
ระบบระบายความร้อน

เม่ือเคร่ืองยนตท์ ำงำนอุณหภูมิจะสูงข้ึน อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มำจำกหอ้งเผำไหม ้และอีก
ส่วนมำจำกกำรเคล่ือนท่ีเสียดสีกนัดว้ยควำมเร็วสูง และถำ้เคร่ืองยนตมี์ควำมร้อนจดัอำจส่งผล
ให้ช้ินส่วนไดรั้บควำมเสียหำย กำรระบำยควำมร้อนในรถจกัรยำนยนตน์ั้นมีควำมส ำคญัมำก 
ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันกำรเกิดอุณหภูมิท่ีสูงเกินไปของเคร่ืองยนต์ ซ่ึงอำจเกิดควำมเสียหำยต่อ
ส่วนประกอบต่ำง ๆ ของเคร่ืองยนตไ์ด้

กำรระบำยควำมร้อนแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบคือ
1.ระบบระบำยควำมร้อนดว้ยอำกำศ (Air cooling)
2.ระบบระบำยควำมร้อนดว้ยน ้ำ (Liquid cooling)





ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooling)

เป็นแบบท่ีนิยมใช้ในรถจกัรยานยนต์ขนาดเลก็ทั้งในเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ และเคร่ืองยนต์ 2
จงัหวะ กำรระบำยควำมร้อนแบบน้ีท ำไดโ้ดยออกแบบใหเ้ส้ือสูบของเคร่ืองยนต์มีครีบ (Fin)

ซ่ึงเม่ือเกิดควำมร้อนข้ึนในหอ้งเผำไหมค้วำมร้อนท่ี
เกิดข้ึนจะถ่ำยเทมำท่ีครีบและเม่ือรถวิง่ไปขำ้งหนำ้ 
ควำมร้อนจะถูกระบำยออกไปกบัแรงลมท่ีมำปะทะ
ครีบระบำยควำมร้อน



https://slideplayer.in.th/slide/2211838/



https://slideplayer.in.th/slide/2211838/



กำรระบำยควำมร้อนด้วย
น ้ ำน้ีเป็นกำรลดควำมร้อนท่ี
เกิดข้ึนขณะเคร่ืองยนต์ท ำงำน 
เพ่ือป้องกนัเคร่ืองยนตร้์อนจดั
และควบคุมให้เคร่ืองยนต์อยู่
ในอุณหภูมิท ำงำน ในระบบน้ี
มีส่วนประกอบท่ีส ำคญัคือ

ระบบระบายความร้อนด้วยน า้
(Liquid cooling)





http://motorcycle.boxzaracing.com/diy/9293



ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนด้วยน า้

1. หม้อน า้  (Radiator)
ควำมร้อนของน ้ำหล่อเยน็ท่ีไหลเขำ้มำ
ในหมอ้น ้ำจะแผค่วำมร้อนไปยงัครีบ
หมอ้น ้ำ และเม่ือมีอำกำศมำปะทะกจ็ะ
ระบำยควำมร้อนดงักล่ำวออกไปดว้ยท ำ
ใหอุ้ณหภูมิของน ้ำหล่อเยน็ลดลง หำกมี
พื้นท่ีมำก ครีบของหมอ้น ้ำจะช่วยให้
สำมำรถระบำยควำมร้อนไดดี้ยิง่ข้ึน



การหมุนเวียนของอากาศใหก้บัหมอ้น ้า
เพราะการระบายความรอ้นระบบน้ีจะใช ้

อากาศเป็นตวัพดัพาและระบายความรอ้น

ออกจากเคร่ืองยนต ์แต่หากมีส่ิงกีด

ขวางช่องอากาศ ก็จะท าใหร้ะบายความ

รอ้นไดไ้มดี่ท่ีควร 

ดงันัน้ จึงหมัน่ท าความสะอาดบริเวณครีบ

ระบายความรอ้น หรือรังผ้ึง ไมใ่หฝุ่้นหินดิน

ทรายเขา้ไปอุดตนัภายในน่ันเอง



2. พดัลม (Cooling Fan)

พดัลมท ำงำนกต่็อเม่ือควำมร้อนของหมอ้น ้ำถึง
อุณหภูมิท่ีก ำหนดโดยอำศยัสวติชว์ดัควำมร้อน
อตัโนมติัเป็นตวัตดั/ต่อกระแสไฟฟ้ำจำก
แบตเตอร่ี

