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เติมนํ้าเปลาลงในหมอนํ้า
แทนนํ้ายาหลอเย็นไดหร�อไม
เคร�อ่งยนตจะทํางานไดดแีละราบร�น่ สวนหนึง่กเ็ปนเพราะมีการระบายความรอน
จากหองเคร�อ่งไดด ีซึง่หนาท่ีนีเ้ปนของหมอนํ้า และรูหร�อไมวาสาเหตุอนัดบัหนึง่
ท่ีทําใหเคร�อ่งยนตและเคร�อ่งจกัรมีปญหากเ็กดิจากหมอน้ํา ดงันัน้ถงึเวลาแลว
ที่ตองทําความเขาใจและดูแลรักษาอุปกรณชิ�นนี้อยางถูกตองเหมาะสม

หมอนํ้าสําคัญอยางไร

หมอน้ํามีหนาท่ีระบายความรอนของเคร�อ่งยนต เน่ืองจากการจ�ดระเบิดเชือ้เพลิง
ในหองเผาไหมจะทําใหมีอุณหภูมิสูงมาก โดยน้ําจะไหลเว�ยนไปตามทอรอบๆ 
เคร�อ่งยนตเพ�อ่นําความรอนมายังหมอน้ําแลวลดความรอนลง จากนัน้ก็วนกลบั
ไปรับความรอนอีก หากไมสามารถลดความรอนของเคร�่องยนตได ก็จะเกิด
สภาวะ Overheat หร�อเคร�อ่งยนตรอนจดัเกินไปจนเกิดความเสียหายกับท้ังตัว
หมอนํ้าและสวนอื่นๆ ของเคร�่องยนตได เชน ฝาสูบโกง นํ้ารั่วเขาหองจ�ดระเบิด 
ลูกสูบไหม เปนตน

ควรเติมนํ้าอะไรในหมอนํ้าจึงจะดีที่สุด

น้ํายาหลอเย็น (Coolant) หร�อท่ีหลายคนเร�ยกวา น้ํายาหมอน้ํา ไดรับการ
ออกแบบมาเพ�่อใชในการระบายความรอนของเคร�่องยนตโดยเฉพาะ โดยมี
คุณสมบัติและคุณประโยชนดังนี้

1. ชวยระบายความรอนไดดี

เนือ่งจากน้ํายาหลอเย็นมีคณุสมบัติในการปองกันการเกิดตะกรนัในหมอน้ําและ
เคร�่องยนต ซึ่งตะกรันเปร�ยบเสมือนฉนวนกั้นไมใหความรอนระบายออกจาก
หมอนํ้าและเคร�่องยนต ดังน้ันการใชน้ํายาหลอเย็นจึงชวยปองกันการเกิด 
Overheat และชวยรกัษาอณุหภมิูของเคร�อ่งยนตใหคงท่ี เคร�อ่งยนตจงึทํางาน
ไดเต็มประสิทธิภาพ

2. มีจ�ดเยือกแข็งที่ตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส

น้ํายาหลอเยน็ประเภท Ethylene Glycol มจี�ดเยอืกแขง็ท่ีต่ํากวานํ้า จงึไมแขง็ตัว
เม่ืออณุหภมูต่ํิากวา 0 องศาเซลเซียส ชวยลดปญหาสตารทติดยากเม่ือใชงาน
ในที่อุณหภูมิตํ่ามากๆ

3. มีสารตานทานการเกิดสนิม ตะกรัน และการผุกรอน

น้ําทัว่ไปมแีรธาตุเปนสวนประกอบอันเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิด (1) ตะกรนัซึง่สงผล
ใหเกิดการอดุตันและ (2) สนิมทีทํ่าใหหมอน้ําผุและรัว่ได การใชนํ้ายาหลอเย็นที่
มีสารตานทานสิ�งเหลานี้ จึงชวยยืดอายุการใชงานของหมอนํ้า

4. มีสารหลอลื่น

นํ้ายาหลอเย็นมีสารหลอลื่นที่ชวยใหปมนํ้า ซีลปมนํ้า และวาลวนํ้าทํางานไดดี

5. มีการเติมสี

สีชวยทําใหเราสงัเกตเหน็จ�ดรัว่ซมึไดงาย ทําใหสามารถปองกันและแกไขปญหา
รั่วซึมไดอยางรวดเร็ว

เติมนํ้าเปลาในหมอนํ้าแทนนํ้ายาหลอเย็นไดหร�อไม

ไมควรเติมน้ําเปลาในหมอน้ํา เพราะนํ้าเปลาระบายความรอนไดไมดใีนท่ีอณุหภมิู
สูง ทั้งยังมีสวนสําคัญในการสรางความเสียหายใหกับหมอนํ้าได

แตถาเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีจําเปนตองเติมน้ําในหมอน้ํา ใหใชน้ํากล่ันหร�อน้ําดื่ม
สะอาดเพ�่อลดปญหาที่จะตามมาได

มีนํ้ายาหลอเย็นประเภทใดบาง

1. นํ้ายาหลอเย็นสําเร็จรูป

เปนแบบที่ผสมนํ้ามาแลวเพ�่อสะดวกในการใชงานไดทันที ซึ่งผูผลิตจะใชนํ้าที่มี
คุณสมบัติพ�เศษ (de-ionized water) และผสมในอัตราสวนที่พอเหมาะ โดยที่
ผูใชไมควรเติมน้ําเขาไปอีกเพราะจะทําใหอัตราสวนผิดเพ�้ยนไปและมีผลตอ
คุณสมบัติในการใชงาน

2. นํ้ายาหลอเย็นแบบเขมขนสําหรับผสมนํ้ากอนใช

ผูใชตองผสมน้ํากอนเติมลงในหมอน้ํา โดยสามารถปรับความเขมขนไดตามท่ี
ตองการ เหมาะสําหรบัรถหร�อเคร�อ่งจกัรท่ีคูมือแนะนําใหใชน้ํายาหลอเย็นทีม่คีวาม
เขมขนเฉพาะเจาะจง 

คําแนะนําเกี่ยวกับการใชนํ้ายาหลอเย็น

1. ใชนํ้ายาหลอเย็นท่ีมคีณุภาพและเหมาะสมกับเคร�อ่งยนต และจะดยีิ�งข�น้ถาผลิต
ดวยเทคโนโลยคีารบอกซเีลตหร�อกรดอนิทร�ย (Organic Acid Technology) 
ท่ีปองกันการกัดกรอนเฉพาะจ�ด จึงมีสรรถนะการถายเทความรอนสูง
ยิ�งกวา ทําใหท้ังน้ํายาหลอเยน็และหมอนํ้ามอีายุการใชงานทีย่าวนาน สําหรบั 
Delo® XLI Corrosion Inhibitor น้ันใชงานไดนานอยางนอย 6 ป หร�อ
ระยะทาง 960,000 กม. (น้ํายาหลอเย็นธรรมดาทัว่ไปมีอายกุารใชงานเพ�ยง 
2-3 ป) ทั้งยังใชงานไดกับยานพาหนะ เคร�่องผลิตกระแสไฟฟา เคร�่องยนต
เร�อ และเคร�่องยนตที่ใชในอุตสาหกรรม พรอมมีสารยับยั้งการกัดกรอนที่
ไมเปนอันตรายตอสิ�งแวดลอม

2. หามเติมน้ํายาหลอเย็นจนเต็มหมอน้ํา เพราะเม่ือเคร�อ่งรอน จะเกิดแรงดนัน้ํา
ที่ทําใหนํ้าถูกดันออกมาจากหมอนํ้าได

3. หมั่นตรวจสอบน้ํายาหลอเย็นในถังพักน้ํา โดยใหอยูในระดับที่กําหนด ซึ่งก็
คือระหวางระดับตํ่าสุด (min) และระดับสูงสุด (max) ในหมอพักนํ้า

เห็นไดชัดวา น้ํายาหลอเย็นไดรับการออกแบบและมีคุณสมบัติในการระบาย
ความรอนที่ดีกวานํ้าเปลา ทั้งยังชวยปองกันความเสียหายของหมอนํ้า จึงนับ
ไดวาเปนสิ�งจําเปนอยางยิ�ง ท่ีชวยยืดอายุการใชงานของอปุกรณตางๆในระบบ
หลอเย็น และยืดอายุการใชงานของเคร�่องยนตใหใชงานไดอยางยาวนาน

นํ้าเปลานํ้ายาหลอเย็น

ระบายความรอนไดด ีรกัษาสภาพ
ชิ�นสวนเคร�่องยนต ใหคงเดิมไม
ผุกรอน ชวยปองกันการเกิด 
Overheat และชวยรกัษาอณุหภมูิ
ของเคร�่องยนตใหคงที่

ไมแข็งตัวแมวาอุณหภูมิตํ่ากวา 
0 องศาเซลเซียส

ปองกันการเกิดตะกรันและสนิม 
ชวยยืดอายกุารใชงานของหมอนํ้า

ชวยหลอลื่นปมน้ํา ซีลปมน้ํา และ
วาลวนํ้า

เหน็จ�ดรัว่ซมึไดงายเพราะสขีองนํ้ายา
หลอลื่น

ระบายความรอนไดดี แตเมื่อใช ไป
นานๆ ภายในเคร�อ่งยนตจะเกิดสนมิ
และตะกรนัข�น้ ทําใหความสามารถใน
การระบายความรอนลดลง และ
เกิดการ Overheat

