบ ฝาสูบ และท าใหเ้กิดการหมุน 
เวียนของระบบ น ้าหล่อเยน็ในเคร่ืองยนต ์
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        7. เทอร์โมสตัท  ( Thermostat ) 

 
                เทอร์โมสตัต (Thermostat) หรือ วาล์วน ้า คือ ท าหน้าทีค่วบคุมอุณหภูมิของน ้าหล่อเยน็
เคร่ืองยนตใ์ห้เหมาะสม โดยการเปิดหรือปิดวาลว์เพื่อให้น ้าหล่อเยน็มาระบายความร้อนท่ีหมอ้น ้า เพราะ
โดยปกติน ้าหล่อเยน็จะมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อหล่อเยน็ใหเ้คร่ืองยนตท์ างานไดมี้ประสิทธิภาพท่ี  
80 – 90 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิเร่ิมสตาร์ทเคร่ืองยนตจ์นถึงอุณหภูมิท างานไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส
วาลง์น ้าจะปิด )    เม่ืออุณหภูมิเร่ิมสูงกวา่ 90 องศาเซลเซียส วาลว์จะเปิดใหน้ ้าไหลออกไประบายความ
ร้อนท่ีหมอ้น ้า 
ซ่ึง เทอร์โมสตตั (Thermostat) หรือ วาลว์น ้า ติดตั้งอยูร่ะหวา่งหมอ้น ้ากบัป๊ัมน ้า 

     

 

 

                                       
                                                เทอร์โมสตตั 
(Thermostat) หรือ วาลว์น ้า 
                                       ท่ีมาภาพ https://topspeedtraining.wordpress.com/2011/06/29/thermostat/ 
 

https://topspeedtraining.wordpress.com/2011/07/09/how-to-engine-work/
https://topspeedtraining.wordpress.com/2011/06/29/thermostat/
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      8 .พดัลม  (Cooling Fan) พดัลมท่ีติดตั้งอยูก่บัหมอ้น ้านั้นจะท าหน้าที่ ดูดอากาศใหไ้หลผา่นหมอ้
น ้าเพ่ือใหเ้กิดการระบายความร้อนออกจากหมอ้น ้าพดัลมท างานก็ต่อเม่ือความร้อนของหมอ้น ้าถึง
อุณหภมิูท่ีก าหนดโดยอาศยัสวิทชว์ดัความร้อนอตัโนมติัเป็นตวัตดั/ต่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี 

 
ภาพพดัลมดูดอากาศใหไ้หลผา่นระบายความร้อนออกจากหมอ้น ้า 

9 .สวิชท์พดัลม (Cooling Switch) 
 จะท างานโดยอตัโนมติัโดยอาศยัความร้อนของน ้ าหล่อเยน็ในหมอ้น ้ า ในขณะท่ีน ้ าหล่อเยน็ยงั
มีอุณหภูมิต ่าหรือไม่สูงมากนัก สวิทช์จะตดัวงจรกระแสไฟจากแบตเตอร่ี พดัลมก็ไม่ท างาน แต่เม่ือ
อุณหภูมิของน ้าหล่อเยน็สูงขึ้นตวัสวิทชก์็จะท างานต่อกระแสไฟพดัลมก็ท างาน 
 หมายเหต ุในรถฮอนดา้ : CLICK และ AIR BLADE พดัลมจะท างานทนัทีเม่ือเคร่ืองยนตห์มุน 
  

     

 

 

 

 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
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     การระบายความร้อนของน ้ามันเคร่ือง  ( Oill Cooler ) 
 การท างานระบบออยคูลเลอร์  จะเป็นการน าเอาน ้ามนัเครืองจากภายในเคร่ืองยนตอ์อกมาให้
อากาศช่วยระบายความร้อน  หลกัการท างานจะคลา้ยกนักบัการระบายความร้อนของเครืองยนตท่ี์ใช้
น ้าในการระบายความร้อน แต่ระบบออยคูลเลอร์จะน าเอาน ้ามนัเคร่ืองออกมาเขา้รังผ้ึงใหอ้ากาศเป็นตวั
ช่วยในการระบายความร้อน  

