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ค ำน ำ 
 
 เอกสารค าสอน รายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (MT02307) เล่ม
นี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื้อหาในเอกสารค าสอน ประกอบด้วย รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3) ที่ได้จัดแบ่งเนื้อหารายวิชาออกเป็น 8 บทเรียน มีล าดับดังนี้ 1) พ้ืนฐานทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 2) แบตเตอรี่รถยนต์ 3) ระบบจุดระเบิดรถยนต์ 4) ระบบสตาร์ทรถยนต์ 
5) ระบบประจุไฟรถยนต์ 6) ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 7) ระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ และ 
8) ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละบทเรียนประกอบด้วยแผนบริหารการสอน
ประจ าบท เนื้อหา แบบฝึกหัด และใบงานให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดทักษะทางด้านระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  
 เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (Automotive Electronics and 
Electrical System Technology) เป็นวิชาที่ส าคัญมากวิชาหนึ่ง และเป็นวิชาบังคับในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านเครื่องกล และยานยนต์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการเรียนในรายวิชานี้จะมีความรู้
และทักษะทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ได้ และยังสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการเรียนไปประกอบอาชีพอิสระได้ โดยผู้เขียนเอกสารค าสอนเล่มนี้ได้ใช้ประสบการณ์ทางด้าน
ระบบไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที่มีมากว่า 20 ปี ท าการเขียนและเรียบเรียงโดยใช้ภาษาช่างที่
ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยตัวเอง และครอบคลุมในเนื้อหารายวิชา พร้อมมีใบงานให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจากสื่อการเรียนการสอนจริง ท าให้เข้าใจเนื้อหา และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องได้ดียิ่งขึ้น เหมาะส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 ส าหรับเอกสารค าสอนเล่มนี้สมบูรณ์ได้ต้องขอขอบพระคุณ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี  รองอธิการบดีทุกท่าน คณบดีคณะเทคโนโลยี รองคณบดีทุกท่าน และครอบครัวที่น่ารัก
ที่ให้การสนับสนุนในการจัดท าเอกสารค าสอน สุดท้ายขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้เคยประ
สิทธิประสาทความรู้ ความสามารถ และจิตวิญญาณของครใูห้กับผู้เขียน  
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รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)  
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสและชื่อรายวิชา 
 MT02307 เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
   Automotive Electronics and Electrical System Technology 
จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวน 3 หน่วยกิต  (2-2-5) 
 (บรรยาย 2 ชั่วโมง – ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง – ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง) 
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
         หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล วิชาบังคับ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร สุทธิบาก ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
         ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 3 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

สถานที่เรียน   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่  30  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ 
         1.1 บอกส่วนประกอบของไฟฟ้ารถยนต์ได้ 
         1.2 เข้าใจพื้นฐานทางไฟฟ้า 
         1.3 ใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้าได้ 
         1.4 อธิบายหลักการท างานของแบตเตอรี่รถยนต์ได ้
         1.5 ตรวจสภาพและประจุไฟแบตเตอรี่ได้ 
         1.6 อธิบายหลักการท างานของระบบจุดระเบิดรถยนต์ได้ 
         1.7 ต่อวงจรจุดระเบิดได้ถูกต้อง 
         1.8 อธิบายหลักการท างานของระบบสตาร์ทรถยนต์ได้ 
         1.9 ต่อวงจรสตาร์ทได้ถูกต้อง 
         1.10 อธิบายหลักการท างานของระบบประจุไฟรถยนต์ได้ 
         1.11 ต่อวงจรประจุไฟได้ถูกต้อง 
         1.12 อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ไฟระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ได้ 
         1.13 ต่อวงจรไฟแสงสว่างในรถยนต์ได้ถูกต้อง 
         1.14 อธิบายหลักการท างานของอุปกรณ์ในระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ได้ 
         1.15 ต่อวงจรไฟของอุปกรณ์ในระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ได้ถูกต้อง 
         1.16 อธิบายหลักการท างานของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ได้ 
         1.17 บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
         1.18 ต่อวงจรควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
         1.19 มีทักษะในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

1.20 มีความกระตอืรือร้นในการปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
 1.21 ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 1.22 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการท างานกลุ่ม 

 1.23 เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
         เพ่ือให้เนื้อหาทันสมัยและสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
         หลักการท างาน โครงสร้าง อุปกรณ์ การวิเคราะห์แก้ปัญหาข้อขัดข้อง และเทคโนโลยีของ
ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ประกอบด้วย ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสง
สว่าง ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
         Principles, structures, equipment, problem analysis, automotive electrical and 
electronics system technology including ignition system, charging system, lighting 
system, electronic fuel injection control system, convenience system 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

หน่วยกิต บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

3(2-2-5) 17 สัปดาห์ X 2 ชั่วโมง 17 สัปดาห์ X 2 ชั่วโมง 17 สัปดาห์ X 5 ชั่วโมง 
 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
         จ านวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 1.3 กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

1. [] ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

1. อบรม สั่งสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม การเสียสละ และ
ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริ ต  ทั้ ง ก่ อนและ
ระหว่างการเรียนการสอน 

1. สั ง เกตพฤติกรรมทั้ งการ
ปฏิบัติตนระหว่างเรียน และ
นอกห้องเรียน การช่วยเหลือ
งานอาจารย์ผู้สอน 

2. [] มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

2. ให้ความส าคัญการตรงต่อ
เวลา ทั้งการเข้าห้องเรียน และ
การส่งงานที่มอบหมาย 

2. การให้คะแนนเข้าชั้นเรียน 
และการส่งงานตรงเวลา 

3. [ ] เคารพสิทธิและรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

3............................................. 3............................................. 

4. [ ] เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

4............................................... 4............................................... 

5. [ ] มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

5............................................... 5............................................... 

 
2. ความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 2.3 กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

1. [] มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้ อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา 

1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ 
โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี
ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติจริง 

1. ประเมินจากแบบทดสอบทั้ง
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ก า ร ส อ บ
ภาคปฏิบัติ 

2. [] สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ทางเครื่องกลเข้าใจและอธิบาย 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ 
และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแก้ไขปัญหา 

2.  ใช้การสอนโดยการลงมือ
ปฏิบัติจริง ใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อขัดข้อง ตามล าดับ
ขั้นตอนและถูกต้องตามใบงาน 

2. การลงมือปฏิบัติจริงตามใบ
งานและความถูกต้องของใบงาน 

3. [ ] สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมระบบด้านเครื่องกลให้
ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3............................................. 3............................................. 
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2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 2.3 กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

4. [ ] สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีด้านเครื่องกลรวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ใช้ 

4............................................... 4............................................... 

5. [] รู้เข้าใจและสนใจพัฒนา
ความรู้ ความช านาญทางด้าน
เทค โน โ ลยี เ ค รื่ อ งกลอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้าน
การใช้งานเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ยานยนต์สมัยใหม่ 

5. น า เ ส น อ ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายตามก าหนดเวลา 
โดยเสนอเป็นกลุ่ม และท าการ
ประเมินผลงาน 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 3.3 กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

1. [] สามารถสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

1. มอบหมายงานให้ สื บค้น
ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลๆ ต่าง  
พร้อมเสนอผลงาน 

1. การน าเสนอผลงานกลุ่ม 

2. [ ] สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปประเด็น
ปัญหาและความต้องการ 

2............................................. 2............................................. 

3. [] สามารถประยุกต์ความรู้
และทักษะกับการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

3. มอบหมายให้ลงปฏิบัติงาน
ต่อวงจรไฟฟ้ารถยนต์ตามใบ
งาน 

3. ความถูกต้องของการต่อวงจร
ไฟไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รถยนต์ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.3 กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

1. [] มีความรับผิดชอบในงาน
และการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

1. มอบหมายงานรายบุคคล
และงานกลุ่ม พร้อมน าเสนอ 

1. ประเมินจากการรายงานทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบัติแบบบุคคล
แ ล ะ แ บ บ ก ลุ่ ม  ข อ ง ง า น ที่
มอบหมาย 

2. [ ] มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรได้ 

2............................................. 2............................................. 

3. [ ] มีจิตอาสาและช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยความจริงใจ 
 
 
 

3............................................. 3............................................. 
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4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 4.3 กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

4. [] สามารถสื่อสารสร้าง
คว าม เข้ า ใ จ ในกา รท า ง าน
ร่วมกันทั้งภายในและภายนอก
กลุ่ม 

4. เน้นการเรียนปฏิบัติเป็นกลุ่ม
เ พ่ื อ ป รึ ก ษ า ห า รื อ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง
กลุ่ ม เ พ่ื อ ช่ ว ย กั น แก้ ปั ญห า
ข้อขัดข้อง 

4. ผลการปฏิบัติงานกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่ม 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน 5.3 กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

1. [ ] มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์  หรือโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน
กับงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1............................................. 1.............................................. 

2. [ ] สามารถแปลผลข้อมูล
ทางสถิติได้อย่างถูกต้อง 

2............................................. 2............................................. 

3. [] สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเขียน เลือกใช้รูปแบบของ
การน าเสนออย่างเหมาะสม 

3. มอบหมายการท ารายงาน
เ พ่ิ ม เ ติ มพ ร้ อ มน า เ สน อ ใ น
รู ป แบ บต่ า ง ๆ  เ ช่ น  Power 
point สื่อสาธิตวงจรไฟฟ้า
รถยนต์ 

3. การน าเสนอผลงานที่
มอบหมาย 

4. [] สามารถใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่ อสารอย่าง
เหมาะสม 

4. มอบหมายศึกษาค้นความ
ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในเวป
ไซ ด์ เ พ่ิ ม เ ติ ม  พ ร้ อ ม จั ด ท า
รายงาน 

4. ความถูกต้องและทันสมัยของ
ข้อมูลในรายงาน 

 
6. ด้านทักษะพิสัย (มีวิชาชีพเฉพาะ) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 17 สัปดาห์ 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ ชั่วโมงสอน/

สัปดาห์ 
กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 - แนะน ารายวิชา 

บทที่ 1 พ้ืนฐานทาง
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ ประกอบด้วย
หัวข้อย่อยดังนี้ 1.1
ส่วนประกอบของไฟฟ้า
รถยนต์ 1.2 พ้ืนฐานทาง
ไฟฟ้า 1.3 การไหลของ
อิเล็กตรอน 1.4 ชนิด
ของวัสดุทางไฟฟ้า 1.5 
การประยุกต์ใช้ตัวน า ตัว
ต้านทาน และ
ฉนวนไฟฟ้าในรถยนต์ 
1.6 กระแส แรงดัน และ
ความต้านทานไฟฟ้า 1.7 
วงจรไฟฟ้า 1.8 
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
1.9 ส่วนประกอบ
พ้ืนฐานของระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ยาน
ยนต์ 1.10 สรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 1 

2 2 - แนะน า
รายวิชา และ
เกณฑ์การ
ประเมินผล 
- บรรยายบท
ที่ 1 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
1  

- แผนการ
สอนรายวิชา 
- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แบตเตอรี่ 
- ฟิวส์ สายหัว
เทียน รีเลย์ 
ปลั๊กต่อ และ
สวิทช ์

- ใบงานที่ 1 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 

2 - บทที่ 2 แบตเตอรี่
รถยนต์ ประกอบด้วย
หัวข้อย่อยดังนี้ 2.1
คุณลักษณะและหน้าที่
ของแบตเตอรี่ 2.2 
โครงสร้างและ 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 2 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม  

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 



8     รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)                             เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์ 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
2 (ต่อ) ส่วนประกอบของ

แบตเตอรี่รถยนต์ 2.3 
พิกัดของแบตเตอรี่ 2.4 
การท าปฏิกิริยาเคมีของ
แบตเตอรี่ 2.5 การ
บ ารุงรักษาแบตเตอรี่ 
2.6 การประจุแบตเตอรี่ 
2.7 การเก็บรักษา
แบตเตอรี่ 2.8 วิธีตรวจ
เช็ดแรงดันไฟฟ้า
แบตเตอรี่ 2.9 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 2 

2 2 - มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
2 

- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แบตเตอรี่ 
- ไฮโดรมิเตอร์ 
- ใบงานที่ 2 

 

3 - บทที่ 3 ระบบจุด
ระเบิดรถยนต ์
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 3.1หน้าที่และ
ประเภทของระบบจุด
ระเบิดรถยนต ์3.2 
ระบบจุดระเบิดแบบ
ธรรมดา แบบฝึกหัดท้าย
บท และใบงานที่ 3 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 3 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
3  

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรจุด
ระเบิดแบบ
ธรรมดา 
- ใบงานที่ 3 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์ 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
4 - บทที่ 3 ระบบจุด

ระเบิดรถยนต์ (ต่อ)  
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 3.3 ระบบจุด
ระเบิดแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 3.4 
บทสรุป แบบฝึกหัดท้าย
บท และใบงานที่ 4 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 3 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
4  

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรจุด
ระเบิดแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ใบงานที่ 4 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 

5 - บทที่ 4 ระบบสตาร์ท
รถยนต์ ประกอบด้วย
หัวข้อย่อยดังนี้ 4.1
คุณลักษณะและหน้าที่
ของระบบสตาร์ทรถยนต์ 
4.2 ส่วนประกอบของ
ระบบสตาร์ท 4.3 หน้าที่
ของมอเตอร์สตาร์ท 4.4 
หลักการเบื้องต้นของ
มอเตอร์ 4.5 ประเภท
ของมอเตอร์สตาร์ท 4.6  
มอเตอร์สตาร์ทแบบ
เฟืองเลื่อน4.7 มอเตอร์
สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง 
4.8 มอเตอร์สตาร์ท 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 4 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
5  

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรสตาร์ท 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 



10     รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)                             เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์ 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
5 (ต่อ) แบบเฟืองทดก าลัง 4.9 

วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานของ
ระบบสตาร์ท 4.10 การ
ตรวจเช็ควงจรสตาร์ท 
4.11 บทสรุป    
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 5 

   - ใบงานที่ 5  

6 - บทที่ 5 ระบบประจุไฟ
รถยนต์ ประกอบด้วย
หัวข้อย่อยดังนี้ 5.1 
คุณลักษณะของระบบ
ประจุไฟในรถยนต์ 5.2 
โครงสร้างและ
ส่วนประกอบของระบบ
ประจุไฟ 5.3 อัลเทอร์เน
เตอร์ 5.4 หลักการ
ก าเนิดกระแสไฟฟ้า 5.5 
การก าเนิดกระแสไฟฟ้า
ของอัลเทอร์เนเตอร์ 5.6 
ส่วนประกอบหลัก
ของอัลเทอร์เนเตอร์ 5.7 
การแปลงกระแสไฟ
ของอัลเทอร์เนเตอร์ 5.8 
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
จากอัลเทอร์เนเตอร์ 5.9 
เรกกูเลเตอร์ 5.10 การ
ตรวจสอบและบริการ
ระบบประจุไฟรถยนต์ 
5.11 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 6 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 5 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
6 

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรระจุไฟ 

- ใบงานที่ 6 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์ 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
7 - บทที่ 6 ระบบไฟแสง

สว่างรถยนต์  
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 6.1 คุณลักษณะ
ของระบบไฟแสงสว่าง
รถยนต์ 6.2 ประเภท
ของไฟแสงสว่างรถยนต์ 
6.3 ระบบไฟแสงสว่าง
ภายนอกรถยนต์ 
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 7 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 6 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
7 

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรไฟแสง
สว่าง 
- ใบงานที่ 7 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 

8 ทดสอบกลางภาคเรียน 2 2 - แบบทดสอบ
ภาคทฤษฎี 
- ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ
การต่อ
วงจรไฟฟ้า
รถยนต์ 

- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
ไฟฟ้ารถยนต์ 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 

9 - บทที่ 6 ระบบไฟแสง
สว่างรถยนต์ (ต่อ)   
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 6.4 ระบบไฟแสง
สว่างภายในรถยนต์ 6.5 
สวิทช์ไฟแสงสว่าง
รถยนต์ 6.6 หลอดไฟที่
ใช้ในระบบไฟแสงสว่าง
รถยนต์  

2 2 - บรรยายบท
ที่ 6 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
 

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 



12     รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)                             เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์ 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
9 (ต่อ) 6.7 วงจรไฟแสงสว่าง

รถยนต์ แบบฝึกหัดท้าย
บท และใบงานที่ 8, 9 
และ10 

  - มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
8, 9, และ 10 

- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรไฟแสง
สว่าง 
- ใบงานที่ 8, 
9 และ 10 

 

10 - บทที่ 6 ระบบไฟแสง
สว่างรถยนต์ (ต่อ)   
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 6.8 การตรวจสอบ
ระบบไฟแสงสว่าง
รถยนต์ 6.9 ข้อมูลทั่วไป
ก่อนการตรวจซ่อมและ
วิเคราะห์สาเหตุ
ข้อขัดข้องระบบไฟแสง
สว่างรถยนต์ 6.10 การ
ตรวจซ่อมและวิเคราะห์
สาเหตุข้อขัดข้องระบบ
ไฟแสงสว่างรถยนต์ 
6.11 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 11 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 6 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
11 

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรไฟแสง
สว่าง 
- ใบงานที่ 11 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 

11 - บทที่ 7 ระบบอ านวย
ความสะดวกในรถยนต์   
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 7.1 คุณลักษณะ
ของระบบอ านวยความ
สะดวกในรถยนต์ 7.2 
แตรรถยนต์  

2 2 - บรรยายบท
ที่ 7 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 
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สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ ชั่วโมงสอน/

สัปดาห์ 
กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
11 

(ต่อ) 
7.3 ระบบปัดน้ าฝนและ
ฉีดล้างกระจก 7.4 
ระบบปรับกระจกมอง
ข้างด้วยไฟฟ้า 
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 12 และ 13 

  - มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
12 และ 13 

- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรอ านวย
ความสะดวก
ในรถยนต์ 
- ใบงานที่ 12 
และ 13 

 

12 - บทที่ 7 ระบบอ านวย
ความสะดวกในรถยนต์ 
(ต่อ) ประกอบด้วยหัวข้อ
ย่อยดังนี้ 7.5 ระบบ
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า 
7.6 ระบบล็อคประตู
รถยนต์ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ระบบเซ็นทรัลล็อค 7.7 
ระบบแผงหน้าปัดและ
เกจ 7.8 ระบบ
เครื่องปรับอากาศ
รถยนต์ 7.9 ระบบที่จุด
บุหรี่ในรถยนต์ 7.10 
ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ 
7.11 บทสรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 14 และ 15 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 7 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
14 และ 15 

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรอ านวย
ความสะดวก
ในรถยนต์ 
- ใบงานที่ 14 
และ 15 
 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 



14     รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)                             เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์ 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
13 - บทที่ 8 ระบบควบคุม

การฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 8.1 คุณลักษณะ
ของระบบควบคุมการฉีด
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์   
8.2 ชนิดของระบบฉีด
น้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลี
นควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 8.3 
หลักการเบื้องต้นของ
ระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 8.4 
ส่วนประกอบของระบบ
ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 8.5 
ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง 
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 16 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 8 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
16 

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
ระบบควบคุม
การฉีด
เชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ใบงานที่ 16 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 

14 - บทที่ 8 ระบบควบคุม
การฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 8.6 ระบบประจุ
อากาศ แบบฝึกหัดท้าย
บท และใบงานที่ 17  
และ 18  

2 2 - บรรยายบท
ที่ 8 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
 

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์ 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
14 

(ต่อ) 
   - ปฏิบัติงาน

ตามใบงานที่ 
17 และ 18 

- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
ระบบควบคุม
การฉีด
เชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ใบงานที่ 17 
และ 18  

 

15 - บทที่ 8 ระบบควบคุม
การฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 8.7 ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ 8.7.1 
คุณลักษณะของระบบ
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
8.7.2 ส่วนประกอบของ
ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ 8.7.3 
หน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์  
แบบฝึกหัดท้ายบท และ
ใบงานที่ 19   

2 2 - บรรยายบท
ที่ 8 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง 
พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
19 

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
ระบบควบคุม
การฉีด
เชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ใบงานที่ 19  

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 

16 - บทที่ 8 ระบบควบคุม
การฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
ประกอบด้วยหัวข้อย่อย
ดังนี้ 8.7.4 มาตรวัดการ
ไหลของอากาศ 

2 2 - บรรยายบท
ที่ 8 ประกอบ
สื่อ Power 
point และสื่อ
อุปกรณ์จริง  

- เอกสารค า
สอนรายวิชา
เทคโนโลยี
ระบบไฟฟ้า
และ  

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 



16     รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)                             เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชั่วโมงสอน/
สัปดาห์ 

กิจกรรม 
การสอน 

สื่อที่ใช้ 
ในการสอน 

อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
16 

(ต่อ) 
8.7 ระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 
8.7.5 ตัวตรวจจับ
อุณหภูมิน้ า 8.7.6 ตัว
ตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
8.7.7 ตัวตรวจจับ
ต าแหน่งลิ้นเร่ง 8.7.8 
ตัวตรวจจับความดันท่อ
ร่วมไอดี8.7.9 ตัว
ตรวจจับมุมเพลาข้อ
เหวี่ยง8.7.10 ตัว
ตรวจจับออกซิเจน 8.8 
บทสรุป แบบฝึกหัดท้าย
บท และใบงานที่ 20   

  พร้อมให้
ผู้เรียนซักถาม 
- มอบหมาย
แบบฝึกหัด
ท้ายบท 
- ปฏิบัติงาน
ตามใบงานที่ 
20 

อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 
- สื่อ Power 
point 
- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
ระบบควบคุม
การฉีด
เชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- ใบงานที่ 20 

 

17 ทดสอบปลายภาคเรียน 2 2 ทดสอบ
ภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบัติ
วงจรไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 

- มัลติมิเตอร์
แบบเข็มและ
แบบตัวเลข 
- แผงฝึก
ปฏิบัติการ
วงจรไฟฟ ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์
ยานยนต์ 

ผศ.ดร.
สุนทร 
สุทธิ
บาก 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วน 

การประเมิน 
1 คุณธรรม 

จริยธรรม 

1. มีวินัย ตรงต่อเวลา 
และความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

1. การให้คะแนน
เข้าชั้นเรียน  
2. การส่งงานตรง
เวลา 

ทุกสัปดาห์ 
 
ทุกสัปดาห์ 
 

ร้อยละ 10 

2 ความรู้ 1. มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 
2. สามารถวิเคราะห์
ปัญหาทางเครื่องกล
เข้าใจและอธิบาย 
รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงานตามใบงาน 
และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

1. ประเมินจาก
แบบทดสอบย่อย
ก่อนและหลังการ
เรียน 
2. ประเมินจาก
การปฏิบัติงาน
ตามใบงานและ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
3. ประเมินจาก
แบบทดสอบกลาง
ภาคและปลาย
ภาค 

4 และ 11 
 
 
 
ทุกสัปดาห์ 
 
 
 
 
8, 17 

ร้อยละ 70 

3 ทักษะทางปัญญา 1. สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

1. ประเมินจาก
รายงานและการ
ปฏิบัติงาน
มอบหมายให้ 

5, 10 ร้อยละ 10 

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

1. มีความรับผิดชอบ
ในงานและการ
กระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 

1. ประเมินจาก
การรายงานหน้า
ชั้นเรียน โดย
อาจารย์และ
นักศึกษา 

3, 7, 11 
และ 15 

ร้อยละ 10 

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1.  ต าราและเอกสารหลัก 

[1] สุนทร สุทธิบาก. เอกสารค าสอนรายวิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี,  2559. 
[2] May, E. and Simpson, L. Automotive Mechanics 1. 9th edition, McGraw-Hill, Australia, 
2014. 
[3] May, E. and Simpson, L. Automotive Mechanics 2. 9th edition, McGraw-Hill, Australia, 
2014. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

ไม่มี  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
[1] กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ. คู่มือการซ่อมท าระบบไฟฟ้าของยานพาหนะ. กรุงเทพมหานคร: 
กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554. 
[2] ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์. งานไฟฟ้ารถยนต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. พัฒนาวิชาการ 
(2535), กรุงเทพมหานคร, 2550.  
[3] โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด. คู่มือการอบรมระดับ 1 หลักการขั้นพื้นฐานของการให้บริการ. 
ฉะเชิงเทรา: ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า. 2548. 
[4] โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด. คู่มือการใช้รถยนต์โตโยต้า โคโรลล่า. พิมพ์ครั้งที่ 4. (ม.ป.ท.), 
กรุงเทพมหานคร. 2548. 
[5] โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด. คู่มือการใช้รถยนต์โตโยต้า คัมรี่. พิมพ์ครั้งที่ ๒. (ม.ป.ท.), 
กรุงเทพมหานคร. 2550. 
[6] บุญธรรม ภัทราจารุกุล. งานไฟฟ้ารถยนต์. ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพมหานคร, 2544. 
[7] บุญเลิศ ปีกขุนทด. งานไฟฟ้ารถยนต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. วังอักษร, กรุงเทพมหานคร, 2547. 
[8] วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ. เครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์. ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพมหานคร, 2541. 
[9] แสงชัยมิเตอร์. คู่มือชุดฝึกไฟฟ้ารถยนต์. แสงชัยมิเตอร์, กรุงเทพมหานคร, 2552. 
[10] อ าพล ซื่อตรง. งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์. ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, กรุงเทพมหานคร, 
2550. 
[11] อ าพล ซื่อตรง และดิเรก ชูวิเชียร. งานไฟฟ้ายานยนต.์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, กรุงเทพมหานคร, 
2550. 
[12] Artamonov, M.D. Motor Vehicles, Fundamental and Design. Mir Publisher,  
Moscow, 1976. 
[13] Giri, N.K. Problems on Automobile. Khanna Publisher, Delhi, 1975. 
[14] Heisler, H. Advanced Vehicle Technology . Edward Arnold, London, 1993. 
[15] Konstanz. คู่มือชุดสาธิตระบบยานยนต์สมัยใหม่. Konstanz Educational Trainers, 
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กรุงเทพมหานคร, 2559. 
[16] Toyota Motor Corporation. Manual Charging System Vol.16 Step 2. Toyota Service 
Training, 1997. 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 
การวัดผล        ทั้งหมด 100 คะแนน  
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน     55 คะแนน 
1.1 ความสนใจในการเรียน     10 คะแนน 
1.2 ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน     5 คะแนน 
1.3 ท าใบงานระหว่างภาค      10 คะแนน 
1.4 ทดสอบกลางภาคเรียน     30 คะแนน 
 
2. คะแนนปลายภาคเรียน      45 คะแนน 
2.1 ท าใบงานปลายภาค      10 คะแนน 
2.2 ทดสอบปลายภาคเรียน     30 คะแนน 
2.3 ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน     5 คะแนน 
 
การประเมินผล 
คะแนนระหว่าง 80 – 100     ได้ระดับ  A 
คะแนนระหว่าง 75 – 79      ได้ระดับ  B+ 
คะแนนระหว่าง 70 – 74      ได้ระดับ  B 
คะแนนระหว่าง 65 – 69      ได้ระดับ  C+ 
คะแนนระหว่าง 60 –64      ได้ระดับ  C 
คะแนนระหว่าง 55 – 59      ได้ระดับ  D+ 
คะแนนระหว่าง 50 – 54      ได้ระดับ  D 
คะแนนระหว่าง 0 – 49      ได้ระดับ  F 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

   - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและนักศึกษา 
   - แบบประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 
   - ประเมินผลความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านระบบ ในเวปไซต์
มหาวิทยาลัย 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

   - แบบประเมินผู้สอน 
   - ผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเป็นช่วงๆ ได้แก่ สอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลาย
ภาค 

   - ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  
3.  การปรับปรุงการสอน 
   - ทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 
   - รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ทุกภาคการศึกษา 
   - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขกับ
คณาจารย์ในสาขาวิชา 
   - ติดตามและเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางด้านยานยนต์สมัยใหม่ เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มา
ปรับรายวิชาให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

   - ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ โดยการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ สอบถาม และตรวจผลการประเมิน
การเรียนรู้ของนักศึกษา หรือจากงานที่มอบหมาย 
   - ทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละด้านของรายวิชา โดยมีคณะกรรมการทวนสอบซึ่งแต่งตั้งจาก
คณะเทคโนโลยี 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

   - วางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้ทันสมัยและตามทันเทคโนโลยีใหม่ โดย
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามแบบประเมินผู้สอน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  
(Basic of automotive electronics and electrical) 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 พ้ืนฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
 1.1 ส่วนประกอบของไฟฟ้ารถยนต์ 

1.1.1 ระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ 
1.1.2 ระบบไฟฟ้าของตัวถังรถยนต์ 

1.2 พ้ืนฐานทางไฟฟ้า 
 1.2.1 โมเลกุล อะตอม และอิเล็กตรอน 
 1.2.2 โครงสร้างอะตอม  

1.3 การไหลของอิเล็กตรอน 
1.4 ชนิดของวัสดุทางไฟฟ้า 

 1.4.1 ตัวน าไฟฟ้า 
1.4.2 ตัวต้านทานไฟฟ้า 
1.4.3 ฉนวนไฟฟ้า 
1.4.4 สารกึ่งตัวน า 
1.4.5 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า 

1.5 การประยุกต์ใช้ตัวน า ตัวต้านทาน และฉนวนไฟฟ้าในรถยนต์ 
 1.5.1 การประยุกต์ใช้ตัวน าไฟฟ้า 
 1.5.2 การประยุกต์ใช้ตัวต้านทาน 

   1.5.3 การประยุกต์ใช้ฉนวนไฟฟ้า 
1.6 กระแส แรงดัน และความต้านทานไฟฟ้า 

 1.6.1 กระแสไฟฟ้า 
1.6.2 แรงดันไฟฟ้า 
1.6.3 ความต้านทานไฟฟ้า 
1.6.4 กฎของโอห์ม 
1.6.5 ก าลังไฟฟ้า 

1.7 วงจรไฟฟ้า 
 1.7.1 วงจรอนุกรม 

1.7.2 วงจรขนาน 
1.7.3 วงจรผสม 

1.8 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
 1.8.1 ชนิดของมัลติมิเตอร์ 
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1.8.2 การใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า 
1.9 ส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

 1.9.1 สายไฟรถยนต์ 
1.9.2 ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ 
1.9.3 อุปกรณ์ป้องกันวงจร 

 1.10 บทสรุป 
 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. บอกส่วนประกอบของไฟฟ้ารถยนต์ได้ 
 2. อธิบายพ้ืนฐานทางไฟฟ้าได้ 
 3. อธิบายหลักการเกี่ยวกับการไหลของอิเล็กตรอนได้  
 4. อธิบายชนิดของวัสดุทางไฟฟ้าได้ 
 5. อธิบายการประยุกต์ใช้ตัวน า ตัวต้านทาน และฉนวนไฟฟ้าในรถยนต์ได้ 
 6. อธิบายความสัมพันธ์ของกระแส แรงดัน และความต้านทานไฟฟ้าได้ 
 7. อธิบายพื้นฐานการต่อวงจรไฟฟ้าได้ 
 8. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ารถยนต์ได้ 
 9. บอกส่วนประกอบพื้นฐานของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ได้ 
 10. ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ารถยนต์ได ้
 11. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ารถยนต์ 
 12. ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 13. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการท างานกลุ่ม 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point และแสดงสื่อของจริง 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้ารถยนต์ และการเตรียม

เครื่องมือวัด ตามใบงานที่มอบหมายและเสร็จตรงตามเวลาก าหนด 
6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
7. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีทางด้านช่างให้กับนักศึกษา

ก่อนเลิกเรียน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มตรวจเช็ค ท าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และพ้ืนที่การท างานทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
2. แบตเตอรี่ และแอมป์มิเตอร์  
3. สื่อ Power point   

 4. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  
 5. ตัวอย่างวัสดุทางไฟฟ้าที่ใช้ในการวัด ได้แก่ สายไฟ ฟิวส์ สวิทช์ และอุปกรณ์ป้องกันวงจร 
 6. ใบงานที่ 1 การใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้า 

7. แบบฝึกหัดท้ายบท 
8. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 1 
พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  

(Basic of automotive electronics and electrical) 
 
 ในบทแรกของเอกสารค าสอนเล่มนี้จะกล่าวถึงพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องทราบเบื้องต้นก่อนเข้าสู่เนื้อหาวิชาหลัก เนื้อหาประกอบด้วย ส่วนประกอบ
ของไฟฟ้ารถยนต์ พ้ืนฐานทางไฟฟ้า การไหลของอิเล็กตรอน ชนิดของวัสดุทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้
ตัวน า ตัวต้านทาน และฉนวนไฟฟ้าในรถยนต์ กระแส แรงดัน และความต้านทานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า 
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  และสรุป
สาระความส าคัญทั้งหมดของการศึกษาในบทเรียนนี้ โดยรายละเอียดของแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ส่วนประกอบของไฟฟ้ารถยนต์ (Vehicle electrical components)      
  ระบบไฟฟ้าของรถยนต์สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ (Engine 
electrics) และไฟฟ้าของตัวถังรถยนต์ (Body electrics) รายละเอียดที่ส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ 
  1.1.1 ระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ (Engine electrics system) เริ่มต้นตั้งแต่การสตาร์ท
เครื่องยนต์ให้หมุน และสามารถท างานได้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลัก ได้แก่ 
แบตเตอรี่ (Battery) ท าหน้าที่จ่ายกระแสไฟผ่านสายเคเบิล ขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ไปยังมอเตอร์
สตาร์ท (Starting motor) เพ่ือขับล้อช่วยแรง อัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator) และระบบจุดระเบิด 
(Ignition system) ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 ส่วนประกอบหลักในระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 

อัลเทอร์เนเตอร์ 

มอเตอร์ 

สายเคเบิลสตาร์ท 

โซลินอยด์ 

พูลเลย์ 
มอเตอร์สตารท์และสายเคเบิล อัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator) 

หัวเทียน สายหวัเทียน 

จานจ่าย 

ระบบจดุระเบดิ แบตเตอรี่และสายเคเบิล 

สายเคเบิลขั้วลบ สายเคเบิลขั้วบวก 



26       บทที่ 1  พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสย์านยนต ์   เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
 

  1.1.2 ระบบไฟฟ้าของตัวถังรถยนต์ (Body electrics system) ประกอบด้วย ระบบไฟแสงสว่าง 
(Lighting) ซึ่งเป็นระบบที่ท าให้สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยทั้งในเวลากลางคืนและกลางวัน ระบบ
ไฟแสงสว่างมีทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ เช่น ไฟใหญ่หรือไฟหน้า (Head lamps) ไฟท้าย (Tail 
light) ไฟเบรก (Brake light) ไฟเลี้ยว (Turn signal light) ไฟฉุกเฉิน (Hazard warming light) ไฟ
ถอยหลัง (Backup light) ไฟแผงหน้าปัด (Meter light) และไฟเก๋ง (Dome light) เป็นต้น และ
ระบบอ านวยความสะดวก (Convenience) ซึ่งเป็นระบบที่เพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสาร เช่น แตรรถยนต์ (Horns) ระบบปัดน้ าฝน (Wiper) และระบบล้างกระจก (Windshield 
washer) เป็นต้น 
  รูปที่ 1.2 แสดงต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ ทั้งส่วนประกอบในระบบไฟฟ้า
ของเครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้าของตัวถังรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.2 ต าแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
1.2 พื้นฐานทางไฟฟ้า (Basic of electricity) 

ในการศึกษาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ จ าเป็นจะต้องเข้าใจพ้ืนฐานทางไฟฟ้าก่อน
เพ่ือช่วยให้เข้าใจการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติงานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย 

1.2.1 โมเลกุล อะตอม และอิเล็กตรอน (Molecule, atom and electron) 
 สสาร (Matter) หรือสิ่งที่มีตัวตน สัมผัสได้ ทั้งในสภาพที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 

จะประกอบอนุภาคที่มีขนาดเล็ก ที่เรียกว่า อะตอม (Atom) ซ่ึงอะตอมนี้เมื่อรวมตัวกันตั้งแต่สอง
อะตอมข้ึนไปจะเรียกว่า โมเลกุล (Molecule) และในโครงสร้างพ้ืนฐานของอะตอมของสสารทั้งหลาย
นั้นจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ อิเล็กตรอน (Electron) ซึ่งเป็นประจุลบ (Negative charge) 
โปรตอน (Proton) ซึ่งเป็นประจุบวก (Positive charge) และนิวตรอน (Neutron) ซึ่งไม่มีค่าประจุ 
(No charge) ดังแสดงในรูปที่ 1.3 

ไฟหน้า 

พัดลมไฟฟ้า 

แตร 

แบตเตอรี่ ไฟเล้ียว 
มอเตอร์สตาร์ท 

ระบบเครื่องเสียง 

กระจกหนา้ต่าง 

ไฟส่องประตู 
ล๊อคประต ู

เซ็นเซอร์ช่วยจอด 

ไฟถอยหลัง 

หลอดไฟท้าย 

ไฟไล่ฝ้ากระจกหลัง ไฟเก๋ง 

แผงหน้าปัด 

ไฟสัญญาณ 

กล่องฟิวส ์

และสวิทช ์

ที่ฉีดปัดน้ าฝน 

กล่องควบคุม 

ECU 
ระบบจุดระเบิด 

อัลเทอร์เนเตอร์ 
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รูปที่ 1.3 แผนภาพส่วนประกอบของสสาร 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 อิเล็กตรอนจะมีค่าประจุเป็นลบ (-) เคลื่อนที่เป็นวงแหวนโดยรอบนิวเคลียสของอะตอม 
นิวเคลียส (Nucleus) จะอยู่ตรงกลางของอะตอม ประกอบด้วย โปรตอน และนิวตรอน 
 1.2.2 โครงสร้างอะตอม 
 รูปที่ 1.4 แสดงโครงสร้างอะตอมของไฮโดรเจน (Hydrogen) ซึ่งมีโครงสร้างของอะตอมที่
ง่ายที่สุด ประกอบด้วย อิเล็กตรอน (Electron) มีประจุเป็นลบ (-) (Negative) และโปรตอน 
(Proton) มีประจุเป็นบวก (+) (Positive) อย่างละ 1 ตัวเท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4 โครงสร้างอะตอมของไฮโดรเจน 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 

สสาร (Matter) 

อิเล็กตรอน (Electron) โปรตอน (Proton) นิวตรอน (Neutron) 

(+) ประจุเป็นบวก (Positive)  
(-) ประจเุป็นลบ (Negative)  
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 รูปที่ 1.5 แสดงโครงสร้างอะตอมของทองแดง (Copper) ประกอบด้วย จ านวน
อิเล็กตรอน และโปรตอน อย่างละ 29 ตัว โดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสจ านวน 4 วง และ
จ านวนอิเล็กตรอนอิสระ (Free electrons) ในวงนอกสุดเพียง 1 ตัว จึงท าให้ทองแดงเป็นตัวน าไฟฟ้า
ที่ดี เนื่องจากจ านวนอิเล็กตรอนอิสระยิ่งน้อยก็ท าให้ยิ่งง่ายที่จะหลุดจากวงโคจรด้วยแรงไฟฟ้าที่ต่ า ท า
ให้กระแสไฟฟ้าจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งโดยสะดวกยิ่งข้ึน 
 

 
 

รูปที่ 1.5 โครงสร้างอะตอมของทองแดง 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
รูปที่ 1.6 แสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระหลายตัวจากอะตอมหนึ่งไปยังอีก

อะตอมหนึ่งในขดลวดทองแดง ถ้ามีอิเล็กตรอนจ านวนมากๆ มารวมกันอยู่พ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งในอะตอม 
เรียกว่า ประจุไฟฟ้า (Charge of electricity) แต่เมื่ออิเล็กตรอนเริ่มเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหนึ่งทิศทาง
ใด เช่น วิ่งไปตามเส้นลวดตัวน า จะเรียกผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ว่า กระแสไฟฟ้า (Electric current)  
 

 
 

รูปที่ 1.6 การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระหลายตัวจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
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1.3 การไหลของอิเล็กตรอน (Electron flow) 
       แบตเตอรี่ (Battery) เป็นตัวท าให้อิเล็กตรอนเคลื่อนย้ายจากส่วนหนึ่งของวงจรไปยังอีกส่วนหนึ่ง
ของวงจร (ดังรูปที่ 1.7) เมื่อต่อสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วทั้งสอง (ขั้วบวกและลบ) อิเล็กตรอนที่มีอยู่เกิน
จ านวนทางข้ัวลบของแบตเตอรี่จะผลักอิเล็กตรอนอิสระให้หลุดออกไปจากอะตอมเคลื่อนที่ห่างจากขั้ว
ลบไป อิเล็กตรอนจึงพากันดันผ่านไปตามวงจรและไหลไปยังขั้วบวก จะเห็นได้ว่ากระไฟฟ้าที่แท้จริง 
คือ การไหลของอิเล็กตรอนจากขั้วลบไปยังขั้วบวก หรือที่เรียกว่า การไหลของอิเล็กตรอน (Electron 
flow) หรือกระแสอิเล็กตรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7 การไหลของอิเล็กตรอนผ่านวงจรเมื่อสวิทช์ปิด 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
1.4 ชนิดของวัสดุทางไฟฟ้า (Types of electrical materials) 
  1.4.1 ตัวน าไฟฟ้า (Conductor) เป็นวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย เช่น เงิน 
ทองแดง อลูมิเนียม และเหล็ก เป็นต้น โลหะส่วนใหญ่จะเป็นตัวน าไฟฟ้าที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทองแดงนั้น นอกจากจะน าไฟฟ้าอย่างดีแล้วยังมีราคาไม่แพงมากนักเมื่อเทียบกับตัวน าไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ 
จึงเป็นที่นิยมใช้ทองแดงเป็นตัวน าไฟฟ้าในทางอุตสาหกรรมกันแพร่หลายในปัจจุบันนี้ 
  1.4.2 ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมามีค่าเฉพาะค่าค่าหนึ่งที่ใช้ในการ
ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้มากที่สุดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  นิยมเรียกสั้นๆ ว่า 
ตัวอาร์ “R” มีคุณสมบัติในการลดกระแสและแรงดันไฟฟ้า สามารถน าไปใช้ได้ทั้งแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง และแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ตารางที่ 1.1 แสดงสภาพต้านทานไฟฟ้า (Resistivity) ของ
วัสดุทั่วไป 
  1.4.3 ฉนวนไฟฟ้า (Insulator) เป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไหลผ่านได้  เช่น 
ยาง พลาสติก ไม้แห้ง แก้วและกระดาษ เป็นต้น  
  1.4.4 สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) เป็นวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้บ้าง เช่น 
ซิลิคอน และเจอร์เมเนียม เป็นต้น 
  1.4.5 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor หรือ Condensor) ท าหน้าที่ เก็บสะสมประจุไฟฟ้าเอาไว้
เพ่ือจ่ายให้กับวงจร ในยามที่แหล่งจ่ายปกติไม่สามารถจ่ายแรงดันได้ ตัวเก็บประจุ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า 
ตัวซี “C” ค่าความจุของตัวเก็บประจุ มีหน่วยเป็นฟารัด “F” 
 

เซลล์แบตเตอรี ่

สวิทช์ หลอดไฟ 
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ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบความต้านทานของวัสดุทั่วไป 
 

วัสดุ (Material) ความต้านทาน (Resistivity), m 
ตัวน าไฟฟ้า (Conductors) 
Silver 1.59 
Copper 1.75 
Aluminium 2.9 
Tungsten 5-6 
Iron 9 
Steel 12-14 
Mercury 96 
ตัวต้านทานไฟฟ้า (Resistors) 
Carbon 4,000-7,000 
Sulphuric acid 850,000 
Distilled water 72,000,000 
ที่มา : May and Simpson, (2014). 
   