พดัลมท่ีติดตั้งอยูก่บัหมอ้น ้ำนั้นจะท ำหนำ้ท่ีดูด
อำกำศใหไ้หลผำ่นหมอ้น ้ำเพื่อใหเ้กิดกำรระบำย
ควำมร้อนของหมอ้น ้ำ 

https://masii.co.th/blog/4-



จะท ำงำนโดยอัตโนมัติโดยอำศัย
ควำมร้อนของน ้ ำหล่อเย็นในหม้อน ้ ำ 
ในขณะท่ีน ้ ำหล่อเย็นยงัมีอุณหภูมิต ่ ำ
หรือไม่สูงมำกนัก สวิตช์จะตัดวงจร
กระแสไฟจำกแบตเตอร่ี พัดลมก็ไม่
ท ำงำน แต่เม่ืออุณหภูมิของน ้ ำหล่อเยน็
สูงข้ึนตวัสวิตชก์็จะท ำงำนต่อกระแสไฟ
พดัลมกท็ ำงำน

หมำยเหตุ : CLICK และ AIR BLADE พดัลมจะท ำงำน
ทนัทีเม่ือเคร่ืองยนตห์มุน

3. สวติช์พดัลม (Cooling Switch)



4. ฝาปิดหม้อน า้  (Radiator cap) ฝำปิดหมอ้น ้ ำเป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบเป็นลกัษณะ
พิเศษคือป้องกนัไอน ้ ำจำกกำรเดือดของน ้ ำหล่อเยน็
ในหม้อน ้ ำ โดยออกแบบให้มีกำรควบคุมแรงอัด
ของไอน ้ำในหมอ้น ้ำเพ่ือระบำยไอน ้ำไปสู่ถงัส ำรอง

- จุดเดือดของน ้ำหล่อเยน็คือ 100 C  (212 F)
- แรงดนัฝำปิดหมอ้น ้ำ 0.9 กก./ซม2

ประมำณ  125 C  (257 F)
- 108 คือ แรงดนัท่ีใชย้กวำลว์ท่ีฝำหมอ้น ้ำ

มีค่ำอยูร่ะหวำ่ง 108-137 kPa



ในขณะที่อุณหภูมิภายในหม้อน า้สูงขึน้ท าให้เกดิแรงดันสูงภายในหม้อน า้ เม่ือเป็นเช่นน้ีแรงดันของ
น า้กจ็ะดนัให้วาล์วควบคุมแรงดนั (Pressure valve) ท่ีฝาปิดหม้อน า้ยกตัวขึน้ แลว้น า้ท่ีมีแรงดนัสูงก็
จะไหลเข้าไปยังถังหม้อน ้าส ารองจนกวำ่แรงดนัของอำกำศจะอยูใ่นระดบัท่ีคงท่ีจึงจะหยดุไหลและ
วำลว์ระบำยแรงดนั (Vent valve) กจ็ะเปิด
เม่ืออุณหภูมิของน า้หล่อเยน็ในหม้อน า้ลดลงและแรงดนัลดลงดว้ยล้ินควบคุมแรงดนักจ็ะเปิดออก

อีกคร้ังโดยอำศยัสุญญำกำศท่ีเกิดข้ึนเม่ืออุณหภูมิในหมอ้น ้ำลดลง สภำวะเช่นน้ีจะท ำใหน้ ้ ำหล่อเยน็
จำกถงัส ำรองไหลยอ้นกลบัเขำ้หมอ้น ้ำตำมเดิม



5. ถังน า้ส ารอง  (Reserve Tank)

โดยมีท่อน ้ ำต่อระหว่ำงฝำปิดหม้อน ้ ำกับถัง
ส ำรอง กำรไหลของน ้ ำหล่อเย็นจำกถังน ้ ำ
ส ำรอง

ไปสู่หมอ้น ้ำหรือจำกหมอ้น ้ำไปยงัถงัน ้ ำส ำรอง
นั้นไดอ้ธิบำยไวแ้ลว้ในกำรท ำงำนของ “ฝำปิด
หมอ้น ้ำ”

ท ำหนำ้ท่ีควบคุมปริมำตรระดบัน ้ำหล่อเยน็ในหมอ้น ้ำให้
ไดร้ะดบัท่ีพอดีอยูเ่สมอ 



6. ป๊ัมน า้ (Water Pump) ท าหน้าที่ สร้ำงแรงดนัจำกหมอ้น ้ ำส่งไปยงัผนังรอบ เส้ือ
สูบ ฝำสูบ และท ำให้เกิดกำรหมุนเวียนของระบบ น ้ ำหล่อ
เยน็ในเคร่ืองยนต์

https://th.aliexpress.com/item/4000139503628.html



7.เทอร์โมสตัท (Thermostat)