   ไฟเตือนระดับน ้ามันเคร่ือง 

 ไฟเตือนความดนัน ้ามนัเคร่ืองเป็นระบบท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูข้บัขี่เพื่อใหรู้้ขอ้ขดัขอ้ง
หรือน ้ามนัเคร่ืองเกือบหมดแลว้  คือเม่ือระดบัน ้ามนัเคร่ืองหรือ  2T ต ่าถึงจุดพิกนั หลอดไฟเตือนจะ
สวา่งเม่ือเติมน ้ามนัเคร่ืองลงไปแลว้  หลอดไฟจะไม่ติด  ถา้เคร่ืองยนตอ์ยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่งหลอดไฟ
จะสวา่งอยูต่ลอดเวลา  แต่เม่ือเปล่ียนเกียร์ไปต าแหน่งอ่ืนๆ  หลอดไฟเตือนน ้ามนัเคร่ืองจะดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ภาพวงจรไฟเตือนระดับน ้ามันเคร่ือง 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 
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ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 

วงจรไฟเตือนอุณหภูมิน ้าระบายความร้อน 
 วงจรไฟเตือนอุณหภูมิน ้าระบายความร้อนประกอบดว้ยตวัตรวจจบัอุณหภูมิน ้า  เกจวดัอุณหภูมิ
น ้าแบตเตอร่ี  สวิตซ์กุญแจ 

   หลกัการท างาน 

 เม่ือเปิดสวิตซ์กุญแจกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสวติซ์กุญแจเขา้เกจวดัอุณหภูมิ  ลงกราวด์  โดย
ผา่นทางขั้ว  C  ของเกจวดัอุณหภูมิอีกจุดหน่ึงกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขั้ว H ของเกจวดัอุณหภูมิไปท่ีตวั
เซ็นเซอร์  และลงกราวด์ท่ีตวัเซ็นเซอร์  คุณสมบติัของตวัเซ็นเซอร์ คือ เม่ืออุณหภูมิต ่าค่าความตา้นทาน
จะสูง  เม่ือเคร่ืองยนตร้์อนค่าความตา้นทานจะต า  ในขณะท่ีเคร่ืองยนตเ์ยน็  กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตวั
เซ็นเซอร์ไดย้าก  ท าให้ขดลวดทางดา้น H มีสนามแม่เหล็กนอ้ยกว่าทางดา้น C  เข็มจึงถูกดึงไปทางด้าน 
C และเม่ือเคร่ืองยนต์ร้อนขึ้นตัวเซ็นเซอร์ก็จะมีความต้านทานลดลง  กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัว
เซ็นเซอร์ลงกราวด์ได้มากขึ้น  ท าให้สนามแม่เหล็กของลวดทางด้าน H มีค่ามากขึ้น มากกว่าขดลวด
ทางดา้น C จนสามารถตึงเขม็ใชช้ี้ขึ้นมาทางดา้น  H  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   รูปท่ี 4.6  วงจรไฟเตือนอุณหภูมิน ้าระบายความร้อน 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน) จ านวน  7 ช่ัวโมง 
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ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 

ค าศัพท์เทคนิค 

 
1. Icebricationg  system   ระบบหล่อล่ืน 
2. Cooling  System    ระบบระบายความร้อน 
3. Lubricationg oil    น ้ามนัหล่อล่ืน 
4. Society of Automotive Engineer  ความหนืด SAE 
5. American Petroleum Institute   มาตรฐาน API 
6. Oil pump     ป้ัมน ้ามนัเคร่ือง 
7. Oil paw     อ่างน ้ามนัเคร่ือง 
8. Trochoid oil Pump    ป้ัมน ้ามนัเคร่ืองแบบโรเตอร์ 
9. Trottle cable     สายคนัเร่ง 
10. Oil control cable    สายควบคุม 2T 
11. Low smake     น ้ามนัหล่อล่ืนสูตรลดควนัขาว 
12. Air cooling system    ระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ 
13. Water cooling’ system   ระบบระบายความร้อนดว้ยน ้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
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ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน) จ านวน  7 ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 