1.5 การประยุกต์ใช้ตัวน า ตัวต้านทาน และฉนวนไฟฟ้าในรถยนต์ 

1.5.1 การประยุกต์ใช้ตัวน าไฟฟ้า (Practical conductor) ตัวน าไฟฟ้าที่นิยมใช้ในรถยนต์ส่วน
ใหญ่จะเป็นโลหะชนิดทองแดง ซึ่งเป็นตัวน าไฟฟ้าที่ดี การใช้งานในรถยนต์มีหลายลักษณะ พอสรุปได้
ดังนี้ 
  1) สายเคเบิล (Cables) ใช้ส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ (ดังแสดง
ในรูปที่ 1.8) สายเคเบิลจะท ามาจากเส้นลวดทองแดงใช้ท าเป็นชุดสายไฟ (Wiring harness) และจุด
เชื่อมต่อ (Connectors) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.8 การใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อในรถยนต์ 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

ชุดสายไฟ 

จุดเช่ือมต่อ 
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  ส าหรับอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟมาก จ าเป็นต้องใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่ เช่น การเชื่อมต่อ
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์สตาร์ท เพ่ือท าการสตาร์ทเครื่องยนต์ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้ามาก 
จะต้องใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่ตามไปด้วย (ดังรูปที่ 1.9) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.9 การใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างแบตเตอรี่กับมอเตอร์สตาร์ทและตัวถังรถยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 2) ตัวถังรถยนต์ (Vehicle body) และโครงรถ (Frame) เป็นส่วนที่จะต้องต่อสายไฟฟ้า

ลงดิน (Grounding) ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ และเป็นส่วนทีจะต้องใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่ หรือมีความ
ต้านทานสูง   
 3) วัสดุชนิดพิเศษ (Special metals) การใช้ทังสเตนเป็นสายหัวเทียนเข้าชุดจานจ่าย 
แท่งหัวเทียน หรือรีเลย์ 
  4) แป้นวงจรไฟฟ้า (Printed circuits) จะถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในหน่วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในแผงหน้าปัดของรถยนต์ ซึ่งแป้นวงจรไฟฟ้าจะไม่มีการแยกวงจรโดย
สายไฟฟ้า ลักษณะดังรูปที่ 1.10 ประกอบด้วย แป้นตัวน าไฟฟ้า (Print conductor) แผ่นพลาสติก 
(Plastic sheet) จุดเชื่อมต่อ (Harness connection) จุดต่อประสาน (Solder connection) และ
สกรูยึด (Screw connection)   
   
 
 

 
 
 
 

สายดินเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องยนต ์

สายเคเบิลเชื่อมต่อเข้ากับอัลเทอรเ์นเตอร ์

สายเคเบิลเชื่อมต่อเข้ากับมอเตอรส์ตาร์ท ขั้วบวกแบตเตอรี ่

ขั้วลบแบตเตอรี ่

สายดินเชื่อมต่อเข้ากับโครงรถยนต์ 

สายดิน 
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รูปที่ 1.10 การใช้ตัวน าไฟฟ้ากับแป้นวงจรไฟฟ้ารถยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 1.5.2 การประยุกต์ใช้ตัวต้านทาน (Practical resistor) ตัวต้านทานไฟฟ้าที่นิยมใช้ในรถยนต์
ส่วนใหญ่จะเป็นตัวต้านทานแบบเส้นลวด (Wire-wound resistor) ตัวต้านทานคาร์บอน (Carbon 
resistor) 
 

 
 

รูปที่ 1.11 การใช้ตัวต้านทาน R ที่หน้าปัดวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 
 
 
 
 

หน้าสัมผัสแบบเลื่อน หน้าสัมผัสแบบหมุน 

แป้นตัวน าไฟฟ้า แผ่นพลาสติก จุดเช่ือมต่อ 

จุดต่อประสาน สกรูยดึ 
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รูปที่ 1.12 การใช้ตัวต้านทาน R ควบคุมการท างานระบบเกจวัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 1.5.3 การประยุกต์ใช้ฉนวนไฟฟ้า (Practical insulator) เช่น การใช้เซรามิกเป็นฉนวนไฟฟ้า
ของหัวเทียนรถยนต์ ดังรูปที่ 1.13 ลักษณะการใช้ฉนวนไฟฟ้าท่ีในอุปกรณ์รถยนต์ ได้แก่ พลาสติก 
(Plastic) การเคลือบ (Varnish) เซรามิก (Ceramics) แก้ว (Glass) และใยแก้ว (Fiber) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1.13 การใช้เซรามิกเป็นตัวฉนวนไฟฟ้าในหัวเทียนจุดระเบิด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

ไปยังเกจวัด 

ลูกลอย 

หน้าสัมผัสแบบเลื่อนต่อเข้ากับสายดิน 

เส้นลวด 

ความต้านทาน 

เปลือกประเก็นเหล็ก 

(ตัวน าไฟฟ้าต่อลงดิน) 

ฉนวนกระเบื้องเซรามิก 

ขั้วโลหะหุม้แกนกลาง 

(ตัวน าไฟฟ้า) 

เกลียว 

เขี้ยวดิน 

เขี้ยวแกนกลาง 
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1.6 กระแส แรงดัน และความต้านทานไฟฟ้า (Current, Voltage and Resistance electric) 
 1.6.1 กระแสไฟฟ้า (Electric current) กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนไปตาม
ตัวน า กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampere, Amp.) กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์เกิดจากการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจ านวน 1 คูลอมบ์ในเวลา 1 วินาที (1 คูลอมบ์เท่ากับอิเล็กตรอนจ านวน 
6.25× 1018 อนุภาค) 
 1.6.2 แรงดันไฟฟ้า (Electromotive force) หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage) หมายถึง แรงดัน
ที่สามารถผลักดันอิเล็กตรอนให้เคลื่อนที่ไปตามตัวน าจากจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง (ขั้วลบ) ไปยังจุดที่มี
ศักย์ไฟฟ้าต่ า (ข้ัวบวก) หน่วยที่ใช้วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า คือโวลต์ (Volt) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.14 การใช้โวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 
 1.6.3 ความต้านทานไฟฟ้า (Electrical resistance) หมายถึง แรงต้านทานการไหลของ
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านสารนั้นๆ ความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็น โอห์ม (Ω) ความต้านทานไฟฟ้า 1 
โอห์ม หมายถึงความต้านทานไฟฟ้าที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1โวลต์ไหลผ่านได้ 1 
แอมแปร ์
 1.6.4 กฎของโอห์ม (Ohm’s law)  

 กฎของโอห์ม กล่าวว่า “กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวน าจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าและจะเป็นปฏิภาคผกผันกับความต้านทานไฟฟ้านั้น” 

 จากกฎของโอห์มและใช้ความสัมพันธ์ดังรูปที่ 1.15 สามารถสรุปได้ดังสมการที่ (1.1) – 
(1.3) (Stockel, 1974) ดังนี้ 
                                                                            (1.1) 
 

                                                                              (1.2) 

 

                                                                                 (1.3) 

สายดิน 

สายดิน แบตเตอรี ่

สวิทช์ 

โวลตม์ิเตอร ์
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เมื่อ I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A) 
 V = แรงดัน หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (V) 
 R = ความต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโอห์ม (Ω) 
 

 
รูปที่ 1.15 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดัน (V) กระแส (I) และความต้านทานไฟฟ้า (R) 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 
ตัวอย่างที่ 1 หลอดไฟในรถยนต์มีความต้านทาน 3 โอห์ม อยากทราบว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่าน
เท่าใด เมื่อต่อแรงดันไฟจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 
วิธีท า จากกฎของโอห์ม   

              แอมแปร์ 
 
 ดังนั้น กระแสไฟจะไหลผ่านหลอดไฟ เท่ากับ 4 แอมแปร์ 
 
ตัวอย่างที่ 2 หลอดไฟในรถยนต์ใช้แรงดันไฟจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ มีกระแสไฟจะไหลผ่าน 2 
แอมแปร์ อยากทราบว่าหลอดไฟนี้มีความต้านทานเท่าใด 
วิธีท า จากกฎของโอห์ม   

              โอห์ม 

 
 ดังนั้น หลอดไฟนี้มีความต้านทาน เท่ากับ 6 โอห์ม 
 
 1.6.5 ก าลังไฟฟ้า (Electrical power) ก าลังไฟฟ้าเมื่อถูกน ามาใช้งานร่วมกับกฏของโอห์ม 
สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ว่า ก าลังไฟฟ้า (P) คือ อัตราของงานที่ถูกกระท าในวงจรซึ่งเกิดกระแส (I) 
1 แอมแปร์ (A) เมื่อแรงดัน (V) จ่ายให้วงจร 1 โวลต์ (V) ก าลังไฟฟ้า สามารถหาได้จากผลคูณของ
แรงดัน มีหน่วยเป็นโวลต์ คูณด้วยกระแส มีหน่วยเป็นแอมแปร์ มีหน่วยเป็น วัตต์ (Watt, W) และ
เขียนเป็นสมการออกมาได้ดังสมการที่ (1.4)  
 
                                                                           (1.4) 
 
เมื่อ P = ก าลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt, W) 
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 I = กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A) 
 V = แรงดัน หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต ์(V) 
 
ตัวอย่างท่ี 3 หลอดไฟขนาดเล็กที่ใช้ในรถยนต์ขนาด 1.5 แอมแปร์ และใช้แรงดันไฟจากแบตเตอรี่ 12 
โวลต์ จงหาก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟขนาดเล็กนี้ 
วิธีท า จากความสัมพันธ์ในสมการ 
   
                    วัตต์ 
 
 ดังนั้น หลอดไฟขนาดเล็กนี้มีก าลังไฟฟ้า เท่ากับ 18 วัตต์ 
 
1.7 วงจรไฟฟ้า (Electrical circuits) 
 วงจงไฟฟ้าพ้ืนฐานประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้ 
 1) แหล่งจ่ายแรงดัน หรือแหล่งก าเนิด เช่น แบตเตอรี่ (Battery) 
 2) ตัวต้านทาน เช่น หลอดไฟ (Globe) 
 3) ตัวน าไฟฟ้า เช่น ลวดทองแดง ส าหรับต่อวงจร (Fuse) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.16 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 รูปที่ 1.17 แสดงลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างกัน (ก) หลอดไฟติดและสว่าง  เนื่องจาก
หลอดไฟเพียงหลอดเดียวและรับแรงดันไฟเต็มจากแบตเตอรี่ เป็นลักษณะการต่อแบบอนุกรม  (ข) 
หลอดไฟติดแต่ไม่สว่าง เนื่องจากแรงดันไฟจากแบตเตอรี่ต้องแบ่งจ่ายไฟให้กับหลอดไฟทั้งสองหลอด 
ซึ่งเป็นลักษณะการต่อแบบอนุกรม  (ค) หลอดไฟไม่ติด เนื่องจากแรงดันไฟจากแบตเตอรี่ต้องแบ่ง
จ่ายไฟให้หลอดไฟทั้งสามหลอด ท าให้แรงดันไฟไม่พอ ซึ่งเป็นลักษณะการต่อแบบอนุกรม  (ง) 
หลอดไฟติดและสว่างทุกหลอด เป็นการ่อแบบขนาน ท าให้ทั้งสามหลอดได้รับแรงดันไฟจากแบตเตอรี่
เต็มทั้งสามหลอดเท่ากัน จึงท าให้หลอดไฟทั้งสามหลอดสว่างเท่ากัน 

แบตเตอรี ่

12 โวลต ์

หลอดไฟ สวิทช์ ฟิวส์ 

สายเคเบิล 
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รูปที่ 1.17 ลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างกัน  
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 การต่อวงจรไฟฟ้าเพ่ือน าไปใช้งานจะประกอบด้วย 3 แบบ คือ วงจรอนุกรม (Series circuit) 
วงจรขนาน (Parallel circuit) และวงจรผสม (Series and parallel circuit) โดยทั้งสามแบบนี้จะมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้าที่เกิดข้ึน ดังรายละเอียดของแต่ละประเภทดังนี้ 
 1.7.1 วงจรอนุกรม (Series circuit) 
  วงจรอนุกรม คือ การน าตัวต้านทานมาต่อเรียงกัน โดยให้ปลายของตัวต้านทานตัวแรก 
ต่อกับปลายของตัวต้านทานตัวถัดไปท าให้กระแสไหลทิศทางเดียวกัน ดังรูปที่ 1.18 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.18 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 

(ก) สว่าง (ข) ไม่สว่าง 

(ค) ไม่ติด (ง) สว่างทุกหลอด 

แบตเตอรี ่

1 Ω 2 Ω 3 Ω 
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 1.7.2 วงจรขนาน (Parallel circuit) 
  วงจรขนาน คือ การน าตัวต้านทานมาต่อขนานกัน หรือต่อคร่อมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
โดยน าจุดต่อของปลายทั้งสองข้างของตัวต้านทานแต่ละตัวมาต่อร่วมกัน ดังรูปที่ 1.19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.19 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 1.7.3 วงจรผสม (Series and parallel circuit) 
  วงจรผสม คือ การน าตัวต้านทานมาต่ออนุกรมและขนานร่วมกันภายในวงจรเดียวกัน ดัง
รูปที่ 1.20 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.20 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
1.8 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (Electrical measurement) 
 เครื่องมือที่ใช้ตรวจและวัดค่าในงานไฟฟ้ารถยนต์นับว่ามีความส าคัญมาก ทั้งการใช้ที่ถูกวิธีการ
บ ารุงรักษาท่ีถูกต้องและการจัดเก็บเพื่อการหยิบใช้งานได้สะดวก ทั้งหมดนี้ผู้ที่เป็นช่างซ่อมควรจะต้อง
ศึกษาหาความรู้และฝึกปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดในงานไฟฟ้ามีอยู่หลายอย่าง อาทิ
เช่น วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าใช้โอห์มมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัด วัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช้โวลต์มิเตอร์
เป็นเครื่องมือวัด และวัดค่ากระแสไฟฟ้าใช้แอมมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัด เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือวัดทั้งหมด
ที่กล่าวมามีทั้งแบบแยกเป็นเฉพาะการวัดค่าแต่ละอย่างและแบบรวมการวัดค่าหลายๆ อย่างไว้ใน

แบตเตอรี ่
12 V 

1 Ω 

2 Ω 

3 Ω 

แบตเตอรี ่

1 Ω 

2 Ω 3 Ω 
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เครื่องเดียวกันที่เรียกว่า มัลติมิเตอร์ (Multimeter) ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้งาน
อย่างแพร่หลาย 
 1.8.1 ชนิดของมัลติมิเตอร์  

 มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับวัดค่าทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยรวมเอา
โอห์มมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์มารวมไว้ในเครื่องเดียวกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
ดังนี้ 
  1) มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog multimeter) มีลักษณะดังรูปที่ 1.21 สเกลต่างๆ
บนหน้าปัดมิเตอร์ที่ใช้งานโดยทั่วไปจะแสดงไว้ดังรูปที่ 1.22 
   สเกลที่ 1 ส าหรับอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้า 

- พิกัดการวัด × 1, × 100, × 1K และ M 
สเกลที่ 2 ส าหรับอ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง ( DC V) ค่า

แรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ (AC V) และค่ากระแสไฟฟ้า (A) 
- DC V พิกัดการวัด 0.3, 3, 12, 30, 120, 300 และ 1000 Volt (โวลต์) 
- AC V พิกัดการวัด 12, 30, 120, 300 และ 1000 Volt (โวลต์) 
- DC A ใช้วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) พิกัดการวัด 50 A, 0.3 mA, 

3 mA, 30 mA, 300 mA และ 10 A 
- AC A ใช้วัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ 10 A 

 

 
 

รูปที 1.21 ลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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รูปที่ 1.22 สเกลต่างๆ บนหน้าปัดของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม 

(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
 

2) มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) มัลติมิเตอร์แบบตัวเลขใช้วัดค่า
ทางไฟฟ้าต่างๆ เช่นเดียวกับมัลติมิเตอร์แบบเข็ม วิธีการใช้และการดูแลรักษาส่วนใหญ่เหมือนกับมัลติ
มิเตอร์แบบเข็ม เมื่อเลิกใช้มัลติมิเตอร์ให้กดปุ่มปิด (Off) เสมอ มัลติมิเตอร์แบบนี้เหมาะส าหรับงานที่
ต้องการวัดค่าท่ีมีความละเอียดสูง ลักษณะดังรูปที่ 1.23 

 

 
 

รูปที่ 1.23 มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข หรือดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 1.8.2 การใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า 
 การใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจวัดทางไฟฟ้าจะต้องปรับมิเตอร์ไปต าแหน่งที่ต้องการวัด
ก่อนแล้วจึงท าการตรวจวัด โดยมีวิธีการต่อสายวัดเพ่ือใช้ในการวัดค่าต่างๆ ดังนี้ 
  1) การวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า การวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้ต่อเครื่องมือวัด (โวลต์
มิเตอร์) ขนานกับโหลด (Load) 

2) การวัดกระแสไฟฟ้า การวัดค่ากระแสไฟฟ้าให้ต่อเครื่องมือวัด (แอมมิเตอร์) 
อนุกรมกับโหลดที่จะวัด 

สเกลที่ 1 สเกลที่ 2 
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3) การวัดความต้านทาน การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจะต้องแน่ใจว่าไม่มี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรหรืออุปกรณ์ที่จะวัดนั้น การวัดค่าความต้านทานให้ต่อสายเครื่องมือวัด 
(โอห์มมิเตอร์) วัดที่จุดเริ่มและจุดปลายของอุปกรณ์ท่ีจะวัดความต้านทาน 

นอกจากจะใช้โอห์มมิเตอร์วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแล้วยังใช้ โอห์มมิเตอร์ในการ
ตรวจวัดการขาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย อาทเิช่น วัดการขาดของหลอดไฟ การขาดของสายไฟและการ
ขาดของฟิวส์ เป็นต้น หรืออาจใช้โอห์มมิเตอร์ในการตรวจวัดการต่อถึงกันของจุดตัด -ต่อต่างๆ เช่น 
การต่อกันของหน้าสัมผัส การต่อของขั้วสวิตช์ เป็นต้น รูปที่ 1.24 (ก) และ (ข) แสดงการติดตั้ง
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าด้วยแบบขั้วเสียบและแบบใช้แคมป์ ตามล าดับ รูปที่ 1.25 แสดง
การใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดความต้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 

               
                (ก)                                                           (ข) 

รูปที่ 1.24 การติดตั้งเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 

 
 

รูปที่ 1.25 การวัดความต้านทานไฟฟ้า 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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1.9 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
 ส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่ง
ติดตั้งกับตัวถังรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญๆ 3 ส่วน ได้แก่ สายไฟรถยนต์ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ 
และอุปกรณ์ป้องกันวงจร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.9.1 สายไฟรถยนต์ 
  สายไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์จะเป็นสายไฟแบบเส้นเดียว ตัวน าของสายไฟจะท าด้วยทองแดง
อ่อนหลายๆ เส้นรวมกันแล้วหุ้มด้วยฉนวน ฉนวนที่หุ้มจะท าด้วยพลาสติกประเภทพีวีซี (PVC) หรือ
บางครั้งอาจใช้ยางมาใช้ท าเป็นฉนวนได้แต่ก็ไม่นิยม พลาสติกจะมีคุณสมบัติที่ทนความร้อน ความเย็น
และเป็นฉนวนได้ดีกว่ายาง สายไฟที่ใช้ในรถยนต์หลักๆ มีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้ 
  1) สายไฟแรงต่ า เป็นสายไฟชนิดหนึ่งที่ส่วนมากถูกใช้ในรถยนต์ ประกอบด้วย ไส้เส้นลวด
และฉนวนหุ้ม ดังรูปที่ 1.26 เป็นสายไฟที่ใช้กับวงจรไฟแรงต่ า เช่น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง  วงจร
ไฟสัญญาณ เป็นต้น และเป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์โดยทั่วไป  
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1.26 ลักษณะของสายไฟแรงต่ า 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  2) สายชีล เป็นสายเคเบิลชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการเหนี่ยวน ารบกวนจาก
ภายนอก สายซิลจะใช้กับสายอากาศวิทยุ สายสัญญาณจุดระเบิด สายสัญญาณตรวจจับออกซิเจน 
เป็นต้น ลักษณะของสายซิลจะแสดงไว้ในรูปที่ 1.27 
 

 
 

รูปที่ 1.27 ลักษณะของสายซิล 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  3) สายไฟแรงสูง เป็นสายไฟที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์แก๊สโซ
ลีน ประกอบด้วย ตัวน าด้านในและมียางหุ้มเป็นฉนวนเพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากการลัดวงจร 
เป็นสายไฟที่ใช้กับวงจรไฟแรงสูง ได้แก่ สายหัวเทียนและสายคอยล์จุดระเบิด สายไฟแรงสูงมี 2 ชนิด 

ฉนวนหุ้ม 

สายไฟ 
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คือ ชนิดที่ตัวน าท าด้วยทองแดง และชนิดที่ตัวน าท าด้วยคาร์บอน สายไฟแรงสูงชนิดที่ตัวน าท าด้วย
คาร์บอนเป็นสายไฟที่น าไฟแรงสูงได้ดีที่สุด และยังลดคลื่นรบกวนวิทยุได้ดีอีกด้วย สายไฟฟ้าที่ใช้กับ
วงจรไฟแรงสูงจะมีฉนวนหุ้มที่หนาเพ่ือป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าแรงสูง ลักษณะของสายไฟแรง
สูงจะแสดงไว้ในรูปที่ 1.28 
 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1.28 ลักษณะของสายไฟแรงสูง 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  สายไฟและสายเคเบิลแรงเคลื่อนต่ าที่ใช้ในวงจรของระบบต่างๆ ภายในรถยนต์จะสังเกต
ได้จากสีพ้ืนและสีแถบคาดที่สายไฟ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกันขึ้น และสะดวกในการวิเคราะห์
แก้ไขข้อขัดข้องเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับวงจรนั้นๆ สีของสายไฟที่แสดงในวงจรของระบบต่างๆ ของ
รถยนต์จะแสดงเป็นตัวอักษร ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.2  
ตารางที่ 1.2 รหัสสีและสีแถบคาดของสายไฟที่ใช้ในรถยนต์ 
 

รหัสสี ความหมายสี รหัสสี ความหมายสี 
B ด า Br น้ าตาล 
G เขียว Gr เทา 
L น้ าเงิน Lg เขียวอ่อน 
O ส้ม P ชมพู 
R แดง V ม่วง 
W ขาว Y เหลือง 

ที่มา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด. (2548). 
 
  การใช้สีของฉนวนสายไฟให้แตกต่างกันเพ่ือเป็นการแยกประเภทของชนิดและอุปกรณ์ใน
รถยนต์ไม่ให้สับสนกันและสะดวกในการตรวจซ่อมเมื่อเกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าในวงจรนั้นๆ การ
บอกรหัสสีสายไฟจะก าหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรเรียงกัน เช่น 0.5 G/R (0.5 G-R) 
  0.5 หมายถึง สายไฟที่มีพ้ืนที่หน้าตัดของตัวน า 0.5 mm2  
    G หมายถึง สีเขียว (Green) เป็นสีพ้ืน 
    R หมายถึง สีแดง (Red) เป็นสีคาดหรือแถบสี 
หมายเหตุ : 0.5 G/R เรียกว่า สายเขียวคาดแดงขนาดพื้นที่หน้าตัดตัวน า 0.5 mm2 

ตัวน า หรือแกนสาย 

ฉนวนยาง 

เปลือก 



44       บทที่ 1  พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสย์านยนต ์   เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
 

 1.9.2 ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ 
  เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเชื่อมต่อชุดสายไฟรวมในแต่ละส่วนของรถยนต์เข้าด้วยกัน  
จะต้องใช้ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ ประกอบด้วย กล่องรวมชุดสายไฟ กล่องรีเลย์ ขั้วต่อ และสลักจุดลงสายดิน 
(กราวด์) ดังรูปที่ 1.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.29 ชิ้นส่วนเชื่อมต่อในรถยนต์ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  1) กล่องรวมชุดสายไฟ (J/B) กล่องรวมชุดสายไฟเป็นกล่องซึ่งมีข้อต่อของวงจรไฟฟ้า
รวมอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม โดยปกติมักจะมีส่วนประกอบ คือ แผงวงจร ฟิวส์ รีเลย์ เซอร์กิตเบรกเกอร์
และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
  2) กล่องรีเลย์ (R/B) จะมีลักษณะเหมือนกับกล่องรวมชุดสายไฟมาก แต่กล่องรีเลย์จะไม่มี 
แผงวงจร หรือเป็นจุดศูนย์กลางของขั้วต่อ 
  3) จุดรวมสายไฟ มีหน้าที่เชื่อมต่อขั้วให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ลักษณะดังรูปที่ 1.30 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.30 ลักษณะของจุดรวมสาย 

(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
 
  4) ขั้วต่อ การท างานของขั้วต่อซึ่งใช้ต่อระหว่างชุดสายไฟทั้ง 2 ชุด หรือระหว่างชุดสายไฟ
กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังรูปที่ 1.30 ลักษณะการท างานจะแสดงในตารางที่ 1.3 ขั้วต่อจะอยู่มี 2 ชนิด ดังนี้ 
   4.1) ขั้วต่อระหว่างสายไฟกับสายไฟ ขั้วต่อระหว่างสายไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

จุดรวมสายไฟ 

ขั้วต่อสายไฟ 

สายไฟสีต่างๆ 

    

  

  

  

  

J/B หรือ R/B ห้องเครื่องยนต์ 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

ฟิวส์และฟิวส์สายอ่อน 

รีเลย ์
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   4.2) ขั้วต่อสายไฟ แบ่งออกเป็นตัวผู้และตัวเมียเนื่องจากมีรูปร่างของขั้วสายต่างกัน
ซึ่งข้ัวต่อสายไฟมีหลายสีด้วยกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.31 ลักษณะการต่อตัวต่อสายและตัวต่อขั้วหลอดไฟ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
ตารางที่ 1.3 ลักษณะการท างานของขั้วต่อแบบต่างๆ  
 

ชื่ออุปกรณ์ ลักษณะของอุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน 
ขั้วแบตเตอรี ่

 

ต่อขั้วบวกและข้ัวลบของแบตเตอรี่ 

หัวต่อกลม  ต่อกับจุดที่มีหลักสวมและไม่ต้องการถอด
บ่อย 

หัวเสียบแบบตัวยู  ต่อกับจุดที่มีหลักสวมแต่ต้องการถอดเข้า
ออกบ่อยครั้ง 

ขั้วต่อกลม 

 

ต่อสายเข้าด้วยกัน โดยนิยมต่อสายแบบ
สายเดี่ยว 

ขั้วต่อแบน  ต่อสายเข้าด้วยกัน โดยนิยมใช้ต่อร่วมกับ
ปลั๊กต่อ 

ที่มา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ. (2554). 

ล็อค 

ตัวเมีย ตัวผู ้

 

 

  

 

 

ตัวเมีย 

ตัวผู ้
การต่อตัวต่อสายไฟ 

ตัวต่อขั้วหลอดไฟ 
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  5) สลักจุดลงสายดิน (กราวด์) มีไว้เพ่ือใช้ต่อชุดสายไฟให้ลงสายดินและยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า
เข้าตัวถังไม่เหมือนสลักทั่วๆ ไป ดังรูปที่ 1.32 ซึ่งผิวของสลักจุดลงสายดินจะถูกเคลือบไว้ด้วยสีเขียว
เพ่ือป้องกันการเกิดสนิม 
 
 
 
 
        (ก)  สลักสายดิน                                (ข) สลักสายดินมีแหวนรอง 

รูปที่ 1.32 ลักษณะของสลักจุดลงสายดิน 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  ระบบไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ซึ่งมีการต่อกันด้วยปลั๊กต่อสายไฟ ดังนั้น เมื่อมี
การถอดและประกอบส่วนประกอบของระบบไฟฟ้า จ าเป็นที่จะต้องมีการปลดปลั๊กของปลั๊กต่อสายไฟ 
ปลั๊กต่อสายไฟมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท เมื่อมีการปลดปลั๊กแต่ละชนิดต้องมีวิธีการซึ่งเหมาะสมและ
ถูกต้อง และต้องท าการติดป้ายบนปลั๊กต่อสายไฟเพ่ือระบุต าแหน่งของปลั๊กต่อเมื่อมีการต่อปลั๊กเข้า
ด้วยกัน ดังรูปที่ 1.33 ในการปลดปลั๊กต่อสายไฟ จะต้องด าเนินการหลังจากปลดขอเกี่ยวออกแล้วจึง
ท าการปลดปลั๊กต่อสายไฟออก ดังรูปที่ 1.34 ส่วนการต่อปลั๊กต่อสายไฟ จะต้องต่อปลั๊กต่อสายไฟให้
สนิทจนได้ยินเสียง “คลิก” ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงว่าปลั๊กต่อสายไฟล็อคแล้ว ดังรูปที่ 1.34 
 

 
 

รูปที่ 1.33 การติดป้ายบนปลั๊กต่อเพ่ือระบุต าแหน่งของปลั๊กต่อเมื่อมีการต่อปลั๊กเข้าด้วยกัน 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 

 
หุ้ม ชุดสายไฟ 

  
ชุดสายไฟ หยัก 
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รูปที่ 1.34 วิธีการปลดปลั๊กต่อสายไฟ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 

รูปที่ 1.35 วิธีการต่อปลั๊กต่อสายไฟ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 1.9.3 อุปกรณ์ป้องกันวงจร  
  อุปกรณ์ป้องกันวงจรจะป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้า
จากกระแสไฟเกินหรือลัดวงจร ประกอบด้วย ฟิวส์ (Fuse) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker) 
สวิทช์และรีเลย์ (Switch and relay) 
  1) ฟิวส์ (Fuse) มีหน้าที่ตัดทางไฟฟ้าในวงจรเมื่อเกิดการลัดวงจรในวงจรนั้นๆ หรือเมื่อ
เกิดกระแสไฟฟ้ามากเกินในวงจร เมื่อกระแสไฟฟ้าเกินผ่านเข้าไปในวงจรไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้า ฟิวส์จะ
ละลายเพ่ือป้องกันวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าทุกวงจรในรถยนต์จ าเป็นต้องมีฟิวส์ต่อไว้ ถ้าวงจรใดไม่มี
ฟิวส์ต่อไว้เมื่อเกิดการลัดวงจรจะท าให้วงจรนั้นเกิดความเสียหาย และยังท าให้วงจรไฟฟ้าอ่ืนๆ เกิด
ความเสียหายตามไปด้วย การใช้ฟิวส์ต้องใช้ฟิวส์ที่มีค่าทนกระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) ที่เหมาะสม ถ้าต่ า
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เกินไปตัวฟิวส์จะขาดบ่อย แต่ถ้าสูงเกินไปตัวฟิวส์จะไม่ขาดเมื่อเกิดการลัดวงจรซึ่งจะเป็นอันตรายกับ
วงจรนั้นๆ ได้ ฟิวส์ที่นิยมใช้มีอยู่ 2 ชนิด คือ ฟิวส์แบบเสียบหรือฟิวส์ใบมีด ดังรูปที่ 1.36 เป็นฟิวส์ที่
นิยมใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน และฟิวส์แบบหลอด ดังรูปที่ 1.37 เป็นฟิวส์ที่นิยมใช้ในรถยนต์รุ่นเก่า 
 

 
 

รูปที่ 1.36 ลักษณะของฟิวส์แบบเสียบ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 

 
 

รูปที่ 1.37 ลักษณะของฟิวส์แบบหลอด 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  2) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker) เป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าท าหน้าที่แทน
ฟิวส์เพ่ือป้องกันในวงจรที่ซับซ้อนและใช้กระแสไฟฟ้าจ านวนมากซึ่งฟิวส์ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น 
วงจรกระจกไฟฟ้า วงจรซันรูฟ อุปกรณ์ไล่ฝ้า โบล์วเวอร์มอเตอร์ เป็นต้น และจะมีใช้ในรถยนต์บางรุ่น
เท่านั้น เมื่อมีกระแสไฟเกินไหลผ่านแผ่นเหล็กคู่ในเบรกเกอร์จะร้อนขึ้นและตัดการไหลของกระแสไฟ 
ถ้ากระแสไฟต่ ากว่าอัตราที่ก าหนด เมื่อกระแสไฟที่ย้อนกลับเข้าไปด้วยระยะเวลาที่สั้นหรือยาวนาน
อุณหภูมิของแผ่นไบมีทอลจะเพ่ิมข้ึนเพื่อตัดกระแสไฟ เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถปรับใหม่ได้ในขณะที่
แผ่นไบมีทอลท าการปรับตัวใหม่ เซอร์กิตเบรกเกอร์มี 2 ชนิด คือ แบบปรับอัตโนมัติซึ่งปรับคืนได้
อย่างอัตโนมัติ และแบบปรับด้วยมือซึ่งปรับคืนได้เหมือนปกติ ดังรูปที่ 1.38 
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รูปที่ 1.38 ลักษณะของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  3) สวิทช์และรีเลย์ (Switch and relay) ท าหน้าที่ต่อ/ตัดวงจรไฟฟ้า หรือปิดและเปิดไฟ
แสงสว่าง ชนิดของสวิทช์และรีเลย์ที่นิยมใช้ในรถยนต์ มีดังต่อไปนี้ 
   3.1) สวิทช์ตัวธรรมดาซึ่งท างานโดยตรงด้วยมือ ได้แก่ สวิทช์กุญแจ (รูปที่ 1.39) 
สวิทช์ไฟฉุกเฉิน (รูปที่ 1.40) สวิทช์ล็อคประตู (รูปที่ 1.41) และสวิทช์แผงหน้าปัด (รูปที่ 1.42) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.39 ลักษณะของสวิทช์กุญแจ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

ครอบ 

ไบเมทลั 

หน้าสัมผัส 

ขั้ว 

แบบปรับตั้งด้วยมือ แบบปรับอัตโนมัต ิ

ก่อนการท างาน หลังการท างาน 

หน้าสัมผัสคงที ่

หน้าสัมผัสเคลื่อนที ่

โรเตอร ์

สปริงปรับอัตโนมตั ิกุญแจ 

ด้านหน้าสวิทช์กุญแจ 
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รูปที่ 1.40 ลักษณะของสวิทช์ไฟฉุกเฉิน 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.41 ลักษณะของสวิทช์ล็อคประตู 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.42 ลักษณะของสวิทช์แผงหน้าปัด 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
   3.2) สวิทช์ที่ท างานโดยการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือกระแสไฟฟ้า ได้แก่ สวิทช์
ตรวจจับอุณหภูมิน้ า (รูปที่ 1.43) และสวิทช์ตรวจจับกระแสไฟ (รูปที่ 1.44) 
 

เปิด 

ปิด 

ปุ่ ม 

สปริง 

หน้าสมัผสัเคลือ่นท่ี 

หน้าสมัผสัคงที ่

สวิทช์ควบคุมไฟแสงสว่าง สวิทช์ปัดน้ าฝน 



บทที่ 1  พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์   เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ยานยนต์      51 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.43 ลักษณะของสวิทช์ตรวจจับอุณหภูมิน้ า 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.44 ลักษณะของสวิทช์ตรวจจับกระแสไฟ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
   3.3) สวิทช์ที่ท างานโดยการเปลี่ยนแปลงในระดับของเหลว ได้แก่ สวิทช์วัดระดับ
น้ ามันเชื้อเพลิง ดังรูปที่ 1.45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.45 ลักษณะของสวิทช์วัดระดับน้ ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

สวิทช์ความร้อน 

แผ่นไบเมทัล 

รีดสวิทช์ 

แม่เหล็กเฟอร์ไรท ์

ลูกลอย 
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   3.4) รีเลย์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นิยมใช้กันมากในรถยนต์ปัจจุบัน เนื่องจากรีเลย์จะ
ช่วยลดแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมภายในวงจรท าให้วงจรนั้นๆ มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปใช้งานได้อย่าง
เต็มที่และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของสวิทช์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ไปเลี้ยงอุปกรณ์
ไฟฟ้า (Load) จะผ่านทางรีเลย์ จะมีกระแสไฟฟ้าส่วนน้อยที่เลี้ยงคอยล์ของรีเลย์เท่านั้นที่ผ่านสวิทช์
รีเลย์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีทั้งแบบ 3 ขั้ว 4 ขั้วและ 5 ขั้ว ซึ่งแต่ละแบบมีหลักการท างานที่คล้ายกัน
ขึ้นอยู่กับว่าในวงจรไฟฟ้าของรถยนต์รุ่นนั้นจะออกแบบให้ใช้กับรีเลย์แบบใด  แบบของรีเลย์ที่ใช้กัน 
ได้แก่ รีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า (รูปที่ 1.46) รีเลย์แบบ 2 หน้าสัมผัส (คอนแทค) (รูปที่ 1.47) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.46 ลักษณะของรีเลย์แม่เหล็กไฟฟ้า 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 

 
 

รูปที่ 1.47 ลักษณะของรีเลย์แบบ 2 หน้าสัมผัส 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
1.10 บทสรุป 
 ระบบไฟฟ้าของรถยนต์สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ (Engine 
electrics) และไฟฟ้าของตัวถังรถยนต์ (Body electrics) 
 สสาร (Matter) หรือสิ่งที่มีตัวตน สัมผัสได้ ทั้งในสภาพที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ จะ
ประกอบอนุภาคที่มีขนาดเล็ก ที่เรียกว่า อะตอม (Atom) ซึงอะตอมนี้เมื่อรวมตัวกันตั้งแต่สองอะตอม

แกนเหล็ก 

ลูกสูบ 

ขดลวด 
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ขึ้นไปจะเรียกว่า โมเลกุล (Molecule) และในโครงสร้างพ้ืนฐานของอะตอมของสสารทั้งหลายนั้นจะ
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ อิเล็กตรอน (Electron) ซึ่งเป็นประจุลบ (Negative charge) โปรตอน 
(Proton) ซึ่งเป็นประจุบวก (Positive charge) และนิวตรอน (Neutron) ซึ่งไม่มีค่าประจุ (No 
charge) 
 ชนิดของวัสดุทางไฟฟ้า (Types of electrical materials) ได้แก่ ตัวน าไฟฟ้า (Conductor) 
เป็นวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ง่าย เช่น เงิน ทองแดง อลูมิเนียม และเหล็ก เป็นต้น ตัว
ต้านทานไฟฟ้า (Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมามีค่าเฉพาะค่าค่าหนึ่งที่ใช้ในการต้านการไหลของ
กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้มากที่สุดในวงจรอิเล็กทรอนิกส์  นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ตัวอาร์ “R” 
ฉนวนไฟฟ้า (Insulator) เป็นวัตถุท่ีไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหรือไหลผ่านได้ เช่น ยาง พลาสติก 
ไม้แห้ง แก้วและกระดาษ เป็นต้น สารกึ่งตัวน า (Semiconductor) เป็นวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้า
ไหลผ่านได้บ้าง เช่น ซิลิคอนและเจอร์เมเนียม เป็นต้น และ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor หรือ 
Condensor) ท าหน้าที่ เก็บสะสมประจุไฟฟ้าเอาไว้เพ่ือจ่ายให้กับวงจร ในยามที่แหล่งจ่ายปกติไม่
สามารถจ่ายแรงดันได ้ตัวเก็บประจุ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ตัวซี “C”  
 การประยุกต์ใช้ตัวน าไฟฟ้า (Practical conductor) ตัวน าไฟฟ้าที่นิยมใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่จะ
เป็นโลหะชนิดทองแดง ซึ่งเป็นตัวน าไฟฟ้าที่ดี การใช้งานในรถยนต์มีหลายลักษณะ ได้แก่ สายเคเบิล 
(Cables) ใช้ส าหรับเชื่อต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ สายเคเบิลจะท ามาจาก
เส้นลวดทองแดง ตัวถังรถยนต์ (Vehicle body) และโครงรถ (Frame) เป็นส่วนที่จะต้องต่อ
สายไฟฟ้าลงดิน (Grounding) ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ และเป็นส่วนทีจะต้องใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่ 
หรือมีความต้านทานสูง วัสดุชนิดพิเศษ (Special metals) การใช้ทังสเตนเป็นสายหัวเทียนเข้าชุด
จานจ่าย แท่งหัวเทียน หรือรีเลย์ และแป้นวงจรไฟฟ้า (Printed circuits) 
 การประยุกต์ใช้ตัวต้านทาน (Practical resistor) ตัวต้านทานไฟฟ้าที่นิยมใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่
จะเป็นตัวต้านทานแบบเส้นลวด (Wire-wound resistor) ตัวต้านทานคาร์บอน (Carbon resistor) 
 การประยุกต์ใช้ฉนวนไฟฟ้า (Practical insulator) เช่น การใช้เซรามิกเป็นฉนวนไฟฟ้าของหัว
เทียนรถยนต์ 
 กฎของโอห์ม กล่าวว่า “กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวน าจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า
และจะเป็นปฏิภาคผกผันกับความต้านทานไฟฟ้านั้น” 
 วงจงไฟฟ้าพ้ืนฐานประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ แหล่งจ่ายแรงดัน หรือแหล่งก าเนิด ตัว
ต้านทาน และตัวน าไฟฟ้า  
 การต่อวงจรไฟฟ้ามี 3 แบบ คือ การต่อแบบอนุกรม การต่อแบบขนาน และการต่อแบบผสม 
 มัลติมิเตอร์ (Multimeter) เป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับวัดค่าทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
โดยรวมเอาโอห์มมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์มารวมไว้ในเครื่องเดียวกัน สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ชนิด คือ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog multimeter) และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital 
multimeter) 
 ส่วนประกอบพื้นฐานของระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่ง
ติดตั้งกับตัวถังรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญๆ 3 ส่วน ได้แก่ สายไฟรถยนต์ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ 
และอุปกรณ์ป้องกันวงจร 
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 สายไฟที่ใช้ในรถยนต์หลักๆ มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่ สายไฟแรงต่ า สายชีล และสายไฟแรงสูง 
 ชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่ใช้ในรถยนต์ ประกอบด้วย กล่องรวมชุดสายไฟ กล่องรีเลย์ ขั้วต่อ และสลักจุด
ลงสายดิน (กราวด์) 
 อุปกรณ์ป้องกันวงจรจะป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าจาก
กระแสไฟเกินหรือลัดวงจร ประกอบด้วย ฟิวส์ (Fuse) เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit breaker) สวิทช์
และรีเลย์ (Switch and relay) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
บทที่ 1 

 
1. ระบบไฟฟ้าในรถยนต์สามารถแบ่งออกได้กี่ส่วน อะไรบ้าง 
2. จงอธิบายความหมายของ สสาร อะตอม อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน 
3. จงอธิบายการไหลของอิเล็กตรอนมาพอเข้าใจ 
3. จงยกตัวอย่างตัวน าไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์มา 5 ชนิด 
4. จงยกตัวอย่างฉนวนไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์มา 5 ชนิด 
5. จงยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ตัวน า ตัวต้านทาน และฉนวนไฟฟ้าในรถยนต์ มาอย่างละชนิด 
6. จงอธิบายกฎของโอห์มมาพอเข้าใจ 
7. หลอดไฟในรถยนต์ใช้แรงดันไฟจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์ มีกระแสไฟจะไหลผ่าน 5 แอมแปร์ อยาก
ทราบว่าหลอดไฟในรถยนต์นี้จะมีความต้านทานเท่าใด 
8. จงหาก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟในรถยนต์คันหนึ่ง เมื่อใช้หลอดไฟขนาดเล็กขนาด 2 แอมแปร์ 
จ านวน 5 หลอด และใช้แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12 โวลต์  
9. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานแตกต่างกันอย่างไร 
10. จงอธิบายวิธีการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มในการวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่รถยนต์มา
พอเข้าใจ 
11. สายไฟที่นิยมใช้ในรถยนต์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
12. ฟิวส์ในรถยนต์ท าหน้าที่อะไร 
13. จงบอกหน้าที่ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
14. จงอธิบายการท างานของรีเลย์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
15. จงบอกสวิทช์ที่ท างานโดยการเปลี่ยนแปลงในระดับของเหลวในรถยนต์มา 1 ชนิด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

แบตเตอรี่รถยนต์  
(Vehicle battery) 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 แบตเตอรี่รถยนต์ 
 2.1 คุณลักษณะและหน้าที่ของแบตเตอรี่ 

2.1.1 คุณลักษณะของแบตเตอรี่รถยนต์ 
2.1.2 หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์ 
2.1.3 ชนิดของแบตเตอรี่ 
2.1.4 ข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ชนิดน ้า และแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบ้ารุงรักษา 

2.2 โครงสร้างและส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์ 
 2.2.1 โครงสร้างของแบตเตอรี่รถยนต์ 
 2.2.2 ส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์  

2.3 พิกัดของแบตเตอรี่ 
2.3.1 สมรรถนะของแบตเตอรี่ 
2.3.2 ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
2.3.3 พิกัดขนาดแบตเตอรี่ 

2.4 การท้าปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอรี่ 
 2.4.1 ปฏิกิริยาระหว่างจ่ายไฟ 

2.4.2 ปฏิกิริยาระหว่างประจุไฟ 
2.5 การบ้ารุงรักษาแบตเตอรี่ 
 2.5.1 ตรวจระดับน ้ากรด 
 2.5.2 การตรวจสภาพประจุแบตเตอรี่ 
2.6 การประจุแบตเตอรี่ 

 2.6.1 ข้อควรระวังระหว่างการประจุแบตเตอรี่ 
2.6.2 การประจุแบบช้า 
2.6.3 การประจุแบบเร็ว 
2.6.4 หลักปฏิบัติการประจุแบตเตอรี่ 

2.7 การเก็บรักษาแบตเตอรี่ 
 2.7.1 การเก็บแห้ง 

2.7.2 การเก็บเปียก 
2.7.3 ข้อแนะน้าในการใช้แบตเตอรี่ชาร์จแห้ง 

2.8 วิธีตรวจเช็ดแรงดันไฟแบตเตอรี่รถยนต์ 
 2.8.1 ท้าการวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ ขณะที่ยังไม่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ใดๆ 
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2.8.2 ท้าการเสียบกุญแจรถยนต์ บิดสวิทช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON เตรียมพร้อมที่จะท้า
การสตาร์ทรถยนต์ 

2.8.3 ท้าการสตาร์ทเครื่องยนต์ ติดเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบา โดยที่ยังไม่ได้ท้าการเปิดแอร์ 
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ในรถยนต์ 

2.8.4 ท้าการทดสอบโดยเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ทั งหมด 
2.8.5 ท้าการเร่งรอบเครื่องยนต์ค้างไว้ที่ 2,000 rpm เป็นการจ้าลองรถยนต์ขณะก้าลังวิ่ง

ใช้งาน 
2.8.6 ท้าการดับเครื่องยนต์ ดงงกุญแจออก ท้าการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั วแบตเตอรี่ 

2.9 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี   
 1. บอกคุณลักษณะและหน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์ได้ 
 2. บอกชนิดของแบตเตอรี่ได้ 
 3. บอกข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ชนิดน ้าและแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบ้ารุงรักษาได้ 
 4. บอกส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์ได้  

 5. อธิบายพิกัดของแบตเตอรี่ได้ 
 6. บอกความหมายของการประจุไฟแบตเตอรี่ได้ 
 7. อธิบายการท้าปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอรี่ได้ 
 8. อธิบายวิธีการบ้ารุงรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ได้ 
 9. อธิบายวิธีการประจุแบตเตอรี่ทั งแบบช้าและแบบเร็วได้ 
 10. ตรวจเช็คแรงดันไฟแบตเตอรี่รถยนต์ได้ถูกต้อง 
 11. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการตรวจสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ 
 12. ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลาที่ก้าหนด 
 13. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการท้างานกลุ่ม 
 14. เห็นความส้าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและพื นที่ในการปฏิบัติงาน 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. น้าเข้าสู่บทเรียนโดยการสอบถามรายบุคคลเกี่ยวกับพื นฐานแบตเตอรี่รถยนต์  
2. อธิบายเนื อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั น

ประกอบรูปภาพใน Power point และแสดงสื่อของจริง 
3. ตรวจสอบค้าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค้าถามสงสัย 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือฝึกปฏิบัติการตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ และการประจุ

แบตเตอรี่ ตามใบงานที่มอบหมาย 
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5. มอบหมายให้ผู้เรียนท้าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีทางด้านช่างให้กับนักศงกษา

ก่อนเลิกเรียน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มตรวจเช็ค ท้าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และพื นที่การท้างานทุกครั งหลังเลิกปฏิบัติงาน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารค้าสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
2. แบตเตอรี่ 
3. สื่อ Power point   

 4. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  
 5. เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ 
 6. ไฮโดรมิเตอร์ 
 7. ใบงานที่ 2 การตรวจสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ 

8. แบบฝึกหัดท้ายบท 
9. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท้าใบงาน 

5. จากการท้าแบบฝึกหัดท้ายบท 
การประเมินผล 
1. จากการท้ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท้าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
3. ท้าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 2 
แบตเตอรี่รถยนต์  

(Vehicle battery) 
 
 ในบทนี จะกล่าวถงงอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ซง่งเป็นอุปกรณ์หนง่งที่มี
ความส้าคัญมาก และเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับระบบต่างๆ ในรถยนต์ อุปกรณ์ดังกล่าวนี เรียกว่า 
แบตเตอรี่ (Battery) เนื อหาในบทเรียนนี  ประกอบด้วย คุณลักษณะและหน้าที่ของแบตเตอรี่  
โครงสร้างและส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์  พิกัดของแบตเตอรี่ การท้าปฏิกิริยาเคมีของ
แบตเตอรี่ การบ้ารุงรักษาแบตเตอรี่  การประจุแบตเตอรี่ การเก็บรักษาแบตเตอรี่  วิธีตรวจเช็ด
แรงดันไฟแบตเตอรี่รถยนต์ และสรุปใจความส้าคัญของเนื อหาทั งหมด รายละเอียดของเนื อหาในแต่
ละหัวข้อมีดังต่อไปนี  
 