แข็งตัวเมื่อถึงจ�ดเยือกแข็งที่ 0 องศา
เซลเซียส

ทําใหเกิดตะกรันอุดตัน เกิดการ
กัดกรอน ทําใหหมอนํ้ารั่ว

ไมมสีารชวยหลอล่ืนปมน้ํา ซลีปมนํ้า 
และวาลวนํ้า

ไมมีสีที่ชวยใหเห็นจ�ดรั่วซึมไดงาย
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เคร�อ่งยนตจะทํางานไดดแีละราบร�น่ สวนหนึง่กเ็ปนเพราะมีการระบายความรอน
จากหองเคร�อ่งไดด ีซึง่หนาท่ีนีเ้ปนของหมอนํ้า และรูหร�อไมวาสาเหตุอนัดบัหนึง่
ท่ีทําใหเคร�อ่งยนตและเคร�อ่งจกัรมีปญหากเ็กดิจากหมอน้ํา ดงันัน้ถงึเวลาแลว
ที่ตองทําความเขาใจและดูแลรักษาอุปกรณชิ�นนี้อยางถูกตองเหมาะสม

หมอนํ้าสําคัญอยางไร

หมอน้ํามีหนาท่ีระบายความรอนของเคร�อ่งยนต เน่ืองจากการจ�ดระเบิดเชือ้เพลิง
ในหองเผาไหมจะทําใหมีอุณหภูมิสูงมาก โดยน้ําจะไหลเว�ยนไปตามทอรอบๆ 
เคร�อ่งยนตเพ�อ่นําความรอนมายังหมอน้ําแลวลดความรอนลง จากนัน้ก็วนกลบั
ไปรับความรอนอีก หากไมสามารถลดความรอนของเคร�่องยนตได ก็จะเกิด
สภาวะ Overheat หร�อเคร�อ่งยนตรอนจดัเกินไปจนเกิดความเสียหายกับท้ังตัว
หมอนํ้าและสวนอื่นๆ ของเคร�่องยนตได เชน ฝาสูบโกง นํ้ารั่วเขาหองจ�ดระเบิด 
ลูกสูบไหม เปนตน

ควรเติมนํ้าอะไรในหมอนํ้าจึงจะดีที่สุด

น้ํายาหลอเย็น (Coolant) หร�อท่ีหลายคนเร�ยกวา น้ํายาหมอน้ํา ไดรับการ
ออกแบบมาเพ�่อใชในการระบายความรอนของเคร�่องยนตโดยเฉพาะ โดยมี
คุณสมบัติและคุณประโยชนดังนี้

1. ชวยระบายความรอนไดดี

เนือ่งจากน้ํายาหลอเย็นมีคณุสมบัติในการปองกันการเกิดตะกรนัในหมอน้ําและ
เคร�่องยนต ซึ่งตะกรันเปร�ยบเสมือนฉนวนกั้นไมใหความรอนระบายออกจาก
หมอนํ้าและเคร�่องยนต ดังน้ันการใชน้ํายาหลอเย็นจึงชวยปองกันการเกิด 
Overheat และชวยรกัษาอณุหภมิูของเคร�อ่งยนตใหคงท่ี เคร�อ่งยนตจงึทํางาน
ไดเต็มประสิทธิภาพ

2. มีจ�ดเยือกแข็งที่ตํ่ากวา 0 องศาเซลเซียส

น้ํายาหลอเยน็ประเภท Ethylene Glycol มจี�ดเยอืกแขง็ท่ีต่ํากวานํ้า จงึไมแขง็ตัว
เม่ืออณุหภูมต่ํิากวา 0 องศาเซลเซียส ชวยลดปญหาสตารทติดยากเม่ือใชงาน
ในที่อุณหภูมิตํ่ามากๆ

3. มีสารตานทานการเกิดสนิม ตะกรัน และการผุกรอน

น้ําทัว่ไปมแีรธาตุเปนสวนประกอบอนัเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิด (1) ตะกรนัซึง่สงผล
ใหเกิดการอดุตันและ (2) สนิมทีทํ่าใหหมอน้ําผุและรัว่ได การใชนํ้ายาหลอเย็นที่
มีสารตานทานสิ�งเหลานี้ จึงชวยยืดอายุการใชงานของหมอนํ้า