                                                   แบบฝึกหัดหน่วยท่ี  4 

ตอนท่ี  1  ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย ( X )   ขอ้ท่ีถูกเพียงขอ้เดียวเพียงขอ้เดียว 
1. ค่าความหนืดในสารหล่อล่ืน หมายความวา่อยา่งไร 

ก. ค่าความเป็นมนั 
ข. ค่าความตา้นม่านการไหลของน ้ามนัหล่อล่ืน 
ค. คุณสมบติัในการชะลา้ง 
ง. มีการระเหยต ่า 

2. น ามนัเคร่ืองส าหรับเคร่ืองยนตจ์กัรยานยนต ์4 จงัหวะ จะตอ้งมีค่าความหนืดเท่าใด 
ก. SAE 30 W / 60 
ข. SAE 20 W / 40 
ค. SAE 30 W / 90 
ง. SAE 40 W / 90 

3. ตามปกติแลว้การเปล่ียนถ่ายน ้ามนัเคร่ืองคตวรเปล่ียนถ่ายเม่ือใชไ้ปในระยะทางประมาณ
เท่าใด 
ก. 6,000 ก.ม. 
ข. 5,000 ก.ม. 
ค. 4,000 ก.ม. 
ง. 2,000 ก.ม.  

4. เคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ  หากป้ัมส่ง 2T เขา้หอ้งขอ้เหวี่ยงมากเกินไปรถจกัรยานยนตจ์ะมีอาการ
เช่นไร 
ก. ว่ิงไดเ้ร็ว เร่งไดส้ดุด 
ข. ประหยดัเช้ือเพลิง 
ค. การเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์มีควนัเยอะ 
ง. ช่วยรักษามลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 



106 
 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 

5. ในเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ  หากจะผสมน ้ามนัหล่อล่ืนในน ้ามนัเช้ือเพลิงส่วนผสมท่ีพอดีจะ
ผสมประมาณเท่าใด 
ก. 10 : 1 
ข. 15 : 1 
ค. 20 : 1 
ง. 40 : 1 

 
6. ความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองยนตมี์สาเหตุจากอะไร 

ก. ความร้อนจากการเผาไหม ้
ข. ความร้อนจากากรเสียดสีระหวา่งลูกสูบกบัผนงัเส้ือสูบ 
ค. ความร้อนจากการเคล่ือนท่ีของช้ินส่วนต่างๆ 
ง. ความร้อนแฝง 

 
7. ระบบระบายความร้อนในรถจกัรยานยนตแ์บ่งไดก่ี้ประเภท 

ก. 2 ประเภท 
ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท 
ง. 5 ประเภท 

8. เคร่ืองยนตท่ี์ระบายความร้อนของอากาศไหลประทะ  หากติดเคร่ืองยนตไ์วโ้ดยไม่ไดว่ิ้งเช่น 
การจราจรติดขดัเป็นเวลานาน ๆ 
ก. ประสิทธิภาพการเผาไหมสู้งสุด 
ข. เคร่ืองยนตจ์ะร้อนจดั 
ค. ช้ินส่วนเคร่ืองยนตล์ะลาย 
ง. เคร่ืองยนตมี์อายกุารใชง้านมากขึ้น 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
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ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 

9. ในระบบระบายความร้อนดว้ยน ้าจากการไหลของน ้าจะไหลเวียนตามทิศทางใด 
ก. น ้าร้อนจากเคร่ืองไหลเขา้ส่วนบนของหมอ้น ้าเยน็จากส่วนล่างมหอ้น ้าไหลเขา้ช่วงล่าง