2.1 คุณลักษณะและหน้าที่ของแบตเตอรี่      
  2.1.1 คุณลักษณะของแบตเตอรี่รถยนต์ 
   แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทางเคมีที่ออกแบบส้าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
ระบบสตาร์ท ระบบจุดระเบิด ระบบไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ของรถยนต์ หรือรถจักยาน
ยนต์ แบตเตอรี่จะเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในรูปของพลังงานเคมี และจ่ายกระแสไฟออกให้แก่ระบบไฟฟ้า
แต่ละระบบหรืออุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ไฟฟ้า เมื่อแบตเตอรี่สูญเสียพลังงานเคมีไปในการใช้งานอัลเทอร์
เนเตอร์ (Alternator) จะท้าการประจุไฟ หรือเรียกว่า ชาร์จแบตเตอรี่ ให้แบตเตอรี่เก็บเอาไว้ในรูป
พลังงานเคมี ดังนั นการจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะเกิดขง นสลับกันไปอย่างต่อเนื่อง 
  2.1.2 หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์ 
   แบตเตอรี่รถยนต์ มีหน้าที่ เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ อาทิ
เช่น  มอเตอร์สตาร์ท ไฟหน้าและปัดน ้าฝน แบตเตอรี่มีค่าจ้ากัดความจุไม่สามารถที่จะจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าทั งหมดของรถยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั นแบตเตอรี่จงงมี
ความจ้าเป็นที่จะต้องมีประจุไฟฟ้าเต็มอยู่เสมอ เพ่ือจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เพียงพอ
ในขณะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว รถยนต์จะต้องมีระบบชาร์จเพ่ือผลิตกระแสไฟที่ชาร์จให้กับแบตเตอรี่
เพ่ือสะสมเอาไว้ 
  2.1.3 ชนิดของแบตเตอรี่ 
   แบตเตอรี่ที่มีขายในประเทศไทย ปัจจุบัน มีอยู่ 3 ประเภท ดังนี  
   1) แบตเตอรี่ชนิดน ้า หรือนิยมเรียกว่า แบตเตอรี่เปียก คือ แบตเตอรี่ที่ต้องมีการเติมน ้า
กลั่นบ่อยๆ เนื่องจากมีการระเหยตัวของน ้ากลั่นในแบตเตอรี่สูง แบตเตอรี่ชนิดนี จ้าเป็นต้องมีการดูแล
และบ้ารุงรักษาอย่างน้อย 1 ครั งต่อ 2 สัปดาห์ ลักษณะดังรูปที่ 2.1 
   2) แบตเตอรี่ชนิดบ้ารุงรักษาน้อย (Low maintenance) คือ แบตเตอรี่ที่ยังต้องมีการเติม
น ้ากลั่นแต่ไม่บ่อยเท่ากับแบตเตอรี่ชนิดน ้า เพราะแบตเตอรี่ชนิดบ้ารุงรักษาน้อยมีการระเหยตัวของน ้า
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กลั่นในแบตเตอรี่ต่้า จงงไม่ต้องบ้ารุงรักษาบ่อย แบตเตอรี่ชนิดบ้ารุงรักษาน้อยต้องการการบ้ารุงรักษา
อย่างน้อย 1 ครั งต่อ 3 เดือน 
 

 
 

รูปที่ 2.1 แบตเตอรี่ชนิดน ้า หรือแบตเตอรี่เปียก 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
   3) แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบ้ารุงรักษา (Maintenance free) หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า 
แบตเตอรี่แห้ง แต่ในทางปฏิบัติแบตเตอรี่ชนิดนี ไม่ใช่แบตเตอรี่แห้ง เพียงแต่เป็นแบตเตอรี่ชนิดนี ไม่มีรู
ส้าหรับเติมน ้ากลั่น เป็นแบตเตอรี่ที่ปิดสนิท ท้าเข้าใจว่าแบตเตอรี่ชนิดนี เป็นแบตเตอรี่แห้ง และเป็น
แบตเตอรี่ชนิดบ้ารุงรักษาน้อยมีการระเหยของน ้ากลั่นที่ต่้ามาก ท้าให้ตลอดอายุการใช้งานจงงไม่ต้องมี
การเติมน ้ากลั่น ไม่มีปัญหาเรื่องการบ้ารุงรักษา และปัญหาน ้ากรดในแบตเตอรี่ล้นออกมากัดสี และ
ตัวถังรถยนต์ เนื่องจากเติมน ้ากลั่นมากเกิน ลักษณะดังรูปที่ 2.2 
 

 
 

รูปที่ 2.2 แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบ้ารุงรักษา 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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  2.1.4 ข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ชนิดน ้า และแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบ้ารุงรักษา 
   แบตเตอรี่ที่นิยมใช้ในรถยนต์ส่วนใหญ่จะมี 2 ชนิด คือ แบตเตอรี่ชนิดน ้า และชนิดไม่ที่
ต้องบ้ารุงรักษา ซง่งข้อแตกต่างของทั งสองชนิดพอสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่ชนิดน ้า และแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบ้ารุงรักษา 
 

ข้อแตกต่าง แบตเตอรี่ชนิดน้ า แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบ ารุงรักษา 
1. การดูแลน ้ากลั่น ต้องคอยหมั่นดูแลน ้ ากลั่ น เป็น

ประจ้าทุกๆ 1-2 สัปดาห์ต่อครั ง 
ไม่ต้องดูแลน ้ากลั่นส้าหรับแบตเตอรี่
ที่ไม่มีช่องเปิด, ส้าหรับแบตแห้งที่มี
ช่องเปิดได้ ให้คอยดูระดับน ้ากรด
ประมาณ  2-3 เ ดื อนครั ง  เ พ่ื อ
ปร ะสิ ท ธิ ภ าพกา รท้ า ง านขอ ง
แบตเตอรี่ 

2. ก้าลังไฟ (แอมป์) มีก้าลังไฟแอมป์ที่น้อยกว่า มีก้าลังไฟแอมป์ที่สูงกว่า 
3. ค่า CCA มีค่า CCA ทีน่้อยกว่า มีค่า CCA ที่สูงกว่า 
4. การระบายของ
น ้ ากรดเมื่ อแบตเตอรี่
ร้อน 

มีการระบายของไอน ้ากรดออกมา
มากกว่า ถ้าสูดดมจะมีกลิ่นเหม็น
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท้าให้เกิด
คราบสกปรกมากกว่า 

มีระบบการจัดการการระบายของ
ไอน ้ากรดที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
ท้าให้การระบายของน ้ากรดน้อย
กว่ า  ท้ า ให้ เ กิ ดคราบสกปรกที่
แบตเตอรี่น้อยกว่า 

5. อาการเมื่อสตาร์ทไม่
ติดหลายๆ ครั ง 

ถ้าสตาร์ทหลายๆ ครั งติดต่อกันโดย
ไม่ได้น ้ารถออกไปวิ่ง จะท้าให้ไฟใน
แบตเตอรี่หมดได ้

ถ้าสตาร์ทหลายๆ ครั งติดต่อกัน ไฟ
ในแบตเตอรี่จะหมดเช่นกัน แต่ถ้า
ปล่อยทิ งไว้สักระยะหนง่ง จะมีก้าลัง
ไฟขง นมาบ้าง อาจจะพอสตาร์ท
เครื่องยนต์ได้อีก 

6. อาการเมื่อแบตเตอรี่
เสีย 

จะเริ่มมีอาการให้รู้ล่วงหน้านาน 
และหลายครั ง 

จะมีอาการบ่งบอกให้รู้ล่วงหน้าน้อย 

7. ส้าหรับรถติดแก๊ส 
LPG, NGV 

เหมาะกับรถยนต์ที่ติดแก๊ส เพราะมี
การระบายที่ดีกว่า รถยนต์ที่ติด
แก๊สห้องเครื่องจะมีความร้อนสูง 

มีการระบายได้น้ อยกว่ า  จง ง ไม่
เหมาะกับรถยนต์ที่ติดแก๊สซง่ งมี
ความร้อนสูง 

8. ราคา  มีราคาท่ีถูกกว่า มีราคาท่ีแพงกว่า 
ที่มา : อ้าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล. (2539). 
หมายเหตุ : CCA (Cool Cranking Ampere) เป็นค่าที่บอกถงงก้าลังไฟส้าหรับการติดหรือการสตาร์ท
เครื่องยนต์ ถ้าค่านี ลดลงไปอาจท้าให้มีก้าลังไฟไม่เพียงพอส้าหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ (แต่การ
สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดก็อาจเกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน) ซง่งค่า CCA จะไม่เท่ากันแตกต่างกันไป
ตามแต่ขนาดของแบตเตอรี่ และรุ่นที่มีกระแสไฟที่ต่างกัน นอกจากนั นระหว่างแบตเตอรี่ชนิดเติมน ้า
กลั่น (แบตเตอรี่ชนิดน ้า) กับแบตเตอรี่พร้อมใช้กง่งแห้งกง่งน ้า (แบตเตอรี่แห้ง) อาจมีค่า CCA ที่ต่างกัน
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ได้ ดังนั นจงงควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน อาทิเช่น แบตเตอรี่ที่มีกระแสไฟเท่ากัน คือ 45 
แอมแปร์ (Ampere) ระหว่างแบตเตอรี่แห้งกับแบตเตอรี่ชนิดน ้า ค่า CCA ของแบตเตอรี่แห้งจะสูง
กว่า คือ 433 ในขณะที่แบตเตอรี่ชนิดน ้าจะมีค่านี  คือ 325 และถ้ารถยนต์ไม่ค่อยได้ใช้งาน ต้องจอด
ทิ งไว้นานๆ หรือไปต่างประเทศบ่อยๆ ควรเลือกแบตเตอรี่ชนิดที่มี CCA สูงกว่า หรือควรเลือกใช้
แบตเตอรี่กง่งแห้งกง่งน ้านั นเอง เพราะสามารถเก็บไฟได้นานกว่า และทนนานกว่า 
 
2.2 โครงสร้างและส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์ 

2.2.1 โครงสร้างของแบตเตอรี่รถยนต์ 
 แบตเตอรี่ของรถยนต์ ประกอบด้วย น ้ากรด แผ่นธาตุบวก (+) และแผ่นธาตุลบ (-) แผ่น

ธาตุมาจากผงตะก่ัวบริสุทธิ์ อัดแน่นในแผ่นตะแกรงตะกั่ว แบตเตอรี่แบบนี จงงเรียกว่า แบตเตอรี่ตะกั่ว 
(Lead  battery) ภายในแบตเตอรี่แยกออกเป็นช่องหลายๆ ช่อง (โดยทั่วไปแบตเตอรี่ของรถยนต์ มี 
6 ช่อง)  ในแต่ละช่องเรียกว่า เซลล์ (Cell) แต่ละเซลล์ มีชุดแผ่นธาตุแช่อยู่ในน ้ากรดก้ามะถันอย่าง
เจือจาง ลักษณะโครงสร้างของแบตเตอรี่จะแสดงไว้ในรูปที่ 2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3  โครงสร้างของแบตเตอรี่รถยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

  
 2.2.2 ส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์ 
 1) ชุดของแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ (Positive and negative plate group) 
  ชุดของแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบจะวางเรียงสลับกัน และขั นเอาไว้ด้วยแผ่นกั น
และแผ่นไฟเบอร์กลาส โครงสร้างของชุดแผ่นธาตุแบตเตอรี่ จะแสดงไวดังรูปที่ 2.4 เมื่อเอาแผ่นธาตุ 

ขั วต่อแบตเตอรี ่
ฝาครอบ 

ขั วแบตเตอรี ่

ฝาปิดเซลล ์

เปลือกหุ้มแบตเตอรี ่

แผ่นกั นเซลล ์

ตะแกรง 

ขั วต่อเซลล ์

กรดก้ามะถันเป็นอิเล็กทรอไลท ์
แผ่นธาต ุ
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แผ่นกั นและแผ่นไฟเบอร์กลาสรวมเข้าด้วยกัน เรียกว่า เซลล์แบตเตอรี่ (Battery cell) การรวมกลุ่ม
ของแผ่นธาตุด้วยวิธีนี   ท้าให้ได้พื นที่สัมผัสน ้ากรดมากขง น สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ามาก หรือกล่าว
อิกนัยหนง่ง คือแบตเตอรี่มีความจุเพ่ิมขง นแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขง นจากช่องหนง่งๆ ประมาณ  2.1  โวลต์  
แบตเตอรี่ 6 ช่อง ต่ออนุกรมกันจงงมีแรงดันประมาณ  12  โวลต์ ดังรูปที่ 2.5  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.4 โครงสร้างแผ่นธาตุของแบตเตอรี่ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 ข้อควรระวัง : น ้ากรดแบตเตอรี่สามารถท้าให้ผิวหนังและดวงตาอักเสบ และท้าความ
เสียหายให้แก่เสื อผ้าได้  ถ้าน ้ากรดถูกผิวหนังหรือเสื อผ้าให้ล้างบริเวณที่ถูกน ้ากรดด้วยน ้าสะอาด
หลายๆ ครั ง  ถ้าน ้ากรดเข้าตาให้ล้างหรือลืมตาในน ้าสะอาดเป็นเวลาหลายๆ นาทีจากนั นให้ไปพบ
แพทย์ทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.5 การต่ออนุกรมเซลล์แบตเตอรี่ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 

ช่องเติมน ้ากลั่น ฝาครอบ 

แผ่นธาตลุบ แผ่นธาตุบวก 

ชุดแผ่นธาตลุบ 

ชุดแผ่นธาตุบวก 

แผ่นฉนวนกั น 

ขั วแบตเตอรี ่แผ่นแยกช่องเซลล ์

6 โวลต ์

12 โวลต ์
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2) น ้ากรดแบตเตอรี่ 
 น ้ากรดแบตเตอรี่ คือ สารละลายของกรดก้ามะถันเจือจางกับน ้ากลั่น น ้ากรด

แบตเตอรี่จะมีค่าความถ่วงจ้าเพาะที่อุณหภูมิทั่วไป 1.260 หรือ 1.280 ที่  20๐C น ้ากลั่นมีค่าความ
ถ่วงจ้าเพาะ 1.260 จะประกอบด้วย น ้ากลั่น 65 เปอร์เซ็นต์ และกรดก้ามะถัน 35 เปอร์เซ็นต์ 
เครื่องมือที่ใช้วัดน ้ากรดแบตเตอรี่ เรียกว่า ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) รูปที่ 2.6 (ก) และ (ข) แสดง
ความถ่วงจ้าเพาะของน ้ากรดขณะไม่ประจุไฟ (Discharged) และประจุไฟ (Charged) ตามล้าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.6 ความถ่วงจ้าเพาะน ้ากรดแบตเตอรี่ 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 

 3) เปลือกแบตเตอรี่ 
  สิ่งที่บรรจุน ้ากรดและส่วนประกอบของแบตเตอรี่  เรียกว่า เปลือกแบตเตอรี่ แบ่ง
ออกเป็น 6 ช่อง ดังรูปที่ 2.7 เครื่องหมายแสดงล้าดับของน ้ากรดจะแสดงอยู่บนเปลือกชนิดโปร่งใส
หรือกง่งโปร่งใสของแบตเตอรี่ แผ่นธาตุรองด้วยสันร่องจากก้นของเปลือกแบตเตอรี่ เพ่ือป้องกันการ
ลัดวงจรระหว่างแผ่นธาตุจากผงแผ่นธาตุหรือสิ่งอื่นท่ีหลุดร่วงออกจากแผ่นธาตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ก) ไม่ประจไุฟ (ข) ประจุไฟ 

1.260 
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รูปที่  2.7 เปลือกแบตเตอรี่ 
(ท่ีมา : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2556) 

 
 4) จุกปิดรูแบตเตอรี่ (Vent plugs) 
  จุกปิดนี จะใช้ส้าหรับปิดช่องเติมน ้ากลั่นและออกแบบเอาไว้ส้าหรับแยกแก๊ส
ไฮโดรเจน (ที่เกิดขง นขณะชาร์จแบตเตอรี่) และไอของกรดก้ามะถัน ซง่งมีอยู่ภายในแบตเตอรี่ โดยยอม
ให้ไฮโดรเจนไหลผ่านรูระบายออกไป ส่วนไอกรดก้ามะถั่นกลั่นตัวในช่องระบายแล้วตกกลับเข้าไปใน
แบตเตอรี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.8 จุกปิดรูฝาแบตเตอรี่ 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
 5) รหัสแสดงขนาดแบตเตอรี่ 
  แบตเตอรี่จะมีรหัสแสดงขนาดของแบตเตอรี่ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รหัสนี จะ
แสดงถงงความจุของแบตเตอรี่ ขนาดและต้าแหน่งของขั วบวก (ด้านซ้ายหรือด้านขวา) เป็นสากลใช้ได้
ทั่วโลก ตัวอย่างแสดงรายละเอียดของรหัสที่แสดงขนาดแบตเตอรี่ เช่น 

55 คือ สมรรถนะของแบตเตอรี่ 
 D คือ ความกว้างและความสูงของแบตเตอรี่ 

ช่องเติมน ้ายาแบตเตอรี ่

ฝาครอบเซลล ์

แผ่นกั นช่องเซลล ์

เปลือกแบตเตอรี ่

ซี่รองชุดแผ่นเซลล ์

แก๊ส 

ช่องระบายแก๊ส 

แก๊สและไอของกรด 

หยดน ้ากรด 

ประเก็นรอง 

เกลียว 
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23 คือ ความยาวของแบตเตอรี่ (เซนติเมตร) 
  L คือ ต้าแหน่งของขั วบวก  

หมายเหตุ : รายละเอียดรหัสของแต่ละบริษัทย่อมแต่ต่างกัน ซงง่จะต้องศงกษาค้นคว้าเป็นรายๆ ไป 
 
2.3 พิกัดของแบตเตอรี่ 
      2.3.1 สมรรถนะของแบตเตอรี่ 

 รหัสแสดงถงงขนาดความจุไฟของแบตเตอรี่ โดยอ้อม จากตารางที่  2.2 แสดงถงง
ความสัมพันธ์ระหว่างรหัสของแบตเตอรี่และความจุไฟของแบตเตอรี่ 
ตารางที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรหัสแบตเตอรี่และความจุของแบตเตอรี่ 
 

รหัส ความจุไฟ 

(จ่ายไฟ 5 ชั่วโมง) 
รหัส ความจุไฟ 

(จ่ายไฟ 5 ชั่วโมง) 
50 B 24  R/L 
55 B 24  R/L 
32 C 24  R/L 
50 D 20  R/L 
55 D 23  R/L 

36 
36 
32 
40 
48 

105 E 41  R/L 
115 E 41  R/L 
130 E 41  R/L 
115 F 51 
150 F 51 

83 
88 
92 
96 
108 

ที่มา : อ้าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล. (2539). 
 
 2.3.2 ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
 ความจุไฟของแบตเตอรี่ หมายถงง สมรรถนะของการเก็บกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ซง่ง
สามารถจ่ายไฟออกมาในลักษณะของต้นก้าลังไฟฟ้า โดยวัดได้ในรูปของแอมแปร์-ชั่วโมง (Ah) ดัง
สมการที่ (2.1) 
 
                             Ah = A (แอมแปร์) × h (ชั่วโมง)                                              (2.1) 
 
  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ก้าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจนกระทั่งถงงค่าแรงดันไฟ  
(10.5 Volt) ใน 5 ชั่วโมง (h) แล้วน้ามาค้านวณตามสูตรข้างบน เช่น แบตเตอรี่จ่ายไฟฟ้าออกอย่าง
ต่อเนื่อง 7.2 แอมแปร์ (A) ตลอดเวลา 5 ชั่วโมง (h) ก่อนที่จะถงงค่าแรงดันสิ นสุด ดังนั น แบตเตอรี่จงงมี
ความจุไฟ 36 Ah  (7.2 A × 5 h) 
   
 2.3.3 พิกัดขนาดแบตเตอรี่ 
 ตารางที่ 2.3 แสดงให้เห็นว่าความกว้างและความสูงของแบตเตอรี่จะแสดงอยู่รวมกัน โดย
ใช้รหัสตัวอักษรตัวใดตัวหนง่งจากทั งหมด 8 ตัว (A ถงง H) ตัวอย่าง  A-D 
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ตารางที่ 2.3 พิกัดขนาดแบตเตอรี่ 
 

รหัส กว้าง (มิลลิเมตร) สูง (มิลลิเมตร) 
A 
B 
C 
D 

162 
203 
207 
204 

127 
127 หรือ 129 

135 
173 

ที่มา : อ้าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล. (2539). 
 
 ความยาวของแบตเตอรี่จะแสดงอย่างคร่าวๆ เช่น รหัสแสดงแบตเตอรี่ 23 หมายถงง   
แบตเตอรี่ที่ความยาวประมาณ 23 เซนติเมตร (230 mm) 
 ต้าแหน่งขั วจะถือขั วบวก (+) เป็นหลัก รหัส R = อยู่ด้านขวา  L = อยู่ด้านซ้าย ดังแสดง
ไว้ในรูปที่ 2.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.9 ต้าแหน่งของขั วแบตเตอรี่ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
2.4 การท าปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอรี่ 
  การท้าปฏิกิริยาที่เกิดขง นภายในแผ่นธาตุกับน ้ากรด เพราะแผ่นธาตุทั งสองเป็นวัตถุไวต่อการ
เกิดปฏิกิริยา ตะกั่วเปอร์ออกไซด์เป็นรูปของตะกั่ว 1 อะตอม (Pb) และออกซิเจน 2 อะตอม  (O2) 
ส่วนกรดก้ามะถันมีไฮโดรเจน 2 อะตอม (H2) ก้ามะถัน 1 อะตอมและออกซิเจนอีก 4 อะตอม (SO4) 
ปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างแบตเตอรี่จ่ายไฟจะเป็นดังนี  
  2.4.1 ปฏิกิริยาระหว่างจ่ายไฟ 
   จากรูปที่ 2.10 จะเห็นว่าแผ่นธาตุบวก (+) จะกลายเป็นตะกั่วซัลเฟต แผ่นธาตุลบ (-) จะ
กลายเป็นตะก่ัวซัลเฟต เช่นเดียวกันน ้ากรดจะค่อยเจือจางลง เพราะโมเลกุลของก้ามะถันแยกออกเป็น  
H2 และ SO4 นั่นคือ SO4 ส่วนหนง่งไปรวมกับ Pb ในแผ่นบวก คือไปแทนที่ O2 ปฏิกิริยานี ท้าให้ O2  
จ้านวน 2 อะตอม เป็นอิสระจากแผ่นธาตุบวกเคลื่อนย้ายเข้ารวมกับ H2 ซง่งเหลือจากที่ SO4 ไปรวม
กับธาตุบวก O2 และ H2 รวมตัวกันเป็นน ้า (H2O) และ SO4 อีกส่วนหนง่งไปรวมกัน Pb ในแผ่นธาตุลบ   

ขั วแบตเตอรี่ 
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คงทิ งไว้แต่ H2 ให้รวมตัวกับ O2 จะเห็นว่าที่กล่าวมานี เป็นเพียงไม่กี่โมเลกุลในเซลล์แบตเตอรี่  ดังนั น
แผ่นธาตุของแบตเตอรี่มีเป็นพันๆ ล้านโมเลกุล พลังงานที่เกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนย้าย (Ions) จาก
แผ่นธาตุบวกไปสู่แผ่นธาตุลบ ท้าให้แผ่นธาตุลบมีอิเล็กตรอนจ้านวนมาก แต่แผ่นธาตุบวกมี
อิเล็กตรอนขาดแคลน เมื่อวงจรภายนอกของขั วแบตเตอรี่บวกและลบครบวงจร อาทิเช่น ต่อเข้ากับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อิเล็กตรอนจะไหลจากขั วลบผ่านวงจรไฟฟ้าไปครบวงจรที่ขั วบวก ปฏิกิริยานี 
เกิดขง นตลอดเวลาทั งใช้กระแสไฟและไม่ใช้ ถ้าใช้ไฟจนไฟหมดเลย แผ่นธาตุจะเป็นตะกั่วซัลเฟต 
น ้ากรดจะเหลือเป็นน ้าไม่เกิดปฏิกิริยาต่อไป และต้องน้าไปประจุไฟใหม ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 ปฏิกิริยาระหว่างการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.sutyot.blogspot.com/2011/07/blog-post_03.html) 

 
  2.4.2 ปฏิกิริยาระหว่างประจุไฟ 
   การประจุแบตเตอรี่ คือ การใช้อิเล็กตรอนเข้าไปในแผ่นธาตุลบ โดยให้อิเล็กตรอนดันกลับ
ในทิศทางท่ีจ่ายกระแสไฟ เพ่ือให้น ้าแตกตัวเป็น H2 และ O2 พร้อมกับ SO4 คลายตัวจากแผ่นธาตุทั ง
สองกลับไปรวมตัวกับ H2 เป็น H2SO4 ขณะเดียวกันอะตอมของ O2 จะกลับไปยังแผ่นธาตุบวก  
กลายเป็นแผ่นตะกั่วเปอร์ไซด์อีกเช่นเดิม ส่วนแผ่นธาตุลบจะกลับเป็นแผ่นตะกั่วบริสุทธิ์  เมื่อ SO4  
หายไปจากแผ่นธาตุหมด ไปรวมตัวอยู่กับ H2 ก็เท่ากับแบตเตอรี่อยู่ในสภาพไฟเต็ม ดังรูปที่ 2.11 ใน
ระหว่างการประจุไฟ ก็คือการท้าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ดั งนั น ย่อมเกิดความร้อนขง นระหว่างท้าการ
ประจุไฟ H2 และ O2 ซง่งเป็นแก๊สจะหนีออกทางรูระบายที่จุกปิดรู แก๊สที่เกิดขง นนี เป็นแก๊สติดไฟ ดั ง
นั นอย่าให้มีประกายไฟเกิดขง นระหว่างท้างาน เพราะอาจท้าให้เกิดแบตเตอรี่ระเบิดแตกได้ จะเห็นได้
ว่าแก๊สที่ระเหยออกนี  คือ ไอน ้า แบตเตอรี่ที่ใช้ไปนานๆ น ้ากรดจะมีระดับลดลงจากแผ่นธาตุแสดงว่า
น ้ากลั่นได้ระเหยออกไปจากน ้ากรดเวลาจะเพ่ิมระดับน ้ากรด ให้เติมเฉพาะน ้ากลั่ นเท่านั น การท้า
ปฏิกิริยาขณะประจุไฟมีดังต่อไปนี  
 

แอโนด แคโทด 

โหลด 

+ 
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ชุดแผ่นธาตุลบ  PbSO4 + 2H = Pb + H2SO4 
       โมเลกุลน ้ากรด 
ชุดแผ่นธาตุบวก  PbSO4 + SO4 + 2H2O = PbO2 + 2H2SO4 
 
ชุดแผ่นธาตุลบ  Pb + 4H = Pb + 2H2     
       โมเลกุลน ้ากรด 
ชุดแผ่นธาตุบวก  PbO2 + 2SO4 + 2H2O = PbO2 + 2H2SO4 + O2      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.11 ปฏิกิริยาระหว่างประจุไฟแบตเตอรี่ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.sutyot.blogspot.com/2011/07/blog-post_03.html) 

 
2.5 การบ ารุงรักษาแบตเตอรี่ 

2.5.1 ตรวจระดับน ้ากรด ควรตรวจทุกอาทิตย์หรือเป็นครั งคราวตามคู่มือใช้รถ และถ้าจ้าเป็นให้
เติมด้วยน ้ากลั่นให้ถงงระดับที่ก้าหนด ดังสัญลักษณ์ในรูปที่ 2.12 แบตเตอรี่ชนิดเปลือกโปร่งใสจะมีขีด
บอกระดับปกติอยู่บนเปลือกของแบตเตอรี่ น ้ากรดควรจะอยู่ในช่วงก้าหนดไว้นี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.12 การตรวจวัดระดับน ้ากรดที่ข้างแบตเตอรี่ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

แก๊ส 

แก๊ส 

 
แบตเตอรี ่

แอโนด แคโทด 
- 

 ระดับน ้ากรด 
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 รูปที่ 2.13 แสดงระดับน ้ากรดในโครงสร้างภายในของแบตเตอรี่ ซง่งแบตเตอรี่ที่มีเปลือกทงบ 
ระดับของน ้ากรดจะต้องอยู่ในระดับสูงกว่าแผ่นกั น 10 ถงง 15 เซนติเมตร หรือสูงพอที่จะท่วมแผ่นธาตุ
ในแต่ละช่องประมาณ 1 ข้อมือมองจากข้างบน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.13 การตรวจน ้ากรดทางช่องเติมน ้ากลั่น 
(ที่มา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

   
 2.5.2 การตรวจสภาพประจุแบตเตอรี่ 
  การตรวจสภาพแบตเตอรี่จะกระท้าได้โดยการวัดค่าความถ่วงจ้าเพาะของน ้ากรดและการ
ตรวจสอบสมรรถนะเมื่อมีภาระ 
  1) การวัดค่าความถ่วงจ้าเพาะของน ้ากรดในแบตเตอรี่ จะใช้ไฮโดรมิเตอร์ดูดน ้ากรดเข้าไป
ในไฮโดรมิเตอร์แล้วอ่านค่าที่ระดับของน ้ากรดในหลอดแก้วที่ระดับสายตา โดยอย่าให้ลูกลอยสัมผัส
กับหลอดแก้ว ดังรูปที่ 2.14 

 

 
 

รูปที่ 2.14 การวัดความถ่วงจ้าเพาะน ้ากรดด้วยไฮโดรมิเตอร์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

ระดับน ้ากรด 

เปลือกแบตเตอรี ่
การกันรั่ว 

ฝาปิดเซลล ์ รูระบายแก๊ส ขั วแบตเตอรี ่
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 2) การทดสอบสมรรถนะเมื่อมีภาระ (โหลด) โดยปล่อยให้แบตเตอรี่ (112 A ถ้าอัตรา 5h 
คือ 28 Ah) และวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั วแบตเตอรี่จะต้องเป็น 9.6 V หรือสูงกว่า ถ้าไม่ได้ตามนี แสดงว่า
แบตเตอรี่ไม่ดี ดังรูปที่ 2.15 
 

 
 

รูปที่ 2.15 การทดสอบสมรรถนะแบตเตอรี่เมื่อมีภาระ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
ข้อควรจ้า : กรณีระดับน ้ากรดในแบตเตอรี่ต่้ามาก ให้เติมน ้ากลั่นและประจุไฟจนเต็ม แล้วปล่อยให้
เย็นจงงตรวจสภาพตามต้องการ 
 
2.6 การประจุแบตเตอรี่ 
 2.6.1 ข้อควรระวังระหว่างการประจุไฟแบตเตอรี่ 
  1) เนื่องจากไอระเหยของแก๊สจากแบตเตอรี่ไว้ไฟอย่าท้าให้เกิดประกายไฟใกล้แบตเตอรี่ 
  2) อย่าปลดสายไฟของเครื่องชาร์จออกจากขั วแบตเตอรี่ ขณะแบตเตอรี่ก้าลังประจุไฟอยู่
ให้ปิดสวิทช์เครื่องชาร์จไฟก่อน แล้วจงงปลดสายไฟออก ลักษณะการต่อสายไฟจะแสดงดังรูปที่ 2.16 
  3) อุณหภูมิของกรดแบตเตอรี่ จะต้องไมกิน 45๐C ถ้าสูงกว่านี  ให้ลดอัตรากระแสไฟประจุ
ลง หรือหยุดการประจุก่อน เมื่ออุณหภูมิเย็นลงแล้วจงงท้าการประจุไฟต่อ มิฉะนั นอาจท้าให้แบตเตอรี่
ระเบิดได้ ดังรูปที่ 2.17 
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รูปที่ 2.16 ลักษณะการสายไฟของเครื่องประจุไฟเข้ากับแบตเตอรี่ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.17 ลักษณะการระเบิดของแบตเตอรี่ 
(ที่มา ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 

 2.6.2 การประจุแบบช้า 
  การประจุไฟแบบทั่วไป จะใช้วิธีประจุแบบช้า เพ่ือให้การท้าปฏิกิริยาเคมีเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์ มีล้าดับการประจุดังต่อไปนี  
  1) อัตรากระแสไฟประจุไม่เกิน 1 ใน 10 ของความจุแบตเตอรี่ เช่น 70 Ah ให้ประจุด้วย
กระแสไฟ 4 A 
  2) ตั งสวิทช์เครื่องชาร์จ (ประจุไฟ) เอาไว้ที่ต้าแหน่ง Slow (ถ้ามี) ลักษณะเครื่องประจุไฟ
แบบช้าจะแสดงไว้ดังรูปที่ 2.18   
  3) ปรับสวิตช์ควบคุมกระแสไฟ เมื่อกระแสไฟต่้าเกินไปขณะที่ประจุไฟ 
  4) เมื่อน ้ากรดเริ่มเดือด ความถ่วงจ้าเพาะหรือแรงดันไฟของแบตเตอรี่ไม่มีการเพ่ิมขง นอีก
ต่อไปเป็นเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง แสดงว่า แบตเตอรี่ได้รับประจุไฟเต็มแล้ว 

เครื่องประจุแบตเตอรี ่

แบตเตอรี ่

รอยแตก 

รอยรั่วไหลของน ้ากรด 
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รูปที่ 2.18 เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่แบบช้า 

(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
 
 2.6.3 การประจุแบบเร็ว 
  การประจุไฟแบบเร็วจะใช้เมื่อมีความจ้าเป็นที่ต้องใช้แบตเตอรี่รีบด่วนภายในระยะเวลา
อันสั นด้วยอัตราประจุกระแสไฟสูง ลักษณะดังรูปที่ 2.19 อย่างไรก็ตามการประจุไฟแบบนี อาจท้าให้
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั นลงได้ การก้าหนดอัตรากระแสไฟ และเวลาที่จะท้าการประจุ เครื่อง
ชาร์จเร็วจะมีอุปกรณ์ทดสอบเพ่ือหาอัตรากระแสไฟและเวลาที่ต้องการในการประจุ โดยทั่วไปใช้เวลา
ประจุไม่เกิน 1 ชั่วโมง ด้วย 1 ใน 2 ของความจุไฟ เช่น แบตเตอรี่ขนาด 70 Ah ให้ประจุด้วย 35 A 

 

 
รูปที่ 2.19 เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่แบบเร็ว 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 

 2.6.4 หลักปฏิบัติการประจุแบตเตอรี่ 
  1) ท้าความสะอาดสิ่งสกปรก และขี เกลือออกจากขั วแบตเตอรี่ 
  2) เปิดฝาจุแบตเตอรี่ออกทั งหมด ตรวจระดับน ้ากรด ถ้ามีไม่เพียงพอให้เติมด้วยน ้ากลั่น 
  3) การประจุแบตเตอรี่ขณะติดตั งอยู่ในรถยนต์ ต้องปลดสายขั วบวกและลบออกจากขั ว
แบตเตอรี่ทั งคู่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับไดโอดของอัลเทอร์เนเตอร์ หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  
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2.7 การเก็บรักษาแบตเตอรี่ 
 2.7.1 การเก็บแห้ง 
  การเก็บแห้งเป็นการเก็บแบตเตอรี่ไว้ โดยไม่มีน ้ากรดอยู่ในแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่เป็นการ
เก็บแบตเตอรี่ที่ผลิตจากโรงงานใหม่ๆ และรอส่งให้ลูกค้า เมื่อจะใช้ให้เติมน ้ากรดแล้วประจุไฟให้เต็ม 
ส้าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมีน ้ากรดอยู่ภายในจ้าเป็นต้องพักใช้งาน อาจเก็บแห้งได้โดยการน้าไปอัด
หรือประจไุฟให้เตม็ เทน ้ากรดทิ งแล้วใช้น ้ากลั่นล้าง เทคว่้าไว้จนแห้ง เมื่อจะใช้ให้น้าไปเติมน ้ากรดและ
ประจุไฟใหม ่
 2.7.2 การเก็บเปียก 
  แบตเตอรี่รถยนต์ถงงแม้จะอัดหรือประจุไฟเต็มแล้ว แต่ถ้าปล่อยทิ งไว้โดยไม่ใช้เลย ก็จะ
สามารถที่จะคายประจุเองได้ (Self discharge) ดังนั นแบตเตอรี่ที่มีน ้ากรดอยู่ควรน้าไปตรวจประจุไฟ 
ทุกๆ 1 เดือน  หรือสลับใช้งานจริงจะท้าให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ดีและช่วยรักษาแบตเตอรี่ไม่ให้
เสื่อมสภาพ 
 2.7.3 ข้อแนะน้าในการใช้แบตเตอรี่ชาร์จแห้ง (Dry charge) 
  แบตเตอรี่ชาร์จหรือประจุแห้ง หมายถงง แบตเตอรี่ที่ยังไม่เติมน ้ากรดจากโรงงานผลิต 
ก่อนทีจ่ะน้ามาใช้งาน มีข้อแนะน้าปฏิบัติดังนี  
  1) เปิดแผ่นพลาสเตอร์ที่ปิดจุเติมน ้ากลั่น แล้วเปิดฝาจุออก 
  2) เติมน ้ากรดก้ามะถันผสมเสร็จลงในแบตเตอรี่สูงกว่าแผ่นกั นประมาณ 20 มิลลิเมตร  
  3) ภายหลังเติมน ้ากรดแล้ว ประมาณ 1-2 ชั่วโมง สามารถจะน้าไปใช้งานได้ แต่ต้อง
ตรวจดูระดับน ้ากรด ถ้าลดลงให้เติมน ้ากรดความถ่วงจ้าเพาะ (ถ.พ.) เท่าเดิมลงไปจนถงงระดับที่
ต้องการ 
  4) เพื่อให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ทนทานยิ่งขง น ภายหลังเติมน ้ากรดแล้ว ทิ งไว้ประมาณ 1-12 
ชั่วโมง จนกว่าอุณหภูมิน ้ากรดต่้าลงปรับระดับน ้ากรดให้เท่าเดิม แล้วน ้าไปประจุไฟตามอัตราที่
ก้าหนด 
  5) ประจุไฟจนเกิดแก๊สทุกเซลล์โวลต์ ความถ่วงจ้าเพาะ (ถ.พ.) ของน ้ากรดคงที่ติดต่อกัน
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เวลาที่ใช้ในการประจุไฟทั งหมดประมาณ 12-15 ชั่วโมง 
  6) ในระหว่างประจุไฟ ระวังอย่าให้อุณหภูมิของน ้ากรดสูงเกิน 50๐C หากสูงเกินอุณหภูมิ 
ดังกล่าวนี  ให้ลดกระแสไฟลง หรือหยุดประจุจนกว่าอุณหภูมิจะลดต่้าลงแล้วจงงประจุต่อ 
 
2.8 วิธีตรวจเช็ดแรงดันไฟแบตเตอรี่รถยนต์ 
 2.8.1 ท้าการวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ ขณะที่ยังไม่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ใดๆ การวัดแบบนี เพ่ือ
อยากทราบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของรถยนต์ ดังรูปที่ 2.20 
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รูปที่ 2.20 การวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ขณะยังไม่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 2.8.2 ท้าการเสียบกุญแจรถยนต์ บิดสวิทช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON เตรียมพร้อมที่จะท้าการ
สตาร์ทรถยนต์ ได้ค่าแรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 2.21 การวัดแบบนี เพ่ืออยากทราบว่า เมื่อเริ่มมีการจ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์แล้ว แบตเตอรี่จะเหลือแรงดันไฟฟ้าเท่าไร ก่อนที่จะท้าการสตาร์รถยนต์ 
สังเกตว่าแรงดันไฟฟ้าตกลงไปเล็กน้อย แต่ยังมีแรงดันไฟฟ้าพอที่จะท้าการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้  
(บางครั งแรงดันไฟฟ้าต่้ากว่า 11.5 V ไม่สามารถท้าการสตาร์ทรถยนต์ได้) 
 

 
 

รูปที่ 2.21 การวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 2.8.3 ท้าการสตาร์ทเครื่องยนต์ ติดเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบา โดยที่ยังไม่ได้ท้าการเปิดแอร์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ในรถยนต์ ได้ค่าแรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 2.22 แรงดันไฟฟ้าที่ท้าการวัดได้ที่ขั ว
แบตเตอรี่ขณะนี  คือแรงดันไฟฟ้าที่อัลเทอร์เนเตอร์ ท้าการอัดหรือประจุไฟเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่ ค่า
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แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากอัลเทอร์เนเตอร์ ถ้าอยู่ระหว่าง 13.8 V ถงง 14.2 V ถือว่าแรงดันไฟฟ้าของอัล
เทอรเ์นเตอรป์กติ การทดสอบนี จะต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั งหมดในรถยนต์ 
 

 
 

รูปที่ 2.22 การวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 2.8.4 ท้าการทดสอบโดยเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ทั งหมด อาทิเช่น เปิดแอร์ เปิดวิทยุ เปิดไฟ
หน้ารถ เปิดไฟตัดหมอก และอ่ืนๆ ดังรูปที่ 2.23 สังเกตว่าแรงดันไฟฟ้าตกลงไปเล็กน้อย เนื่องจากมี
อุปกรณ์ไฟฟ้ามาท้าการดงงกระแสไฟฟ้าออกไปใช้งานมากขง น  
 

 
 

รูปที่ 2.23 การวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 2.8.5 ท้าการเร่งรอบเครื่องยนต์ค้างไว้ที่ 2,000 rpm เป็นการจ้าลองรถยนต์ขณะก้าลังวิ่งใช้งาน 
ได้ค่าแรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 2.24 การวัดแรงดันไฟฟ้าขณะนี  สังเกตดูว่าหลังจากเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ดงง
กระแสไฟฟ้าไปใช้งานแล้ว อัลเทอรเ์นเตอรส์ามารถท้าการอัดหรือประจุไฟเข้าไปเก็บที่แบตเตอรี่ได้ทัน
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หรือไม่ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากอัลเทอร์เนเตอร์ ถ้าอยู่ระหว่าง 13.8 V ถงง 14.2 V ถือว่า
แรงดันไฟฟ้าของอัลเทอร์เนเตอร์ปกติ การทดสอบนี ให้ท้าการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั งหมดในรถยนต์ 
และท้าการเร่งรอบเครื่องยนต์ที่ 2,000 rpm 
 

 
 

รูปที่ 2.24 การวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบ 2,000 rpm  
และเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 2.8.6 ท้าการดับเครื่องยนต์ ดงงกุญแจออกและท้าการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั วแบตเตอรี่ได้ค่า
แรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกับเริ่มท้าการทดสอบ (เพิ่มขง นเล็กน้อย) แต่ถ้าท้าการขับรถยนต์ออกไปข้างนอก
จะได้แรงดันไฟฟ้าทีอั่ลเทอร์เนเตอร์ ท้าการอัดหรือประจุไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ได้มากกว่าเดิม 
 
2.9 บทสรุป 
 แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทางเคมีที่ออกแบบส้าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบ
สตาร์ท ระบบจุดระเบิด ระบบไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ของรถยนต์ หรือรถจักยานยนต์ 
แบตเตอรี่จะเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในรูปของพลังงานเคมี และจ่ายกระแสไฟออกให้แก่ระบบไฟฟ้าแต่ละ
ระบบหรืออุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ไฟฟ้า 
 แบตเตอรี่ที่มีขายในประเทศไทย ปัจจุบัน มีอยู่ 3 ประเภท ดังนี  
  1) แบตเตอรี่ชนิดน ้า หรือนิยมเรียกว่า แบตเตอรี่เปียก คือ แบตเตอรี่ที่ต้องมีการเติมน ้า
กลั่นบ่อยๆ เนื่องจากมีการระเหยตัวของน ้ากลั่นในแบตเตอรี่สูง แบตเตอรี่ชนิดนี จ้าเป็นต้องมีการดูแล
และบ้ารุงรักษาอย่างน้อย 1 ครั งต่อ 2 สัปดาห์  
  2) แบตเตอรี่ชนิดบ้ารุงรักษาน้อย (Low maintenance) คือ แบตเตอรี่ที่ยังต้องมีการเติม
น ้ากลั่นแต่ไม่บ่อยเท่ากับแบตเตอรี่ชนิดน ้า เพราะแบตเตอรี่ชนิดบ้ารุงรักษาน้อยมีการระเหยตัวของน ้า
กลั่นในแบตเตอรี่ต่้า จงงไม่ต้องบ้ารุงรักษาบ่อย แบตเตอรี่ชนิดบ้ารุงรักษาน้อยต้องการการบ้ารุงรักษา
อย่างน้อย 1 ครั งต่อ 3 เดือน 
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  3) แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบ้ารุงรักษา (Maintenance free) หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า 
แบตเตอรี่แห้ง แต่ในทางปฏิบัติแบตเตอรี่ชนิดนี ไม่ใช่แบตเตอรี่แห้ง เพียงแต่เป็นแบตเตอรี่ชนิดนี ไม่มีรู
ส้าหรับเติมน ้ากลั่น เป็นแบตเตอรี่ที่ปิดสนิท ท้าเข้าใจว่าแบตเตอรี่ชนิดนี เป็นแบตเตอรี่แห้ง และเป็น
แบตเตอรี่ชนิดบ้ารุงรักษาน้อยมีการระเหยของน ้ากลั่นที่ต่้ามาก ท้าให้ตลอดอายุการใช้งานจงงไม่ต้องมี
การเติมน ้ากลั่น ไม่มีปัญหาเรื่องการบ้ารุงรักษา และปัญหาน ้ากรดในแบตเตอรี่ล้นออกมากัดสี และ
ตัวถังรถยนต์ เนื่องจากเติมน ้ากลั่นมากเกิน  
 แบตเตอรี่ของรถยนต์ ประกอบด้วย น ้ากรด แผ่นธาตุบวก (+) และแผ่นธาตุลบ ( -) แผ่นธาตุมา
จากผงตะกั่วบริสุทธิ์ อัดแน่นในแผ่นตะแกรงตะกั่ว แบตเตอรี่แบบนี จงงเรียกว่า แบตเตอรี่ตะกั่ว (Lead  
battery) ภายในแบตเตอรี่แยกออกเป็นช่องหลายๆ ช่อง (โดยทั่วไปแบตเตอรี่ของรถยนต์ มี 6 ช่อง)  
ในแต่ละช่องเรียกว่า เซลล์ (Cell) แต่ละเซลล์ มีชุดแผ่นธาตุแช่อยู่ในน ้ากรดก้ามะถันอย่างเจือจาง 
 ชุดของแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบจะวางเรียงสลับกัน และขั นเอาไว้ด้วยแผ่นกั นและแผ่นไฟ
เบอร์กลาส โครงสร้างของชุดแผ่นธาตุแบตเตอรี่ เมื่อเอาแผ่นธาตุ แผ่นกั นและแผ่นไฟเบอร์กลาสรวม
เข้าด้วยกัน เรียกว่า เซลล์แบตเตอรี่ (Battery cell) การรวมกลุ่มของแผ่นธาตุด้วยวิธีนี   ท้าให้ได้พื นที่
สัมผัสน ้ากรดมากขง น สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ามาก หรือกล่าวอิกนัยหนง่ง คือแบตเตอรี่มีความจุ
เพ่ิมขง นแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขง นจากช่องหนง่งๆ ประมาณ  2.1  โวลต์  แบตเตอรี่ 6 ช่อง ต่ออนุกรมกันจงง
มีแรงดันประมาณ  12  โวลต์ 
 น ้ากรดแบตเตอรี่ คือ สารละลายของกรดก้ามะถันเจือจางกับน ้ากลั่น น ้ากรดแบตเตอรี่จะมีค่า
ความถ่วงจ้าเพาะที่อุณหภูมิทั่วไป 1.260 หรือ 1.280 ที่ 20๐C น ้ากลั่นมีค่าความถ่วงจ้าเพาะ 1.260 
จะประกอบด้วย น ้ากลั่น 65 เปอร์เซ็นต์ และกรดก้ามะถัน 35 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมือที่ใช้วัดน ้ากรด
แบตเตอรี่ เรียกว่า ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) 
 การประจุไฟแบตเตอรี่ โดยทั่วไปแล้วจะมี 2 แบบ คือ การประจุไฟแบบช้า และการประจุไฟ
แบบเร็ว  
 การประจุไฟแบบทั่วไปจะใช้วิธีประจุแบบช้า เพ่ือให้การท้าปฏิกิริยาเคมีเป็นไปอย่างสมบูรณ์  
การประจุไฟแบบเร็วจะใช้เมื่อมีความจ้าเป็นที่ต้องใช้แบตเตอรี่ รีบด่วนภายในระยะเวลาอันสั นด้วย
อัตราประจุกระแสไฟสูง อย่างไรก็ตามการประจุไฟแบบนี นี อาจท้าให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั น
ลงได ้ 
 การเก็บรักษาแบตเตอรี่สามารถกระท้าได้ 2 แบบ คือ การเก็บแห้ง และการเก็บเปียก 