4. มีสารหลอลื่น

นํ้ายาหลอเย็นมีสารหลอลื่นที่ชวยใหปมนํ้า ซีลปมนํ้า และวาลวนํ้าทํางานไดดี

5. มีการเติมสี

สีชวยทําใหเราสงัเกตเหน็จ�ดรัว่ซมึไดงาย ทําใหสามารถปองกันและแกไขปญหา
รั่วซึมไดอยางรวดเร็ว

เติมนํ้าเปลาในหมอนํ้าแทนนํ้ายาหลอเย็นไดหร�อไม

ไมควรเติมน้ําเปลาในหมอน้ํา เพราะนํ้าเปลาระบายความรอนไดไมดใีนท่ีอณุหภมิู
สูง ทั้งยังมีสวนสําคัญในการสรางความเสียหายใหกับหมอนํ้าได

แตถาเกิดกรณีฉุกเฉินท่ีจําเปนตองเติมน้ําในหมอน้ํา ใหใชน้ํากล่ันหร�อน้ําดื่ม
สะอาดเพ�่อลดปญหาที่จะตามมาได

มีนํ้ายาหลอเย็นประเภทใดบาง

1. นํ้ายาหลอเย็นสําเร็จรูป

เปนแบบที่ผสมนํ้ามาแลวเพ�่อสะดวกในการใชงานไดทันที ซึ่งผูผลิตจะใชนํ้าที่มี
คุณสมบัติพ�เศษ (de-ionized water) และผสมในอัตราสวนที่พอเหมาะ โดยที่
ผูใชไมควรเติมน้ําเขาไปอีกเพราะจะทําใหอัตราสวนผิดเพ�้ยนไปและมีผลตอ
คุณสมบัติในการใชงาน

2. นํ้ายาหลอเย็นแบบเขมขนสําหรับผสมนํ้ากอนใช

ผูใชตองผสมน้ํากอนเติมลงในหมอน้ํา โดยสามารถปรับความเขมขนไดตามท่ี
ตองการ เหมาะสําหรบัรถหร�อเคร�อ่งจกัรท่ีคูมือแนะนําใหใชน้ํายาหลอเย็นทีม่คีวาม
เขมขนเฉพาะเจาะจง 

คําแนะนําเกี่ยวกับการใชนํ้ายาหลอเย็น

1. ใชนํ้ายาหลอเย็นท่ีมคีณุภาพและเหมาะสมกับเคร�อ่งยนต และจะดยีิ�งข�น้ถาผลิต
ดวยเทคโนโลยีคารบอกซเีลตหร�อกรดอนิทร�ย (Organic Acid Technology) 
ท่ีปองกันการกัดกรอนเฉพาะจ�ด จึงมีสรรถนะการถายเทความรอนสูง
ยิ�งกวา ทําใหท้ังน้ํายาหลอเยน็และหมอนํ้ามอีายุการใชงานทีย่าวนาน สําหรบั 
Delo® XLI Corrosion Inhibitor น้ันใชงานไดนานอยางนอย 6 ป หร�อ
ระยะทาง 960,000 กม. (น้ํายาหลอเย็นธรรมดาทัว่ไปมีอายกุารใชงานเพ�ยง 
2-3 ป) ทั้งยังใชงานไดกับยานพาหนะ เคร�่องผลิตกระแสไฟฟา เคร�่องยนต
เร�อ และเคร�่องยนตที่ใชในอุตสาหกรรม พรอมมีสารยับยั้งการกัดกรอนที่
ไมเปนอันตรายตอสิ�งแวดลอม

2. หามเติมน้ํายาหลอเย็นจนเต็มหมอน้ํา เพราะเม่ือเคร�อ่งรอน จะเกิดแรงดนัน้ํา
ที่ทําใหนํ้าถูกดันออกมาจากหมอนํ้าได

3. หมั่นตรวจสอบน้ํายาหลอเย็นในถังพักน้ํา โดยใหอยูในระดับที่กําหนด ซึ่งก็
คือระหวางระดับตํ่าสุด (min) และระดับสูงสุด (max) ในหมอพักนํ้า

เห็นไดชัดวา น้ํายาหลอเย็นไดรับการออกแบบและมีคุณสมบัติในการระบาย
ความรอนที่ดีกวานํ้าเปลา ทั้งยังชวยปองกันความเสียหายของหมอนํ้า จึงนับ
ไดวาเปนสิ�งจําเปนอยางยิ�ง ท่ีชวยยืดอายุการใชงานของอปุกรณตางๆในระบบ
หลอเย็น และยืดอายุการใชงานของเคร�่องยนตใหใชงานไดอยางยาวนาน
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