ของเคร่ือง 
ข. น ้าร้อนจากเคร่ืองยนตไ์หลเขา้ส่วนล่วงของหมอ้น ้าเยน็จากหมอ้น ้าไหลเขา้ส่วนบนของ

เคร่ือง 
ค. น ้าเยน็จากหมอ้ไหลเขา้ช่วงล่างของเคร่ืองยนต ์
ง. น ้าร้อนจากเคร่ืองยนตไ์หลเขา้ดา้นบนของหมอ้น ้า 

 
10. ในหมอ้น ้ารถจกัรยานยนต ์น ้ าในส่วนใดจะร้อนท่ีสุด 

ก. ส่วนล่าง 
ข. ส่วนกลาง 
ค. ส่วนบน 
ง. เท่ากนัทุกส่วน  

11. ระบบระบายความร้อนทัว่ไปมีก่ีแบบ 
ก. 1. แบบ 
ข. 2 แบบ 
ค. 3 แบบ 
ง. 4 แบบ 

 
12. หมอ้น ้ามีหนา้ท่ี 

ก. ระบายความร้อนเคร่ืองยนต์ 
ข. รักษาอุณหภูมิเคร่ืองยนต ์
ค. ขอ้ ( ก ) และ (ข ) ถูก 
ง. ผิดทุกขอ้ 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
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ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 

13. ถงัน ้าส ารองของหมอ้น ้าท างานเม่ือ 
ก. เคร่ืองยนตร์อบจดั 
ข. เคร่ืองยนตร้์อนจดั 
ค. เคร่ืองยนตเ์ยน็ 
ง. รถตอ้งการแรงมา้สูงๆ 

14. ระบบระบายความร้อนท่ีออกแบบใหเ้ส้ือสูบและฝาสูบเป็นครีมคือ 
ก. ระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ 
ข. ใหร้ะบบระบายความร้อนดว้ยน ้า 
ค. ระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศและน ้า 
ง. ถูกทุกขอ้ 

15. ท่ีครีมของเส้ือสูบจะมียางไวเ้พื่อ 
ก. ลดความร้อน 
ข. ความทนทาน 
ค. ความสวยงาม 
ง. ลดเสียงดงัของอากาศท่ีพดัผา่นครีม  

 
16. อุปกรณ์ไดท่ีไม่เก่ียวกบัระบบระบายความร้อน 

ก. หมอ้น ้า 
ข. พดัลม 
ค. ป้ัมน ้า 
ง. ถงัน ้าส ารอง 

 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 



109 
 

ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 

17. ป้ัมน ้าท าหนา้ท่ี 
ก. หมุนใหน้ ้าเขา้หมอ้น ้า 
ข. หมุนใหน้ ้าระบายออก 
ค. หมุนใหเ้กิดการหมุนเวียน 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
18. ชุดบงัคบัการเกิดของอากาศจะตอ้งติดตั้งอยูท่ี่ใด 

ก. ครีมของเส้ือสูบ 
ข. ท่ีหอ้งแคร่ิง 
ค. ฝาสูบ 
ง. ท่ีแมกทิโต 

 
19. ถา้เดินระบายความร้อนดว้ยน ้าอุดตนัจะมีผลอยา่งไรกบัเคร่ืองยนต ์

ก. เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน 
ข. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 
ค. เคร่ืองยนตร้์อนจดั 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
20. น ้ายาท่ีผสมในหมอ้น ้าควรผสมในอตัราส่วนเท่าใด 

ก. 1 :2 
ข. 3 :1 
ค. 1 :3 
ง. 2 :1 

 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี  4 

ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
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ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 