 การเก็บแห้งเป็นการเก็บแบตเตอรี่ไว้ โดยไม่มีน ้ากรดอยู่ในแบตเตอรี่ ส่วนใหญ่เป็นการเก็บ
แบตเตอรี่ที่ผลิตจากโรงงานใหม่ๆ และรอส่งให้ลูกค้า เมื่อจะใช้ให้เติมน ้ากรดแล้วประจุไฟให้เต็ม 
ส้าหรับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมีน ้ากรดอยู่ภายในจ้าเป็นต้องพักใช้งาน อาจเก็บแห้งได้โดยการน้าไปอัด
หรือประจุไฟให้เต็ม เทน ้ากรดทิ งแล้วใช้น ้ากลั่นล้าง เทคว่้าไว้จนแห้ง เมื่อจะใช้ให้น้าไปเติมน ้ากรดและ
ประจุไฟใหม ่
 การเก็บเปียกส้าหรับแบตเตอรี่รถยนต์ถงงแม้จะอัดหรือประจุไฟเต็มแล้ว แต่ถ้าปล่อยทิ งไว้โดยไม่
ใช้เลย ก็จะสามารถที่จะคายประจุเองได้ (Self discharge) ดังนั นแบตเตอรี่ที่มีน ้ากรดอยู่ควรน้าไป
ตรวจประจุไฟ ทุกๆ 1 เดือน  หรือสลับใช้งานจริงจะท้าให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ดีและช่วยรักษา
แบตเตอรี่ไม่ให้เสื่อมสภาพ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
บทที่ 2 

 
1. จงบอกหน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์มาพอเข้าใจ 
2. จงบอกชนิดของแบตเตอรี่ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน 

3. จงบอกข้อแตกต่างของแบตเตอรี่ชนิดน ้ากับแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบ้ารุงรักษา มา 3 ข้อ 
4. จงบอกส่วนประกอบที่ส้าคัญของแบตเตอรี่รถยนต์ มา 5 อย่าง 
5. จงบอกความหมายของเซลล์แบตเตอรี่ 
6. ความจุไฟของแบตเตอรี่ หมายถงงอะไร 

7. แบตเตอรี่มีความจุไฟ 48 Ah หมายถงงอะไร 

8. พิกัดขนาดของแบตเตอรี่จะบ่งบอกถงงคุณลักษณะใดบ้าง 
9. จงอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในแผ่นธาตุกับน ้ากรดของแบตเตอรี่รถยนต์ 
10. จงอธิบายวิธีการรักษาแบตเตอรี่รถยนต์มาพอเข้าใจ 
11. จงอธิบายวิธีการประจุไฟแบตเตอรี่แบบช้าและแบบเร็วมาพอเข้าใจ 
12. แบตเตอรี่มีขี เกลือจับที่ขั วเกิดจากอะไร มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 
13. แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้มีค่าเท่าใด 

14. การตรวจเช็คค่าแรงดันไฟฟ้าที่อัลเทอร์เนเตอร์ ในขณะที่เครื่องยนต์ท้างานรอบเดินเบาปกติ จะมี
ค่าเท่าใด 
15. ไฮโดรมิเตอร์ หมายถงง อะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

ระบบจุดระเบดิรถยนต ์ 
(Vehicle ignition systems) 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 ระบบจุดระเบิดรถยนต์ 
 3.1 หน้าที่และประเภทของระบบจุดระเบิดรถยนต์ 

3.1.1 หน้าที่ของระบบจุดระเบิดรถยนต์ 
3.1.2 ประเภทของระบบจุดระเบิด 

3.2 ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
 3.2.1 ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
 3.2.2 การท างานของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
 3.2.3 การท างานของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาที่ใช้ตัวความต้านทาน 
 3.2.4 คอยล์จุดระเบิด 
 3.2.5 จานจ่าย 
 3.2.6 คอนเดนเซอร์ 
 3.2.7 โรเตอร์ 
 3.2.8 ฝาครอบจานจ่าย 
 3.2.9 กลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้า 
 3.2.10 หัวเทียน  

3.3 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3.3.1 คุณลักษณะของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3.3.2 ข้อดีของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3.3.3 คุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ 
3.3.4 ประเภทของทรานซิสเตอร์ 
3.3.5 หลักการท างานของทรานซิสเตอร์ 
3.3.6 ระบบจุดระเบิดแบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 
3.3.7 การท างานของวงจรจุดระเบิดแบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 
3.3.8 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย 
3.3.9 เครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด 
3.3.10 ตัวช่วยจุดระเบิด 
3.3.11 หลักการท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย 
3.3.12 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวช่วยจุดระเบิดอยู่รวมในจานจ่าย 
3.3.13 วงจรระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวช่วยจุดระเบิดอยู่รวมในจานจ่าย 
3.3.14 ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ใช้จานจ่าย 
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3.4 บทสรุป 
 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. บอกหน้าที่ของระบบจุดระเบิดรถยนต์ได้ 
 2. บอกประเภทของระบบจุดระเบิดได้ 
 3. บอกส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาได้ 
 4. อธิบายหลักการท างานของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาได้  
 5. บอกหน้าทีข่องอุปกรณ์ในระบบจุดระเบิดรถยนต์ได้ 
 6. บอกคุณลักษณะของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 7. อธิบายหลักการท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 8. อธิบายหลักการท างานของทรานซิสเตอร์ได้ 
 9. ต่อวงจรจุดระเบิดรถยนต์แบบธรรมดาได้ถูกต้อง 
 10. ต่อวงจรจุดระเบิดรถยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
 11. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการต่อวงจรจุดระเบิดรถยนต์ 
 12. ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 13. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการท างานกลุ่ม 
 14. เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการสอบถามรายบุคคลเกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบจุดระเบิดรถยนต์ 
พร้อมสอบถามอาการของรถยนต์ที่เกิดจากปัญหาในระบบจุดระเบิดรถยนต์จากประสบการของแต่ละ
บุคคล  

2. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น
ประกอบรูปภาพใน Power point และแสดงสื่อของจริง 

3. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือฝึกปฏิบัติการต่อวงจรจุดระเบิดรถยนต์บนแผงสาธิต ตามใบงานที่

มอบหมาย 
5. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีทางด้านช่างให้กับนักศึกษา

ก่อนเลิกเรียน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มตรวจเช็ค ท าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และพ้ืนที่การท างานทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
2. แผงฝึกปฏิบัติระบบจุดระเบิดรถยนต์ 
3. สื่อ Power point   

 4. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  
 5. ใบงานที่ 3 ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 

6. ใบงานที่ 4 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
7. แบบฝึกหัดท้ายบท 
8. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
2. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 3 
ระบบจุดระเบดิรถยนต ์ 

(Vehicle ignition systems) 
 
  ระบบจุดระเบิดรถยนต์ (Vehicle ignition systems) เป็นอีกระบบหนึ่งในระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ที่มีความส าคัญ และสามารถท าให้เครื่องยนต์ท างานได้ ระบบจุดระเบิดจะเป็น
ต้นก าเนิดก าลังงาน (Power input) ของเครื่องยนต์ก่อนที่จะส่งก าลังไปขับล้อเพ่ือให้สามารถเคลื่อนที่
ได้ (Power output) ในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ ประกอบด้วย หน้าที่และประเภทของ
ระบบจุดระเบิดรถยนต์ ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสรุป
ใจความส าคัญของเนื้อหาทั้งหมด รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 
3.1 หน้าที่และประเภทของระบบจุดระเบิดรถยนต์      
  3.1.1 หน้าที่ของระบบจุดระเบิดรถยนต์ 
   ระบบจุดระเบิด (Ignition system) มีหน้าที่ จ่ายประกายไฟเพ่ือจุดระเบิดไอดีภายใน
กระบอกสูบตามจังหวะการจุดระเบิดท่ีเหมาะสมของเครื่องยนต์ ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงกับอากาศ (ไอดี) ที่ถูกอัดตัวในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จะเกิดการลุกไหม้ได้ ต้องอาศัย
ระบบจุดระเบิดซึ่งท าให้เกิดประกายไฟแรงสูงกระโดดข้ามที่เขี้ยวหัวเทียนในกระบอกสูบตามจังหวะที่
เหมาะสม ประกายไฟแรงสูงที่เกิดข้ึนจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงประมาณ 20,000 – 25,000 โวลต์ 
   ส าหรับองค์ประกอบหลักที่ท าให้เครื่องยนต์ท างานได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีดังต่อไปนี้ 
   1) ความแรงของประกายไฟที่กระโดดข้ามที่เขี้ยวหัวเทียน เมื่อไอดีถูกอัดตัวในกระบอก
สูบจะท าให้ประกายไฟที่กระโดดข้ามที่เขี้ยวหัวเทียน กระโดดข้ามได้ยาก ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ผลิตจะต้องสูงพอที่จะท าให้เกิดประกายไฟกระโดดข้ามที่เข้ียวหัวเทียนได้ 
   2) จังหวะจุดระเบิดที่เหมาะสม การที่จะให้ไอดีเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ หัวเทียนจะต้อง
จุดประกายไฟในต าแหน่ง หรือจังหวะที่เหมาะสมกับความเร็วรอบและภาระของเครื่องยนต์ 
   3) อายุการใช้งานของอุปกรณ์ท่ียืนนาน เครื่องยนต์แก๊สโซลี้จะท างานได้ ต้องอาศัยการจุด
ประกายไฟจากหัวเทียนในระบบจุดระเบิด ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบจุดระเบิดจะต้องมีความ
ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยืนนานจึงจะท าให้เครื่องยนต์พร้อมที่จะท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา 
   4) ส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ ามันเชื้อเพลิง ต้องเหมาะสมกับสภาวะการท างานของ
เครื่องยนต์ 
   5) ก าลังอัดของเครื่องยนต์สูง 
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  3.1.2 ประเภทของระบบจุดระเบิด 
   ระบบจุดระเบิดรถยนต์โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระบบจุดระเบิด
แบบธรรมดา (Conventional ignition system) และระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic ignition system) ซึ่งรายละเอียดของแต่ละประเภทจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 
   
3.2 ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา (Conventional ignition system) 

ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา (Conventional ignition system) เป็นระบบจุดระเบิดที่ใช้จาน
จ่ายแบบหน้าทองขาว และใช้คอยล์จุดระเบิดแบบธรรมดา ซึ่งอาจใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลัก
ในการจ่ายไฟแรงสูง เพ่ือจุดประกายไฟส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศในห้องเผาไหม้ 

3.2.1 ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
 ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ แบตเตอรี่ 

(Battery) สวิตช์จุดระเบิด (Ignition switch) คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) หน้าทองขาว 
(Contact) คอนเคนเซอร์ (Condenser) จานจ่าย (Distributer) และหัวเทียน (Spark plugs) ดัง
แสดงในรูปที่ 3.1 ในวงจรของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วงจรย่อย ดังนี้ 

 1) วงจรไฟแรงต่ า (Low-tension circuit) จะเริ่มต้นตั้งแต่ แบตเตอรี่ จ่ายกระแสไฟฟ้า
ผ่านสวิตช์กุญแจ ผ่านเข้าคอยล์จุดระเบิดด้านขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) ออกไปเข้าจานจ่าย
ผ่านหน้าทองขาวที่ต่อกันลงกราวด์ครบวงจร 

 2) วงจรไฟแรงสูง (High-tension circuit) จะเริ่มต้นจากข้ัวบวกของคอยล์จุดระเบิด ผ่าน
ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) ผ่านไปฝาครอบจานจ่าย ผ่านหัวโรเตอร์ไปยังหัวเทียนลง
กราวด์ครบวงจร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.1 ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ทศพร แสงสว่าง, 2559) 

แบตเตอรี ่

สวิทช์จุดระเบิด 

หัวเทียน 

คอลย์จุดระเบิด 

จานจ่าย 



เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์              บทที่ 3  ระบบจดุระเบิดรถยนต์                    89 

 

 3.2.2 การท างานของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
 เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจในต าแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านขั้ว B ของ
สวิตช์กุญแจ ผ่านขั้ว Ig เข้าขั้วบวกของคอยล์จุดระเบิด ผ่านขดลวดปฐมภูมิออกขั้วลบของคอยล์จุด
ระเบิดเข้าจานจ่าย ถ้าหน้าทองขาวต่อกันกระแสไฟฟ้าจะผ่านหน้าทองขาวที่ต่อกันลงกราวด์ครบวงจร 
ท าให้ขดลวดปฐมภูมิเกิดอ านาจแม่เหล็ก 
  เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ในขณะที่เครื่องยนต์หมุนเพลาลูกเบี้ยวจานจ่ายจะหมุนไปด้วย จน
กระทั้งลูกเบี้ยวจานจ่ายหมุนเปิดหน้าทองขาว ท าให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุด
ระเบิดถูกตัดวงจร เป็นผลให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดรอบขดลวดปฐมภูมิยุบตัวอย่างทันทีทันใด ตัดกับ
ขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิในคอยล์จุดระเบิดเหนี่ยวน าให้เกิดไฟแรงสูงประมาณ 20,000 – 
25,000 โวลต์ ที่ขดลวดทุติยภูมิจ่ายไปยังหัวเทียนตามจังหวะการจุดระเบิดและยังเหนี่ยวน า ให้
ขดลวดปฐมภูมิเองเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 500 โวลต์ ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้จะพยายามที่จะ
กระโดดข้ามที่หน้าทองขาวจึงต้องมีคอนเดนเซอร์ต่อขนานกับหน้าทองขาวไว้ เพ่ือท าหน้าที่เก็บประจุ
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไม่ให้กระโดดข้ามหน้าทองขาว และเมื่อหน้าทองขาวต่อกัน คอนเดนเซอร์ซึ่งเก็บประจุ
ไฟฟ้าอยู่เต็มจะคายประจุไฟฟ้ากลับเข้าสู่วงจร จนกระทั้งคอนเดนเซอร์คายประจุหมด กระแสไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่จึงเริ่มต้นไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิเป็นการเริ่มต้นการท างานของระบบจุดระเบิดอีกครั้ง
หนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.2 วงจรระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 

(ที่มา : สดใส มั่นคง, 2555) 
 

 3.2.3 การท างานของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาที่ใช้ตัวความต้านทาน 
  เนื่องจากในวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดา ในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์มอเตอร์สตาร์ทจะใช้
กระแสไฟฟ้าจ านวนมาก จึงท าให้ในขณะท าการสตาร์ทแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะลดลง ท าให้
มีกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงขดลวดปฐมภูมิไม่เพียงพอ เป็นผลให้ในขณะท าการสตาร์ทเครื่องยนต์ ประกาย
ไฟไม่แรงพอที่จะกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงใช้คอยล์จุดระเบิดที่ใช้

ไปจานจ่ายและหัวเทียน 

หน้าทองขาว 

ขดลวดทุตยิภูม ิ

ขดลวดปฐมภูม ิ

แบตเตอรี ่

มอเตอรส์ตาร์ท 

St St1 

B 
B 

Ig 
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ขดลวดที่มีความต้านทานไฟฟ้าน้อยลง จากรูปที่ 3.3 จะเห็นว่า  ในขณะท าการสตาร์ทจะให้
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านสวิตช์กุญแจทางขั้ว St2 เข้าขั้วบวกของคอยล์จุดระเบิดเพ่ือเลี้ยง
ขดลวดปฐมภูมิ และเมื่อท าการสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วจะให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่าน
สวิตช์กุญแจทางขั้ว Ig ผ่านตัวความต้านทานเพ่ือลดแรงเคลื่อนไฟฟ้าก่อนจะเข้าคอยล์จุดระเบิดให้
เท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดในคอยล์จุดระเบิดใช้ ท าให้คอยล์จุดระเบิดท างานไปตามปกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.3 วงจรระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาที่ใช้ตัวความต้านทาน 
(ที่มา : สดใส มั่นคง, 2555) 

 
 3.2.4 คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) 
  คอยล์จุดระเบิด ( Ignition coil) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า คือเพ่ิม
แรงเคลื่อนไฟฟ้าจาก 12 โวลต์ เป็น 20,000 – 25,000 โวลต์ เพ่ือให้สามารถกระโดดข้ามเขี้ยวหัว
เทียนได้ คอยล์จุดระเบิดจะมีลักษณะ ดังรูปที่ 3.4 ภายในคอยล์จุดระเบิดจะประกอบด้วย ขดลวด
ปฐมภูมิพันรอบแกนเหล็กอ่อนด้วยลวดทองแดงขนาดใหญ่โดยพัน 150 ถึง 300 รอบ ทับขดลวดทุติย
ภูมิซึ่งเป็นลวดทองแดงขนาดเล็กพันรอบแกนเหล็กอ่อนเดียวกันประมาณ 20,000 รอบ และเพ่ือ
ป้องกันการลัดวงจรระหว่างขดลวดทั้งสองขดจึงมีกระดาษบางๆ คั่นอยู่และบรรจุน้ ามันอยู่ภายในเพ่ือ
ช่วยระบายความร้อน ปลายด้านหนึ่งของขดลวดปฐมภูมิจะต่ออยู่กับขั้วบวก (+) และปลายอีกด้านจะ
ต่อเข้ากับขั้วลบ (-) ของคอยล์จุดระเบิด ดังแสดงในรูปที่ 3.5 ส าหรับขดลวดทุติยภูมิจะต่อปลายด้าน
หนึ่งเข้ากับข้ัวบวก (+) ของคอยล์จุดระเบิดส่วนปลายอีกด้านจะต่ออยู่กับขั้วไฟแรงสูงตรงกลางคอยล์
จุดระเบิดที่ใช้ส าหรับต่อสายไฟแรงสูงไปฝาครอบจานจ่าย 
 
 
 
 

ไปจานจ่ายและหัวเทียน 

หน้าทองขาว 

ความต้านทาน 

ขดลวดปฐมภูม ิ

ขดลวดทุตยิภูม ิ

แบตเตอรี ่

มอเตอรส์ตาร์ท 

St St1 

St2 

B 
B 

Ig 
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รูปที่ 3.4 ลักษณะโครงสร้างของคอยล์จุดระเบิด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก Stockel, 1975) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3.5 วงจรภายในของคอยล์จุดระบิด 
(ที่มา : สดใส มั่นคง, 2555) 

 
 3.2.5 จานจ่าย (Distributor) 
  จานจ่าย (Distributor) จะติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์ ท าหน้าที่ ให้หน้าทองขาวเป็นสวิตช์ปิด-
เปิดวงจรไฟแรงต่ าตามจังหวะการหมุนของลูกเบี้ยวจานจ่าย จานจ่าย ประกอบด้วย ฝาครอบจานจ่าย 
โรเตอร์ ชุดหน้าทองขาว และคอนเดนเซอร์ ดังรูปที่ 3.6 นอกจากนี้ยังมีชุดกลไกควบคุมการจุดระเบิด
ล่วงหน้าแบบสุญญากาศและชุดกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ประกอบ
อยู่ภายในด้วย  
 
 

ฝาครอบ ขั้วไฟแรงต่ า 

ฉนวน 

โครง 

ขดลวดปฐมภูม ิ

ขดลวดทุตยิภูม ิ

แกนหลัก 

ฉนวน 

แกนเหล็กอ่อน 

ขดลวดทุตยิภูม ิ

ขั้วขดลวดทุติยภูม ิขั้วลบขดลวดปฐมภมู ิ

ขั้วบวกขดลวดปฐมภูม ิ

ขดลวดปฐมภูม ิ
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รูปที่ 3.6 ส่วนประกอบของจานจ่าย 
(ท่ีมา : พิษณุ คมข า, 2556) 

 

 
 

รูปที่ 3.7 ภาพแยกชิ้นส่วนของจานจ่าย 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

ฝาครอบจานจ่าย 

โรเตอร ์

ชุดเร่งไฟสญุญากาศ 

จานจ่าย 

คอนเดนเซอร ์

หน้าทองขาว 
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  จากรูปที่ 3.7 แสดงภาพแยกชิ้นส่วนของจานจ่ายในระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
1. ฝาจานจ่าย     6. ชุดหน้าทองขาว  11. สปริงดึงตุ้มน้ าหนัก 16. ชุดขั้วต่อ 
2. ที่ล็อกจานจ่าย     7. แผ่นรองชุดหน้าทองขาว 12. เพลาจานจ่าย 17. คอนเดนเซอร์ 
3. ยางกันฝุ่น     8. สายกราวด์   13. แหวนรอง  18. ชุดสุญญากาศ 
4. แท่งคาร์บอน     9. ลูกเบี้ยวจานจ่าย  14. เรือนจานจ่าย 19. แผ่นยึดจานจ่าย 
5. โรเตอร์    10. ตุ้มน้ าหนัก  15. สายไฟชุดทองขาว 20. เฟืองจานจ่าย 
 

 ส าหรับหน้าที่และการท างานของส่วนประกอบที่ส าคัญของจานจ่าย  มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1) ชุดหน้าทองขาว (Breaker section) ท าหน้าที่ตัด-ต่อวงจรไฟปฐมภูมิ ชุดหน้าทองขาว
จะประกอบด้วยหน้าทองขาว (Contact) ที่อยู่กับที่ซ่ึงจะต่อลงกราวด์ (สายดิน) และหน้าทองขาวตัวที่
เคลื่อนที่ซึ่งที่จุดหมุนของส่วนนี้จะมีฉนวนป้องกันการลงกราวด์ หน้าทองขาวตัวที่เคลื่อนที่นี้จะต่อรับ
กระแสไฟฟ้าจากขดลวดปฐมภูมิและจะมีไฟเบอร์ท าหน้าที่ถ่ายทอดก าลังจากลูกเบี้ยวจานจ่ายเพ่ือท า
หน้าที่ ปิด-เปิดหน้าทองขาว สปริงแผ่นของหน้าทองขาวจะท าหน้าที่ปิดหน้าทองขาวให้สนิท  ดังรูปที่ 
3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.8 ชุดทองขาวที่ติดตั้งอยู่ในจานจ่าย 

(ที่มา : สดใส มั่นคง, 2555) 
 

 

ลูกเบี้ยว 

คอนเดนเซอร ์ แผ่นรองหน้าทองขาว 

ขาหน้าทองขาว 

ขั้วลบจากคอยลจ์ุดระเบดิ 

หน้าทองขาว 
สักหลาดซับจาระบ ี
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 2) มุมดเวล (Dwell angle) คือ มุมของลูกเบี้ยวจานจ่าย ตั้งแต่หน้าทองขาวเริ่มปิดจนถึง
หน้าทองขาวเริ่มเปิด มุมดเวลของเครื่องยนต์ 4 สูบ ประมาณ 52 องศา มุมดเวลของเครื่องยนต์ 6 สูบ 
ประมาณ 41 องศา ค่ามุมดเวลน้อย แสดงว่า ระยะห่างของหน้าทองขาวห่างมากเกินไป ค่ามุมดเวล
มาก แสดงว่า ระยะห่างของหน้าทองขาวชิดเกินไป 

มุมดเวลน้อยเกินไป จะท าให้ระยะเวลาที่หน้าทองขาวปิดสั้น เพราะระยะห่างของ
หน้าทองขาวห่างมากเกินไป (หน้าทองขาวจะปิดช้าและเปิดเร็ว) เป็นผลให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
ขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิดมีเวลาน้อยลง ในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบาจะไม่มีผลต่อเครื่องยนต์
ชัดเจน แต่เมื่อเครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงขึ้น กระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิจะไม่เพียงพอ การ
เหนี่ยวน าในขดลวดทุติยภูมิจะน้อยลงท าให้ไฟแรงสูงขาดหายเป็นช่วงๆ จังหวะการจุดระเบิดของ
เครื่องยนต์เกิดการผิดพลาด ดังรูปที่ 3.9 (ก)  

 มุมดเวลมากเกินไป ระยะห่างของหน้าทองขาวจะน้อย (หน้าทองขาวจะปิดเร็วและ
เปิดช้า) จึงมักเกิดประกายไฟที่หน้าทองขาวได้ง่ายเมื่อหน้าทองขาวเปิด การเกิดประกายไฟจะท าให้
กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟแรงต่ ายังคงไหลลงกราวด์ได้อยู่ต่อไป ท าให้กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟแรง
ต่ าไม่ถูกตัดการไหลในทันทีทันใดเป็นผลให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าในวงจรทุติยภูมิเกิดขึ้นน้อย ประกายไฟมี
แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่สูงพอที่จะกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียน ท าให้จังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์เกิด
การผิดพลาดเช่นกัน ดังรูปที่ 3.9 (ข) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.9 มุมดเวล (ก) มุมดเวลที่ค่าน้อยเกินไป (ข) มุมดเวลที่ค่ามากเกินไป 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
 3.2.6 คอนเดนเซอร์ (Condenser) 
  คอนเดนเซอร์ (Condenser) ท าหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าในขณะที่หน้าทองขาวเปิด ซึ่งเกิด
จากการเหนี่ยวน าตัวเองของขดลวดปฐมภูมิโดยมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 500 โวลต์ กระแสไฟฟ้านี้
จะพยายามกระโดดข้ามหน้าทองขาวและเพ่ือให้เกิดประกายไฟที่หน้าทองขาวน้อยที่สุด จึงต่อ
คอนเดนเซอร์ขนานไว้ในวงจรเพ่ือให้กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไปสะสมไว้ในคอนเดนเซอร์ชั่วคราว
คอนเดนเซอร์ ท าจากตะกั่วแผ่นบางๆ ตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปวางซ้อนกันและถูกกั้นด้วยกระดาษไขม้วน
บรรจุอยู่ในกล่องโลหะรูปทรงกระบอกและปิดผนึกป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า ปกติคอนเดนเซอร์
จะติดตั้งอยู่ด้านนอกข้างจานจ่ายต่อขนานกับชุดหน้าทองขาว ลักษณะของคอนเดนเซอร์แสดงไว้ดัง
รูปที่ 3.10 การเลือกใช้คอนเดนเซอร์กับระบบจุดระเบิดจะต้องเลือกขนาดความจุให้เหมาะกับระบบ

(ก) มุมดเวลมีค่าน้อยเกินไป (ข) มุมดเวลมีค่ามากเกินไป 

มุมเปิดน้อย 

มุมดเวลมีค่าน้อยเกินไป มุมดเวลมีค่า 

มากเกินไป 

มุมเปิดมาก 

ระยะห่างแคบ 

ระยะห่างมาก 
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จุดระเบิดของรถยนต์ ซึ่งบริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ ความจุของคอนเดนเซอร์มีหน่วยวัดเป็น ไมโคร
ฟารัด (Microfarad หรือ μF) ลักษณะโครงสร้างของคอนเดนเซอร์จะแสดงไว้ในรูปที่ 3.11 
 

 
รูปที่ 3.10 ลักษณะของคอนเดนเซอร์ 

(ท่ีมา : พิษณุ คมข า, 2556) 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.11 โครงสร้างของคอนเดนเซอร์ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.12 (ก) และ (ข) ลักษณะของหน้าทองขาวที่ใช้คอนเดนเซอร์ผิดขนาด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

แผ่นตะกั่ว ฉนวนกระดาษ 

ปะเก็น 

ผนึกกันรั่ว 
แผ่นตะกั่ว 

ฉนวนกระดาษ 

ติดแน่นด้วยแรงสปริง 

สปริง 

(ก) สภาพของหน้าทองขาวเมื่อใช้ 

    คอนเดนเซอร์ที่มีค่าความจุน้อยเกินไป 

(ข) สภาพของหน้าทองขาวเมื่อใช้ 

    คอนเดนเซอร์ที่มีค่าความจุมากเกินไป 

แขนหน้าทองขาว 

หน้าทองขาว 

หน้าทองขาวอยู่กับที ่

นูน 
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 รูปที่ 3.12 (ก) และ (ข) แสดงลักษณะของหน้าทองขาวที่ใช้คอนเดนเซอร์ผิดขนาด การใช้
คอนเดนเซอร์ที่มีค่าความจุน้อยเกินไป จะท าให้เนื้อโลหะของหน้าทองขาวด้านบวก (ตัวที่เคลื่อนที่) 
นูนออกมาและด้านลบ (ตัวที่อยู่กับที่) เป็นหลุมและการใช้คอนเคนเซอร์ที่มีค่าความจุมากเกินไปจะท า
ให้เนื้อโลหะของหน้าทองขาวทางด้านบวกเป็นหลุมและทางด้านลบนูนออกมา 
 3.2.7 โรเตอร์ (Rotor) 
  โรเตอร์ หรือ หัวนกกระจอก (Rotor) ท าด้วยสารสังเคราะห์ที่สามารถทนความร้อนสูง
และต้องเป็นฉนวนที่ดี ที่ตัวโรเตอร์จะมีสะพานไฟอยู่ตรงส่วนบนและยื่นออกไปนอกตัวโรเตอร์ โรเตอร์ 
ท าหน้าที่หมุนจ่ายไฟแรงสูงที่รับมาจากคอยล์จุดระเบิดไปยังสายไฟแรงสูงที่ต่อไปหัวเทียน  ลักษณะ
และส่วนประกอบของโรเตอร์ จะแสดงไว้ดังรูปที่ 3.13 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.13 ลักษณะโครงสร้างของโรเตอร์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก สดใส มั่นคง, 2555) 

 
 3.2.8 ฝาครอบจานจ่าย (Distributor cap) 
  ฝาครอบจานจ่าย (Distributor cap) ท าจากสารสังเคราะห์เช่นเดียวกับโรเตอร์ ที่ฝา
ครอบจานจ่ายจะมีรูตรงกึ่งกลาง ด้านในจะติดตั้งแท่งคาร์บอนโดยมีสปริงดันแท่งคาร์บอนไว้เพ่ือให้
แท่งคาร์บอนสัมผัสกับสะพานไฟที่ตัวโรเตอร์ตลอดเวลาและรอบๆ ฝาครอบจานจ่ายจะมีรูสายหัว
เทียนจ านวนเท่ากับกระบอกสูบซึ่งจะรับไฟแรงสูงจากโรเตอร์ ระยะห่างระหว่างสะพานไฟของโรเตอร์
กับขั้วไฟของฝาจานจ่ายจะประมาณ 0.8 มิลลิเมตร ลักษณะและส่วนประกอบที่ส าคัญของฝาครอบ
จานจ่ายจะแสดงไว้ดังรูปที่ 3.14 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.14 ลักษณะและส่วนประกอบของฝาครอบจานจ่าย 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก สดใส มั่นคง, 2555) 

ตัวถ่วงให้สมดลุ 
สะพานไฟ 

ตัวจ่ายประกายไฟ 

ฝาครอบจานจ่าย 

หัวข้ัวรับสายไฟแรงสูง 

ของฝาครอบจานจ่าย 

รูส าหรับต่อสายไฟแรงสูง 
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 3.2.9 กลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้า 
  หลังจากที่ไอดีถูกจุดด้วยประกายไฟจะต้องใช้ระยะเวลาจ านวนหนึ่งที่ เปลวไฟจะ
แพร่กระจายไปจนทั่วห้องเผาไหม้ ด้วยเหตุนี้จึงมีระยะเวลาล้าช้าเล็กน้อยระหว่างเวลาที่เริ่มจุดระเบิด
จนกระทั่งได้ความดันจากการเผาไหม้มากที่สุด (ประมาณ 8 องศา หลังการจุดระเบิดที่รอบเดินเบา) 
ฉะนั้นจึงต้องตั้งจังหวะในการจุดระเบิดที่เหมาะสมเพ่ือที่จะให้ได้ก าลังสูงสุดจากเครื่องยนต์ ด้วยเวลา
ที่ล้าช้าของการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้หลังจากการจุดระเบิดจึงต้องก าหนดให้ไอดีถูกจุดระเบิดก่อน
ศูนย์ตายบน (TDC) ซึ่งเรียกว่า จังหวะการจุดระเบิด (Ignition timing) 
  จังหวะการจุดระเบิดของหัวเทียนจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้สัมพันธ์กับความเร็ว
รอบและภาระของเครื่องยนต์ ซึ่งในระบบจุดระเบิดจะมีการควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าไว้ที่ตัวจาน
จ่ายโดยมีการควบคุม 2 แบบ ดังนี้ 

1) ชุดกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ (Vacuum advancer) 
ส่วนประกอบของกลไกจะแสดงไว้ในรูปที่ 3.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.15 ชุดกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ 
(ท่ีมา : Walter, 1970) 

 
ในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบาลิ้นปีกผีเสื้อจะปิด ท่อสุญญากาศซึ่งติดตั้งเหนือลิ้นปีกผีเสื้อ

ของคาร์บูเรเตอร์จะไม่เกิดสุญญากาศ กลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าจะไม่ท างานและเมื่อลิ้น
ผีเสื้อเริ่มเปิดจะเกิดสุญญากาศที่ท่อสุญญากาศท าให้ห้องของไดอะแฟรมด้านที่ท่อสุญญากาศต่ออยู่
เป็นสุญญากาศอากาศในห้องไดอะแฟรมอีกด้านหนึ่งจึงดันไดอะแฟรมให้เคลื่อนตัวโดยชนะแรงดัน
สปริง เป็นผลให้ก้านต่อดึงแผ่นรองชุดทองขาวให้เคลื่อนที่หมุนในทิศทางตรงข้ามการหมุนของลูก
เบี้ยวจานจ่าย ท าให้จังหวะการจุดระเบิดเกิดล่วงหน้ามากขึ้น ซึ่งจะใช้ควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้า
ในช่วงความเร็วต่ าถึงปานกลาง ดังรูปที่ 3.16 

 
 
 
 
 

มุมล่วงหน้า 

ขณะเกิดสุญญากาศ ขณะยังไม่เกิดสุญญากาศ 

ก้านดึงชุดล่วงหน้า 
สปริงไดอะแฟรม 

ไดอะแฟรม 
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รูปที่ 3.16 การท างานของกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ 

(ท่ีมา : Walter, 1970) 
 

 2) ชุดกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Governor 
advancer) ส่วนประกอบของกลไกจะแสดงไว้ดังรูปที่ 3.17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.17 ชุดกลไกควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ 

(ท่ีมา : Walter, 1970) 
 

ในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบาที่ประมาณ 800 รอบ/นาที (800  rpm) การจุดระเบิด
ล่วงหน้าปกติจะตั้งไว้ประมาณ 8 องศา ก่อนศูนย์ตายบน (8° BTDC) ซึ่งเมื่อความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์สูงขึ้นองศาการจุดระเบิดจะเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย การท างานของชุดกลไกควบคุมการจุด
ระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศจะท างานจนกระทั่งความเร็วของเครื่องยนต์ถึงประมาณ 3 ,000 รอบ/

ลิ้นปีกผีเสื้อ 

อากาศ 

ท่อสุญญากาศ 

ไดอะแฟรม 

มุมล่วงหน้า 

แรงเหวี่ยงหนีศูนย ์

หมุดรับสปริง 

ลูกเบี้ยว 

สปริงกัฟเวอร์เนอร ์

ตุ้มน้ าหนัก 

แผ่นลูกเบีย้ว 

สลักบังคับ 
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นาที จึงสิ้นสุดการท างาน ชุดควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์จะเริ่มท างานต่อ
จากชุดควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบสุญญากาศ โดยตุ่มน้ าหนักของชุดควบคุมการจุดระเบิด
ล่วงหน้าจะเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์มากพอที่จะท าให้ตุ้มน้ าหนักเหวี่ยงตัวออกดันแผ่นลูกเบี้ยวให้
เคลื่อนที่ไปโดยชนะแรงดึงของสปริง เป็นการเพ่ิมองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า การจุดระเบิดล่วงหน้า
จะเพ่ิมข้ึนสัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ชุดควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าแบบแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์นี้จะมีตัวสลักบังคับเป็นตัวก าหนดการจุดระเบิดล่วงหน้าสูงสุดคือเมื่อตุ้มน้ าหนักเหวี่ยงตัวออกดัน
แผ่นลูกเบี้ยวจนชนสลักบังคับจะเป็นการสิ้นสุดระยะการเคลื่อนตัวของแผ่นลูกเบี้ยว การจุดระเบิด
ล่วงหน้าจะไม่เพ่ิมข้ึนอีกถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะมีความเร็วรอบเพิ่มสูงขึ้นอีกก็ตาม 

ตัวปรับค่าออกเทน (รูปที่ 3.18) จังหวะการจุดระเบิดต้องมีการปรับตั้งเพ่ือให้เกิดการเผา
ไหม้ไอดีได้สมบูรณ์ที่สุด การใช้น้ ามันที่มีค่าออกเทนต่ าระยะเวลาในการเผาไหม้จะสั้น ดังนั้นแรงดัน
จากการเผาไหม้สูงสุดจึงเกิดก่อน 8 องศาหลังการจุดระเบิด เมื่อใช้น้ ามันที่มีค่าออกเทนสูงขึ้นการเผา
ไหม้จะใช้เวลามากขึ้นแรงดันสูงสุดของการเผาไหม้จะเกิดหลัง 8 องศาหลังการจุดระเบิด เครื่องยนต์
จะไม่สามารถให้สมรรถนะเต็มที่ได้ ดังนั้นเมื่อใช้น้ ามันที่มีค่าออกเทนต่ าลงจะต้องตั้งองศาการจุด
ระเบิดล่วงหน้าให้น้อยลง แต่ถ้าใช้น้ ามันที่มีค่าออกเทนสูงขึ้นจะต้องตั้งองศาการจุดระเบิดล่วงหน้า
มากขึ้น โดยใช้ตัวปรับค่าออกเทนเพ่ือแก้ปัญหานี้ ส่วนประกอบของชุดกลไกตัวปรับองศาการจุด
ระเบิดตามค่าออกแทน จะแสดงไว้ดังรูปที่ 3.19  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.18 ตัวปรับองศาการจุดระเบิดตามค่าออกเทน 
(ที่มา : สดใส มั่นคง, 2555) 

 
 
 
 
 
 

ปลายเกลียว 

เครื่องหมายปรับ 

เส้นศูนย์กลาง 

เส้นปรับ 

ฝาครอบ 
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รูปที่ 3.19 ชุดกลไกตัวปรับองศาการจุดระเบิดตามค่าออกแทน 
(ท่ีมา : Walter, 1970) 

  
3.2.10 หัวเทียน (Spark plugs) 

หัวเทียน (Spark plugs) ท าหน้าที่ จุดประกายไฟให้ไอดีเกิดการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้
ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน หัวเทียนที่อยู่ในสภาพดีและการเลือกใช้หัวเทียนให้ถูกต้องกับสภาพการใช้
งานจะเป็นผลท าให้เครื่องยนต์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะของหัวเทียน จะแสดงไว้ดังรูปที่ 
3.20 รายละเอียดของหัวเทียนมีดังนี้ 

1) โครงสร้างของหัวเทียน  
 หัวเทียน ประกอบด้วยโครงสร้างหลัก ดังรูปที่ 3.21 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1 ขั้วหัวเทียน (Terminal stud) เป็นที่เสียบของสายไฟแรงสูง 
 1.2 แกนกลาง (Center electrode) ท าจากโลหะพิเศษที่ทนต่อการกัดกร่อนของ

เชื้อเพลิงที่เผาไหม้และยังสามารถน ากระแสไฟฟ้าได้ดี 
 1.3 กระเบื้องฉนวน (Insulator) ท าหน้าที่ป้องกันแกนกลางไม่ให้ลงกราวด์ 
 1.4 เปลือกนอกและเกลียว (Metal shell) เป็นส่วนที่ยึดกับฝาสูบ 
 1.5 ปะเก็น (Gasket) เป็นแหวนป้องกันการรั่วของแก๊สในห้องเผาไหม้ 
 1.6 เขี้ยวหัวเทียน (Ground electrode) ท าหน้าที่เป็นกราวด์ ให้ไฟแรงสูง

กระโดดข้ามช่องว่าง 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.20 ลักษณะของหัวเทียนจุดระเบิด 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

ไดอะแฟรม 

แกนไดอะแฟรม 

ปุ่มปรับค่าออกเทน 

ขอเกี่ยว 

สปริง 

L 
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รูปที่ 3.21 โครงสร้างและส่วนประกอบของหัวเทียน 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
  2) หัวเทียนทองค าขาว (Platinum spark plug) 
   หัวเทียนปกติโดยทั่วไปแกนกลางของหัวเทียนจะท าจากโลหะผสมนิเกลกับ
โครเมียมแมงกานีส ซิลิคอนหรือโลหะอ่ืนๆ  
   ส าหรับหัวเทียนทองค าขาวเป็นหัวเทียนที่แกนกลางท าจากโลหะทองค าขาว 
(Platinum) ที่มีความบริสุทธิ์ถึง 99.99% มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3 ถึง 1.1 มิลลิเมตร 
(แกนกลางเล็กกว่าหัวเทียนแบบธรรมดา) มีคุณสมบัติพิเศษทนต่อการกัดกร่อนมีประสิทธิภาพดีกว่า
หัวเทียนแบบธรรมดา 
  3) การแบ่งประเภทของหัวเทียน 
   หัวเทียนสามารถแบ่งประเภทได้ตามคุณสมบัติการระบายความร้อน ซึ่งแบ่งออกได้ 
3 ประเภท ดังรูปที่ 3.22 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   3.1) หัวเทียนร้อน (Hot spark plug) คือ หัวเทียนที่มีกระเบื้องแกนกลางยาว 
ความร้อนจึงสะสมได้มากใช้กับเครื่องยนต์ที่ท างานความเร็วต่ าหรือระยะเวลาในการท างานช่วงสั้นๆ 
ความร้อนจึงถึงอุณหภูมิท างานเร็ว 
   3.2) หัวเทียนมาตรฐาน (Medium spark plug) คือ หัวเทียนที่มีกระเบื้อง
แกนกลางยาวปานกลาง ใช้กับเครื่องยนต์ที่ท างานด้วยความเร็วปานกลาง หรือวิ่งในระยะทางใช้งาน
ทั่วๆ ไป 
   3.3) หัวเทียนเย็น (Cold spark plug) คือ หัวเทียนที่มีกระเบื้องแกนกลางสั้น
ระบายความร้อนได้ดี ใช้กับเครื่องยนต์ที่ท างานด้วยความเร็วสูงหรือวิ่งในระยะทางไกลๆ 

ฉนวนหุ้มแกนกลาง 

ช่องว่างระหว่างปลายล่างฉนวน
กับเปลือกโลหะ 

แหวนกันการรั่วด้านใน 

ปลอกหรือเปลือกหัวเทียน 

แหวนลูกฟูกข้ัวต่อสายไฟ 

เครื่องกั้นการรั่วของกระแสไฟฟ้า 

ขั้วหัวเทียน 

ฉนวนส่วนบน 

ส่วนโปร่งอันเกดิจากการอดัโค้งปดิหน้า 

ซิลพิเศษ 

ปะเก็น 

เกลียว 

ขั้วแกนกลาง 

เขี้ยวดิน 
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รูปที่ 3.22 ลักษณะของหัวเทียนร้อนและเย็น 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
  4) โค้ดของหัวเทียน 
   โค้ดหัวเทียนจะเป็นตัวอักษรและตัวเลขบอกลักษณะต่างๆ ของหัวเทียน เช่น 
ขนาดของเกลียวชนิดของหัวเทียน ความยาวของเกลียวเป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริษัทผู้ผลิต 
   เช่น โค้ดหัวเทียน (ยี่ห้อNGK)  B  P  6  E  S  11  

     1  2   3  4  5   6 
 โค้ดตัวที่ 1 หมายถึง ความโตของเกลียวหัวเทียน (ในที่นี้คือตัว B) 

 โค้ดตัวที่ 2 หมายถึง ลักษณะการยื่นออกมาของแกนหัวเทียน (ในที่นี้คือตัว P) 
 โค้ดตัวที่ 3 หมายถึง ตัวเลขที่บอกว่าเป็นหัวเทียนร้อนหรือเย็น (ในที่นี้คือเลข 6) 
 โค้ดตัวที่ 4 หมายถึง ขนาดความยาวของเกลียวหัวเทียน (ในที่นี้คือตัว E) 
 โค้ดตัวที่ 5 หมายถึง ลักษณะโครงสร้างพิเศษของหัวเทียน (ในที่นี้คือตัว S) 
 โค้ดตัวที่ 6 หมายถึง ระยะเขี้ยวหัวเทียน (ในที่นี้คือเลข 11) 
 

 

ร้อน ปานกลาง เย็น 
พื้นผิวดูดซับความร้อน 
ส่วนน าความร้อน 
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รูปที่ 3.23 โค้ดของหัวเทียน 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 5) การเลือกใช้หัวเทียน 
 5.1 ใช้ขนาดความยาวเกลียวหัวเทียนให้ถูกต้องกับฝาสูบ 
 5.2 เลือกใช้เบอร์หัวเทียนให้ถูกต้องกับสภาพการใช้งาน 
 5.3 ใช้ขนาดการยื่นของแกนหัวเทียนให้ถูกต้องตามที่คู่มือก าหนด 
 5.4 ใช้หัวเทียนที่ได้มาตรฐาน 
 6) การวิเคราะห์สภาพหัวเทียนจากการใช้งาน 
  รูปที่ 3.24 แสดงลักษณะสภาพของหัวเทียนที่เกิดจากการใช้งานในสภาวะต่างๆ ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 
 6.1 หัวเทียนมีสภาพแห้ง มีสีน้ าตาลอ่อนๆ แสดงว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์