เทอร์โมสตทัติดตั้งอยูร่ะหวำ่งหมอ้น ้ ำกบัป๊ัมน ้ ำ โดยป้องกนัไม่ใหน้ ้ ำถูกระบำยควำมร้อนท่ีหมอ้น ้ ำ 
ขณะท่ีเคร่ืองยนตย์งัไม่ถึงอุณหภูมิท ำงำน ควบคุมอตัรำกำรไหลของน ้ำหล่อเยน็ท่ีจะไปท่ีหมอ้น ้ำ

มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของ
เคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นค่ำท่ี
เหมำะสมตลอดเวลำ 



เทอร์โมสตัท (Thermostat)

เทอรโ์มสตตั (Thermostat) คืออะไร
เทอรโ์มสตตั (Thermostat) หรือ วาลว์น ้า ท่ีท  าหนา้ท่ี

ควบคุมอุณหภูมิของน ้าหลอ่เย็นเคร่ืองยนตใ์หเ้หมาะสม 

โดยการเปิดหรือปิดวาลว์เพ่ือใหน้ ้าหลอ่เย็นมาระบาย

ความรอ้นท่ีหมอ้น ้า เพราะโดยปกติน ้าหลอ่เย็นจะมี

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอ่หลอ่เย็นใหเ้คร่ืองยนตท์  างานไดมี้

ประสิทธิภาพท่ี 80 – 90 องศาเซลเซียส

https://topspeedtraining.wordpress.com/2011/06/29/thermostat/

https://topspeedtraining.wordpress.com/2011/06/29/thermostat/
https://topspeedtraining.wordpress.com/2011/07/09/how-to-engine-work/


ดงันัน้ เม่ือเร่ิม Start เคร่ืองยนตอ์ุณหภูมิน ้าหลอ่เย็นจะ

มีอุณหภูมิต ่า พดัลมระบายความรอ้นท่ีหมอ้น ้าจึงยงัไม่

ท  างานเพ่ือระบายความรอ้นน ้าหลอ่เย็น ในขณะท่ีวาลว์น ้า

ก็จะปิดเพ่ือไมใ่หน้ ้าหลอ่เย็นมาระบายความรอ้นท่ีหมอ้น ้า

แตใ่หห้มุนเวียนในเคร่ืองยนตจ์นมีอณุหภูมิสูงข้ึนกวา่ท่ี

วาลว์ก าหนดก็จะเปิดใหน้ ้าหลอ่เย็นมาระบายความรอ้นท่ี

หมอ้น ้า

https://topspeedtraining.wordpress.com/2011/06/29/thermostat/

https://topspeedtraining.wordpress.com/2011/07/09/how-to-engine-work/


ขณะทีเ่คร่ืองยนต์เยน็
เทอร์โมสตทัจะปิดช่องทำงน ้ ำจำกหมอ้น ้ ำไม่ให้ไหลเขำ้มำท่ีป๊ัมน ้ ำได ้ดงันั้น

จึงหมุนวนอยูร่ะหวำ่งฝำสูบและเทอร์โมสตทัจึงท ำใหเ้คร่ืองยนตมี์อุณหภูมิสูงข้ึนถึง
อุณหภูมิกำรท ำงำนไดเ้ร็ว ท ำใหเ้คร่ืองยนตท์ ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ



ขณะทีเ่คร่ืองยนต์ร้อน
เทอร์โมสตทัจะเปิดช่องทำงน ้ ำท่ีมำจำกหมอ้น ้ ำใหป๊ั้มน้ีสำมำรถดูดเอำน ้ ำเยน็จำกหมอ้น ้ ำเขำ้

ไประบำยควำมร้อนให้กบัเคร่ืองยนต์ได ้และขณะเดียวกนัก็จะเป็นกำรปิดช่องทำงน ้ ำร้อนจำก
เคร่ืองยนตไ์ม่ใหไ้หลกลบัเขำ้ไปท่ีเคร่ืองยนตอี์กเป็นกำรป้องกนัเคร่ืองยนตร้์อนจดั



แตใ่ห ้แรงมา้ที่เหนือกวา่ระบบระบายความ
รอ้นดว้ยอากาศของรถออโตเมติกทั่วไป

สุดยอดเทคโนโลยีล่าสุดของรถจักรยานยนต ์A.T. 4 จังหวะ

พฒันาการอีกระดบั เหนือชัน้ยิ่งกว่าดว้ย
การติดตัง้หมอ้น า้ไวท้ี่ดา้นขา้งของ
เครือ่งยนต ์แบบ Built in Liquid Cooled 

บวกกบัการดีไซนส์ว่นประกอบตา่งๆ ของ
เครือ่งยนต ์110 CC. ที่มีขนาดกระทดัรดั 
และน า้หนกัเบา