ตอนท่ี 2 ค าส่ัง   จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 

 
1. จงบอกคุณสมบติัของน ้ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท าไมการหล่อล่ืนจกัรยานยนต ์2 จงัหวะแตกต่างจาก 4 จงัหวะ 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ท าไมตอ้งมีการไล่ลมในระบบป้ัมออโตลูปและตอ้งไล่ลมเม่ือใด 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ระบบระบายความร้อนของเคร่ืองยนตจ์กัรยานยนตมี์ก่ีประเภท 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ท าไมจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ตั้งแต่ 150 ขึ้นไปจึงนิยมระบายความร้อยดว้ยน ้า 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน 7  ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 

ใบเฉลยแบบฝึกหัดหน่วยท่ี  4 

  
ตอนท่ี  1  ค าส่ัง  จงท าเคร่ืองหมาย ( X )   ขอ้ท่ีถูกเพียงขอ้เดียวเพียงขอ้เดียว 

1. ข 
2. ข 
3. ง 
4. ค 
5. ง 
6. ก 
7. ก 
8. ข 
9. ก 
10. ค 
11. ข 
12. ค 
13. ข 
14. ก 
15. ง 
16. ค 
17. ง 
18. ง 
19. ค 
20. ก 
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ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 
ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 

ตอนท่ี 2 ค าส่ัง   จงตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 

1. มีค่าความหนืดประมาณ SAE 20 W / 40 
2. เพราะป้ัมน ้ามนั 2T จะเขา้ไปในหอ้งเพลาขอ้เหวี่ยงโดยจะผสมเขา้กบัไอดี  ซ่ึงแยกออกจาก

หอ้งเกียร์ท่ีใชน้ ้ามนัหล่อล่ืนต่างหาก 
3. เพราะปรับ 2T ไม่สามารถอดัอากาศได ้
4. แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  

1. แบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ 
2. แบบระบายความร้อนดว้ยน ้า 
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ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
น าเข้าสู่บทเรียน 

1. กล่าวทกัทายนกัเรียนแลว้แนะน าตนเองและเช็ครายช่ือนกัเรียน  
2. แจง้จุดประสงคร์ายวิชา หวัขอ้ท่ีจะตอ้งเรียน การวดัผลและการประเมินผล ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใน

การเรียน 
 
ขั้นสอน  

1. บรรยายเน้ือหาพร้อมกบัฉายรูปภาพเคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ  และเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ             ใน
รูปแบบ Power Point     ในหน่วยท่ี 4 

2. ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มปฏิบติัท าการถอด-ประกอบ เคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ  และเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ  
3. ใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัท่ี 4.1  

 
ข้ันสรุป 
       1.    สรุปเน้ือหาใหผู้เ้รียนฟัง และซกัถามผูเ้รียนในเร่ืองท่ีเรียน  
 
งานท่ีมอบหมายหรือกจิกรรม 

1. ใหผู้เ้รียนไปศึกษาเน้ือหาในหน่วยท่ี 5 ไวล้่วงหนา้   
2. ใหผู้เ้รียนไปทบทวนเน้ือหาของหน่วยท่ี 4 เพื่อท าการทดสอบและท าแบบฝึกหดั 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. เคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ  และเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ  
2. เอกสารประกอบการสอนหน่วยท่ี 4 
3. เคร่ืองฉาย Power Point   ภาพ เคร่ืองยนต ์4 จงัหวะ  และเคร่ืองยนต ์2 จงัหวะ 
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ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 
การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจผูเ้รียน 
2. ความรับผิดชอบต่องานท่ีมอบหมาย 
3. การใหค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมระหวา่งเรียน 
4. ใหท้ าแบบทดสอบ 
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ช่ือวิชา  งานจักรยานยนต์    รหัสวิชา    20101 – 2102 สอนคร้ังท่ี  4 
ช่ือหน่วย   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน จ านวน  7 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง/ช่ืองาน   ระบบหล่อล่ืนและการระบายความร้อน รวม  126  ช่ัวโมง 
 
บันทึกหลงัการสอน 
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