สมบูรณ์เป็นปกต ิ
 6.2 หัวเทียนมีสภาพสีด าแห้ง สามารถเช็ดออกได้ง่าย แสดงว่าอัตราส่วนผสมของ

ไอดีหนาเกินไป ให้ท าการปรับแต่งส่วนผสมของไอดีให้ถูกต้อง 
 6.3 หัวเทียนมีสภาพคราบน้ ามันเครื่องติดเปียก แสดงว่าลูกสูบ กระบอกสูบหรือ

แหวนลูกสูบสึกหรอ ให้ท าการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ 
 6.4 หัวเทียนมีสภาพไหม้และกร่อน แสดงว่าอาจใช้หัวเทียนไม่เหมาะสม ให้เปลี่ยน

ใช้หัวเทียนเบอร์เย็นลง 
 6.5 หัวเทียนมีสภาพสีขาวหรือสีเหลืองจับ แสดงว่าตั้งไฟอ่อนเกินไป หรือใช้หัว

เทียนเบอร์เย็นเกินไป ให้ตั้งไฟหรือเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ 
 
 
 

B = ความโตของเกลียวหัวเทียน 14 mm 

P = ลักษณะการยื่นออกมาของแกนหัวเทียน  
R = ชนิดของตัวต้านทาน 

6 = ช่วงความร้อน 

EF = ขนาดความยาวของเกลียวหวัเทียน 19 mm 

S = แกนกลางเป็นโลหะทองแดง 

15 = ระยะเขี้ยวหัวเทียน 15 mm 

ฐานเรียว, ไม่มีปะเก็น 
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รูปที่ 3.24 สภาพของหัวเทียนที่เกิดจากการใช้งาน 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
3.3 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic ignition system) 
      3.3.1 คุณลักษณะของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีองค์ประกอบหลักเหมือนกับระบบจุดระเบิดแบบ
ธรรมดา แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งจะใช้รีลักเตอร์ (Reluctor) และเซนเซอร์ (Sensor) เป็นชุดควบคุม
การจุดระเบิดในส่วนประกอบของจานจ่าย แทนการใช้ชุดหน้าทองขาว และคอนเดนเซอร์ 
 3.3.2 ข้อดีของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เขม่าสีเทาขาวเกาะอยู่ เกิดจากการใช้งาน
ปกติ เครื่องยนต์อยู่ในสภาพดี ระดับอุณหภูมิ
ความร้อนภายในเครื่องยนต์ถูกต้อง 

เขม่าสีน้ าตาลอ่อนเกาะอยู่มาก เกิดจากมี
ปริมาณน้ ามันหล่อลื่นในห้องเผาไหม้มาก
เกินไป หรือใช้น้ ามันหล่อลื่นคุณภาพต่ า 

เขม่าสีด าเกาะอยู่ เกิดจากส่วนผสมระหว่าง
เช้ือเพลิงกับอากาศหนา หรือเกิดจากระบบ
จุดระเบิดมีปัญหา 

เขม่าสีขาวเกาะที่แกนกลาง เกิดจากความ
ร้อนสูงเกินไป เนื่องจากเกิดการจุดระเบิดโดย
อัตโนมัติ 

หัวเทียนเปียก เหนียว มีคราบน้ ามันหล่อลื่น 
เกิดจากลูกสูบช ารุด แหวนหลวม หรือวาล์ว
สึกหรอ หรือระบบจุดระเบิดมีปัญหา 

เขี้ยวหัวเทียนสึกหรอ เกิดจากการเผาไหม้
อย่างรุนแรงของส่วนผสมที่ใช้เติมในน้ ามัน
เช้ือเพลิงและน้ ามันเครื่อง  
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 เนื่องจากก าลังไฟแรงสูงระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาขึ้นอยู่กับการสึกหรอของหน้า
ทองขาวซึ่งเป็นตัวตัดวงจรของขดลวดไฟแรงต่ าของคอยล์จุดระเบิด อายุการใช้งานของหน้าทองขาว
ไม่เกิน 5,000 กม. ต้องเปลี่ยนใหม่ มิฉะนั้นระบบจุดระเบิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์ รถยนต์รุ่นใหม่พัฒนาให้มีสมรรถนะสูง ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงและต้องการอัตราสูง 
ระบบจุดระเบิดธรรมดาที่ใช้หน้าทองขาว จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเครื่องยนต์ที่
รอบๆสูงได้ เพาะปัญหากลไกของหน้าทองขาว ที่ไม่สามารถจ่ายไฟแรงสูงได้เพียงพอที่ความเร็วรอบ
สูง วิศวกรยานยนต์จึงได้พัฒนาระบบจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไฟแรงสูงสามารถสนองตอบได้
ทุกสภาวะความเร็วรอบ ทั้งก าลังแรงไฟแรงสูงและจุดระเบิดได้แม่นย าทุกสภาวะ 
 3.3.3 คุณลักษณะของทรานซิสเตอร์ 
 ทรานซิสเตอร์ (Transistors) หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถเป็นทั้งตัวน าและฉนวนได้ในตัว
เดียวกัน และเป็นอุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวน า (Semiconductor) ชนิดหนึ่ง และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การควบคุมกระแสไฟฟ้าด้วยกระแสไฟฟ้า 
 ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า 
(ทั้งอนุญาตให้ไหลผ่าน และกั้นไม่ให้ไหลผ่าน) คล้ายกับไดโอด (เป็นตัวขยายกระแสไฟฟ้า) แต่
ทรานซิสเตอร์สามารถท างานได้มากกว่า นอกจากจะควบคุมทิศทางการไหลแล้ว ยังสามารถควบคุม
ปริมาณกระแสไฟฟ้าได้ด้วย (เป็นสวิทช์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า) 
 3.3.4 ประเภทของทรานซิสเตอร์ 
 ทรานซิสเตอร์แบบพ้ืนฐาน จะมีสารกึ่งตัวน าวางเรียงกัน 3 ชั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ แบบ NPN และ แบบ PNP 

1) แบบ NPN สารกึ่งตัวน าของทรานซิสเตอร์ประเภทนี้ ประกอบด้วย สารชนิด N 
2 ตัว และชนิด P 1 ตัว วางตัวสลับกัน หรือเรียกว่า Negative-Positve-Negative ดังรูปที่ 3.25 

 2) แบบ PNP สารกึ่งตัวน าของทรานซิสเตอร์ประเภทนี้ ประกอบด้วย สารชนิด P 
2 ตัว และชนิด N 1 ตัว วางตัวสลับกัน หรือเรียกว่า Positve-Negative-Positve ดังรูปที่ 3.26 
 การเรียงตัวต่างกันของสารกึ่งตัวน า ส่งผลให้ทรานซิสเตอร์ทั้ง 2 ชนิด มีหลักการท างานที่
ต่างกันไป ทรานซิสเตอร์แบบพื้นฐานจะมีขา 3 ขา ประกอบด้วย 

 1) ขา C หรือ Collector  
 2) ขา E หรือ Emitter 
 3) ขา B หรือ Base (ขาควบคุม) 
 ทรานซิสเตอร์แต่ละรุ่นจะมีต าแหน่งของขาแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นการใช้งานในแต่ละ
ครั้ง จ าเป็นต้องดู คู่มือ (Datasheet) ของแต่ละรุ่นประกอบ 
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รูปที่ 3.25 ทรานซิสเตอร์แบบ NPN 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.26 ทรานซิสเตอร์แบบ PNP 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
 3.3.5 หลักการท างานของทรานซิสเตอร์ 
  รูปที่ 3.27 (ก) และ (ข) แสดงไดอะแกรมการท างานของทรานซิสเตอร์ แบบ NPN และ
การท างานของทรานซิสเตอร์ แบบ PNP ตามล าดับ รายละเอียดมีดังนี้ 
  1) ทรานซิสเตอร์แบบ NPN เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ านวนเล็กน้อยไหลจากขั้ว Base (B) ไป
ยังขั้ว Emitter (E) ได้ จะท าให้กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ไหลจากขั้ว Collector (C) ไปขั้วอิมิตเตอร์ (E) 
ได้ (แบบ NPN ขา E จะท าหน้าที่เป็นกราวด์) 
  2) ทรานซิสเตอร์แบบ PNP เมื่อมีกระแสไฟฟ้าจ านวนเล็กน้อยผ่านจากขั้ว Emitter (E) 
ไปยังขั้ว Base (B) ได้ จะท าให้กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ไหลจากขั้ว Emitter (E) ไปยังขั้ว Collector (C) 
ได้ (แบบ PNP ขา C จะท าหน้าที่เป็นกราวด์) 

N 

N 

P B B 

C 

C 

E 

E 

P 

P 

N 

E 

E 

C 

C 

B B 
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รูปที่ 3.27 (ก) การท างานของทรานซิสเตอร์ แบบ NPN (ข) การท างานของทรานซิสเตอร์ แบบ PNP 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 

 3.3.6 ระบบจุดระเบิดแบบก่ึงอิเล็กทรอนิกส์ 
  ในวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดา หน้าทองขาวจะท าหน้าที ่ตัด-ต่อทางไฟที่เลี้ยงขดลวดปฐม
ภูมิของคอยล์จุดระเบิด ในขณะที่ทองขาวตัด-ต่อจะเกิดประกายไฟกระโดดข้ามที่หน้าทองขาวท าให้
หน้าทองขาวสกปรกเกิดความต้านทานขึ้น เป็นผลให้ขดลวดปฐมภูมิมีกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงไม่เต็มที่
ความเข้มของสนามแม่เหล็กเกิดข้ึนน้อย ท าให้เกิดไฟแรงสูงไม่มากพอที่จะกระโดดข้ามที่เขี้ยวหัวเทียน 
เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงใช้คอยล์จุดระเบิดแบบมีทรานซิสเตอร์เข้ามาช่วย แต่ยังคงใช้จาน
จ่ายแบบเดิม (แบบมีหน้าทองขาว) โดยให้หน้าทองขาวมีหน้าที่เพียงตัด-ต่อทางไฟของกระแสไฟฟ้า
จ านวนน้อยที่ไปเลี้ยงชุดทรานซิสเตอร์เท่านั้น ในการใช้คอยล์จุดระบิดแบบมีทรานซิสเตอร์มาใช้แทน
คอยล์จุดระเบิดตัวเดิมจะต้องถอดคอนเดนเซอร์ที่ตัวจานจ่ายออก เพราะไม่เช่นนั้นระบบจุดระเบิดจะ
ไม่สามารถท างานได้ วงจรจุดระเบิดแบบก่ึงอิเล็กทรอนิกส์ จะแสดงไว้ดังรูปที่ 3.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.28 วงจรจุดระเบิดแบบก่ึงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ท่ีมา : www.auto2drive.com/ทรานซิสเตอร์/) 
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 3.3.7 การท างานของวงจรจุดระเบิดแบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ 
  จากรูปที ่3.29 เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ 
   ขณะที่หน้าทองขาวต่อกันกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะผ่านสวิตช์กุญแจเข้า
ขั้วบวกของคอยล์จุดระเบิด ผ่านเข้าขดลวดปฐมภูมิออกข้ัวลบของคอยล์จุดระเบิดไปรออยู่ที่ขั้ว C ของ 
Tr2 กระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งจะไหลผ่านขั้ว E ผ่านไปขั้ว B ของ Tr1 ผ่านความต้านทานไปลงกราวด์ที่
หน้าทองขาวได้ จึงท าให้กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่ผ่านขั้ว E ไหลผ่านขั้ว C ของ Tr1 ได้ กระแสไฟฟ้าที่
ผ่านมาจากขั้ว C ของ Tr1 จะผ่านความต้านทาน ท าให้มีกระแสไฟฟ้าจ านวนน้อยไหลไปที่ขั้ว B ของ 
Tr2 ผ่านออกขั้ว E ลงกราวด์ได้เป็นผลท าให้กระแสไฟฟ้าที่เลี้ยงขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด
สามารถไหลผ่านขั้ว C ออกขั้ว E ของ Tr2 ลงกราวด์ครบวงจรได้ ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ขดลวด
ปฐมภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.29 วงจรจุดระเบิดแบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ขณะหน้าทองขาวต่อ  
(ท่ีมา : www.auto2drive.com/ทรานซิสเตอร์/) 

 
  จากรูปที ่3.30 เมื่อหน้าทองขาวแยก 
   เมื่อเครื่องยนต์หมุนต่อไปจนหน้าทองขาวเริ่มแยก ท าให้ Tr1 หยุดท างานเมื่อไม่มี
กระแสไฟฟ้าผ่านมาที่ขั้ว B ของ Tr2 ท าให้ Tr2 หยุดการท างาน กระแสไฟฟ้าที่เลี้ยงขดลวดปฐมภูมิ
ของคอยล์จุดระเบิดถูกตัดการไหล สนามแม่เหล็กท่ีขดลวดปฐมภูมิเกิดการยุบตัวตัดกับขดลวดทุติยภูมิ
เหนี่ยวน าให้เกิดไฟแรงสูงที่ขดลวดทุติยภูมิส่งไปที่หัวเทียน 

 
 
 
 

ไปจานจ่าย 

หน้าทองขาว 

ตัวช่วยจุดระเบิด 

คอยลจ์ุดระเบิด 
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รูปที่ 3.30 วงจรจุดระเบิดแบบก่ึงอิเล็กทรอนิกส์ขณะหน้าทองขาวแยก 
(ท่ีมา : www.auto2drive.com/ทรานซิสเตอร์/) 

 
 3.3.8 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย 
  ในวงจรจุดระเบิดที่ใช้จานจ่ายแบบหน้าทองขาว ยังมีข้อเสีย คือจะต้องคอยดูแลและ
บ ารุงรักษาหน้าทองขาวเป็นระยะๆ เพราะหน้าทองขาวจะเกิดคราบออกไซด์ที่หน้าสัมผัสเมื่อใช้งานไป
ระยะเวลาหนึ่ง ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่สะดวก เพ่ือขจัดปัญหานี้ จึงพัฒนามาใช้ระบบจุดระเบิด
แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทรานซิสเตอร์ ซึ่งในระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้จานจ่ายจะ
ประกอบด้วย เครื่องก าเนิดสัญญาณที่อยู่ ในจานจ่ายแทนชุดหน้าทองขาว ท าหน้าที่ก าเนิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งให้ชุดทรานซิสเตอร์ที่อยู่ที่คอยล์จุดระเบิดเพ่ือตัด-ต่อวงจรไฟฟ้าที่เลี้ยงขดลวดปฐม
ภูม ิ 
  คุณสมบัติที่ส าคัญของระบบจุดระเบิดแบบนี้ มีดังนี้  
   1) ไม่มีกลไกส่วนที่สึกหรอ จึงลดการบ ารุงรักษา 
   2) ก าลังไฟแรงสูง ดีทั้งความเร็วสตาร์ทและรอบสูง 
 3) เปลืองกระแสไฟแรงต่ า 

 4) ราคาแพง ซ่อมไม่ได้  
ส่วนประกอบหลักและวงจรการท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย จะ

แสดงไว้ในรูปที่ 3.31 และ 3.32 ตามล าดับ 
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รูปที่ 3.31 ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.32 วงจรระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย 

(ท่ีมา : www.auto2drive.com/ทรานซิสเตอร์/) 
 
 3.3.9 เครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด (Ignition signal generator) 
  เครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด ท าหน้าที่เป็นสวิตช์ให้แก่ทรานซิสเตอร์ในตัวช่วยจุด
ระเบิด เพ่ือตัดการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปเลี้ยงขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิดตามจังหวะ
จุดระเบิดที่ถูกต้องเครื่องก าเนิดสัญญาณนี้เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เครื่องก าเนิด
สัญญาณประกอบด้วยแม่เหล็กถาวร (Magnet) ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวน าขดลวดสัญญาณเป็นตัวท าให้เกิด

แบตเตอรี ่
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สัญญาณไฟกระแสสลับในขดลวดสัญญาณ ส่วนโรเตอร์สัญญาณ (Signal rotor) เป็นตัวต่อเชื่อมให้
เกิดไฟกระแสสลับขึ้นในขดลวดสัญญาณตามจังหวะการจุดระเบิดโรเตอร์สัญญาณมีฟันอยู่หลายซี่ตาม
จ านวนสูบเครื่องยนต์ เช่น 4 ซี่ ส าหรับเครื่องยนต์ 4 สูบ และ 6 ซี่ ส าหรับเครื่องยนต์ 6 สูบ ดังรูปที่ 
3.33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 3.33 โครงสร้างของเครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด 

(ท่ีมา : www.auto2drive.com/ทรานซิสเตอร์/) 
 

  การท างานของเครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด 
   เส้นแรงแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรจะไหลผ่านซี่ฟันของโรเตอร์ ผ่านขดลวดก าเนิด
สัญญาณเมื่อระยะห่างระหว่างซี่โรเตอร์กับแกนของขดลวดสัญญาณเปลี่ยนแปลง จะท าให้ความ
หนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดก าเนิดสัญญาณเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงความ
หนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นในขดลวดก าเนิดสัญญาณ 
   รูปที่ 3.34 (ก) ระยะห่างฟันของโรเตอร์กับขดลวดสัญญาณจะมากท าให้ ณ 
ต าแหน่งนี้ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดสัญญาณมีน้อย ดังนั้นจึงยังไม่เกิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดสัญญาณ (แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดสัญญาณเป็น 0 (ศูนย์)) 
   รูปที่ 3.34 (ข) เมื่อโรเตอร์หมุนจากต าแหน่ง (ก) ไปต าแหน่ง (ข) ในช่วงนี้จะมี
อัตราการเพ่ิมของเส้นแรงแม่เหล็กสูงและเร็วมาก การเพ่ิมขึ้นของเส้นแรงแม่เหล็กในอัตราที่รวดเร็วนี้
จะท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดสัญญาณสูงสุด 
   รูปที่ 3.34 (ค) เมื่อโรเตอร์หมุนจากต าแหน่ง (ข) ไปต าแหน่ง (ค) อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของเส้นแรงแม่เหล็กจะต่ า ท าให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ขดลวดสัญญาณตกลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมี

แม่เหล็กถาวร 
โรเตอร์ก าหนดสัญญาณ 

ระยะห่าง 

แรงเคลื่อนไฟ AC 

ขดลวดก าเนิดสญัญาณ 

แขนรับแม่เหล็กถาวร 
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ค่าเป็น 0 (ศูนย์) ณ ต าแหน่ง (ค) ถึงแม้ว่าต าแหน่ง (ค) จะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากที่สุดก็
ตาม 
   รูปที่ 3.34 (ง) เมื่อโรเตอร์หมุนจากต าแหน่ง (ค) ไปต าแหน่ง (ง) ในช่วงนี้จะมีอัตรา
การลดของเส้นแรงแม่เหล็กสูงและเร็วมาก การลดลงของเส้นแรงแม่เหล็กในอัตราที่รวดเร็วนี้ท าให้เกิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดสัญญาณสูงสุดด้วย แต่ทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกลับทิศทางกับ
ต าแหน่ง (ข) เกิดจึงเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าสลับขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.34 การท างานของโรเตอร์ที่สัมพันธ์กับขดลวดก าเนิดสัญญาณ 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
 
 
 

(ก) เส้นแรงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงน้อย (0) (ข) เส้นแรงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลง (สูง) 

(ค) เส้นแรงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงน้อย (0) (ง) เส้นแรงแม่เหล็กเปลีย่นแปลง (สูง) 

แม่เหล็ก 
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 3.3.10 ตัวช่วยจุดระเบิด (Igniter) 
  ตัวช่วยจุดระเบิด (Igniter) ประกอบด้วย ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ซึ่งคอยตรวจจับ
การก าเนิดแรงดันไฟจากตัวก าเนิดสัญญาณ ตัวขยายสัญญาณแรงดันไฟและ (Pulse amplifier) และ
ทรานซิสเตอร์ก าลัง (Power transistor) ดังรูปที่ 3.35 ตัวช่วยจุดระเบิด ท าหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟแรง
ต่ าของคอยล์จุดระเบิดอย่างแม่นย าตามสัญญาณจากวงจรขยายสัญญาณตัวควบคุมมุมดเวล (Dwell 
angle control) ท าหน้าที่ปรับสัญญาณไฟแรงต่ าให้ถูกต้อง ตามความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่เพ่ิมขึ้น ตัว
ช่วยจุดระเบิดบางแบบมีวงจรจ ากัดกระแสไฟส าหรับควบคุมกระแสไฟแรงต่ าสุดอยู่ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3.35 วงจรภายในตัวชว่ยจุดระเบิด 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
 3.3.11 หลักการท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย 
  1) ขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่หมุน 
   เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จุด P จะถูกรักษาไว้ให้ต่ ากว่า
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว B ของทรานซิสเตอร์ที่ทรานซิสเตอร์ต้องการในการท างาน ซึ่งท าให้
ทรานซิสเตอร์ไม่ท างานโดยการต่อ R1 และ R2 ไว้ในวงจร จึงเป็นผลให้ทรานซิสเตอร์ไม่ท างานขณะที่
เครื่องยนต์ยังไม่หมุน ดังนั้นจึงไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรปฐมภูมิ ดังวงจรในรูปที่ 3.36 
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รูปที่ 3.36 การท างานของชุดจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่ายในขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่หมุน 

(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 
 

 2) เมื่อเครื่องยนต์ติด 
  จากรูปที่ 3.37 เมื่อเครื่องยนต์หมุน โรเตอร์ก าหนดสัญญาณของจานจ่ายจะหมุน
ผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นในขดลวดก าเนิดสัญญาณ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลออกทางจุด Q ผ่านขั้ว B 
ออกขั้ว E ของทรานซิสเตอร์ลงกราวด์ได้ เป็นผลท าให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของ
คอยล์จุดระเบิดไหลผ่านขั้ว C ไปขั้ว E และลงกราวด์ครบวงจร ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ
ขดลวดปฐมภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.37 ทรานซิสเตอร์ท างานเมื่อผลิตกระแสไฟฟ้าออกทางจุด Q 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

0,6 V หรือน้อยกว่า 
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  จากรูปที่ 3.38 เมื่อเครื่องยนต์หมุนต่อไปจนโรเตอร์ก าเนิดสัญญาณของจานจ่าย
หมุนผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าสลับกลับครั้งแรก ท าให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ Q มีศักย์เป็นลบจึงไม่มี
กระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงที่ข้ัว B ของทรานซิสเตอร์ท าให้ทรานซิสเตอร์หยุดท างาน เป็นผลให้กระแสไฟฟ้า
ที่ไหลในขดลวดปฐมภูมิถูกตัดวงจร สนามแม่เหล็กที่ขดลวดปฐมภูมิเกิดการยุบตัวตัดกับขดลวดทุติย
ภูมิเหนี่ยวน าให้เกิดไฟแรงสูงที่ขดลวดทุติยภูมิส่งไปที่หัวเทียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.38 ทรานซิสเตอร์หยุดท างานเม่ือจุด Q มีศักย์เป็นลบ 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
 3.3.12 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวช่วยจุดระเบิดอยู่รวมในจานจ่าย 
  ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวช่วยจุดระเบิดอยู่รวมในจานจ่าย  หรือเรียกว่า 
ระบบจุดระเบิดแบบรวมชุด เป็นอุปกรณ์จุดระเบิด และคอยล์จุดระเบิดรวมเข้าด้วยกันในชุดจานจ่าย
เดียวกัน 
  ข้อดีของระบบจุดระเบิดแบบรวมชุด มีดังนี้ 
   1) มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบา  
   2) ไม่มีปัญหาจากหัวต่อสายไฟแตกหักหรือขาดวงจร จึงมีความทนทาน  

 3) ป้องกันน้ าและความชื้นได้ดี  
 4) ไม่เสียง่ายเนื่องจากรวมกันเป็นชุดและมีการป้องกันการกระแทกอย่างดี 

 ชิ้นส่วนระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวช่วยจุดระเบิดอยู่รวมในจานจ่าย จะแสดง
ไว้ในรูปที่ 3.39 
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รูปที่ 3.39 ชิ้นส่วนระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวช่วยจุดระเบิดอยู่รวมในจานจ่าย 
(ท่ีมา : อ าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล, 2539) 

 
 3.3.13 วงจรระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวช่วยจุดระเบิดอยู่รวมในจานจ่าย 
  ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมชุดในจานจ่าย จานจ่ายไม่มีทองขาวและ
คอนเดนเซอร์ แต่ใช้ตัวก าเนิดสัญญาณ (ขดลวดสัญญาณและโรเตอร์สัญญาณ) ผลิตกระแสไฟสลับ
ตามจังหวะการจุดระเบิด ในระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ ประกอบด้วย ตัวก าเนิด
สัญญาณ ตัวช่วยจุดระเบิด และคอยล์จุดระเบิดรวมชุดในจานจ่าย ( IIA = Integrated Ignition 
Assembly) ดังรูปที่ 3.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.40 วงจรจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวช่วยจุดระเบิดอยู่รวมในจานจ่าย 

(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 
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 3.3.14 ระบบจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์แบบไมใ่ช้จานจ่าย 
  ระบบจุดระเบิดแบบไม่ใช้จานจ่าย (Distributor Less Ignition=DLI) หรือเรียกว่า ระบบ
จุดระเบิดโดยตรง (Direct Ignition System เรียกว่า DIS) เป็นระบบจุดระเบิดที่ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ หรือกล่อง ECU จ่ายไฟแรงสูงจากคอยล์จุดระเบิดไปยังหัวเทียนสูบต่างๆ โดยตรง โดย
ไม่ต้องใช้จานจ่าย ระบบจุดระเบิดแบบนี้มีคอยล์จุดระเบิดประจ าสูบๆ ละ 1 ตัว หรือ 2 สูบต่อ 1 ตัว 
เช่น เครื่องยนต์ 4  สูบ ใช้คอยล์ 2 ตัว จุดระเบิดตัวละ 2 สูบพร้อมกับ ควบคุมการท างานด้วยช่วยตัว
จุดระเบิด (Igniter) หรือเรียกว่าเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ (Power transister) โครงสร้างของระบบจุด
ระเบิดแบบนี้จะแสดงไว้ในรูปที่ 4.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.41 โครงสร้างชุดจุดระเบิดแบบไม่ใช้จานจ่าย 
(ท่ีมา : อ าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล, 2539) 

 
 อุปกรณ์หลักที่ส าคัญในระบบจุดระเบิดแบบไม่ใช้จานจ่าย ประกอบด้วย 
  1) หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic control unit, ECU) 
    กล่อง ECU คือ ตัวประมวลข้อมูลเพ่ือจังหวะการจุดระเบิดที่ดีที่สุด ภายใต้
สภาวะการท างานทุกรูปแบบ โดยใช้ข้อมูลจากตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ซึ่งควบคุมการท างาน
หลายอย่างของเครื่องยนต์ เช่น จ านวนรอบต่อนาที ปริมาณอากาศไอดีที่ไหลเข้าเครื่องยนต์ อุณหภูมิ 
เป็นต้น กล่อง ECU จะควบคุมการจุดระเบิดให้เที่ยงตรงทุกสภาวะการท างาน 
    กล่อง ECU จะควบคุมสภาพการท างานของเครื่องยนต์ โดยรับสัญญาณ
จากแต่ละเซนเซอร์ ประมวลผลจังหวะการจุดระเบิดและส่งสัญญาณจุดระเบิดไปยังตัวช่วยจุดระเบิด 
  2) ตัวช่วยจุดระเบิด 
    ตัวช่วยจุดระเบิดจะส่งสัญญาณการจุดระเบิด(สัญญาณ IGT) ซึ่งมาจาก 
กล่อง ECUและท าให้เกิดไฟจุดระเบิดที่หัวเทียน 

คอยล์จุดระเบิด 

คอมพิวเตอร ์
ชุดช่วย 

จุดระเบิด 

ตัวตรวจจับต าแหน่งลูกเบี้ยว 
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 รูปที่ 3.42 แสดงส่วนประกอบของวงจรจุดระเบิดแบบไม่ใช้จานจ่ายส าหรับเครื่องยนต์โต
โยต้า 6 สูบ ใช้คอยล์ 3 ตัว ประกอบด้วย ตัวตรวจจับสัญญาณ หรือเซนเซอร์ (Sensor) หน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ตัวช่วยจุดระเบิด (Igniter) หรือเรียกว่าเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ (Power 
transister) คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) หัวเทียนจุดระเบิด (Spark plugs) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.42 ส่วนประกอบของวงจรจุดระเบิดแบบไมใ่ช้จานจ่ายส าหรับเครื่องยนต์โตโยต้า 6 สูบ ใช้

คอยล์ 3 ตัว 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
3.4 บทสรุป 
 ระบบจุดระเบิด (Ignition system) มีหน้าที่ จ่ายประกายไฟเพ่ือจุดระเบิดไอดีภายในกระบอก
สูบตามจังหวะการจุดระเบิดท่ีเหมาะสมของเครื่องยนต์ ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนส่วนผสมของเชื้อเพลิง
กับอากาศ (ไอดี) ที่ถูกอัดตัวในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จะเกิดการลุกไหม้ได้ ต้องอาศัย ระบบจุด
ระเบิดซึ่งท าให้เกิดประกายไฟแรงสูงกระโดดข้ามที่เข้ียวหัวเทียนในกระบอกสูบตามจังหวะที่เหมาะสม 
ประกายไฟแรงสูงที่เกิดข้ึนจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงประมาณ 20,000 – 25,000 โวลต์ 
 ระบบจุดระเบิดรถยนต์โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระบบจุดระเบิดแบบ
ธรรมดา (Conventional ignition system) และระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
ignition system) 
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 ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา (Conventional ignition system) เป็นระบบจุดระเบิดที่ใช้จาน
จ่ายแบบหน้าทองขาว และใช้คอยล์จุดระเบิดแบบธรรมดา ซึ่งอาจใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานหลัก
ในการจ่ายไฟแรงสูง เพ่ือจุดประกายไฟส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศในห้องเผาไหม้ 
 ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ แบตเตอรี่ (Battery) สวิตช์
จุดระเบิด (Ignition switch) คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) หน้าทองขาว (Contact) คอนเคนเซอร์ 
(Condenser) จานจ่าย (Distributer) และหัวเทียน (Spark plugs) ในวงจรของระบบจุดระเบิดแบบ
ธรรมดา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วงจรย่อย คือ วงจรไฟแรงต่ า (Low-tension circuit) และวงจร
ไฟแรงสูง (High-tension circuit) 
  คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า คือเพ่ิมแรงเคลื่อนไฟฟ้า
จาก 12 โวลต์ เป็น 20,000 – 25,000 โวลต์ เพ่ือให้สามารถกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนได้ คอยล์จุด
ระเบิดจะมีลักษณะ ภายในคอยล์จุดระเบิดจะประกอบด้วย ขดลวดปฐมภูมิพันรอบแกนเหล็กอ่อน
ด้วยลวดทองแดงขนาดใหญ่โดยพัน 150 ถึง 300 รอบ ทับขดลวดทุติยภูมิซึ่งเป็นลวดทองแดงขนาด
เล็กพันรอบแกนเหล็กอ่อนเดียวกันประมาณ 20,000 รอบ และเพ่ือป้องกันการลัดวงจรระหว่าง
ขดลวดทั้งสองขดจึงมีกระดาษบางๆ คั่นอยู่และบรรจุน้ ามันอยู่ภายในเพ่ือช่วยระบายความร้อน ปลาย
ด้านหนึ่งของขดลวดปฐมภูมิจะต่ออยู่กับขั้วบวก (+) และปลายอีกด้านจะต่อเข้ากับขั้วลบ ( -) ของ
คอยล์จุดระเบิด ส าหรับขดลวดทุติยภูมิจะต่อปลายด้านหนึ่งเข้ากับขั้วบวก (+) ของคอยล์จุดระเบิด
ส่วนปลายอีกด้านจะต่ออยู่กับขั้วไฟแรงสูงตรงกลางคอยล์จุดระเบิดที่ใช้ส าหรับต่อสายไฟแรงสูงไปฝา
ครอบจานจ่าย 
 จานจ่าย (Distributor) จะติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์ ท าหน้าที่ ให้หน้าทองขาวเป็นสวิตช์ปิด-เปิด
วงจรไฟแรงต่ าตามจังหวะการหมุนของลูกเบี้ยวจานจ่าย จานจ่าย ประกอบด้วย ฝาครอบจานจ่าย โร
เตอร์ ชุดหน้าทองขาว และคอนเดนเซอร์ 
 ชุดหน้าทองขาว (Breaker section) ท าหน้าที่ตัด-ต่อวงจรไฟปฐมภูมิ ชุดหน้าทองขาวจะ
ประกอบด้วยหน้าทองขาว (Contact) ที่อยู่กับที่ซึ่งจะต่อลงกราวด์ (สายดิน) และหน้าทองขาวตัวที่
เคลื่อนที่ซึ่งที่จุดหมุนของส่วนนี้จะมีฉนวนป้องกันการลงกราวด์ หน้าทองขาวตัวที่เคลื่อนที่นี้จะต่อรับ
กระแสไฟฟ้าจากขดลวดปฐมภูมิและจะมีไฟเบอร์ท าหน้าที่ถ่ายทอดก าลังจากลูกเบี้ยวจานจ่ายเพ่ือท า
หน้าที่ ปิด-เปิดหน้าทองขาว สปริงแผ่นของหน้าทองขาวจะท าหน้าที่ปิดหน้าทองขาวให้สนิท 
 มุมดเวล (Dwell angle) คือ มุมของลูกเบี้ยวจานจ่าย ตั้งแต่หน้าทองขาวเริ่มปิดจนถึงหน้า
ทองขาวเริ่มเปิด มุมดเวลของเครื่องยนต์ 4 สูบ ประมาณ 52 องศา มุมดเวลของเครื่องยนต์ 6 สูบ 
ประมาณ 41 องศา ค่ามุมดเวลน้อย แสดงว่า ระยะห่างของหน้าทองขาวห่างมากเกินไป ค่ามุมดเวล
มาก แสดงว่า ระยะห่างของหน้าทองขาวชิดเกินไป 
 คอนเดนเซอร์ (Condenser) ท าหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าในขณะที่หน้าทองขาวเปิด ซึ่งเกิดจากการ
เหนี่ยวน าตัวเองของขดลวดปฐมภูมิโดยมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 500 โวลต์ กระแสไฟฟ้านี้จะ
พยายามกระโดดข้ามหน้าทองขาวและเพ่ือให้เกิดประกายไฟที่หน้าทองขาวน้อยที่สุด จึงต่อ
คอนเดนเซอร์ขนานไว้ในวงจรเพ่ือให้กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไปสะสมไว้ในคอนเดนเซอร์ชั่วคราว
คอนเดนเซอร์ ท าจากตะกั่วแผ่นบางๆ ตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปวางซ้อนกันและถูกกั้นด้วยกระดาษไขม้วน
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บรรจุอยู่ในกล่องโลหะรูปทรงกระบอกและปิดผนึกป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้า ปกติคอนเดนเซอร์
จะติดตั้งอยู่ด้านนอกข้างจานจ่ายต่อขนานกับชุดหน้าทองขาว 
 โรเตอร์ หรือ หัวนกกระจอก (Rotor) ท าด้วยสารสังเคราะห์ที่สามารถทนความร้อนสูงและต้อง
เป็นฉนวนที่ดี ที่ตัวโรเตอร์จะมีสะพานไฟอยู่ตรงส่วนบนและยื่นออกไปนอกตัวโรเตอร์ โรเตอร์ ท า
หน้าที่หมุนจ่ายไฟแรงสูงที่รับมาจากคอยล์จุดระเบิดไปยังสายไฟแรงสูงที่ต่อไปหัวเทียน 
 ฝาครอบจานจ่าย (Distributor cap) ท าจากสารสังเคราะห์เช่นเดียวกับโรเตอร์ ที่ฝาครอบจาน
จ่ายจะมีรูตรงกึ่งกลาง ด้านในจะติดตั้งแท่งคาร์บอนโดยมีสปริงดันแท่งคาร์บอนไว้เพ่ือให้แท่งคาร์บอน
สัมผัสกับสะพานไฟที่ตัวโรเตอร์ตลอดเวลาและรอบๆ ฝาครอบจานจ่ายจะมีรูสายหัวเทียนจ านวน
เท่ากับกระบอกสูบซึ่งจะรับไฟแรงสูงจากโรเตอร์ ระยะห่างระหว่างสะพานไฟของโรเตอร์กับขั้วไฟของ
ฝาจานจ่ายจะประมาณ 0.8 มิลลิเมตร 
 หัวเทียน (Spark plugs) ท าหน้าที่ จุดประกายไฟให้ไอดีเกิดการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน หัวเทียนที่อยู่ในสภาพดีและการเลือกใช้หัวเทียนให้ถูกต้องกับสภาพการใช้งาน
จะเป็นผลท าให้เครื่องยนต์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 หัวเทียนสามารถแบ่งประเภทได้ตามคุณสมบัติการระบายความร้อน ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ประเภท 
ได้แก่ หัวเทียนร้อน (Hot spark plug) หัวเทียนมาตรฐาน (Medium spark plug) และหัวเทียนเย็น 
(Cold spark plug) 
 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีองค์ประกอบหลักเหมือนกับระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งจะใช้รีลักเตอร์ (Reluctor) และเซนเซอร์ (Sensor) เป็นชุดควบคุมการจุด
ระเบิดในส่วนประกอบของจานจ่าย แทนการใช้ชุดหน้าทองขาว และคอนเดนเซอร์ 
 เนื่องจากก าลังไฟแรงสูงระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาขึ้นอยู่กับการสึกหรอของหน้าทองขาวซึ่ง
เป็นตัวตัดวงจรของขดลวดไฟแรงต่ าของคอยล์จุดระเบิด อายุการใช้งานของหน้าทองขาวไม่เกิน 
5,000 กม. ต้องเปลี่ยนใหม่ มิฉะนั้นระบบจุดระเบิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 
รถยนต์รุ่นใหม่พัฒนาให้มีสมรรถนะสูง ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงและต้องการอัตราสูง ระบบจุด
ระเบิดธรรมดาที่ใช้หน้าทองขาว จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเครื่องยนต์ที่รอบๆสูงได้ 
เพาะปัญหากลไกของหน้าทองขาว ที่ไม่สามารถจ่ายไฟแรงสูงได้เพียงพอที่ความเร็วรอบสูง วิศวกร
ยานยนต์จึงได้พัฒนาระบบจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไฟแรงสูงสามารถสนองตอบได้ทุกสภาวะ
ความเร็วรอบ ทั้งก าลังแรงไฟแรงสูงและจุดระเบิดได้แม่นย าทุกสภาวะ 
 ทรานซิสเตอร์ (Transistors) หมายถึง อุปกรณ์ท่ีสามารถเป็นทั้งตัวน าและฉนวนได้ในตัวเดียวกัน 
และเป็นอุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวน า (Semiconductor) ชนิดหนึ่ง และเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ควบคุมกระแสไฟฟ้าด้วยกระแสไฟฟ้า 
 ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่ ในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า (ทั้ง
อนุญาตให้ไหลผ่าน และกั้นไม่ให้ไหลผ่าน) คล้ายกับไดโอด (เป็นตัวขยายกระแสไฟฟ้า) แต่
ทรานซิสเตอร์สามารถท างานได้มากกว่า นอกจากจะควบคุมทิศทางการไหลแล้ว ยังสามารถควบคุม
ปริมาณกระแสไฟฟ้าได้ด้วย (เป็นสวิทช์ที่ควบคุมด้วยไฟฟ้า) 
 ในวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดา หน้าทองขาวจะท าหน้าที่ ตัด-ต่อทางไฟที่เลี้ยงขดลวดปฐมภูมิ
ของคอยล์จุดระเบิด ในขณะที่ทองขาวตัด-ต่อจะเกิดประกายไฟกระโดดข้ามที่หน้าทองขาวท าให้หน้า
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ทองขาวสกปรกเกิดความต้านทานขึ้น เป็นผลให้ขดลวดปฐมภูมิมีกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงไม่เต็มที่ความ
เข้มของสนามแม่เหล็กเกิดข้ึนน้อย ท าให้เกิดไฟแรงสูงไม่มากพอที่จะกระโดดข้ามที่เขี้ยวหัวเทียน เพ่ือ
เป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงใช้คอยล์จุดระเบิดแบบมีทรานซิสเตอร์เข้ามาช่วย แต่ยังคงใช้จานจ่าย
แบบเดิม (แบบมีหน้าทองขาว) โดยให้หน้าทองขาวมีหน้าที่เพียงตัด -ต่อทางไฟของกระแสไฟฟ้า
จ านวนน้อยที่ไปเลี้ยงชุดทรานซิสเตอร์เท่านั้น ในการใช้คอยล์จุดระบิดแบบมีทรานซิสเตอร์มาใช้แทน
คอยล์จุดระเบิดตัวเดิมจะต้องถอดคอนเดนเซอร์ที่ตัวจานจ่ายออก เพราะไม่เช่นนั้นระบบจุดระเบิดจะ
ไม่สามารถท างานได้ 
 ในวงจรจุดระเบิดที่ใช้จานจ่ายแบบหน้าทองขาว ยังมีข้อเสีย คือจะต้องคอยดูแลและบ ารุงรักษา
หน้าทองขาวเป็นระยะๆ เพราะหน้าทองขาวจะเกิดคราบออกไซด์ที่หน้าสัมผัสเมื่อใช้งานไประยะเวลา
หนึ่ง ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่สะดวก เพ่ือขจัดปัญหานี้ จึงพัฒนามาใช้ระบบจุดระเบิดแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือทรานซิสเตอร์ ซึ่งในระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้จานจ่ายจะ
ประกอบด้วย เครื่องก าเนิดสัญญาณที่อยู่ ในจานจ่ายแทนชุดหน้าทองขาว ท าหน้าที่ก าเนิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งให้ชุดทรานซิสเตอร์ที่อยู่ที่คอยล์จุดระเบิดเพ่ือตัด-ต่อวงจรไฟฟ้าที่เลี้ยงขดลวดปฐม
ภูม ิ
 เครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด ท าหน้าที่เป็นสวิตช์ให้แก่ทรานซิสเตอร์ในตัวช่วยจุดระเบิด 
เพ่ือตัดการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปเลี้ยงขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิดตามจังหวะจุดระเบิด
ที่ถูกต้องเครื่องก าเนิดสัญญาณนี้เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เครื่องก าเนิดสัญญาณ
ประกอบด้วยแม่เหล็กถาวร (Magnet) ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวน าขดลวดสัญญาณเป็นตัวท าให้เกิดสัญญาณ
ไฟกระแสสลับในขดลวดสัญญาณ ส่วนโรเตอร์สัญญาณ (Signal rotor) เป็นตัวต่อเชื่อมให้เกิดไฟ
กระแสสลับขึ้นในขดลวดสัญญาณตามจังหวะการจุดระเบิดโรเตอร์สัญญาณมีฟันอยู่หลายซี่ตาม
จ านวนสูบเครื่องยนต์ เช่น 4 ซี่ ส าหรับเครื่องยนต์ 4 สูบ และ 6 ซี่ ส าหรับเครื่องยนต์ 6 สูบ 
 ตัวช่วยจุดระเบิด (Igniter) ประกอบด้วย ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ซึ่งคอยตรวจจับการ
ก าเนิดแรงดันไฟจากตัวก าเนิดสัญญาณ ตัวขยายสัญญาณแรงดันไฟและ (Pulse amplifier) และ
ทรานซิสเตอร์ก าลัง (Power transistor) ตัวช่วยจุดระเบิด ท าหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟแรงต่ าของคอยล์
จุดระเบิดอย่างแม่นย าตามสัญญาณจากวงจรขยายสัญญาณตัวควบคุมมุมดเวล (Dwell angle 
control) ท าหน้าที่ปรับสัญญาณไฟแรงต่ าให้ถูกต้อง ตามความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่เพ่ิมขึ้น ตัวช่วยจุด
ระเบิดบางแบบมีวงจรจ ากัดกระแสไฟส าหรับควบคุมกระแสไฟแรงต่ าสุดอยู่ด้วย 
 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวช่วยจุดระเบิดอยู่รวมในจานจ่าย หรือเรียกว่า ระบบจุด
ระเบิดแบบรวมชุด เป็นอุปกรณ์จุดระเบิด และคอยล์จุดระเบิดรวมเข้าด้วยกันในชุดจานจ่ายเดียวกัน
ข้อดีของระบบจุดระเบิดแบบรวมชุด คือ มีขนาดเล็กและน้ าหนักเบา ไม่มีปัญหาจากหัวต่อสายไฟ
แตกหักหรือขาดวงจรจึงมีความทนทาน ป้องกันน้ าและความชื้นได้ดี และไม่เสียง่ายเนื่องจากรวมกัน
เป็นชุดและมีการป้องกันการกระแทกอย่างดี 
 ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมชุดในจานจ่าย จานจ่ายไม่มีทองขาวและ
คอนเดนเซอร์ แต่ใช้ตัวก าเนิดสัญญาณ (ขดลวดสัญญาณและโรเตอร์สัญญาณ) ผลิตกระแสไฟสลับ
ตามจังหวะการจุดระเบิด ในระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ ประกอบด้วย ตัวก าเนิด
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สัญญาณ ตัวช่วยจุดระเบิด และคอยล์จุดระเบิดรวมชุดในจานจ่าย ( IIA = Integrated Ignition 
Assembly) 
 ระบบจุดระเบิดแบบไม่ใช้จานจ่าย (Distributor Less Ignition=DLI) หรือเรียกว่า ระบบจุด
ระเบิดโดยตรง (Direct Ignition System เรียกว่า DIS) เป็นระบบจุดระเบิดที่ควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ หรือกล่อง ECU จ่ายไฟแรงสูงจากคอยล์จุดระเบิดไปยังหัวเทียนสูบต่างๆ โดยตรง โดย
ไม่ต้องใช้จานจ่าย ระบบจุดระเบิดแบบนี้มีคอยล์จุดระเบิดประจ าสูบๆ ละ 1 ตัว หรือ 2 สูบต่อ 1 ตัว 
เช่น เครื่องยนต์ 4  สูบ ใช้คอยล์ 2 ตัว จุดระเบิดตัวละ 2 สูบพร้อมกับ ควบคุมการท างานด้วยช่วยตัว
จุดระเบิด (Igniter) หรือเรียกว่าเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ (Power transister) 
 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic control unit, ECU) หรือที่นิยมเรียกว่า กล่อง ECU 
คือ ตัวประมวลข้อมูลเพ่ือจังหวะการจุดระเบิดที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะการท างานทุกรูปแบบ โดยใช้
ข้อมูลจากตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ซึ่งควบคุมการท างานหลายอย่างของเครื่องยนต์ เช่น 
จ านวนรอบต่อนาที ปริมาณอากาศไอดีที่ไหลเข้าเครื่องยนต์ อุณหภูมิ เป็นต้น กล่อง ECU จะควบคุม
การจุดระเบิดให้เที่ยงตรงทุกสภาวะการท างาน 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
บทที่ 3 