ระบบหม้อน า้แบบ Built in Liquid Cooled 110 cc.เลก็กะทดัรดั

http://ntcaraudio.blogspot.com/2008/08/honda-click.html



ภาพแสดงการไหลเวียนของน ้า ขณะเคร่ืองเย็น

ระบบจะช่วย ใหเ้คร่ืองยนต ์มี

อุณหภูมิการท างานเร็วข้ึน โดยเทอร์

โมสตทัจะควบคุมไมใ่หน้ ้าหลอ่เย็น 

ไหลไปท่ีหมอ้น ้า ท าใหไ้มเ่กิดการ

สูญเสียความรอ้นไปกบัน ้า

เคร่ืองยนตก็์จะมีอุณภูมิท างานท่ี

เร็วข้ึน 

ส่งผลใหเ้คร่ืองยนตเ์ดินเรียบสม ่าเสมอ มีก าลงั ท่ีใหส้มรรถนะการขบัข่ีและอตัราเร่งดี 



ใหค้งท่ี โดยเทอร์โมสตทัจะปลอ่ย

น ้าหลอ่เย็นเขา้ไปท่ีหมอ้น ้า โดย

ไหลจากป้ัมน ้า ผา่นฝาสูบ มาท่ีหมอ้

น ้า และวนกลบัไปท่ีเทอรโ์มสตทั ท า

ใหเ้คร่ืองยนตท์ างานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ

ภาพแสดงการไหลเวียนของน ้า ขณะเคร่ืองรอ้น

ระบบจะช่วยรกัษาอุณภูมิเคร่ืองยนต์



https://www.autospinn.com/2015/09/how-to-solve-engine-overheat



เพื่อประสิทธิภำพในกำรระบำยควำม
ร้อนของเคร่ืองยนตจ์ ำเป็นตอ้งเติมน ้ ำยำ
หล่อเยน็ในระบบระบำยควำมร้อน โดย
น ้ ำยำหล่อเย็นจะมีคุณสมบัติท ำให้จุด
เดือดของน ้ ำสูงกว่ำน ้ ำบริสุทธ์ิและยงัมี
คุณสมบติัป้องกนัสนิมและออกไซดข์อง
อะลูมินัม่

น า้ยาหล่อเยน็ในระบบระบายความร้อน 



1. ตรวจสอบระดบัน ้ายาหล่อเย็น

โดยตัง้รถดว้ยขาตัง้คูต่รงท่ีมีแสงสวา่งน่ะครับ หรืออาจจะใชไ้ฟฉายมาสอ่งก็แลว้แตต่าม

สะดวก จากน้ันใหเ้รามองผา่นชอ่งขา้งๆ ของบริเวณเปลือกพลาสติกทางดา้นขวา แลว้ท าการเขยา่

รถเบาๆ จะท าใหเ้ราเห็นการกระเพ่ือมของน ้ายาหลอ่เย็น

http://motorcycle.boxzaracing.com/diy/9293



2. ถา้ระดบัต า่กว่า Lower ใหเ้ติมน ้ายาเพ่ิม ใตเ้บาะ

http://motorcycle.boxzaracing.com/diy/9293



3. ปิดฝา

ส าหรับการปิดฝาเจา้ตวัถงัน ้ามนั

ส ารองน้ีหลายๆ คนอาจจะคิดวา่มนังา่ย 

แตเ่อาเขา้จริงๆ แลว้มนัดนัมีปัญหาอยูนิ่ด

หน่อย เพราะวา่มนัจะแข็งมากนั่นเอง ซ่ึง

ใหเ้ราท าการดนัตวัฝา แลว้อา้มนัออก 

หลงัจากนั้นก็กดลงไป

http://motorcycle.boxzaracing.com/diy/9293





https://www.kmotors.co.th/kmotors-guru/chang-k-guru-coolant-at-kmotors/



https://www.autospinn.com/2015/09/how-to-solve-engine-overheat

พดัลมระบายความรอ้นของหมอ้น ้าเกิดการท างานผิดปรกติ



วงจรไฟเตือนอุณหภูมนิ า้ระบายความร้อน



https://www.youtube.com/watch?v=ztMECM13nHU

ระบายความรอ้นใหเ้คร่ืองยนตม์อเตอรไ์ซค ์: Car of Know



https://www.youtube.com/watch?v=V7inC4lOpGs

How Car Cooling System Works



https://www.youtube.com/watch?v=UBmVFQ_yz0U

น ้ายาหล่อเย็นผสมน ้าเปล่าหรือน ้ากลัน่ดีกว่ากนั - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=UBmVFQ_yz0U

น ้ายาหลอ่เย็นผสมน ้าเปลา่หรือน ้ากลัน่ดีกวา่กนั - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=UBmVFQ_yz0U
https://www.youtube.com/watch?v=UBmVFQ_yz0U


https://www.youtube.com/watch?v=ZKXsUxaEDjs