 
1. จงบอกหน้าที่ของจุดระเบิดรถยนต์มาพอเข้าใจ 
2. ระบบจุดระเบิดรถยนต์แบ่งออกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
3. จงบอกส่วนประกอบหลักของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
4. จงเขียนวงจรระเบิดจุดระเบิดแบบธรรมดา พร้อมอธิบายหลักการท างาน 
5. คอยล์จุดระเบิดท าหน้าที่อะไร 
6. คอนเดนเซอร์ท าหน้าที่อะไร 
7. จานจ่ายท าหน้าที่อะไร 
8. หัวเทียนท าหน้าอะไร 
9. หน้าทองขาวห่างมากเกินไป มีผลกระทบอย่างไรกับก าลังไฟแรงสูง 
10. หัวเทียนร้อนกับหัวเทียนเย็นแตกต่างกันอย่างไร 
11. ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากแบบธรรมดาอย่างไร 
12. จงอธิบายหลักการท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
13. จงบอกข้อดีของการใช้ทรานซิสเตอร์ในระบบไฟจุดระเบิด 
14. อธิบายหลักการท างานของทรานซิสเตอร์ 
15. จงบอกคุณลักษณะของระบบจุดระเบิดแบบไม่ใช้จานจ่าย 
16. ตัวช่วยจุดระเบิดท าหน้าที่อะไร 
17. ECU หมายถึงอะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

ระบบสตาร์ทรถยนต ์ 
(Vehicle starting system) 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 ระบบสตาร์ทรถยนต์ 
 4.1 คุณลักษณะและหน้าที่ของระบบสตาร์ทรถยนต์ 

4.2 ส่วนประกอบของระบบสตาร์ท 
4.3 หน้าที่ของมอเตอร์สตาร์ท 

4.3.1 โซลินอยด์ (Solenoid) 
4.3.2 ตัวมอเตอร์ (Starter motor) 
4.3.3 ตัวขับสตาร์ท (Starter drive) 

4.4 หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์ 
4.4.1 หลักการท างานของมอเตอร์ 
4.4.2 การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กและขดลวดอาร์เมเจอร์ในมอเตอร์สตาร์ท 

4.5 ประเภทของมอเตอร์สตาร์ท 
4.6 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 

4.6.1 คุณลักษณะของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 
4.6.2 ส่วนประกอบของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 
4.6.3 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 

4.7 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง 
4.7.1 คุณลักษณะของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง 
4.7.2 หลักการท างานของชุดเฟืองขับ 

4.8 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง 
4.8.1 คุณลักษณะของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง 
4.8.2 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง 
4.8.3 ส่วนประกอบของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง 
4.8.4 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง 
4.8.5 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบแพลนนิทารี 
4.8.6 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบแพลนนิทารี 

4.9 วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานของระบบสตาร์ทรถยนต์ 
4.10 การตรวจเช็ควงจรสตาร์ทรถยนต์ 
4.11 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. บอกหน้าที่ของระบบสตาร์ทรถยนต์ได้ 
 2. บอกส่วนประกอบของระบบสตาร์ทรถยนต์ได้ 
 3. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ในมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ได้ 
 4. อธิบายหลักการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ได้  

 5. บอกประเภทของมอเตอร์สตาร์ทที่ใช้ในรถยนต์ได้ 
 6. อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อนได้ 
 7. อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยงได้ 
 8. อธิบายหลักการท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังได้ 
 9. ต่อวงจรพ้ืนฐานของระบบสตาร์ทรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 10. ตรวจเช็ควงจรสตาร์ทรถยนต์ได้ 

11. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการต่อวงจรสตาร์ทรถยนต์ 
 12. ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 13. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการท างานกลุ่ม 

 14. เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับข้อขัดข้องของรถยนต์ในการสตาร์ท
เครื่องยนต์ พร้อมสุ่มถามอาการของรถยนต์ที่เกิดจากปัญหาในระบบสตาร์ทรถยนต์จากประสบการ
ของแต่ละบุคคล  

2. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น
ประกอบรูปภาพใน Power point และแสดงสื่อของจริง 

3. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือฝึกปฏิบัติการต่อวงจรสตาร์ทรถยนต์บนแผงสาธิต ตามใบงานที่

มอบหมาย 

5. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีทางด้านช่างให้กับนักศึกษา

ก่อนเลิกเรียน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มตรวจเช็ค ท าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และพ้ืนที่การท างานทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
2. แผงฝึกปฏิบัติระบบสตาร์ทรถยนต์ 
3. สื่อ Power point   

 4. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  
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 5. ใบงานที่ 5 ระบบสตาร์ท 
6. แบบฝึกหัดท้ายบท 
7. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา และการแต่งกาย 

2. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 

5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 4 
ระบบสตาร์ทรถยนต ์ 

(Vehicle starting system) 
 
  ระบบสตาร์ทรถยนต์ (Vehicle starting system) เป็นระบบเริ่มต้นการท างานของเครื่องยนต์ 
ซึ่งท าให้เครื่องยนต์สามารถท างานได้ ระบบสตาร์ทรถยนต์ในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย คุณลักษณะและหน้าที่ของระบบสตาร์ทรถยนต์ ส่วนประกอบของระบบสตาร์ท หน้าที่
ของมอเตอร์สตาร์ท หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์ ประเภทของมอเตอร์สตาร์ท มอเตอร์สตาร์ทแบบ
เฟืองเลื่อน มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐาน
ของระบบสตาร์ทรถยนต์ การตรวจเช็ควงจรสตาร์ทรถยนต์ และสรุปใจความส าคัญของเนื้อหาทั้งหมด 
รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 
4.1 คุณลักษณะและหน้าที่ของระบบสตาร์ทรถยนต์      
  ระบบสตาร์ท ( Starting system) ท าหน้าที่ให้เครื่องยนต์เริ่มหมุนได้ จากนั้นเครื่องยนต์จะหมุน
ต่อไปได้เอง และระบบสตาร์ทก็จะหยุดท างานทันที่ที่เครื่องยนต์เริ่มท างาน ซึ่งโดยคุณสมบัติของตัว
เครื่องยนต์เองจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นในช่วงแรกจึงต้องหาต้นก าลังอ่ืนมาขับ
เพ่ือหมุนเครื่องยนต์ให้ได้รอบการท างานที่เครื่องยนต์จะสามารถท างานต่อไปได้ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
จะต้องมีความเร็วรอบขั้นต่ าประมาณ 40-60 รอบต่อนาที ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลต้องมีความเร็วรอบ
ประมาณ 80-100 รอบต่อนาที เครื่องยนต์จึงจะติดและท างานด้วยตัวเองต่อไปได้ อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่
สตาร์ทเครื่องยนต์ดังกล่าว คือ มอเตอร์สตาร์ท (Starter motor หรือ Motor start) 
 
4.2 ส่วนประกอบของระบบสตาร์ท 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์พ้ืนฐาน ได้แก่ สวิทช์จุด
ระเบิด แบตเตอรี่ และมอเตอร์สตาร์ท ดังแสดงในรูปที่ 4.1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1 ส่วนประกอบของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก อ าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล, 2539) 

 

สวิทช์จุดระเบิด 

โซลินอยด ์

แบตเตอรี ่
มอเตอรส์ตาร์ท เพลาข้อเหวี่ยง 

เครื่องยนต ์
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4.3 หน้าที่ของมอเตอร์สตาร์ท 
      มอเตอร์สตาร์ท (Starter motor หรือ Motor start) ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล เพ่ือส่งกาลังให้เครื่องยนต์เริ่มต้นหมุน จะติดตั้งอยู่กับตัวเครื่องยนต์ 
มอเตอร์สตาร์ทจะมีแกนหมุนชุดฟันเฟืองเพ่ือขบกับเฟืองของล้อช่วยแรง (Fly wheel) และล้อช่วย
แรงจะพาให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปด้วย จึงเป็นการเริ่มต้นการทางานของเครื่องยนต์ มอเตอร์สตาร์ท
จะมีส่วนประกอบหลักที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วน คือ โซลินอยด์ (Solenoid) ตัวมอเตอร์ (Starter motor) 
และตัวขับสตาร์ท (Starter drive) ส าหรับส่วนประกอบภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ ขั้ว (Terminals) ฝา
ครอบท้าย (End cover) เฟืองขับ (Pinion) และโครงหรือเสื้อมอเตอร์สตาร์ท (Drive housing) ดังรูป
ที่ 4.2 รายละเอียดของส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน มีดังนี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.2 ส่วนประกอบภายนอกของมอเตอร์สตาร์ท 

(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
 
 4.3.1 โซลินอยด์ (Solenoid) 
 ในมอเตอร์สตาร์ทโซลินอยด์จะท าหน้าที่ 2 อย่าง คือ ดันให้สะพานไฟต่อทางให้ไฟจาก
แบตเตอรี่ไหลผ่านไปที่มอเตอร์ และดันให้เฟืองของมอเตอร์สตาร์ทไปขับกับล้อช่วยแรง โครงสร้าง
ภายในของโซลินอยด์จะแสดงรายละเอียดไว้ดังรูปที่ 4.3 
 4.3.2 ตัวมอเตอร์ (Starter motor)  
  ตัวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท างานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ หลักการของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในมอเตอร์โดยผ่านขดลวดฟิลคอยล์ 
(Field coils) แปรงถ่านผ่านคอมมิวเทเตอร์ (Commutator) เข้าไปขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature) 
ลงกราวด์ ท าให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กขั้วเหนือและใต้ขึ้นตามคุณสมบัติของแม่เหล็กขั้วเหมือนกันจะ
ผลักกันขั้วต่างกันจะดูดกันท าให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์เมเจอร์ ซึ่งแกนเพลานี้สวมอยู่กับตลับลูกปืนของ
มอเตอร์ท าให้อาร์เมเจอร์หมุนได้ เรียกตัวอาร์เมเจอร์ว่า โรเตอร์ (Rotor) โครงสร้างตัวมอเตอร์จะ
แสดงไว้ในรูปที่ 4.4 

โซลินอยด ์

เฟืองขับ 

ฝาครอบท้าย 

ขั้ว 

โครงมอเตอร์สตาร์ท 



เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์               บทที่ 4  ระบบสตาร์ทรถยนต์                      131 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 โครงสร้างภายในของโซลินอยด์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4 โครงสร้างภายในของตัวมอเตอร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 4.3.3 ตัวขับสตาร์ท (Starter drive)  
  ตัวขับสตาร์ท (Starter drive) จะประกอบด้วย เฟืองขับขนาดเล็ก (Drive pinion) และ
คลัตช์ (Clutch) เฟืองจะถูกดันเข้าไปขบกับเฟืองของล้อช่วยแรง (Ring gear) ด้วยก้ามปู หรือขาเขี่ย 
(Level) ซึ่งควบคุมด้วยโซลินอยด์ เพ่ือท าการขับล้อช่วยแรง ลักษณะของการเฟืองขับที่ขบกับล้อช่วย
แรงจะแสดงไว้ในรูปที่ 4.5 
 

ไปยังตัวมอเตอร ์

จากแบตเตอรี ่

จากสวิทช์จุดระเบิด 

หน้าสัมผัสสวิทช์ แผ่น 

ขดลวดชุดดึง ขดลวดชุดยดึ 

พลังเยอร ์

ก้ามปู 

คลัตช ์

เฟืองขับ 

ฝาครอบท้าย 

น๊อตยึดตัวมอเตอร ์

โครงยึดแปรงถ่าน 

สปริงแปรงถ่าน โครงขดลวดฟิลด์คอยล์ 
แบริ่ง 

แบริ่ง อาร์เมเจอร์ 

คอมมิวเตเตอร์ 
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รูปที่ 4.5 ลักษณะการขบของเฟืองขับมอเตอร์สตาร์ทกับล้อช่วยแรง 
(ท่ีมา : www.motorsolutionfm.com/มอเตอร์สตาร์ท/6904/) 

 
4.4 หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์ 
 4.4.1 หลักการท างานของมอเตอร์ 
  จากรูปที่ 4.6 เมื่อแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กจะท าให้แกนเหล็ก
อ่อนเกิดสนามแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) ขึ้น ขณะเดียวกันกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวด
อาร์เมเจอร์จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆ ขดลวดอาร์เมเจอร์ สนามแม่เหล็กทั้งสองที่เกิดขึ้นจะ
เกิดการหักล้างและเสริมกันทางแม่เหล็ก ผลักดันให้ทุ่นอาร์เมเจอร์เกิดการหมุน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.6 หลักการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
  การหาทิศทางการหมุนของมอเตอร์หาได้โดยใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming’s left-
hand rule) ดังรูปที่ 4.7 โดยกางนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือซ้ายให้ตั้งฉากกัน ให้นิ้วชี้ ชี้
ทิศทางของสนามแม่เหล็ก (Field) (จากขั้วเหนือไปขั้วใต้) นิ้วกลางชี้ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า 

แบตเตอรี ่
ทิศทางการหมุน 
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(Current) ที่ไหลในขดลวดตัวน า นิ้วหัวแม่มือจะชี้ทิศทางการเคลื่อนที่  (Movement) ของขดลวด
ตัวน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.7 การใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 4.4.2 การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กและขดลวดอาร์เมเจอร์ในมอเตอร์สตาร์ท 
  การต่อขดลวดสนามแม่เหล็ก (Field coil) และขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature) ใน
มอเตอร์สตาร์ท มีการต่ออยู่ 3 แบบ ได้แก่ แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม ดังรูปที่ 4.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.8 การต่อขดลวดสนามแม่เหล็กและขดลวดอาร์เมเจอร์ในมอเตอร์สตาร์ท 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

ทิศทางของกระแสไฟฟ้า 

การเคลื่อนที ่

ทิศทางของสนามแม่เหล็ก 

ขดลวดอาร์เมเจอร ์

ขดลวดสนามแมเ่หล็ก 

อนุกรม 

อนุกรม 

การต่อแบบอนุกรม 

ขนาน 

ขนาน 

การต่อแบบขนาน 

การต่อแบบผสม 
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4.5 ประเภทของมอเตอร์สตาร์ท 
 มอเตอร์สตาร์ทที่ใช้ในรถยนต์สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ มอเตอร์สตาร์แบบเฟืองเลื่อน 
(Pre-engaged drive starter) มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง (Inertia drive starter) และมอเตอร์
สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง (Gear reduction of starter) ดังแสดงในรูปที่ 4.9, 4.10 และ 4.11 
ตามล าดับ 

 
รูปที่ 4.9 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 

(ท่ีมา : www.kkkautopart.com/store/product/view/ไดสตาร์ท/) 
 

 
 

รูปที่ 4.10 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง 
(ท่ีมา : www.whatisstressuni.blogspot.com/2012/03/inertia.html) 

 

 
 

รูปที่ 4.11 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง 
(ท่ีมา : www.gowesty.com/product-details.php?id=23528) 
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4.6 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 
 4.6.1 คุณลักษณะของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 
  มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน หรือแบบธรรมดา หรือแบบโซลินอยด์ (Pre-engaged  
drive starter) เป็นแบบดั้งเดิมใช้กันมานาน มีโซลินอยด์ติดอยู่ในตัวมอเตอร์สตาร์ท ท าหน้าที่เป็นตัว
เลื่อนเฟืองขับให้เลื่อนเข้าขับล้อช่วยแรงด้วยระบบกลไกขาเขี่ยหรือก้ามปู 
 4.6.2 ส่วนประกอบของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 
  มอเตอร์สตาร์ทที่ใช้ในรถยนต์จะมีโครงสร้างและรูปร่างคล้ายๆ กัน จะแตกต่างกันที่ขนาด
จ านวนขั้วแม่เหล็กและจ านวนของแปรงถ่าน ส่วนประกอบที่ส าคัญของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 
จะแสดงไว้ในรูปที่ 4.12 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.12 ส่วนประกอบของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.pearltrees.com/kitching/item125272003) 

 
  1) ชุดทุ่นอาร์เมเจอร์ (Armature) 
   ชุดทุ่นอาร์เมเจอร์ ท าขึ้นรูปโดยการน าเอาแผ่นเหล็กอ่อนหลายๆแผ่นอัดเข้าเป็นชุด
เดียวกันเพ่ือลดการเกิดกระแสไฟฟ้าไหลวน (Eddy current) ในแกนทุ่นอาร์เมเจอร์ ปลายของขดลวด
ที่พันอยู่บนแกนเหล็กอ่อนจะต่อเข้ากับคอมมิวเทเตอร์ (Commutator) เรียกขดลวดชุดนี้ว่า ขดลวด
อาร์เมเจอร ์ลักษณะโครงสร้างของทุ่นอาร์เมเจอร์ จะแสดงไว้ดังรูปที่ 4.13 
 
 
 
 

 

อาร์เมเจอร ์

ฟิลด์คอยล ์

แปรงถ่าน 

คอมมิวเทเตอร ์

ขั้ว 

โซลินอยด ์

ก้ามปู หรือขาเขี่ย 

เฟืองขับ 

เพลาอารเ์มเจอร ์
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รูปที่ 4.13 ลักษณะของทุ่นอาร์เมเจอร์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  2) ขดลวดฟิลด์คอยล์ (Field coil) 
   ขดลวดฟิลด์คอยล์ หรือขดลวดสนามแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการสร้าง
สนามแม่เหล็กให้เกิดที่ขาแม่เหล็กหรือขั้วแม่เหล็ก โดยที่ขดลวดฟิลด์คอยล์จะพันอยู่รอบแกนเหล็ก
อ่อนที่เป็นขั้วแม่เหล็ก ซึ่งประกอบอยู่ในตัวเรือนของมอเตอร์สตาร์ท ขดลวดฟิลด์คอยล์จะมีฉนวนพัน
รอบไว้เพ่ือไม่ให้กระแสไฟฟ้ารั่วลงกราวด์ หรือช็อตรอบได้  ดังรูปที่ 4.14 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน
ขดลวดฟิลด์คอยล์จะท าให้ขั้วแม่เหล็กที่เป็นเหล็กอ่อนเกิดอ านาจแม่เหล็ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.14 ลักษณะของขดลวดฟิลด์คอยล์ 
(ที่มา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
  3) ขั้วแม่เหล็ก (Pole shoe) 
   ขั้วแม่เหล็กท าจากเหล็กธรรมดายึดติดกับโครงมอเตอร์ โดยมีขดลวดฟิลด์คอยล์พัน
อยู่รอบๆ หุ้มด้วยโครงของมอเตอร์สตาร์ท ดังแสดงในรูปที่ 4.15 
 

เฟืองขับ 

โรเตอร ์

คอมมิวเทเตอร ์

ขดลวดอาร์เมเจอร ์

 

 
 

  

 

แปรงถ่าน 

ขั้ว 

แปรงถ่าน 

ขดลวดฟลิด์คอยล ์
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รูปที่ 4.15 ต าแหน่งของขั้วแม่เหล็กในมอเตอร์สตาร์ท 
(ที่มา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
  4) แปรงถ่าน (Brush) 
   แปรงถ่านท าจากผงคาร์บอนผสมผงทองแดงอัดเป็นก้อนสี่เหลียมด้วยแรงกดดันสูง 
ที่แปรงถ่านแต่ละก้อนจะมีสายไฟท าด้วยทองแดงอ่อนตัวได้ประกอบติดอยู่  แปรงถ่านจะสัมผัสกับ
หน้าคอมมิวเทเตอร์ (Commutator) ของทุ่นอาร์เมเจอร์โดยแรงกดของสปริง ซึ่งจะท าให้
กระแสไฟฟ้าสามารถผ่านจากขดลวดฟิลด์คอยล์ไปยังขดลวดอาร์เมเจอร์ได้ 
 

 
 

รูปที่ 4.16 ลักษณะของแปรงถ่านในมอเตอร์สตาร์ท 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.weekendhobby.com/offroad/mitsubishi/shtml/15375.shtml) 

 
  5) สวิตช์แม่เหล็ก (Magnetic switch or Solenoid) 
   สวิตช์แม่เหล็กหรือที่ทั่วไปเรียกว่า โซลีนอยด์ จะท าหน้าที่ตัดต่อทางไฟระหว่าง
แบตเตอรี่กับมอเตอร์สตาร์ทและยังท าหน้าที่ เลื่อนชุดเฟืองขับให้เข้าขบกั บเฟืองล้อช่วยแรง 
(Flywheel) ลักษณะโครงสร้างของโซลินอยด์ จะแสดงไว้ในรูปที่ 4.17 ภายในโซลีนอยด์จะมีขดลวด
อยู่ 2 ชุด คือ 

โครงมอเตอร์สตาร์ท 

ขดลวดฟลิด์คอยล ์

ขั้วแม่เหล็ก 



138     บทที่ 4  ระบบสตาร์ทรถยนต์                                 เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสย์านยนต์ 

   5.1) ขดลวดชุดดึง (Pull in coil) เป็นขดลวดเส้นใหญ่พันรอบแกนเหล็กอ่อนภายใน
โซลีนอยด์โดยปลายด้านหนึ่งต่ออยู่ที่ขั้ว St. ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้าที่ขั้ว M ของโซลีนอยด์ ท า
หน้าที่ดึงให้พลังเยอร์เคลื่อนท่ีเพ่ือเลื่อนเฟืองขับให้เข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรงและเมื่อพลังเยอร์เคลื่อน
ตัวไปจนสุด จะท าให้หน้าสัมผัสของโซลีนอยด์ต่อทางไฟระหว่างแบตเตอรี่ (ขั้ว B) ให้ผ่านไปยัง
มอเตอร์สตาร์ท (ข้ัว M) 
   5.2) ขดลวดชุดยึด (Hold in coil) เป็นขดลวดเส้นเล็กพันรอบแกนเหล็กอ่อน
เดียวกัน โดยปลายด้านหนึ่งของขดลวดต่อที่ขั้ว St. ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งต่อลงกราวด์ที่ตัวเรือนโซลี
นอยด์ ขดลวดนี้จะท าหน้าที่ยึดพลังเยอร์ให้อยู่กับที่ไม่ให้เฟืองขับดีดตัวกลับหรือหลุดจากเฟืองล้อช่วย
แรงในขณะที่หมุนขับเฟืองล้อช่วยแรงอยู่และท าให้หน้าสัมผัสในโซลีนอยด์ที่ต่อทางไฟจากแบตเตอรี่
ไปยังชุดมอเตอร์สตาร์ทยังคงต่อทางไฟอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.17 ส่วนประกอบและโครงสร้างภายในของโซลีนอยด์ 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
  6) ชุดเฟืองขับ (Drive pinion) 
   ชุดเฟืองขับ มีหน้าที่รับแรงหมุนจากทุ่นอาร์เมเจอร์เข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรง เพ่ือ
หมุนเครื่องยนต์ให้ติด ชุดเฟืองขับมี 2 แบบ คือ 
   6.1) แบบเบนดิก (Bendix) 
    เป็นชุดเฟืองขับท่ีใช้กับรถยนต์รุ่นเก่า จะประกอบด้วยหัวชุดเฟืองขับ สปริง
และชุดเฟืองขับทั้งหมดจะสวมอยู่บนปลายแกนอาร์เมเจอร์  ลักษณะโครงสร้างของเฟืองขับแบบเบน
ดิกจะแสดงไว้ดังรูปที่ 4.18 
 

 
 
 
 

แกนยัน 

ขั้ว B 

ขั้ว St. 
หน้าสัมผัส 

ขั้ว M 

หน้าสัมผัส 

สปริง แกนโซลินอยด ์

ขดลวด 

แกนแม่เหล็ก 

สปริงหน้าสัมผสั 
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รูปที่ 4.18 ลักษณะของชุดเฟืองขับแบบเบนดิก 
(ที่มา : Stockel, 1974) 

 
    การท างานเมื่อมอเตอร์สตาร์ทท างาน ทุ่นอาร์เมเจอร์จะหมุน ชุดเฟืองขับ
จะถูกสลัดให้เข้าไปขับกับเฟืองล้อช่วยแรงและขับล้อช่วยแรงให้เครื่องยนต์หมุน เมื่อเครื่องยนต์ติด
ความเร็วของเฟืองล้อช่วยแรงจะขับให้เฟืองขับหมุนเร็วกว่าแกนทุ่นอาร์เมเจอร์ ท าให้เฟืองขับเลื่อน
กลับตามเกลียวแกนเพลาอาร์เมเจอร์เป็นการป้องกันไม่ให้ชุดเฟืองขับและทุ่นอาร์เมเจอร์เสียหาย 
   6.2) แบบโอเวอร์รันนิ่งคลัตช์ (Overrunning clutch) 
    เป็นชุดเฟืองขับท่ีนิยมใช้กันในปัจจุบันบางครั้งเรียกว่า แบบคลัตช์ทางเดียว 
(One-way clutch) ซึ่งชุดโอเวอร์รันนิ่งคลัตช์จะประกอบด้วย เสื้อคลัตช์ ลูกปืนคลัตช์และแกนเฟือง
ขับ (แกนตัวใน) ดังรูปที่ 4.19 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.19 ลักษณะของเฟืองขับแบบโอเวอร์รันนิ่งคลัตช์ 
(ที่มา : Stockel, 1974) 

 
    การท างานเมื่อทุ่นอาร์เมเจอร์หมุนจะท าให้เสื้อคลัตช์ซึ่งสวมอยู่บนแกนอาร์
เมเจอร์ด้วยร่องสไปลน์หมุนเร็วกว่าแกนตัวใน (แกนเฟืองขับ) ท าให้ลูกปืนคลัตช์หมุนเข้าไปอยู่ในช่อง
แคบระหว่างเสื้อคลัตช์กับแกนตัวใน ชิ้นส่วนทั้งสองจะล็อกเข้าด้วยกันดังรูปที่ 4.19 (ข) ท าให้เฟืองขับ
หมุนไปกับทุ่นอาร์เมเจอร์ โดยก าลังจะถูกส่งจากเพลาทุ่นอาร์เมเจอร์ไปยังเสื้อคลัตช์ ผ่านลูกปืนคลัตช์ 
ผ่านแกนตัวในของชุดเฟืองขับ ผ่านเฟืองขับ ผ่านเฟืองล้อช่วยแรงเพ่ือหมุนเครื่องยนต์ และเมื่อ

ฝาครอบหน้า แผ่นล๊อก 

สกรูยดึสปริง 

เฟืองขับ 

สปริง 

(ค) (ก) (ข) 
เพลาอารเ์มเจอร ์เฟืองขับ 

ร่องตัวใน 

ลูกปืนคลตัช์ 
เสื้อคลตัช ์

ร่องสไปลน์ 
เสื้อคลตัช ์

ลูกปืนคลตัช์ 
พลังเยอร ์

สปริง 

ร่องตัวใน 

ช้ันเดียวกับเฟือง 

เฟืองขับ 
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เครื่องยนต์ท างานล้อช่วยแรงจะขับให้เฟืองขับให้หมุนเร็วกว่าเสื้อคลัตช์จึงท าให้ลูกปืนคลัตช์ถูกหมุน
ออกมาทางด้านกว้างระหว่างเสื้อคลัตช์กับแกนตัวในทุ่นอาร์เมเจอร์ ท าให้เฟืองขับไม่จับเป็นชุด
เดียวกับแกนอาร์เมเจอร์ (หมุนฟรี) ดังรูปที่ 4.19 (ค) เฟืองขับจึงหมุนไปด้วยความเร็วรอบสูงโดยไม่ท า
ให้ทุ่นอาร์เมเจอร์เสียหาย 
  4.6.3 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน 
   1) เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไปต าแหน่งสตาร์ท 
    1.1) เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไปต าแหน่งสตาร์ท กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะ
ผ่านสวิตช์กุญแจเข้าขั้ว St. ของโซลีนอยด์ ผ่านเข้าขดลวดชุดยึดแล้วลงกราวด์ครบวงจร ส าหรับ
ขดลวดชุดดึงกระแสไฟฟ้าจากขั้ว St. ของโซลีนอยด์จะผ่านขดลวดชุดดึง ผ่านขั้ว M ของโซลีนอยด์ 
ผ่านเข้าขดลวดฟิลด์คอยล์ของมอเตอร์สตาร์ท ผ่านแปรงถ่านตัวที่ไม่ลงกราวด์เข้าขดลวดอาร์เมเจอร์ 
ผ่านแปรงถ่านตัวที่ลงกราวด์ แล้วลงกราวด์ครบวงจรท าให้เกิดอ านาจแม่เหล็กในโซลีนอยด์ดึงพลัง
เยอร์ให้เคลื่อนที่ ก้ามปู (ขาเขี่ยเฟืองขับ) ส่วนบนจะถูกพลังเยอร์ดึงตามไปด้วย ก้ามปูส่วนล่างจะเขี่ย
ชุดเฟืองขับให้เลื่อนเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรงดังรูปที่ 4.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 4.20 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อนเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในต าแหน่งสตาร์ท 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/wp-content/uploads/2013/05/มอเตอร์สตาร์ท) 

 
    1.2) เมื่อพลังเยอร์เคลื่อนท่ีไปจนสุด จะท าให้หน้าสัมผัส (คอนแทก) ในโซลี
นอยด์ต่อทางไฟระหว่างขั้ว B กับขั้วM ท าให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ผ่านขั้ว B ผ่านคอนแทกที่ต่อ
กัน ผ่านขั้ว M ของโซลีนอยด์เข้าขดลวดฟิลด์คอยล์ของมอเตอร์สตาร์ท ผ่านแปรงถ่านตัวที่ไม่ลง
กราวด์เข้าขดลวดอาร์เมเจอร์ ผ่านแปรงถ่านตัวที่ลงกราวด์แล้วลงกราวด์ครบวงจรท าให้มอเตอร์
สตาร์ทหมุน เป็นการขับให้ล้อช่วยแรงหมุนตามไปด้วย ในขณะที่คอนแทกต่อทางไฟระหว่างขั้ว B กับ
ขั้ว M จะท าให้กระแสไฟฟ้าจากขั้ว M ไหลย้อนทางในขดลวดชุดดึงท าให้ช่วงนี้ขดลวดชุดดึงไม่มี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แต่ในขดลวดชุดยึดยังมีกระแสไฟฟ้าไหลไปลงกราวด์ได้ปกติจึงท าให้ยังมีอ านาจ

ขดลวดชุดยดึ 

ขดลวดชุดดึง สปริงดันกลับ 

พลังเยอร ์

ก้ามปู 
จุดหมุน 

เฟืองขับ 

ล้อช่วยแรง 

คลัตช ์ ร่องสไปลน ์

อาร์เมเจอร ์

แบตเตอรี ่

ขดลวดฟลิด์คอยล ์

สวิทช์จุดระเบิด 

ขั้ว B 

ขั้ว St ขั้ว M 
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แม่เหล็กสูงพอที่จะยึดไม่ให้เฟืองขับถอยออกจากเฟืองล้อช่วยแรงในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ดัง
รูปที่ 4.21 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.21 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อนขณะที่เฟืองขับเข้าขบเฟืองล้อช่วยแรงจนสุด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/wp-content/uploads/2013/05/มอเตอร์สตาร์ท) 

 
  2) เมื่อปล่อยสวิตช์กุญแจจากต าแหน่งสตาร์ท 
   เมื่อปล่อยสวิตช์กุญแจจากต าแหน่งสตาร์ท ขณะที่  (หน้าสัมผัส) คอนแทกยังต่ออยู่
กระแสไฟฟ้าจากขั้ว M จะไหลย้อนเข้าในขดลวดชุดดึงและชุดยึดแล้วลงกราวด์ครบวงจร ซึ่งในช่วงนี้
กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขดลวดชุดดึงและชุดยึดไหลสวนทางกันท าให้เกิดการหักล้างกันของอ านาจ
แม่เหล็กที่เกิดขึ้นแกนเหล็กอ่อนจึงหมดอ านาจแม่เหล็ก พลังเยอร์จะถูกดันกลับด้วยแรงสปริงและท า
ให้ชุดเฟืองขับเลื่อนกลับเข้าที่เดิมเป็นการตัดการท างานของมอเตอร์สตาร์ท ดังรูปที่ 4.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
รูปที่ 4.22 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อนเมื่อปล่อยสวิตช์กุญแจจากต าแหน่งสตาร์ท 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/wp-content/uploads/2013/05/มอเตอร์สตาร์ท) 

ร่องสไปลน ์คลัตช ์ล้อช่วยแรง 

เฟืองขับ 

จุดหมุน 

ก้ามปู 

พลังเยอร ์

ขดลวดชุดยดึ 

ขดลวดชุดดึง 

แผ่นสัมผสั 
ขั้ว B ขั้ว St ขั้ว M 

สวิทช์จุดระเบิด 

ขดลวดฟลิด์คอยล ์

แบตเตอรี ่

อาร์เมเจอร ์

อาร์เมเจอร ์

ล้อช่วยแรง 

เฟืองขับ 

จุดหมุน 

ก้ามปู 
สปริงดันกลับ 

พลังเยอร ์ ขดลวดชุดยดึ 

ขดลวดชุดดึง 

แผ่นสัมผสั 

ขั้ว B 

ขั้ว St ขั้ว M 

สวิทช์จุดระเบิด 

ขดลวดฟลิด์คอยล ์

แบตเตอรี ่

ร่องสไปลน ์คลัตช ์
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4.7 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหว่ียง  
 4.7.1 คุณลักษณะของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง 
  มอเตอร์สตาร์แบบเฟืองเหวี่ยง (Inertia drive starter) เป็นมอเตอร์สตาร์ทที่ใช้เฟืองขับ
แบบเหวี่ยง อาศัยแรงขับเพลาของอาร์มาเจอร์ที่เป็นเกลียวหลายปากหยาบๆ เมื่อทุ่นอาร์เมเจอร์หมุน 
ชุดเฟืองขับจะเหวี่ยงตัวเข้าขบกับเฟืองของล้อช่วยแรง เมื่อมอเตอร์สตาร์ทเริ่มหมุนโครงสร้างของ
มอเตอร์สตาร์ทจะเหมือนกับแบบเฟืองเลื่อนเข้าขับ มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยงจะไม่มีโซลินอยด์
ในตัวแต่จะมีรีเลย์สตาร์ทต่อจากภายนอก ส่วนประกอบที่ส าคัญของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง 
จะคล้ายกับมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน ประกอบด้วย คอมมิวเทเตอร์ (Commutator) อาร์
เมเจอร์ (Armature) ขดลวดฟิลด์คอยล์ (Field winding) เฟืองขับ (Pinion assembly) เฟืองเหวี่ยง 
(Bendrix thread) และแปรงถ่าน (ดังแสดงรูปที่ 4.23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.23 โครงสร้างของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.howacarworks.com/basics/how-the-starting-system-works) 

 
 4.7.2 หลักการท างานของชุดเฟืองขับ 
  ลักษณะของเฟืองเหวี่ยง หรือเฟืองขับสวมอยู่บนปลอกเหมือนนอตสวมอยู่บนเกลียว 
ปลอกสวมอยู่กับเพลาทุน ปลอกแบ่งออกเป็น 2 ตัว คือ ตัวหน้า ส าหรับสวมเฟืองขับ ตัวหลังยึดติดกับ
เพลาด้วยสกรู ปลอกท้ังสองตัวสวมบ่าเข้าด้วยกันมีสปริงตัวใหญ่เกี่ยวดึงให้ต่อกัน เมื่อเพลาหมุนปลอก
ตัวหลังจะบิดสปริงตัวใหญ่ สปริงตัวใหญ่จะไปขับปลอกตัวหน้าด้วยความเร็ว ท าให้เฟืองขับสลัด
ออกไปตามเกลียวของปลอกออกไปขับล้อช่วย 
  เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงขึ้น เครื่องยนต์จะขับให้เฟืองขับ
หมุนเร็วขึ้น เฟืองขับจะเคลื่อนตัวกลับตามเกลียวของเพลาอาร์เมเจอร์โดยอัตโนมัติไม่มีการส่งก าลัง
ต่อไปอีก ดังรูปที่ 4.24 (ก) 
  ชุดเฟืองขับมีส่วนประกอบหลายชิ้น เช่น มีคลัตช์เพ่ือให้หมุนขับได้ทางเดียว มีสปริงเบน
ดิกซึ่งเป็นขดใหญ่ท าหน้าที่หยุ่นตัว รับแรงกระตุกกระชากระหว่างมอเตอร์สตาร์ทที่ขับล้อช่วยแรงมี
สปริงขดลวดเล็กๆ เพ่ือต้านตัวปลอกเฟืองขับเพ่ือไม่ให้เคลื่อนตัวเข้าไปพบกับเฟืองล้อช่วยแรงขณะ

คอมมิวเทเตอร ์

อาร์เมเจอร ์ขดลวดฟลิด์คอยล ์

เฟืองเหวี่ยง 

แปรงถ่าน 

เฟืองขับ 
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เครื่องยนต์ติดแล้ว ถ้ามอเตอร์สตาร์ทต้องการแรงขับสูง เฟืองขับจะออกแบบเป็นเฟืองทดอีกชั้นหนึ่ง 
ดังรูปที่ 4.24 (ข) และ (ค) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.24 การท างานของชุดเฟืองขับมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง 
(ที่มา : Stockel, 1974) 

 
4.8 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง  
 4.8.1 คุณลักษณะของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง 
  มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง หรือแบบทดรอบ (Gear reduction of starter) มี
หลักการท างานคล้ายกับมอเตอร์สตาร์ทแบบธรรมดาต่างกันที่ตัวเฟืองขับจะถูกทดรอบลงท าให้มี
แรงบิดที่สูงกว่ามอเตอร์แบบธรรมดา จึงสามารถออกแบบให้ตัวมอเตอร์สตาร์ทมีขนาดเล็กลง โดยที่
มอเตอร์สตาร์ทแบบทดรอบยังใช้ชุดเฟืองขับแบบโอเวอร์รันนิ่งคลัตช์มอเตอร์สตาร์ทแบบทดรอบยัง
แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ แบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง (Spur reduction gears) และแบบเฟืองทด
ก าลังแบบแพลนนิทารี (Planetary reduction gears) 
 4.8.2 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง (Spur reduction gears starter)  
  มอเตอร์สตาร์ทแบบนี้เฟืองขับจะถูกทดรอบลง 1 ใน 4 เท่า ของความเร็วของทุ่นอาร์
เมเจอร์ ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 4.25  
 

(ก) เฟืองขับถูกเหวี่ยงเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรง (ข) เฟืองขับและล้อช่วยแรงหมุนไปด้วยกัน 

(ค) ความเร็วล้อช่วยแรงเพิม่ขึ้นและเหวี่ยงเฟืองขับออก 

อาร์เมเจอร์และเพลาเริม่ต้นหมุน 
เฟืองขับขบกับล้อช่วยแรง สปริง 

เครื่องยนต์เริ่มหมุน 
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รูปที่ 4.25 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง 
(ที่มา : www.thaisang.com/th/starter_hitachi_th.php) 

 
 4.8.3 ส่วนประกอบของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง 
  ส่วนประกอบที่ส าคัญของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดฟันตรง ประกอบด้วย อาร์เมเจอร์  
(Armature) ฟิลด์คอยล์ (Field coil) โซลินอยด์ (Solenoid) และชุดเฟืองทดก าลังที่เป็นเฟืองฟันตรง 
(Reduction gears) และส่วนประกอบอื่น ได้แก่ ก้ามปูหรือขาเขี่ย (Level) คลัตช์ (Clutch) เฟืองขับ 
(Drive pinion) คอมมิวเทเตอร์ (Commutator) และแปรงถ่าน (Brush) โครงสร้างดังแสดงไว้ในรูปที่ 
4.26 
  1) ชุดเฟืองทดก าลัง ประกอบด้วยเฟืองเพลาอาร์เมเจอร์ เฟืองสะพาน และเฟืองคลัตช์ ซึ่ง
ส่วนทั้งหมดนี้อยู่ในเสื้อเฟืองทด 
  2) ลูกปืนเพลา เฟืองเพลาอาร์เมเจอร์จะอยู่ที่ปลายเพลาของอาร์เมเจอร์ มีเฟืองสะพาน
รองรับอยู่ด้วยลูกปืน ส่วนเฟืองคลัตช์จะอยู่กับชุดคลัตช์ (Overrunning Clutch) มีอาร์เมเจอร์รองรับ
ด้วยลูกปืนทั้งหัวท้า 
  3) ชุดคลัตช์สตาร์ท เป็นตัวส่งก าลังการหมุนอาร์เมเจอร์ไปขับเฟืองล้อช่วยแรง และเป็น
ตัวป้องกันมอเตอร์สตาร์หมุนรอบจัดเกินไป ชุดคลัตช์สตาร์ทจะประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ส าคัญ คือแกน
เฟืองขับ เฟืองคลัตช์ เฟืองขับ ลูกปืน และคลัตช์ ส าหรับป้องกันมอเตอร์สตาร์ทหมุนรอบจัดเกินไป 
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รูปที่ 4.26 โครงสร้างของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 4.8.4 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง 
  1) เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไปต าแหน่งสตาร์ท 
   1.1) เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไปต าแหน่งสตาร์ท กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะผ่าน
สวิตช์กุญแจที่ขั้ว St. ผ่านเข้าขั้ว St. ของโซลีนอยด์ ผ่านเข้าขดลวดชุดยึดและชุดดึง ส าหรับขดลวด
ชุดยึดจะลงกราวด์ที่ตัวโซลีนอยด์ แต่ขดลวดชุดดึงกระแสไฟฟ้าจะผ่านออกขั้ว M ของโซลีนอยด์ ผ่าน
เข้าขดลวดฟิลด์คอยล์ของมอเตอร์สตาร์ท ผ่านแปรงถ่านตัวที่ไม่ลงกราวด์ เข้าขดลวดอาร์เมเจอร์และ
ผ่านแปรงถ่านตัวที่ลงกราวด์แล้วลงกราวด์ครบวงจร ท าให้เกิดอ านาจแม่เหล็กในโซลีนอยด์ดึงพลัง
เยอร์ให้เคลื่อนที่ดันชุดเฟืองขับให้เข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรง โดยชุดเฟืองขับจะเคลื่อนเข้าขบกับเฟือง
ล้อช่วยแรงในลักษณะหมุนไปตามร่องสไปลน์ ดังรูปที่ 4.27 
   1.2) เมื่อพลังเยอร์ถูกดึงจนสุดจะดันให้เฟืองขับเข้าขบกับเฟืองล้อช่วยแรงเต็มที่ 
คอนแทกของพลังเยอร์จะต่อทางไฟ กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะผ่านขั้ว B ผ่านไปขั้ว M ของโซลี
นอยด์เข้าขดลวดฟิลด์คอยล์ของมอเตอร์สตาร์ท ผ่านแปรงถ่านตัวที่ไม่ลงกราวด์ เข้าขดลวดอาร์
เมเจอร์ ผ่านแปรงถ่านตัวที่ลงกราวด์แล้วลงกราวด์ครบวงจร ท าให้ทุ่นอาร์เมเจอร์หมุน ส่งก าลังผ่าน
เฟืองสะพานไปยังเฟืองคลัตช์ เฟืองคลัตช์จะส่งก าลังต่อไปให้ชุดคลัตช์และเฟืองขับ โดยจะทดรอบ
จากเพลาอาร์เมเจอร์มาที่เฟืองขับลงประมาณ 4:1 เมื่อคอนแทกต่อทางไฟระหว่างขั้ว B กับขั้ว M จะ
ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนทางจากข้ัว M เข้าในขดลวดชุดดึงท าให้ขดลวดชุดดึงไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล
ผ่าน แต่ในขดลวดชุดยึดยังมีกระแสไฟไหลไปลงกราวด์ได้ปกติจึงท าให้ยังมีอ านาจแม่เหล็กสูงพอที่จะ
ยึดไม่ให้เฟืองขับถอยออกจากล้อช่วยแรงในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ดังรูปที่ 4.28 
  

สวิทช์ 
โซลินอยด ์

ก้ามปูหรือขาเขี่ย 

ฟิลด์คอยล ์

คลัตช ์

ชุดเฟืองทดก าลัง 

อาร์เมเจอร ์

เฟืองขับ 

แปรงถ่าน 

แปรงถ่าน 

คอมมิวเทเตอร ์
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รูปที่ 4.27 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง 
เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่งสตาร์ท 

(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.28 แสดงการท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง 
ขณะที่เฟืองขับเข้าขบเฟืองล้อช่วยแรงจนสุด 

(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 
 
 

ล้อช่วยแรง 

คลัตช ์ เฟืองคลัตช ์

ร่องสไปลน ์

เฟืองขับ 

เฟืองสะพาน 

เพลาดึง/ยึด 

อาร์เมเจอร ์

ขดลวดฟลิด์คอยล ์

พลังเยอร ์

แปรงถ่าน 

ขั้ว M 

ขั้ว B 

แบตเตอรี ่
ขั้ว St 

สวิทช์จุดระเบิด 

แปรงถ่าน 
ขดลวดฟลิด์คอยล ์

อาร์เมเจอร ์

เพลาดึง/ยึด 

ร่องสไปลน ์เฟืองขับ 

ล้อช่วยแรง 

คลัตช ์ พลังเยอร ์
ขั้ว St 
สวิทช์จุดระเบิด แบตเตอรี ่

ขั้ว B 

ขั้ว M 

แผ่นสัมผสั 
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  2) เมื่อปล่อยสวิตช์กุญแจจากต าแหน่งสตาร์ท 
   เมื่อปล่อยสวิตช์กุญแจจากต าแหน่งสตาร์ท ขณะที่คอนแทกยังต่ออยู่กระแสไฟฟ้า
จากขั้วบวกของแบตเตอรี่จะผ่านทางขั้ว B ผ่านขั้ว M ของโซลีนอยด์เข้าในขดลวดชุดดึงและชุดยึด
แล้วลงกราวด์ครบวงจร ซึ่งในช่วงนี้กระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าขดลวดชุดดึงไหลสวนทางกับครั้งแรกท าให้
เกิดการหักล้างกันของอ านาจแม่เหล็กที่เกิดขึ้นที่ขดลวดทั้งสอง จึงท าให้ในโซลีนอยด์หมดอ านาจ
แม่เหล็กพลังเยอร์จะถูกดันกลับด้วยแรงสปริงและท าให้ชุดเฟืองขับเลื่อนกลับเข้าที่เดิมเป็นการตัดการ
ท างานของมอเตอร์สตาร์ทดังรูปที่ 4.29 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.29 แสดงการท างานของมอเตอร์สตาร์ทเมื่อปล่อยสวิตช์กุญแจจากต าแหน่งสตาร์ท 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
 4.8.5 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบแพลนนิทารี (Planetary reduction gears 
starter) 
  มอเตอร์สตาร์แบบเฟืองทดก าลังแบบเฟืองแพลนนิทารี เป็นมอเตอร์สตาร์ทดรอบอีกแบบ
หนึ่งที่ใช้เฟือนแพลนนิทารีเข้ามาช่วยในการท างาน เพ่ือเป็นการทดรอบให้กับเฟืองขับท าให้เฟืองขับมี
ความเร็วลดลง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงบิดให้มากขึ้น โดยจะทดรอบจากเพลาอาร์เมเจอร์มาที่
เฟืองขับประมาณ 5:1 มอเตอร์สตาร์ทแบบนี้มีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการท างานสูง
ส่วนประกอบของมอเตอร์สตาร์ททดรอบแบบชุดเฟืองแพลนนิทารี (Planetary gears) จะแสดงไว้ใน
รูปที่ 4.30 ประกอบด้วย อาร์เมเจอร์ (Armature) ฟิลด์คอยล์ (Field coil) โซลินอยด์ (Solenoid) 
ก้ามปูหรือขาเข่ีย (Level) คลัตช์ (Clutch) เฟืองขับ (Drive pinion) คอมมิวเทเตอร์ (Commutator) 
และแปรงถ่าน (Brush) และชุดเฟืองแพลนนิทารี (Planetary gears) ซึ่งได้แก่ ซันเกียร์ (Sun gear) 
เฟือง (Pinion) และริงเกียร์ (Ring gear)  
  

ล้อช่วยแรง 

คลัตช ์ พลังเยอร ์
ขั้ว St 

สวิทช์จุดระเบิด แบตเตอรี ่

แผ่นสัมผสั 

ขั้ว B 

ขั้ว M 

แปรงถ่าน ขดลวดฟลิด์คอยล ์

อาร์เมเจอร ์

เพลาดึง/ยึด 

สปริงดันเฟืองขับกลับ 

เฟืองขับ 



148     บทที่ 4  ระบบสตาร์ทรถยนต์                                 เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสย์านยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.30 โครงสร้างของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบแพลนนิทารี 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 4.8.6 การท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังแบบแพลนนิทารี 
  การท างานของมอเตอร์สตาร์ทดรอบแบบเฟืองเพลนนิทารี มีหลักการท างานคล้าย
มอเตอร์สตาร์ทแบบธรรมดาต่างกันที่มีการทดรอบการท างานด้วยชุดเฟืองแพลนนิทารีลงประมาณ 1 
ใน 5 ของความเร็วเพลาอาร์เมเจอร์ เมื่อทุ่นอาร์เมเจอร์หมุน เฟืองที่ทุ่นอาร์เมเจอร์จะขับเฟืองแพลนนิ
ทารีทั้ง 3 ตัว (ดังรูปที่ 4.31) ให้หมุนเคลื่อนที่ตามไปด้วย เฟืองวงแหวนซึ่งปกติจะอยู่กับที่ จะถูก
อุปกรณ์ลดแรงกระแทกท าให้หมุนเคลื่อนที่ไปกับเฟืองแพลนนิทารีและเฟืองอาร์เมเจอร์ (เนื่องจากใน
การเริ่มต้นหมุนของทุ่นอาร์เมเจอร์มีแรงบิดและแรงกระแทกที่สูงมาก) เพ่ือเป็นการป้องกันการช ารุด
เสียหายของส่วนประกอบต่างๆของมอเตอร์สตาร์ท การท างานในช่วงนี้ยังไม่สามารถส่งก าลังงานไปยัง
เพลาขับ เมื่อแรงบิดและแรงกระแทกลดลง เฟืองที่ทุ่นอาร์เมเจอร์จะหมุนขับเฟืองแพลนนิทารีทั้ง 3 
ให้หมุนไปรอบๆ เฟืองวงแหวนจึงเกิดการส่งก าลังจากเฟืองแพลนนิทารีไปเพลาขับและส่งต่อให้ชุด
เฟืองขับต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

โซลินอยด ์

ก้ามปูหรือขาเขี่ย 

ฟิลด์คอยล ์

คลัตช ์

ชุดเฟืองแพลนนิทาร ี

อาร์เมเจอร ์

เฟืองขับ 

เฟือง ซันเกียร ์ ริงเกียร ์
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รูปที 4.31 ลักษณะของชุดเฟืองขับแบบเฟืองแพลนนิทารี 
(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 

4.9 วงจรไฟฟ้าพื้นฐานของระบบสตาร์ท 
 วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานของระบบสตาร์ท ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ แบตเตอรี่ (Battery) 
สวิทช์จุดระเบิด (Ignition switch) โซลินอยด์ (Solenoid) รีเลย์สตาร์ท (Starter relay) ฟิวล์ 
(Fuses) และสวิทช์ตัดอัตโนมัติ (Automatic transmission inhibitor switch) ดังรูปที่ 4.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

รูปที 4.32 วงจรไฟฟ้าพ้ืนฐานของระบบสตาร์ท 
 (ที่มา : May and Simpson, 2014) 

สวิทช์จุดระเบิด 

โซลินอยด ์

ไประบบจุดระเบดิ 

สวิทช์ตัดวงจร 

รีเลย์สตาร์ท 

เฟืองสตาร์ท 

ล้อช่วยแรง 

เฟืองวงแหวน 

มอเตอรส์ตาร์ท แบตเตอรี ่

โครงรถยนต ์

ขั้วลงดินแบตเตอรี ่

ขั้วลงดิน 

มอเตอรส์ตาร์ท 

ขั้วรีเลย ์

I = สวิทช์จุดระเบดิ 

B = แบตเตอรี ่
S = โซลินอยด ์

E = ขั้วลงดิน 

เพลาอารเ์มเจอร ์เฟืองใน 

เฟืองขับ 

เฟืองแพลนนิทาร ี

เพลาเฟืองแพลนนิทาร ี
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 เมื่อเปิดสวิทช์กุญแจไฟที่ต าแหน่งสตาร์ท กระแสไฟจากแบตเตอรี่จะเชื่อมต่อกับรีเลย์สตาร์ทโดย
ผ่านสวิทช์ตัดอัตโนมัติ คอยล์รีเลย์หรือรีเลย์สตาร์ทจะปิดท าให้ภายในหน้าสัมผัสเชื่อมต่อกันกระแสไฟ
ส่งผ่านไปยังโซลินอยด์ และโซลินอยด์จะดันให้เพลาของเฟืองขับเพ่ือไปขับกับเฟืองของล้อช่วยแรง 
และเริ่มต้นการหมุนขับล้อช่วยแรงต่อไป เมื่อได้รอบที่เหมาะสมโซลินอยด์จะดึงเพลาของเฟืองขับ
กลับมาที่เดมิ และตัดการท างานของวงจรด้วยสวิทช์ตัดอัตโนมัติ 
 
4.10 การตรวจเช็ควงจรสตาร์ท 
 เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด ผู้ขับขี่รถยนต์มีพ้ืนฐานความรู้ด้านช่างยนต์ จะสามารถแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นได้ แต่ถ้าเป็นผู้ขับขี่ที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านช่างยนต์ จ าเป็นที่จะต้องสอบถามผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับรถยนต์ เพ่ือที่จะท าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถขับขี่ต่อไปได้ ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ปัญหาและลักษณะอาการเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด  
 เมื่อผู้ขับข่ีบิดสวิทช์กุญแจแล้วเครื่องยนต์ไม่หมุนแต่มีเสียงดัง (แชะๆ) หรือไม่ดัง ถ้าอาการแบบนี้
เกิดข้ึนกับรถยนต์ของผู้ขับขี่ ให้สันนิษฐานเบื้องต้นว่า แบตเตอรี่ หรือมอเตอร์สตาร์ทมีปัญหา จากนั้น
ให้ลองบีบแตร เพ่ือดูอาการว่าแตรมีเสียงดังปกติหรือไม่ ซึ่งแบตเตอรี่อาจจะมีไฟน้อยท าให้ไม่มีก าลัง
ในการหมุนมอเตอร์สตาร์ท กระแสไฟน้อยจะท าให้การกระตุ้นโซลินอยด์เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ไม่
สามารถหมุนมอเตอร์สตาร์ทได้ จึงมีเสียงเบาๆ (แชะๆ) แต่ถ้าแบตเตอรี่มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ 
มอเตอร์สตาร์ทอาจเกิดข้อขัดข้อง ถ้ามอเตอร์สตาร์ทขัดข้องให้ท าการทดลอง โดยการหาค้อนยางหรือ
ท่อนไม้ท าการเคาะมอเตอร์สตาร์ท (ต้องระมัดระวังอย่าให้โดนอุปกรณ์อ่ืนๆ) ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติด 
แสดงว่ามอเตอร์สตาร์ทสกปรก และหลังจากนั้นต้องท าการถอดเพ่ือท าความสะอาด แต่ถ้าเคาะแล้ว
มอเตอร์สตาร์ทยังไม่ท างานต้องถอดออกเพ่ือท าการซ่อมต่อไป  
 เมื่อบิดกุญแจแล้วเครื่องหมุนช้าๆ ไม่ยอมท างานเอง และถ้าได้ยินเสียงมอเตอร์สตาร์ทและการ
หมุนของเครื่องยนต์ แต่เป็นการหมุนช้าๆ อาการเช่นนี้มักจะเกิดจากปัญหาแบตเตอรี่มีกระแสไฟต่ า
เกินไป หรือแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ หรืออัลเทอร์เนเตอร์ไม่ปกติ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่ตัวเครื่องยนต์ อาการ
ขัดข้องแบบนี้ ถ้าเป็นรถยนต์ระบบเกียร์ธรรมดา สามารถเข็นโดยเข้าเกียร์ 2 ท าการกระตุกติด
เครื่องยนต์ได้ หรือถ้าเป็นรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติสามารถท าการพ่วงแบตเตอรี่จากภายนอกเพ่ือ
สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดได้ เมื่อเครื่องยนต์ท างานแล้วให้สังเกตสัญลักษณ์ไฟรูปแบตเตอรี่ที่หน้าปัด ว่า
สว่าง หรือเรือนราง ถ้าสัญลักษณ์ไฟรูปแบตเตอรี่ไม่สว่าง แสดงว่าการชาร์จไฟปกติ แต่ถ้าสัญลักษณ์
รูปไฟแบตเตอรี่สว่างข้ึนและไม่ดับ แนะน าให้น ารถเข้าศูนย์บริการ เพ่ือท าการตรวจเช็คการชาร์จหรือ
ประจุไฟของอัลเทอร์เนเตอร์โดยด่วน เพราะถ้าผู้ขับขี่ขับรถยนต์ต่อไปเครื่องยนต์อาจจะดับเองได้  
 เมื่อบิดกุญแจแล้วเครื่องหมุนเร็วด้วยมอเตอร์สตาร์ท แต่เครื่องไม่ติด อาการลักษณะนี้แสดงว่า
แบตเตอรี่ และมอเตอร์สตาร์ทปกติ เพราะเม่ือบิดกุญแจแล้วเครื่องยนต์หมุนได้เร็วด้วยมอเตอร์สตาร์ท 
แต่เครื่องยนต์ไม่สามารถท างานหรือติดได้เอง เมื่อปล่อยการบิดกุญแจเครื่องยนต์ก็หยุดหมุนปัญหาอยู่
ที่ตัวเครื่องยนต์ เพราะแบตเตอรี่และมอเตอร์สตาร์ทปกติดี แนะน าให้ตรวจสอบที่ตัวเครื่องยนต์ เช่น 
มีไฟเลี้ยงระบบหรือไม่ ปั๊มส่งน้ ามันเชื้อเพลิงท างานดีหรือไม่ โดยต้องตรวจสอบระบบต่างๆ เพ่ิมเติม 
  รูปที่ 4.33 แสดงลักษณะการต่อวงจรสตาร์ทอย่างง่ายแบบไม่มีภาระเพ่ือวัดกระแสไฟฟ้าของ
มอเตอร์สตาร์ท ท าการทดสอบโดยวิธีการต่อตรงระหว่างข้ัวของมอเตอร์สตาร์ท ดังรูปที่ 4.34 
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รูปที 4.33 การต่อวงจรสตาร์ทแบบไม่มีภาระ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 

 
 

รูปที 4.34 การทดสอบการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์สตาร์ท 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 

แบตเตอรี ่ แอมมิเตอร ์

มอเตอรส์ตาร์ท 
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4.11 บทสรุป 
 ระบบสตาร์ท ( Starting system) ท าหน้าที่ให้เครื่องยนต์เริ่มหมุนได้ จากนั้นเครื่องยนต์จะหมุน
ต่อไปได้เอง และระบบสตาร์ทก็จะหยุดท างานทันที่ที่เครื่องยนต์เริ่มท างาน ซึ่งโดยคุณสมบัติของตัว
เครื่องยนต์เองจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นในช่วงแรกจึงต้องหาต้นก าลังอ่ืนมาขับ
เพ่ือหมุนเครื่องยนต์ให้ได้รอบการท างานที่เครื่องยนต์จะสามารถท างานต่อไปได้ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
จะต้องมีความเร็วรอบขั้นต่ าประมาณ 40-60 รอบต่อนาที ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลต้องมีความเร็วรอบ
ประมาณ 80-100 รอบต่อนาที เครื่องยนต์จึงจะติดและท างานด้วยตัวเองต่อไปได้ อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่
สตาร์ทเครื่องยนต์ดังกล่าว คือ มอเตอร์สตาร์ท (Starter motor หรือ Motor start) 
 ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์พ้ืนฐาน ได้แก่ สวิทช์จุด
ระเบิด แบตเตอรี่ และมอเตอร์สตาร์ท 
 มอเตอร์สตาร์ท (Starter motor หรือ Motor start) ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่เปลี่ยน
พลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล เพ่ือส่งกาลังให้เครื่องยนต์เริ่มต้นหมุน จะติดตั้งอยู่กับตัวเครื่องยนต์ 
มอเตอร์สตาร์ทจะมีแกนหมุนชุดฟันเฟืองเพ่ือขบกับเฟืองของล้อช่วยแรง (Fly wheel) และล้อช่วย
แรงจะพาให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปด้วย จึงเป็นการเริ่มต้นการทางานของเครื่องยนต์ มอเตอร์สตาร์ท
จะมีส่วนประกอบหลักที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วน คือ โซลินอยด์ (Solenoid) ตัวมอเตอร์ (Starter motor) 
และตัวขับสตาร์ท (Starter drive) ส าหรับส่วนประกอบภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ ขั้ว (Terminals) ฝา
ครอบท้าย (End cover) เฟืองขับ (Pinion) และโครงหรือเสื้อมอเตอร์สตาร์ท (Drive housing) 
 ในมอเตอร์สตาร์ทโซลินอยด์จะท าหน้าที่ 2 อย่าง คือ ดันให้สะพานไฟต่อทางให้ไฟจากแบตเตอรี่
ไหลผ่านไปที่มอเตอร์ และดันให้เฟืองของมอเตอร์สตาร์ทไปขับกับล้อช่วยแรง  
 ตัวมอเตอร์ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท างานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ หลักการของมอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในมอเตอร์โดยผ่านขดลวดฟิลคอยล์ (Field 
coils) แปรงถ่านผ่านคอมมิวเทเตอร์ (Commutator) เข้าไปขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature) ลง
กราวด์ ท าให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กข้ัวเหนือและใต้ข้ึนตามคุณสมบัติของแม่เหล็กขั้วเหมือนกันจะผลัก
กันขั้วต่างกันจะดูดกันท าให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์เมเจอร์ ซึ่งแกนเพลานี้สวมอยู่กับตลับลูกปืนของ
มอเตอร์ท าให้อาร์เมเจอร์หมุนได้ เรียกตัวอาร์เมเจอร์ว่า โรเตอร์ (Rotor) 
 ตัวขับสตาร์ท (Starter drive) จะประกอบด้วย เฟืองขับขนาดเล็ก (Drive pinion) และคลัตช์ 
(Clutch) เฟืองจะถูกดันเข้าไปขบกับเฟืองของล้อช่วยแรง (Ring gear) ด้วยก้ามปู หรือขาเขี่ย 
(Level) ซึ่งควบคุมด้วยโซลินอยด์ เพ่ือท าการขับล้อช่วยแรง 
 การหาทิศทางการหมุนของมอเตอร์หาได้โดยใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming’s left-hand 
rule) โดยกางนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือซ้ายให้ตั้งฉากกัน ให้นิ้วชี้ ชี้ทิศทางของ
สนามแม่เหล็ก (Field) (จากขั้วเหนือไปขั้วใต้) นิ้วกลางชี้ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า (Current) 
ที่ไหลในขดลวดตัวน า นิ้วหัวแม่มือจะชี้ทิศทางการเคลื่อนที่ (Movement) ของขดลวดตัวน า 
 มอเตอร์สตาร์ทที่ใช้ในรถยนต์สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ มอเตอร์สตาร์แบบเฟืองเลื่อน 
(Pre-engaged drive starter) มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง (Inertia drive starter) และมอเตอร์
สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง (Gear reduction of starter) 
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 มอเตอร์สตาร์แบบเฟืองเลื่อน หรือแบบธรรมดา หรือแบบโซลินอยด์ (Pre-engaged  drive 
starter) เป็นแบบดั้งเดิมใช้กันมานาน มีโซลินอยด์ติดอยู่ในตัวมอเตอร์สตาร์ท ท าหน้าที่เป็นตัวเลื่อน
เฟืองขับให้เลื่อนเข้าขับล้อช่วยแรงด้วยระบบกลไกขาเข่ียหรือก้ามปู 
 มอเตอร์สตาร์แบบเฟืองเหวี่ยง (Inertia drive starter) เป็นมอเตอร์สตาร์ทที่ใช้เฟืองขับแบบ
เหวี่ยง อาศัยแรงขับเพลาของอาร์มาเจอร์ที่เป็นเกลียวหลายปากหยาบๆ เมื่อทุ่นอาร์เมเจอร์หมุน ชุด
เฟืองขับจะเหวี่ยงตัวเข้าขบกับเฟืองของล้อช่วยแรง เมื่อมอเตอร์สตาร์ทเริ่มหมุนโครงสร้างของ
มอเตอร์สตาร์ทจะเหมือนกับแบบเฟืองเลื่อนเข้าขับ มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยงจะไม่มีโซลินอยด์
ในตัวแต่จะมีรีเลย์สตาร์ทต่อจากภายนอก ส่วนประกอบที่ส าคัญของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง 
จะคล้ายกับมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อน ประกอบด้วย คอมมิวเทเตอร์ (Commutator) อาร์
เมเจอร์ (Armature) ขดลวดฟิลด์คอยล์ (Field winding) เฟืองขับ (Pinion assembly) เฟืองเหวี่ยง 
(Bendrix thread) และแปรงถ่าน 
 มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง หรือแบบทดรอบ (Gear reduction of starter) มีหลักการ
ท างานคล้ายกับมอเตอร์สตาร์ทแบบธรรมดาต่างกันที่ตัวเฟืองขับจะถูกทดรอบลงท าให้มีแรงบิดที่สูง
กว่ามอเตอร์แบบธรรมดา จึงสามารถออกแบบให้ตัวมอเตอร์สตาร์ทมีขนาดเล็กลง โดยที่มอเตอร์
สตาร์ทแบบทดรอบยังใช้ชุดเฟืองขับแบบโอเวอร์รันนิ่งคลัตช์มอเตอร์สตาร์ทแบบทดรอบยังแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบเฟืองทดก าลังแบบฟันตรง (Spur reduction gears) และแบบเฟืองทด
ก าลังแบบแพลนนิทารี (Planetary reduction gears) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
บทที่ 4 

 
1. จงบอกหน้าที่ของระบบสตาร์ทรถยนต์ 
2. จงบอกส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบสตาร์ทรถยนต์ 
3. จงบอกหน้าที่ของมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ 
4. โซลินอยด์ของมอเตอร์สตาร์ทท าหน้าที่อย่างไร 

5. ความเร็วรอบของมอเตอร์สตาร์ทที่ท าให้เครื่องยนต์เบนซินและดีเซลติดได้จะอยู่ที่ประมาณเท่าใด 
6. จงอธิบายหลักการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ 
7. มอเตอร์สตาร์ทที่ใช้ในรถยนต์มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
8. จงอธิบายหลักการท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อนมาพอเข้าใจ 
9. จงอธิบายหลักการท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยงมาพอเข้าใจ 
10. จงอธิบายหลักการท างานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลังมาพอเข้าใจ 
11. จงบอกข้อแตกต่างระหว่างมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเลื่อนกับแบบเฟืองทดก าลังมา 3 ข้อ 
12. จงเขียนวงจรการท างานของระบบสตาร์ทอย่างง่ายพร้อมอธิบายการท างานของวงจร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

ระบบประจุไฟรถยนต์  
(Vehicle charging system) 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 ระบบประจุไฟรถยนต์ 
 5.1 คุณลักษณะของระบบประจุไฟในรถยนต์ 

5.2 โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบประจุไฟ 
5.3 อัลเทอร์เนเตอร์ 

5.3.1 หน้าที่ของอัลเทอร์เนเตอร์ 
5.3.2 โครงสร้างของอัลเทอร์เนเตอร์ 

5.4 หลักการก าเนิดกระแสไฟฟ้า 
5.5 การก าเนิดกระแสไฟฟ้าของอัลเทอร์เนเตอร์ 

5.5.1 หลักการพื้นฐาน 
5.5.2 การก าเนิดกระแสไฟฟ้าในอัลเทอร์เนเตอร์ 

5.6 ส่วนประกอบหลักของอัลเทอร์เนเตอร์ 
5.6.1 สเตเตอร์ (Stator) 
5.6.2 โรเตอร์ (Rotor) 
5.6.3 ชุดแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง (Rectifier) 

5.7 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์ 
5.7.1 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์แบบ 1 เฟส 
5.7.2 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์แบบ 3 เฟส 

5.8 การควบคุมแรงดันไฟฟ้าจากอัลเทอร์เนเตอร์ 
5.8.1 การควบคุมกระแสไฟฟ้าด้วยเรกกูเลเตอร์ 
5.8.2 การควบคุมไฟประจุแบตเตอรี่ด้วยอัลเทอร์เนเตอร์อย่างง่าย 

5.9 เรกกูเลเตอร์ 
5.9.1 หน้าที่ของเรกกูลเตอร์ 
5.9.2 ประเภทของเรกกูเลเตอร์ 
5.9.3 เรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัส 
5.9.4 การท างานของเรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัส (หน้าทองขาว) 
5.9.5 คุณลักษณะพิเศษของเรกกูเลเตอร์ 
5.9.6 เรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ซี. 
5.9.7 หลักการท างานของเรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ชี. 
5.9.8 ชนิดของเรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ชี. 

5.10 การตรวจสอบและบริการระบบประจุไฟรถยนต์ 
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5.10.1 การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนถอดอัลเทอร์เนเตอร์ออกจากรถยนต์ 
5.10.2 การถอดชิ้นส่วนอัลเทอร์เนเตอร์ 
5.10.3 ตรวจสอบอุปกรณ์อัลเทอร์เนเตอร์แบบใช้ตัวควบคุมภายใน 

5.11 บทสรุป 
 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. บอกหน้าที่ของระบบประจุไฟรถยนต์ได้ 
 2. บอกส่วนประกอบของระบบประจุไฟรถยนต์ได้ 
 3. บอกหน้าที่ของอัลเทอร์เนเตอร์ได้ 
 4. อธิบายหลักการเบื้องต้นของการก าเนิดกระแสไฟฟ้าได้  
 5. อธิบายการก าเนิดกระแสไฟฟ้าในอัลเทอร์เนเตอร์ได้ 
 6. บอกหน้าที่ของส่วนประกอบหลักของอัลเทอร์เนเตอร์ได้ 
 7. อธิบายหลักการของการแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์ได้ 
 8. อธิบายวิธีการควบคุมไฟประจุแบตเตอรี่ด้วยอัลเทอร์เนเตอร์อย่างง่ายได้ 
 9. บอกหน้าที่ของเรกกูเลเตอร์ได้ 
 10. บอกประเภทของเรกกูเลเตอร์ได้ 
 11. อธิบายหลักการท างานของเรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัสได้ 
 12. อธิบายหลักการท างานของเรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ชี. ได้ 
 13. ตรวจสอบอัลเทอร์เนเตอร์เบือ้งต้นได้ 

14. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการต่อวงจรระบบประจุไฟรถยนต์ 
 15. ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 16. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการท างานกลุ่ม 
 17. เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับข้อขัดข้องของรถยนต์ในการประจุไฟ 
และสัญลักษณ์ไฟสัญญาณที่หน้าปัด พร้อมสุ่มถามอาการของรถยนต์ที่เกิดจากปัญหาในระบบประจุ
รถยนต์จากประสบการณ์จริงของแต่ละบุคคล  

2. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น
ประกอบรูปภาพใน Power point และแสดงสื่อของจริง 

3. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบประจุไฟรถยนต์บนแผงสาธิต ตามใบงาน

ที่มอบหมาย 
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5. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีทางด้านช่างให้กับนักศึกษา

ก่อนเลิกเรียน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มตรวจเช็ค ท าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และพ้ืนที่การท างานทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
2. แผงฝึกปฏิบัติระบบประจุไฟรถยนต์ 
3. อัลเทอร์เนเตอร์ 
4. สื่อ Power point   

 5. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  
 6. ใบงานที่ 6 ระบบประจุไฟ 

7. แบบฝึกหัดท้ายบท 
8. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา และการแต่งกาย 
2. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 5 
ระบบประจุไฟรถยนต์  

(Vehicle charging system) 
 
  ระบบประจุไฟรถยนต์ (Vehicle charging system) หรือระบบไฟชาร์จ เป็นระบบประจุไฟ
ให้กับแบตเตอรี่รถยนต์เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ไฟจาก
แบตเตอรี่ ในขณะที่ใช้งานภายในรถยนต์ ระบบประจุไฟรถยนต์ในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย คุณลักษณะของระบบประจุไฟในรถยนต์ โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบประจุ
ไฟ อัลเทอร์เนเตอร์ หลักการก าเนิดกระแสไฟฟ้า การก าเนิดกระแสไฟฟ้าของอัลเทอร์เนเตอร์ 
ส่วนประกอบหลักของอัลเทอร์เนเตอร์ การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์  การควบคุม
แรงดันไฟฟ้าจากอัลเทอร์เนเตอร์ เรกกูเลเตอร์การตรวจสอบและบริการระบบประจุไฟรถยนต์ และ
สรุปใจความส าคัญของเนื้อหาทั้งหมด รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 
5.1 คุณลักษณะของระบบประจุไฟในรถยนต์      
  ระบบประจุไฟ หรือระบบไฟชาร์จ (Charging system) ในรถยนต์จะใช้แบตเตอรี่เป็น
แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้าที่น าไปจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
รถยนต์ เมื่อมีการน าเอาพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในรถยนต์จะส่งผลท าให้แรงดันในแบตเตอรี่หมดลงได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการประจุไฟ
ให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ทุกครั้ง ซึ่งมีความยุ่งยากในการใช้งาน และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการ
ที่จะต้องน าเอาแบตเตอรี่ไปท าการชาร์จไฟใหม่ จึงได้มีการคิดค้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือท าหน้าที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมาส าหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ท างาน และในเวลา
เดียวกันก็จะท าการประจุไฟเข้าไปไว้ในแบตเตอรี่ด้วย เพ่ือจะได้มีพลังงานไฟฟ้าส ารองในแบตเตอรี่
เพียงพอส าหรับการใช้งานในขณะที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์  
  การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะต่างกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่
รถยนต์ โดยที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่สิ้นสุดเมื่อเครื่องยนต์ยัง
ท างานต่อเนื่อง รถยนต์ในสมัยอดีตมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ดังนั้นการใช้
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สมัยก่อนจะใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรง (Direct current 
generator)  หรือเรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) แต่ในปัจจุบันสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบไฟฟ้า
ในรถยนต์มีเพ่ิมขึ้น ท าให้การใช้กระแสไฟฟ้าของรถยนต์เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และเป็นสาเหตุที่ท าให้
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบในอดีตใช้งานไม่ได้ ท าให้มีการคิดค้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบใหม่ที่เรียกว่า อัล
เทอร์เนเตอร์ (Alternator) เพ่ือผลิตไฟฟ้าออกมาในลักษณะกระแสสลับ และท าการเปลี่ยนให้เป็น
กระแสตรง 
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5.2 โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบประจุไฟ 
  ระบบประจุไฟ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ได้แก่ แบตเตอรี่ (Battery) สวิทช์จุดระเบิด (Ignition 
switch) ฟิวส์ (Fuse) อัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator) เรกกูเลเตอร์ (Regulator) และหลอดไฟแสดง
การชาร์จ (Lamp) ดังรูปที่ 5.1 และ 5.2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.1 ส่วนประกอบของระบบประจุไฟรถยนต์ชนิดเรกกูเลเตอร์อยู่ด้านนอก 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก อ าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล, 2539) 

 
 ส าหรับระบบประจุไฟรถยนต์ที่ใช้อัลเทอร์เนเตอร์ชนิดเรกกูเลเตอร์อยู่ในตัวจะมีส่วนประกอบดัง
รูปที่ 5.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.2 ส่วนประกอบของระบบประจุไฟรถยนต์ที่ใช้อัลเทอร์เนเตอร์ชนิดเรกกูเลเตอร์อยู่ในตัว 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 

แบตเตอรี ่

สวิทช์จุดระเบิด 

เรกูเลเตอร ์

อัลเทอร์เนเตอร ์

เครื่องยนต ์

อัลเทอร์เนเตอร ์

แบตเตอรี ่

สัญญาณไฟเตือน 

สายพานขับ 

สายไฟ 

เครื่องยนต ์
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5.3 อัลเทอร์เนเตอร์ 
      5.3.1 หน้าที่ของอัลเทอร์เนเตอร์ 
  อัลเทอร์เนอเตอร์ (Alternater) ท าหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานกลจากเครื่องยนต์เป็น
ก าลังไฟฟ้า พลังงานกลจากเครื่องยนต์จะถ่ายทอดโดยพูลเลย์เพ่ือท าการหมุนโรเตอร์ และท าให้เกิด
ไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นในสเตเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับนี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยชุด
ไดโอด 
 5.3.2 โครงสร้างของอัลเทอร์เนเตอร์ 
  อัลเทอร์เนเตอร์แบ่งตามโครงสร้างภายนอก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่มี
ใบพัด (Fan) อยู่ด้านนอกและมีชิ้นส่วนบางส่วนสัมผัสกับสเตเตอร์ (Stator) ดังแสดงในรูปที่ 5.3 และ
ชนิดที่มีใบพัด (Fan) อยู่ด้านในและมีเสื้อตัวหน้าครอบสเตเตอร์ไว้ด้านใน ดังรูปที่ 5.4 ส่วนประกอบ
ภายนอกของอัลเทอร์เนเตอร์ มีดังนี้ 
   1) พลูเลย์ (Pulley) จะติดตั้งและเชื่อมต่อกับเพลาของอัลเทอร์เนเตอร์ขับเคลื่อน
ด้วยสายพานจากพลูเลย์ของเพลาลูกข้อเหวี่ยง (Crankshaft pulley) 
   2) ใบพัด (fan) จะเป็นตัวระบายความร้อนให้กับอัลเทอร์เนเตอร์ มีทั้งแบบติด
ตั้งอยู่ภายนอกและติดตั้งอยู่ภายในตัวอัลเทอร์เนเตอร์ 
   3) เสื้อตัวหน้า (Front housing) จะติดตั้งอยู่ด้านหน้าอัลเทอร์เนเตอร์ด้านในจะมี
ตลับลูกปืนส าหรับท าให้เพลาหมุน และเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับยึดติดกับโครงสร้างของเครื่องยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.3 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิดที่มีใบพัด (Fan) อยู่ด้านนอก 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

 
 

เสื้อตัวหน้า 

พลูเลย ์

ใบพัด 

ท่ียึดอัลเทอรเ์นเตอร ์

สเตเตอร ์

เสื้อตัวท้าย 

 

เรกกูเลเตอร์แรงดนั 
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   4) สเตเตอร์ (Stator) เป็นส่วนที่ตรงกลางของอัลเทอร์เนเตอร์ จะถูกจับยึดระหว่าง
เสื้อตัวหน้ากับเสื้อตัวหลังของอัลเทอร์เนเตอร์ ลักษณะจะเป็นเส้นลวดพันรอบๆ เป็นขด ซึ่งเป็น
ขดลวดหลักของอัลเทอร์เนเตอร์ 
   5) เสื้อตัวหลัง (Rear housing) เป็นส่วนที่ครอบด้านท้ายของอัลเทอร์เนเตอร์ และ
ยึดอัลเทอร์เนเตอร์เข้ากับโครงสร้างของเครื่องยนต์ 
   6) เรกกูเลเตอร์แรงดัน (Voltage regulator) จะอยู่ด้านนอกส่วนท้ายของอัลเทอร์
เนเตอร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.4 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิดที่มีใบพัด (Fan) อยู่ด้านใน 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

 
  โครงสร้างและส่วนประกอบภายในของอัลเทอร์เนเตอร์ สามารถออกได้ 2 ชิ้นส่วนหลัก 
ได้แก่ โรเตอร์ (Rotor) และสเตเตอร์ (Stator) ส่วนประกอบภายในทั้งหมดของอัลเทอร์เนเตอร์จะ
แสดงไว้ดังรูปที่ 5.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสื้อตัวหน้า 

พลูเลย ์

ช่องระบายความร้อน 

ที่ยึดอัลเทอรเ์นเตอร ์

เสื้อตัวท้าย 

เรกกูเลเตอร์แรงดัน 
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รูปที่ 5.5 โครงสร้างและส่วนประกอบภายในของอัลเทอร์เนเตอร์ที่ใช้ในรถยนต์ TOYOTA 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
5.4 หลักการก าเนิดกระแสไฟฟ้า 
 การท างานของอัลเทอร์เนเตอร์จะอาศัยหลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnatic 
induction) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เมื่อตัวน าเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือเมื่อสนามแม่เหล็กมีการ
เปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวน า ดังรูปที่ 5.6 
 ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวน าและทิศทางกระแสใน
เส้นลวดตัวน า สามารถหาได้โดยใช้กฎมือขวาของตัวน า (Right hand rule for conductor) คือ ถ้า
ให้มือขวาก ารอบเส้นลวดตัวน า โดยให้หัวแม่มือชี้ทิศทางกระแสปลายนิ้วทั้งสี่ที่ก ารอบตัวน าจะชี้
ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนรอบตัวน า ดังรูปที่ 5.7 

 
 
 
 

สเตเตอร ์

ที่ยึดแบริ่ง 
แบริ่ง 

แบริ่ง 

เสื้อตัวหน้า 

พลูเลย ์

น๊อตยึด 

โรเตอร ์

ใบพัด 

ใบพัด 

สลิปริง 

ชุดแปลงกระแส 

เสื้อตัวท้าย 

ตัวต้านทาน 

เรกกูเลเตอร์และ
แปลงถ่าน 
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รูปที่ 5.6 หลักการเบื้องต้นของการเกิดกระแสไฟฟ้า 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
รูปที่ 5.7 การหาทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวน าและทิศทางกระแสในเส้นลวดตัวน า 

โดยใช้กฎมือขวาของตัวน า 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

  
5.5 การก าเนิดกระแสไฟฟ้าของอัลเทอร์เนเตอร์  
 5.5.1 หลักการพื้นฐาน 
  อัลเทอร์เนเตอร์ประกอบด้วยขดลวดโรเตอร์ (Rotor) (ตัวโรเตอร์เป็นขั้ว N และขั้ว S) 
และขดลวดสเตเตอร์ (Stator) เมื่อตัวโรเตอร์หมุนตัดขดลวดสเตเตอร์จะมีแรงดันไฟเกิดขึ้นทั้งคลื่น
บวกและคลื่นลบ ที่เกิดขึ้นเรียกว่า ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC current) ดังรูปที่ 5.8 

 

ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวน า 

ทิศทางของกระแสไฟฟ้า 

ทิศทางของกระแสไฟฟ้า 

การเคลื่อนที่ 

ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก 
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รูปที่ 5.8 หลักการพื้นฐานการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 5.5.2 การก าเนิดกระแสไฟฟ้าในอัลเทอร์เนเตอร์ 
  เมื่อสนามแม่เหล็ก หรือขดลวดโรเตอร์หมุนเส้นแรงแม่เหล็กของขดลวดโรเตอร์ตัด
ขดลวดสเตเตอร์ ท าให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับในขดลวดสเตเตอร์ ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวน า ท าให้มี
กระแสไฟฟ้าไหลออกสู่วงจรภายนอกของอัลเตอร์เนเตอร์ ดังรูปที่ 5.9 แสดงถึงการไหลของ
กระแสไฟฟ้าสลับขึ้นในวงจรเมื่อขั้วเหนือ (N) หมุนตัดขดลวดทางด้านบน และขั้วใต้ (S) ตัดขดลวด
ทางด้านล่าง จะท าให้กระแสไฟฟ้าไหลจาก A ไป B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.9 การไหลของกระแสไฟฟ้าจาก A ไป B 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
  เมื่อขดลวดโรเตอร์เคลื่อนตัวสลับต าแหน่งของขั้วแม่เหล็กโดยขั้วเหนือ (N) อยู่ในต าแหน่ง
ของขั้วใต้ (S) และข้ัวใต้ (S) มาอยู่ในต าแหน่งขั้วเหนือ (N) จะท าให้กระแสไฟไหลจาก B ไป A ดังรูปที่ 
5.10 
 

เส้นลวดตัวน า 

สเตเตอร ์

โรเตอร ์

B A 
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รูปที่ 5.10 การไหลของกระแสไฟฟ้าจาก B ไป A 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
5.6 ส่วนประกอบหลักของอัลเทอร์เนเตอร์  
 อัลเทอร์เนเตอร์ที่ใช้งานโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกัน ดังแสดงในรูปที่ 5.11 แต่
ส่วนประกอบหลักที่ส าคัญของอัลเทอร์เนเตอร์จะประกอบด้วย สเตเตอร์ (Stator) โรเตอร์ (Rotor) 
และชุดแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง (Rectifier) รายละเอียดของส่วนประกอบหลักมีดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.11 ส่วนประกอบพื้นฐานของอัลเตอร์เนเตอร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

B A 

สเตเตอร ์ โรเตอร ์

พลูเลย ์แปรงถ่าน 

เสื้อตัวท้าย เสื้อตัวหน้า 
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 5.6.1 สเตเตอร์ (Stator)  
  สเตเตอร์ ประกอบด้วยโครงเหล็กอ่อน (Frame) และขดลวดสเตเตอร์ (Stator coil) มี
จ านวน 3 ขด ดังรูปที่ 5.12 สามารถต่อวงจรได้ 2 แบบ ทั้งแบบสตาร์ (Star) และแบบเดลต้า (Delta) 
ดังรูปที่ 5.13 ขดลวดสเตเตอร์มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟออกมามีหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา
โดยการเหนี่ยวน าจากสนามแม่เหล็กของขดลวดโรเตอร์ การที่ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้มากนั้น
จะต้องประกอบไปด้วย ความเร็วรอบของขดลวดโรเตอร์ที่หมุนตัดขดลวดสเตเตอร์ ความเข้มของ
สนามแม่เหล็กท่ีขดลวดโรเตอร์ และจ านวนรอบและขนาดของขดลวดที่พันอยู่ในสเตเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.12 ส่วนประกอบของสเตเตอร์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.13 การต่อวงจรขดลวดในอัลเทอร์เนเตอร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 

โครงเหล็กอ่อน 

ขดลวดสเตเตอร ์

ปลายสายต่อเส้นลวด 

สเตเตอร ์

สเตเตอร ์

การต่อแบบสตาร์ (Star) 

การต่อแบบเดลต้า (Delta) 
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 5.6.2 โรเตอร์ (Rotor) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีส่วนประกอบอยู่
ด้วยกัน 3 ส่วน ดังรูปที่ 5.14 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) ขดลวดไฟฟ้า หรือขดลวดโรเตอร์ (Rotor coil) ซึ่งจะพันสวมอยู่ภายในแกนเพลาโร
เตอร์ขดลวดนี้จะได้รับกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ท าให้เหล็กอ่อนเป็นแม่เหล็ก 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5.14 ส่วนประกอบของโรเตอร์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/อุปกรณ์อัลเทอร์เนเตอร์/) 

 
  2) ขั้วแม่เหล็ก ขั้วเหนือและขั้วใต้จะท าด้วยเหล็กอ่อนซึ่งท าเป็นก้ามจ านวน 6 ถึง 8 ก้าม
จ านวน 2 ส่วนประกอบขดลวดเข้าด้วยกันโดยปลายสายของขดลวดทั้งสองจะต่อเข้าที่วงแหวนสลิปริง 
(Slip rings) 
  3) วงแหวนสลิปริง (Slip rings) หรือวงแหวนโรเตอร์ จะท าหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่โดยการส่งผ่านทางแปรงถ่าน เพ่ือให้เหล็กอ่อน 6 ถึง 8 คู่เกิดเป็นสนามแม่เหล็ก 
 5.6.3 ชุดแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง (Rectifier) หรือไดโอดแปลงกระแสไฟ จะต่อ
เข้ากับขดลวดของสเตเตอร์ ดังรูปที่ 5.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.15 การต่อขดลวดของสเตเตอร์เข้ากับชุดแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

ขั้วแม่เหล็ก 

วงแหวนสลิปริง 

ขดลวดโรเตอร์ 

ไดโอด 

ขดลวด 

สเตเตอร ์

ชุดแปลงกระแสไฟฟ้า 
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  ชุดแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง ประกอบด้วยไดโอด (Diodes) และซองแปรง
ถ่าน (Brush) ไดโอด คือ อุปกรณ์กึ่งตัวน าที่ใช้แปลงกระแสไฟสลับเป็นกระแสไฟตรง ชุดไอโอดบวกมี
อยู่ 3 ตัว และชุดไอโอดลบมีอยู่ 3 ตัวเช่นกัน แต่อัลเทอร์เนเตอร์บางแบบจะมีไดโอดบวก 4 ตัว และ
ไดโอดลบ 4 ตัว ทางออกของกระแสไฟจะได้จากไดโอดบวก ชุดไดโอดบวกจะไม่ถูกกับโครงสร้าง
ของอัลเทอร์เนเตอร์ ขณะที่ไดโอดแปลงกระแสไฟจะเกิดความร้อนขึ้น โครงของไดโอดจะได้รับการ
ระบายความร้อน เพ่ือป้องกันไม่ให้ไดโอดร้อนสูงเกินไป ลักษณะโครงสร้างของชุดไดโอดและซอง
แปลงถ่านของอัลเทอร์เนเตอร์จะแสดงไว้ในรูปที่ 5.16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.16 ส่วนประกอบของชุดไดโอดแปลงกระแสไฟ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/อุปกรณ์อัลเทอร์เนเตอร์/) 
 

5.7 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์  
 อัลเทอร์เนเตอร์ในรถยนต์จะท าการแปลงกระแสไฟโดยใช้ไดโอดท าการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพ่ือไปใช้งาน สัญลักษณ์ของไดโอดจะแสดงไว้ดังรูปที่ 5.17 ไดโอด
จะท างานได้ต้องต่อแรงดันไฟให้กับขาของไดโอด การต่อแรงดันไฟให้กับไดโอด เรียกว่า การให้ไบแอส 
(Bias) 

 
 

รูปที่ 5.17 สัญลักษณ์ของไดโอดและกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้อย่างเดียว 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 5.7.1 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์แบบ 1 เฟส 
  ถ้าอัลเทอร์เนเตอร์ที่มีขดลวดสเตเตอร์เพียงขดเดียวที่ใช้ไดโอดเพียงตัวเดียวเป็นตัวเรียง
กระแสไฟ เมื่อคลื่นบวกออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ทางด้านล่าง กระแสไฟคลื่นบวกไม่สามารถผ่าน

ซองแปรงถ่าน 

ไดโอดกลางลบ 

ไดโอดบวก 

แผ่นระบายความร้อน 

ไดโอดลบ 

ไดโอดกลางบวก 
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ไดโอดไปได้ จากกราฟในรูปที่ 5.18 จะเห็นได้ว่าเกิดการขาดตอนของกระแสไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์
เนเตอร์ไม่เรียบ ซึ่งเป็นการแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น (Half wave) รูปที่ 5.19 แสดงการเรียง
ไดโอดอย่างง่ายส าหรับอัลเทอเนเตอร์ 
 

 
รูปที่ 5.18 วงจรการเรียงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.19 การเรียงไดโอดอย่างง่ายส าหรับอัลเทอเนเตอร์  
(ก) ไดโอด 4 ตัว และตัวน า 1 ตัว (ข) ไดโอด 3 ตัวและตัวน า 2 ตัว 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 
 5.7.2 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์แบบ 3 เฟส 
  วงจรของการแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น (Half wave) จะใช้ได้เฉพาะคลื่นไฟบวก
เท่านั้นส่วนแบบเต็มคลื่น (Full wave) ไฟ ทั้งหมดจะเปลี่ยนให้เป็นกระแสตรงดังนั้นในรถยนต์ที่ใช้
ขดลวดสเตเตอร์ 3 เฟส จึงต้องใช้ ไดโอด 6 ตัว และเป็นการแปลงแบบเต็มคลื่น 
  การต่อขดลวด 3 ขด ในอัลเทอร์เนเตอร์มีด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้ 
  1) การต่อขดลวดแบบ วาย หรือสตาร์ (Y or Star-connected stator windings) การ
ต่อขดลวดแบบ 3 เฟส ของอัลเตอร์เนเตอร์เป็นแบบที่ใช้ทั่วไป ปลายขดลวดทั้ง 3 ขดปลายด้านหนึ่ง
ต่อรวมกัน จุดต่อนี้เรียกว่า จุดต่อรวม (Neutral junction) หรือขั้ว N ดังรูปที่ 5.20 
 

อัลเทอร์เนเตอร์ อัลเทอร์เนเตอร์ 

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ 

(ก) (ข) 
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รูปที่ 5.20 การต่อวงจรของอัลเทอร์เนเตอร์ชนิดใช้ไดโอด 6 ตัว และต่อแบบสตาร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
  2) การต่อขดลวดแบบเดลต้า (Delta-connected stator windings) การต่อแบบนี้จะไม่
มีจุดต่อรวม (Neutral Junction) เหมือนแบบ Y มีใช้น้อย ส่วนการท างานและการบ ารุงรักษาจะ
เหมือนกับการต่อแบบ Y ดังรูปที่ 5.21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.21 การต่อวงจรของอัลเทอร์เนเตอร์ชนิดใช้ไดโอด 6 ตัว และต่อแบบเดลต้า 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
5.8 การควบคุมแรงดันไฟฟ้าจากอัลเทอร์เนเตอร์  
 อัลเทอร์เนเตอร์จจะควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยเรกกูเรเตอร์ (Regulator) ซึ่งเรกกูเรเตอร์จะ
ควบคุมความเข้มของสนามแม่เหล้กของขดลวดโรเตอร์โดยการเพ่ิมหรือลดกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปยัง
ขดลวดโรเตอร์เพ่ือที่จะควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ให้อยู่ในค่าที่ก าหนด ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

แบตเตอรี ่

ชุดแปลงกระแสไฟใช้ไดโอด 6 ตัว สเตเตอร ์

DC output 

แบตเตอรี ่

DC output 

ชุดแปลงกระแสไฟใช้ไดโอด 6 ตัว สเตเตอร ์
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 5.8.1 การควบคุมกระแสไฟฟ้าด้วยเรกกูเลเตอร์ 
  วงจรไฟฟ้าที่ใช้อยู่โดยทั่วจะเป็นขนาด 12 หรือ 24 โวลต์ ดังนั้นกระแสไฟที่ออกจากอัล
เทอร์เนเตอร์จะต้องควบคุมให้ได้แรงดันไฟฟ้าถูกต้องตามที่ก าหนด การควบคุมกระแสไฟที่ออก
จากอัลเทอร์เนเตอร์ควบคุมได้โดยจ ากัดจ านวนกระแสไฟที่เช้าไปยังขดลวดโรเตอร์ ถ้าเพ่ิมจ านวน
กระแสไฟ ให้เข้าขดลวดโรเตอร์มาก ความเข้มสนามแม่เหล็กก็จะมากตามไปด้วย และจะไปท าให้
กระแสไฟที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องควบคุมกระแสไฟเข้าขดลวดโร
เตอร์ด้วยเรกกูเลเตอร์ ดังรูปที่ 5.22 กระแสไฟจากขั้ว F จะไหลออกจากขดลวดสเตเตอร์ ผ่านไดโอด
บวกไปยังขั้วบวกหรือขั้ว B+ ของอัลเตอร์เนเตอร์ และกระแสไฟจะไหลเข้าประจุแบตเตอรี่ จากนั้นจะ
ไหลลงดินครบวงจร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.22 การควบคุมกระแสไฟฟ้าด้วยเรกกูเลเตอร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
  อัลเทอร์เนเตอร์ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ ผ่านสวิตช์จุดระเบิดไปยังขดลวดโรเตอร์  
เพ่ือที่จะท าให้มีกระแสไฟเกิดที่ขดลวดสเตเตอร์ ดังนั้นโรเตอร์จะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าได้จะต้องมี
กระแสไฟผ่านเข้าไปยังขดลวดโรเตอร์ 
 5.8.2 การควบคุมไฟประจุแบตเตอรี่ด้วยอัลเทอร์เนเตอร์อย่างง่าย 
  รูปที่ 5.23 แสดงวงจรควบคุมไฟประจุแบตเตอรี่ด้วยอัลเทอร์เนเตอร์อย่าง่าย โดยกระแสไฟจาก
แบตเตอรี่ ผ่านหน้าสัมผัส (Contact) P1 ไปยังแปรงถ่านและเข้าขดลวดโรเตอร์ ครบวงจรลงดินทางแปรงถ่าน
อีกด้านหนึ่ง กระแสไฟเข้าขดลวดโรเตอร์ได้มากจะท าให้ขดลวดสเตเตอร์จ่ายไฟได้มาก หากจ่ายไฟได้สูงเกิน
พิกัด แกนขดลวดเรกกูเลเตอร์จะมีอ านาจแม่เหล็กมากจนสามารถเอาชนะแรงสปริง ดึงขาหน้าสัมผัส 
(Contact) ลง ท าให้หน้าสัมผัส (Contact) P1 เปิดกระแสไฟ ผ่านหน้าสัมผัส (Contact) P1 ไม่ได้ ต้องผ่านตัว
ต้านทาน R กระแสไฟผ่านขดลวดโรเตอร์ได้น้อยเกิดอ านาจแม่เหล็กน้อย เป็นการควบคุมก าเนิดไฟที่สเตเตอร์ 

 
 
 
 

สเตเตอร ์ โรเตอร ์

เรกกูเลเตอร์แรงดัน 

อัลเทอร์เนเตอร ์

ไปยังแบตเตอรี ่
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รูปที่ 5.23 วงจรควบคุมไฟประจุแบตเตอรี่ด้วยอัลเทอร์เนเตอร์อย่าง่าย 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
5.9 เรกกูเลเตอร์ 
 5.9.1 หน้าที่ของเรกกูเลเตอร์ 
  เรกกูเลเตอร์ (Regulator) คืออุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัล
เทอร์เนเตอร์ ไม่ให้ออกมามากเกินไป ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ 
และอัลเทอร์เนเตอร์เสียหาย เนื่องจากความเร็วรอบของเครื่องยนต์ไม่คงที่ ความเร็วรอบของอัลเทอร์
เนเตอร์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์และภาระการใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น หลอดไฟ 
มอเตอร์ปัดน ้าฝน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องเสียง ของรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัลเทอร์เนเตอร์
จะต้องจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาที่แรงดันคงที่ โดยการใช้เรกกูเลเตอร์เป็นตัวควบคุม เรกูเลเตอร์จะ
ควบคุมความเข้มสนามแม่เหล็กของขดลวดโรเตอร์โดยการเพ่ิมหรือลดกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปยังขดลวด
โรเตอร์ เพ่ือที่จะควบคุมจ านวนแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ให้อยู่ในค่าที่ก าหนดประมาณ 
13.8 ถึง 14.8 โวลต์ 
 5.9.2 ประเภทของเรกกูเลเตอร์ 
  เรกกูเลเตอร์ส าหรับอัลเทอร์เนเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เรกกูเลเตอร์
แบบหน้าสัมผัส หรือแบบหน้าทองขาว หรือแบบคอนแทค (Contact regulator) และเรกกูเลเตอร์
แบบ ไอ.ซี. (I.C. recgulator) 
 5.9.3 เรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัส 
  เรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัส หรือแบบหน้าทองขาว หรือแบบคอนแทค (Contact 
regulator) มีการออกแบบมาเพ่ือใช้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าของอัลเทอร์เนเตอร์ มีหลายแบบ ได้แก่ 
  1) เรกกูเลเตอร์แบบ 1 หน่วย หน้าทองขาวเดี่ยว 
   เรกกูเลเตอร์แบบนี้จะมีตัวความต้านทานต่ออนุกรมกับขดลวดฟิลด์คอยล์ของโร
เตอร์ ตัวความต้านทานจะไม่มีกระแสไฟไหลผ่าน ดังรูปที่ 5.24 ขณะที่เครื่องยนต์อยู่ในความเร็ว
รอบต ่า เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์มีค่าต ่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ขดลวด
โวลเตจเรกกูเลเตอร์ (Voltage regulator) จะมีไม่มากจึงไม่สามารถดูดหน้าทองขาวให้แยกออกจาก

ขดลวดสเตเตอร ์ ขดลวดโรเตอร ์

ชุดหน้าสัมผัส 

ขดลวดเรกกูเลเตอร ์

N 

S 

R P
1
 

P
2
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กัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ก็จะไหลผ่านหน้าทองขาวไปยังขดลวดโรเตอร์ ท าให้ความเข้มของ
สนามแม่เหล็กมีมาก อัลเทอร์เนเตอร์ก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกมามาก และจะท าให้ขดลวดโวลเตจ
เรกกูเลเตอร์ (Voltage regulator) มีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากจนกระทั่งสามารถดูดให้หน้า
ทองขาวแยกออกจากกัน กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านหน้าทองขาวได้ก็จะไหลผ่านตัวความ
ต้านทานไปยังขดลวดโรเตอร์ กระแสไฟฟ้าจะไหลไปยังขดลวดโรเตอร์ได้น้อย ความเข้มของ
สนามแม่เหล็กของขดลวดโรเตอร์มีน้อยลง อัลเทอร์เนเตอร์จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาได้น้อยลง ท า
ให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กของขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์ลดลง ปล่อยให้หน้าทองขาวกลับไป
ติดกันเหมือนเดิม กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านหน้าทองขาวอีกโดยไม่ผ่านตัวความต้านทาน ท าให้
ขดลวดโรเตอร์กลับมามีความเข้มของสนามแม่ เหล็กเ พ่ิมมากขึ้น อัลเทอร์ เนเตอร์ก็จ่ าย
แรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมามากขึ้นด้วย เป็นการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ให้อยู่ใน
ค่าท่ีก าหนดคือประมาณ 13.8 ถึง 14.8 โวลต์ ดังรูปที่ 5.25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.24 การท างานของเรกกูเลเตอร์ในขณะที่หน้าทองขาวติดกัน 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

อัลเทอร์เนเตอร ์ เรกกูเลเตอร ์

ไฟออก 

R 

M 

P 

F 
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รูปที่ 5.25 การท างานของเรกกูเลเตอร์ในขณะที่ขณะที่หน้าทองขาวแยกจากกัน 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
  เรกกูเลเตอร์แบบนี้ ในการควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ความเร็วรอบสูงต้องใช้ตัวความ
ต้านทานที่มีค่าความต้านทานมาก ซึ่งจะท าให้ความเร็วรอบต่ าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงค่าอยู่
เสมอ เมื่อหน้าทองขาวเปิดและปิด ค่าความต้านทานที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้เกิดการอาร์กที่หน้าทองขาว
เมื่อหน้าทองขาวเปิด ปัจจุบันเรกกูเลเตอร์แบบนี้ไม่มีการใช้งานแล้ว 
  2) เรกกูเลเตอร์แบบ 1 หน่วย หน้าทองขาวคู่ 
   เรกูเลเตอร์แบบนี้ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์
เนเตอร์ได้ดีกว่าเรกูเลเตอร์แบบหน้าทองขาวเดี่ยว สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าได้ดีทั้งที่ความเร็ว
รอบต ่า เเละความเร็วรอบสูง 
   การท างานของเรกูเลเตอร์แบบหน้าทองขาวคู่จะคล้ายกับเรกูเลเตอร์แบบหน้า
ทองขาวเดี่ยว โดยหน้าทองขาวที่เคลื่อนที่ติดกับหน้าทองขาว P1 กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหล
ผ่านหน้าทองขาว P1 ผ่านหน้าทองขาวที่เคลื่อนที่ไปยังขดลวดโรเตอร์โดยไม่ผ่านตัวความต้านทาน ท า
ให้แรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ออกมามาก เมื่อความเร็วรอบของอัลเทอร์เนเตอร์สูงขึ้นจะ
ท าให้สนามแม่เหล็กของขดลวดโวลเตจเรกูเลเตอร์ (Voltage regulator) มีมากขึ้นจนสามารถดูดหน้า
ทองขาวให้เคลื่อนที่ลง แต่ยังไม่ติดกับหน้าทองขาว P2 กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านตัวความต้านทานไป
ยังขดลวดโรเตอร์ท าให้อันเทอร์เนเตอร์ผลิตแรงดันไฟฟ้าลดลง และเมื่อความเร็วรอบของอัลเทอร์เน
เตอร์ยังคงที่หรือสูงขึ้นก็จะท าให้ขดลวดโวลเตจเรกูเลเตอร์ (Voltage regulator) เกิดสนามแม่เหล็ก
เพ่ิมมากขึ้นจนสามารถดูดหน้าทองขาวที่เคลื่อนที่ให้ลงมาติดกับหน้าทองขาว P2 กระแสไฟฟ้าก็จะ
ไหลผ่านตัวความต้านทานไปหน้าทองขาวที่เคลื่อนที่ผ่านหน้าทองขาว P2 ลงดิน ท าให้ไม่มี
กระแสไฟฟ้าไหลไปยังขดลวดโรเตอร์ อัลเทอร์เนเตอร์ก็จะไม่มีแรงดันไฟฟ้าออกมาเป็นการตัดการ
ประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ดังรูปที่ 5.26 และรูปที่ 5.27 
 

อัลเทอร์เนเตอร ์ เรกกูเลเตอร ์

P 

ไฟออก 

R 

M 

F 
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รูปที่ 5.26 การท างานขณะที่หน้าทองขาวที่เคลื่อนที่ติดกับหน้าทองขาว P1 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.27 การท างานขณะที่หน้าทองขาวที่เคลื่อนที่ติดกับหน้าทองขาว P2 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
   เรกกูเลเตอร์แบบนี้สามารถลดค่าความต้านทานของตัวความต้านทานลงได้ และเมื่อ
หน้าทองขาวเปิดและปิดจะเกิดการอาร์กที่หน้าทองขาวลดน้อยลงมาก ท าให้หน้าทองขาวมีอายุการใช้
งานยาวนานขึ้น เรกกูเลเตอร์แบบ 2 หน้าทองขาวจึงเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน 
   การใช้เรกูเลเตอร์แบบ 1 หนว่ยนี้จะไม่มีหลอดแสดงการชาร์จบนแผงหน้าปัด แต่จะ
ใช้แอมมิเตอร์แสดงแทน 
 

อัลเทอร์เนเตอร ์ เรกกูเลเตอร ์

อาร์เมเจอร ์

ไฟออก 

R 

F 

M 

P
1
 

P
2
 

ไฟออก 

อัลเทอร์เนเตอร ์ เรกกูเลเตอร ์

อาร์เมเจอร ์

P
1
 

P
2
 

R 

F 

M 
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  3) เรกกูเลเตอร์แบบ 2 หน่วย 
   เรกกูเลเตอร์แบบ 2 หน่วย จะมีสนามแม่เหล็ก 2 หน่วย คือ โวลเตจเรกกูเลเตอร์ 
และรีเลย์ไฟชาร์จ หน่วยโวลเตจเรกกูเลเตอร์ ท าหน้าที่ควบคุมอัลเทอร์เนเตอร์ให้จ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้า
ให้คงท่ี และรีเลย์ไฟชาร์จ ท าหน้าที่ควบคุมหลอดเตือนไฟชาร์จ การต่อเรกกูเลเตอร์แบบนี้แสดงดังรูป
ที่ 5.28 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.28 วงจรประจุไฟของเรกกูเลเตอร์แบบ 2 หน่วย 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 
 
   รูปที่ 5.29, 5.30 และ 5.31 แสดงวงจรประจุไฟแบบต่างๆ และรูปที่ 5.32 แสดง
โครงสร้างของเรกกูเลเตอร์แบบ 2 หน่วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.29 วงจรประจุไฟของฮิตาชิ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 

เรกกูเลเตอร ์

อัลเทอร์เนเตอร ์

สวิทช์จุดระเบิด 

หลอดไฟแสดงการชาร์จ 

แบตเตอรี ่

ฟิวส์หลอด 

ฟิวส์สาย 

แบตเตอรี ่

สวิทช์จุดระเบิด 

โวลเตจเรกกเูลเตอร ์อัลเทอร์เนเตอร ์

สเตเตอร ์

ขดลวดโรเตอร ์ หล
อด

ไฟ
แส

ดง
กา

รช
าร

์จ 
ไป

คอ
ยล

จ์ุด
ระ

เบ
ิด 
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2
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รูปที่ 5.30 วงจรประจุไฟของมิตซูบิชิ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.31 วงจรประจุไฟของ ND 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 

โวลเตจเรกกเูลเตอร ์ ไประบบจุดระเบดิ 

สวิทช์จุดระเบิด 

แบตเตอรี ่
ฟิวส์ 

ฟิวส์ 
ฟิวส์ 

จากมอเตอรส์ตาร์ท 

อัลเทอร์เนเตอร ์

ขดลวดโรเตอร ์

สเตเตอร ์

ชาร์จรีเลย ์

ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง 

ไดโอด 

โชค้อัตโนมัต ิ

ขดลวดโรเตอร์ 

อัลเทอร์เนเตอร ์

แบตเตอรี ่

ฟิวส์แบบสาย 

สวิทช์จุดระเบิด 

ฟิวส์จุดระเบิด (7.5 แอมแปร์) 
หลอดไฟเตือนไฟชารจ์ 

ฟิวส์ไฟชาร์จ (7.5 แอมแปร์) 

ฟิวส์เครื่องยนต์ (15 แอมแปร์) 

รีเลย์หลัก 

เรกกูเลเตอร ์

รีเลย์เตือนไฟชาร์จ 

ตัวแปลงกระแส 

ขดลวด สเตเตอร ์

ขดลวด 
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า 
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รูปที่ 5.32 โครงสร้างของเรกกูเลเตอร์แบบ 2 หน่วย 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
 5.9.4 การท างานของเรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัส (หน้าทองขาว) 
  การท างานของเรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัส หรือแบบหน้าทองขาว มีดังนี้ 
  1) เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิด กระแสไฟฟ้าไหลจากขั้ว IG ของสวิตช์ไปยังขั้ว IG ของเรกกูเล
เตอร์ ผ่านหน้าทองขาว PL1 PL0 ไปยังขั้ว F และออกจากขั้ว F ของเรกกูเลเตอร์ เข้าขดลวดโรเตอร์
ลงดิน ครบวงจร ท าให้ขดลวดโรเตอร์เกิดสนามแม่เหล็กจากขั้ว IG ของสวิตช์จุดระเบิดอีกเส้นหนึ่งไป
ยังหลอดเตือนไฟชาร์จเข้าขั้ว L ของเรกกูเลเตอร์ไปยังหน้าทองขาว P0 และผ่านหน้าทองขาว P1 ลง
ดินครบวงจรท าให้หลอดเตือนไฟชาร์จติดสว่างดังรูปที่ 5.33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.33 เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจจุดระเบิดหลอดไฟแสดงการชาร์จติด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

เรกกูเลเตอร ์

รีเลย์หลอดไฟเตือน 

เรกกูเลเตอร์ อัลเทอร์เนเตอร์ 

ขดลวดโรเตอร์ 

สเตเตอร์ 

แบตเตอรี่ 

สวิทช์จุดระเบิด 

ฟิวส ์

แบบสาย 

หลอดไฟแสดงการชาร์จ 

ฟิวส ์

ฟิวส ์
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 2) เมื่อเครื่องยนต์ท างาน ความเร็วรอบต่ าถึงความเร็วรอบปานกลาง เมื่อท าการสตาร์ท
เครื่องยนต์ เครื่องยนต์เดินเครื่องในต าแหน่งเดินเบา อัลเทอร์เนเตอร์ก็หมุนด้วยความเร็วรอบต ่า 
ขดลวดโรเตอร์ซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กหมุนตัดกับขดลวดสเตเตอร์เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นที่ขั้ว B และขั้ว N 
(ขั้ว N จะมีไฟเป็นครึ่งหนึ่งของขั้ว B) กระแสไฟฟ้าจากขั้ว N ของอัลเทอร์เนเตอร์จะไปยังขั้ว N ของ
เรกกูเลเตอร์ เข้าขดลวดรีเลย์ไฟชาร์จลงดิน ท าให้ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้าทองขาว P0 ให้ลง
มาติดกับหน้าทองขาว P2 กระแสไฟฟ้าจากขั้ว B ของเรกกูเลเตอร์ซึ่งรออยู่ที่หน้าทองขาว P2 ก็จะไป
ยังหน้าทองขาว P0 ไปยังขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์ลงดิน ท าให้ขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์เกิด
สนามแม่เหล็กขณะเดียวกันเมื่อกระแสไฟฟ้าจากขั้ว L ผ่านหน้าทองขาว P0 ไปยังขดลวดโวลเตจเรก
กูเลเตอร์จะชนกับกระแสไฟฟ้าจากขั้ว B ท าให้เกิดการสมดุลทางไฟฟ้า หลอดเตือนไฟชาร์จที่หน้าปัด
ดับดังรูปที่ 5.34 
 ขณะที่แรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ยังมีไม่มาก อ านาจแม่เหล็กของขดลวด
โวลเตจเรกกูเลเตอร์ก็มีน้อย ไม่สามารถดูดหน้าทองขาว PL0 ให้แยกจาก PL1 ได้ กระแสไฟฟ้าขั้ว IG 
ก็ไปยังขั้ว F โดยไม่ผ่านตัวความต้านทานที่ต่อขนานอยู่กับหน้าทองขาว PL1 PL0 ท าให้กระแสไฟฟ้า
จากข้ัว IG ไปยังขั้ว F เข้าขดลวดโรเตอร์ได้มาก ความเข้มของสนามแม่เหล็กของขดลวดโรเตอร์มีมาก
เมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มมากขึ้น แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ก็มากขึ้นด้วย 
ท าให้ขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์มีสนามแม่เหล็กมากขึ้นจนสามารถดูดหน้าทองขาว PL0 ให้แยกจาก 
หน้าทองขาว PL1 แต่ยังไม่ติดกับหน้าทองขาว PL2 กระแสไฟฟ้าขั้ว IG ผ่านหน้าทองขาว PL0 ไม่ได้ ก็
ไปผ่านตัวความต้านทานไปยังขั้ว F ของเรกกูเลเตอร์แล้วเข้าขั้ว F ของอัลเทอร์เนเตอร์ ท าให้
กระแสไฟฟ้าไหลได้น้อยลง อัลเทอร์เนเตอร์ก็ผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาได้น้อยลงจนขดลวดโวลเตจ
เรกกูเลเตอร์มีสนามแม่เหล็กลดลงจนไม่สามารถดูดหน้าทองขาว PL0 ได้ หน้าทองขาว PL0 ก็ไปติด
กับหน้าทองขาว PL1 อีก เป็นการเพ่ิมแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์อีก การท างานเช่นนี้จะ
อยู่ในช่วงเครื่องยนต์ท างานที่ความเร็วรอบต ่าถึงความเร็วรอบปานกลางดังรูปที่ 5.34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.34 เครื่องยนต์ท างานความเร็วรอบต่ า-ปานกลาง หลอดไฟเตือนไฟชาร์จดับ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

เรกกูเลเตอร์ 
โวลเตจเรกกูเลเตอร์ โวลเตจรีเลย์ 

ฟิวส ์

แบบสาย 

แบตเตอรี่ 

โหลด 

สวิทช์ 

ฟิวส ์

ฟิวส ์

ฟิวส ์

หลอดไฟแสดงการชาร์จ 

สว
ิทช

์จุด
ระ

เบ
ิด 

ขดลวดโรเตอร์ 

อัลเทอร์เนเตอร์ 

ขดลวดสเตเตอร์ 
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  3) เมื่อเครื่องยนต์ท างานที่ความเร็วรอบปานกลางถึงความเร็วรอบสูง เมื่อความเร็วรอบ
ของเครื่องยนต์สูงขึ้นจากความเร็วรอบปานกลางไปยังความเร็วรอบสูง อัลเทอร์เนเตอร์ผลิต
แรงดันไฟฟ้าออกมามากขึ้น ความเข้มของสนามแม่เหล็กของขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์มีมากก็
สามารถดูดหน้าทองขาว PL0 ให้มาติดกับหน้าทองขาว PL2 ซึ่งต่อลงดินท าให้กระแสไฟฟ้าจากขั้ว IG 
ไหลผ่านตัวความต้านทานไปหน้าทองขาว PL0 และ PL2 ลงดินท าให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าไปยังขั้ว F 
ของอัลเทอร์เนเตอร์ อัลเทอร์เนเตอร์ก็หยุดการผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความเข้มของสนามแม่เหล็กของ
ขดลวดโวลเตจเรกูเลเตอร์ก็ลดลงปล่อยให้หน้าทองขาว PL0 แยกจากหน้าทองขาว PL2 แต่ยังไม่ติดกับ
หน้าทองขาว PL1 กระแสไฟฟ้าขั้ว IG ก็ไหลผ่านตัวความต้านทานไปยังขั้ว F ของอัลเทอร์เนเตอร์ได้ 
อัลเทอร์เนเตอร์ก็ผลิตแรงดันไฟฟ้า การท างานเช่นนี้จะอยู่ในช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ปานกลางถึง
ความเร็วรอบสูง ดังรูปที่ 5.35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.35 ความเร็วรอบปานกลาง-ความเร็วสูง ไฟชาร์จถูกควบคุมตามค่าท่ีก าหนด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
  เมื่อหน้าทองขาว P0 ติดกับหน้าทองขาว P2 หน้าทองขาว P0 จะไม่แยกจากหน้าทองขาว 
P2 เพราะแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากข้ัว N ยังมีอยู่ เนื่องมาจากแรงแม่เหล็กตกค้างของขดลวดโรเตอร์ 
 5.9.5 คุณลักษณะพิเศษของเรกกูเลเตอร์ 
  ขดลวดโวลเตจเรกูเลเตอร์ของเรกกูเลเตอร์จะใช้ลวดทองแดงพันเป็นขดลวดฟิลด์คอยล์ 
ซึ่งเมื่ออุณหภูมิของขดลวดนี้สูงขึ้นความต้านทานของขดลวดจะเพ่ิมขึ้นท าให้ความเข้มของ
สนามแม่เหล็กของขดลวดลดลง แรงดึงของขดลวดก็ลดลงด้วย จากผลอันนี้ท าให้แรงดันไฟฟ้าที่ออก
จากอัลเทอร์เนเตอร์สูงขึ้นมาก เกิดการชาร์จมากเกินไปซึ่งเป็นผลเสียกับแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
เพ่ือป้องกันการชาร์จมากเกินไป เรกกูเลเตอร์จะมีการใช้ตัวความต้านทานหรือโลหะไบเมเทิล และเรก
กูเลเตอร์บางแบบก็ใช้ทั้งสองอย่างในตัวเดียวกัน 

เรกกูเลเตอร์ 

แบตเตอรี่ 

โหลด 

ฟิวส ์

ฟิวส ์

ฟิวส ์

สวิทช์ 

ฟิวส ์

แบบสาย 

สว
ิทช

์จุด
ระ

เบ
ิด 

หลอดไฟแสดงการชาร์จ 

อัลเทอร์เนเตอร์ 

ขดลวดโรเตอร ์

ขดลวดสเตเตอร์ 
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  ตัวความต้านทานท าด้วยลวดนิโครม หรือส่วนประกอบของคาร์บอนต่ออนุกรมเข้ากับ
ขดลวดโวลเตจเรกูเลเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติเมื่อขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์ได้รับความร้อนก็จะแบ่ง
ถ่ายเทความร้อนไปยังตัวความต้านทาน ท าให้ขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์มีอ านาจแม่เหล็กที่
เหมาะสมที่จะควบคุมการชาร์จให้อยู่ในค่าท่ีก าหนดให้ดังรูปที่ 5.36 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.36 ตัวความต้านทานต่ออนุกรมกับขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
  โลหะไบเมเทิลในเรกกูเลเตอร์จะถูกใช้ร่วมกับแผ่นสปริงโลหะไบเมเทิลจะลดความแข็ง
ของแผ่นสปริงลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อเรกกูเลเตอร์ท างานกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปในขดลวดโวลเตจ
เรกกูเลเตอร์ จะท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น ความต้านทานของขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์ก็เพ่ิมมากขึ้น ท า
ให้ขดลวดโวลเตจเรกกูเลเตอร์มีอ านาจแม่เหล็กลดลงซึ่งจะท าให้เกิดการชาร์จมากเกินไป เมื่ออุณหภูมิ
เพ่ิมขึ้นโลหะไบเมเทิลจะอ่อนตัวท าให้แผ่นสปริงลดความแข็งลง อ านาจแม่เหล็กของโวลเตจเรกกูเล
เตอร์ก็สามารถดูดแผ่นเหล็กลงมาได้ ท าให้สามารถควบคุมการชาร์จให้อยู่ในค่าที่ก าหนดได้ดังรูปที่ 
5.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.37 ต าแหน่งติดตั้งโลหะไบเมเทิล 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

  สปริง 
ตัวต้านทานชดเชยอณุหภูม ิ

แผ่นสปริง 

โลหะไบเมเทิล 
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 5.9.6 เรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ซี. 
 เรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ชี. (Integrated circuit regulator) ท าหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่
ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์เช่นเดียวกันกับเรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัส โดยควบคุมกระแสไฟฟ้าซึ่งไหล
ผ่านเข้าไปในขดลวดโรเตอร์ เรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. ที่ติดอยู่ที่อัลเทอร์เนเตอร์จะมีทั้งชนิดที่ติดอยู่
ภายนอก และติดอยู่ภายใน เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก น ้าหนักเบา ประกอบด้วย 
คอนเดนเซอร์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน และสะพานไฟต่างๆ บรรจุรวมเข้าด้วยกัน  
 ข้อดีของเรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ซี. มีดังนี้ 
 1) ไม่มีอุปกรณ์ใดๆ ที่เคลื่อนที่ได้จึงทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี 
 2) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอัลเทอร์เนเตอร์จะผลิตแรงดันไฟฟ้าลดลง การควบคุมการ
ประจุไฟแบตเตอรี่ จึงเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 ข้อเสียของไอซีเรกูเลเตอร์ คือ จะช ารุดเสียหายได้ง่ายเมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิที่
สูงเกินไป 
 5.9.7 หลักการท างานของเรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ชี. 
 กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลไปยังขดลวดโรเตอร์ทางขั้ว B และออกจากขดลวดโร
เตอร์ทางขั้ว F รออยู่ที่ขั้ว C ของ Tr1 กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อีกทางหนึ่งจะไหลผ่าน R ไปขั้ว B 
ของ Tr1 ไปขั้ว E ลงดินครบวงจร ท าให้กระแสไฟฟ้าจากขั้ว F ที่รออยู่ที่ขั้ว C ไหลผ่านขั้ว E ใน
อัตราขยาย 10 เท่า ท าให้ขดลวดโรเตอร์เกิดความเข้มของสนามแม่เหล็กมาก เมื่ออัลเทอร์เนเตอร์  
หมุนท างานก็จะผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมา 
 เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์มีมากขึ้นจนถึงจุดที่ตัวซีเนอร์ไดโอดยอม
ปล่อยให้แรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันก็จะท าให้ Tr2 ท างานโดยแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะไหลผ่านซีเนอร์
ไดโอดไปขั้ว B ผ่านขั้ว E ของ Tr2 ท าให้เกิดการดึงกระแสไฟฟ้าจากข้ัว B ของ Tr1 ไปยังขั้ว C ไปขั้ว E 
ของ Tr2 ในอัตราขยาย 10 เท่า Tr1 ก็จะหยุดท างาน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดโรเตอร์ไม่สามารถ
ไหลครบวงจรได้ ขดลวดโรเตอร์ก็ไม่เป็นแม่เหล็ก อัลเทอร์เนเตอร์ก็ไม่ผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมาดังรูปที่ 
5.38 
 เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว B ลดลงจนถึงจุดที่ซีเนอร์ไดโอดไม่ยอมให้แรงดันไฟฟ้าไหลผ่านตัว
มันเอง Tr2 ก็จะหยุดท างาน Tr1 จะท างานแทนอัลเทอร์เนเตอร์และจะผลิตแรงดันไฟฟ้าอีก หมุนเวียน
อยู่เช่นนี้ เพ่ือควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ที่ 14.5 โวลต์ ให้คงท่ีตลอดเวลา 
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รูปที่ 5.38 เมื่อ Tr2 ท างานเรกกูเลเตอร์ควบคุมประจุไฟตามค่าที่ก าหนด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
 5.9.8 ชนิดของเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. 
  เรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบ่งออกได้ 3 แบบ ดังนี้ 
   1) เรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ A อัลเทอร์เนเตอร์แบบนี้จะใส่ไดโอดบวก-ลบเข้าที่
ขั้ว N แล้วต่อไปยังขั้ว B และใส่ไดโอดบวกเข้ากับขดลวดสเตเตอร์ หลอดไฟแสดงการชาร์จใช้รีเลย์
เป็นตัวควบคุม 

การท างาน เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจจุดระเบิด กระแสไฟฟ้าจากขั้ว IG จะไหล
ไปยังขั้ว IG ของอัลเทอร์เนเตอร์เข้าไปในขดลวดโรเตอร์ เข้าขั้ว F ของเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. 
กระแสไฟฟ้าจากขั้ว IG ยังไหลเข้าขั้ว L ของเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. ไปยัง Tr1 ลงดิน ท าให้ Tr1 
ท างาน กระแสไฟฟ้าจากขดลวดโรเตอร์จะไหลลงดินครบวงจร ขดลวดโรเตอร์จะเกิดสนามแม่เหล็ก 
กระแสไฟฟ้าจากข้ัว IG อีกจุดหนึ่งจะไหลเข้าข้ัว IG ของรีเลย์เตือนไฟชาร์จออกขั้ว A เข้าขั้ว L ของอัล
เทอร์เนเตอร์ เข้าขั้ว L ของเรกกูเลเตอร์ ผ่าน Tr1 ลงดิน รีเลย์จะดูดหน้าทองขาวติดกัน หลอดไฟ
แสดงการชาร์จติดสว่างดังรูปที่ 5.39 
    เมื่ออัลเทอร์เนเตอร์หมุนท างานจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกจากขั้ว B เข้า
ประจุไฟแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้าจากไดโอดที่เพ่ิมขึ้นที่ขดลวดสเตเตอร์จะไหลเข้าขดลวดโรเตอร์เป็น
การเสริมกระแสไฟฟ้าจากขั้ว IG และจะไหลไปยังขั้ว L ของอัลเทอร์เนเตอร์ชนกับกระแสไฟฟ้าที่ไหล
จากข้ัว A ของรีเลย์จึงเกิดความสมดุลทางไฟฟ้า ขดลวดรีเลย์ไม่มีอ านาจแม่เหล็กจึงไม่สามารถดูดหน้า
ทองขาวได้ท าให้หลอดเตือนไฟชาร์จดับ ดังรูปที่ 5.39 
 

 

อัลเทอร์เนเตอร ์ ไอซีเรกกเูลเตอร ์
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รูปที่ 5.39 วงจรการท างานของเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ A 
(ที่มา : http://www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์/page/17/) 

 
 เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์สูงเกินขีดค่าที่ก าหนด

ไว้ (14.8 โวลต์) แรงดันไฟฟ้าก็สามารถไหลผ่านตัวซีเนอร์ไดโอดไปยัง Tr2 ได้ท าให้ Tr2 ท างาน Tr1 
หยุดท างาน กระแสไฟฟ้าจากขดลวดโรเตอร์ไม่สามารถไหลครบวงจรได้ ขดลวดโรเตอร์ก็หมดอ านาจ
แม่เหล็ก แรงดันไฟฟ้าที่ออกจากขั้ว B ก็ลดน้อยลง และเมื่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าลดลงจนถึงจุดที่มันไม่
สามารถไหลผ่านตัวซีเนอร์ไดโอดได้ ซีเนอร์ไดโอดก็หยุดท างาน Tr2 ก็หยุดท างาน Tr1 จะท างานแทน 
แรงดันไฟฟ้าที่ข้ัว B เกิดข้ึนอีก การท างานจะสลับกันเป็นเช่นนี้เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ที่ 14.8 
โวลต์ 

 เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจจุดระเบิดค้างไว้ กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ไหลไปยัง
ขดลวดโรเตอร์จะไม่ไหลไปมาก เนื่องจากติดตัวความต้านทานที่ต่ออนุกรมไว้ในวงจร แต่ขณะเดียวกัน
ขดลวดโรเตอร์เกิด สนามแม่เหล็กเพียงพอที่จะท าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นเมื่ออัลเทอร์เนเตอร์หมุน
ท างาน 
  2) เรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ B เรกกูเลเตอร์แบบนี้จะคล้ายๆ กับเรกกูเลเตอร์แบบไอ.
ชี. แบบ A แต่มีการเพิ่มวงจร A เข้าไปในเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. เพ่ือควบคุมการประจุไฟให้ดีขึ้น จุดที่
แตกต่างกัน คือ เรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ A จะตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์ 
แต่เรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ B จะตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแบตเตอรี่โดยใช้ตัวความต้านทาน 

แบตเตอรี ่

ไดโอด 
ตัวความต้านทาน ไดโอดสนาม ไดโอดขั้ว N 

ไอซีเรกกเูลเตอร ์

รีเลย์ควบคุม 

หลอดไฟแสดงการชาร์จ 

ขดลวดโรเตอร ์

ขดลวดสเตเตอร ์
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(R3) และไดโอด D3 เพ่ือตรวจจับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว L ตัวความต้านทาน (Rd) ในเรกกูเลเตอร์แบบ
ไอ.ชี. จะเป็นตัวตรวจจับการขาดวงจรของขดลวดโรเตอร์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.40 วงจรเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ B 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
การท างานของเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ B และวงจร A มีดังนี้ (ดูรูปที่ 5.40) 

1) ขณะที่กระแสไฟฟ้ายังมีค่าน้อยอยู่ Tr3 จะหยุดท างานเพ่ือไม่ให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวความต้านทาน Rd เป็นการป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าที่ไปขดลวดโรเตอร์
ลดลง 

2) เมื่อขั้ว L มีแรงดันไฟฟ้าเกิน 8 โวลต์ วงจร A จะสงให้ Tr3 ท างานบ้าง
หยุดบ้างเป็นช่วงๆ เพื่อรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่โดยตัวความต้านทาน Rd 

3) เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว L ตกลงต ่ากว่า 8 โวลต์ วงจร A จะสั่งให้ Tr3 
ท างานตลอดเวลา 

4) รีเลย์หลอดเตือนไฟชาร์จที่ขั้ว A ของรีเลย์จะมีแรงดันไฟฟ้าต ่า ท าให้
หลอดแสดงไฟชาร์จติดได้เมื่อเปิดสวิดช์กุญแจจุดระเบิด 

5) ถ้าขดลวดโรเตอร์ขาดระหว่างที่อัลเทอร์เนเตอร์ท างาน แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว 
L จะถูกปรับให้มีค่า 3 โวลต์ โดย R1 และ Rd 

ไอซีเรกกเูลเตอร ์

รีเลย์ควบคุม 

หลอดไฟแสดงการชาร์จ 

ไดโอดขั้ว N ไดโอดสนาม 
ตัวความต้านทาน 

ไดโอด 

ตัวความต้านทานการตรวจจับ
การขาดของโรเตอร ์

แบตเตอรี ่

ตัวความต้านทานส าหรับตรวจจับแรงเคลื่อนภายนอก ไดโอดตรวจจับแรงเคลื่อนภายนอก 

ขดลวดโรเตอร ์

ขดลวดสเตเตอร ์

วงจ
ร A
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6) เมื่อไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว S ระหว่างที่อัลเทอร์เนเตอร์ท างาน (เช่น 
สายไฟขั้ว S จากแบตเตอรี่ขาด) วงจร A จะสั่งให้ Tr2 ท างาน ท าให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว L ต ่าลง รีเลย์
จะท างาน หลอดไฟแสดงไฟชาร์จติดสว่าง 

7) เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่ง ON จะท าให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว L มีค่า
สูงกว่า 8 โวลต์ และถ้าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว L สูงเกินกว่า 8 โวลต์จนถึงระยะเวลาหนึ่ง วงจร A จะสั่งให้ 
Tr3 ท างานตลอดเวลา เพ่ือลดแรงดันไฟฟ้าที่ข้ัว L ไม่ให้เกิน 8 โวลต์ 
  3) เรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ M เรกกูเลเตอร์แบบนี้จะมีวงจร MIC (Monolithic 
integrated circuit) ซึ่งเป็นชุดคอมพิวเตอร์ ท าหน้าที่ควบคุมการประจุไฟ ตรวจจับแรงดันไฟฟ้า และ
ควบคุมหลอดไฟ แสดงการประจุไฟด้วยชุดเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ M นี้จะท าให้หลอดไฟแสดง
การชาร์จติดเมื่อเกิดปัญหาในการท างาน คือ ขดลวดโรเตอร์ขาด ขั้ว S ซึ่งตรวจจับแรงดันไฟฟ้าขาด
หรือหลุดออกจากวงจร และ แรงดันไฟฟ้าที่ข้ัวแบตเตอรี่ต ่ากว่า 13 โวลต์ 
 การท างานของเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ M มีดังนี ้
   1) เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิด เครื่องยนต์ยังไม่ท างาน กระแสไฟฟ้าจากขั้ว IG เข้าชุด 
MIC Tr1 ท างาน และกระแสไฟฟ้าจากขั้ว B ไหลเข้าขดลวดโรเตอร์ผ่าน Tr1 ลงดิน กระแสไฟฟ้าจาก
ขั้ว IG อีกเส้นหนึ่งจะไหลจากหลอดแสดงการชาร์จผ่าน Tr3 ลงดิน หลอดไฟแสดงการชาร์จติดสว่าง ที่
เป็นเช่นนี้เพราะชุด MIC จะให้ Tr1 ท างานและหยุดเป็นจังหวะจึงท าให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวด 
ถูกรักษาระดับกระแสไฟฟ้าที่ 1.2 แอมป์ และกระแสไฟฟ้าที่ขั้ว P ยังไม่มี ชุด MIC จึงให้ Tr3 ท างาน 
หลอดไฟแสดงการชาร์จติด ดังรูปที่ 5.41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.41 เมื่อ Tr1 ท างานหลอดไฟชาร์จติด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 

ขดลวดสเตเตอร ์

ขดลวดโรเตอร ์

ไอซีเรกกเูลเตอร ์

หลอดไฟแสดงการชาร์จ 

แบตเตอรี ่
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   2) อัลเทอร์เนเตอร์หมุนท างาน แรงดันไฟฟ้าต่ ากว่าค่าที่ก าหนด จะมีกระแสไฟฟ้า
ออกจากขั้ว P เข้าชุด MIC ซึ่งชุด MIC จะให้ Tr1 ท างาน และหยุดท างานเป็นช่วงๆ ในตอนแรก
เปลี่ยนมาเป็นท างานตลอดเวลา และให้ Tr3 หยุดท างานแต่ให้ Tr2 ท างานแทน กระแสไฟฟ้าจากขั้ว 
IG ก็จะไหลผ่าน Tr2 เข้าขั้ว L ชนกับกระแสไฟฟ้าที่มาจากหลอดไฟแสดงการชาร์จ ท าให้เกิดการ
สมดุลของกระแสไฟฟ้า หลอดไฟแสดงการชาร์จจึงดับ แสดงว่าไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้ว  ดังรูปที่ 
5.42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.42 อัลเทอร์เนเตอร์ท างานหลอดไฟชาร์จดับ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
   3) อัลเทอร์เนเตอร์หมุนท างาน แรงดันไฟฟ้าถึงค่าที่ก าหนด เมื่อมีแรงดันไฟฟ้าถึง
ค่าที่ก าหนด คือ 14.5 โวลต์ ชุด MIC ตรวจจับได้ที่ขั้ว S ชุด MIC จะให้ Tr1 หยุดท างานจนกระทั่ง
แรงดันไฟฟ้าลดลงกว่า 14.5 โวลต์ ชุด MIC จะให้ Tr1 ท างานไฟชาร์จก็จะเพ่ิมมากขึ้นวนเวียนอยู่
เช่นนี้ตลอดเวลาเป็นการควบคุมแรงดันไฟชาร์จให้คงที่ที่ 14.5 โวลต์ ดังรูปที่ 5.43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบตเตอรี ่
MIC 

ไอซีเรกกเูลเตอร ์

ขดลวดสเตเตอร ์

ขดลวดโรเตอร ์
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รูปที่ 5.43 อัลเทอร์เนเตอร์ท างาน เรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. ควบคุมการชาร์จที่ 14.5 โวลต ์
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
   4) เมื่อขั้ว S หลุดหรือขาดจากวงจร ในกรณีที่ข้ัว S หลุดหรือขาดจากวงจรชุด MIC 
จะให้ Tr2 หยุดท างานและให้ Tr3 ท างานแทน หลอดไฟแสดงการชาร์จจะติด แสดงให้ทราบว่าเกิด
ปัญหาในระบบ ขณะเดียวกันสัญญาณไฟจากขั้ว P ที่ส่งเข้าชุด MIC ยังมีอยู่ ชุด MIC จึงให้ Tr1 
ท างานและหยุดเป็นช่วงๆ เพ่ือรักษาแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว B ให้อยู่ในระหว่าง 13.3 โวลต์ และ 16.3 
โวลต์ เป็นการป้องกัน แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไป และป้องกันเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. และอุปกรณ์ไฟฟ้า
อ่ืนๆ เสียหายได้ ดังรูปที่ 5.44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.44 หลอดไฟชาร์จติดเมื่อขั้ว S หลุดหรือขาดวงจร 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

แบตเตอรี ่
MIC 

ไอซีเรกกูเลเตอร ์

ขดลวดสเตเตอร ์

ขดลวดโรเตอร ์

ไอซีเรกกเูลเตอร ์

แสงไฟสว่าง 
MIC ขดลวดโรเตอร ์

ขดลวดสเตเตอร ์

แบตเตอรี ่
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   5) เมื่อขั้ว B หลุดหรือขาดจากวงจร เมื่อขั้ว S มีแรงดันไฟฟ้าเหลือ 13 โวลต์ แต่ที่
ขั้ว P มีแรงดันไฟฟ้าถึง 20 โวลต์ ชุด MIC จะให้ Tr2 หยุดท างาน Tr3 จะท างานแทน หลอดแสดงการ
ชาร์จติด และให้ Tr1 ท างานและหยุดท างานเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันไฟฟ้าสูงเกินไปเป็นการ
ป้องกันอัลเทอร์เนเตอร์และเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. เสียหายได้ ดังรูปที่ 5.45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.45 หลอดไฟชาร์จติดเมื่อขั้ว B หลุดมือขาดจากวงจร 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
   6) เมื่อขดลวดโรเตอร์ขาด จะท าให้ไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่ข้ัว P ด้วย (แรงดันไฟฟ้าเป็น 
0) ชุด MIC จับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ข้ัว P เป็น 0 จะให้ Tr2 หยุดท างาน Tr3 จะท างานแทน หลอดแสดง
การชาร์จติดแสดงว่าเกิดเหตุบกพร่องของระบบไฟชาร์จ ดังรูปที่ 5.46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไอซีเรกกเูลเตอร ์

ขดลวดสเตเตอร ์

ขดลวดโรเตอร ์

แบตเตอรี ่หลอดไฟเตือน 

สว่าง 
MIC 
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รูปที่ 5.46 หลอดไฟชาร์จติดเมื่อขดลวดโรเตอร์ขาด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
5.10 การตรวจสอบและบริการระบบประจุไฟรถยนต์ 
 เมื่อระบบประจุในรถยนต์เกิดขัดข้อง อาทิเช่น ผลิตกระแสไฟน้อย หรือมากเกินไป หรือไม่ผลิต
กระแสไฟ จะต้องท าการตรวจสอบเบื้องต้นในจุดที่อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะท า
การถอดอัลเทอร์เนเตอร์ออกจากรถยนต์ เพ่ือท าการตรวจซ่อมในขั้นตอนต่อไป โดยมีรายละเอียดการ
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
 5.10.1 การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนถอดอัลเทอร์เนเตอร์ออกจากรถยนต์ 
  5.10.1.1 ตรวจวัดค่าความถ่วงจ าเพาะของน้ ากรดในแบตเตอรี่ ดังรูปที่ 5.47 ดังต่อไปนี้ 
   1) ตรวจวัดค่าความถ่วงจ าเพาะน้ ากรดทุกๆ ช่องเซลล์ ค่าความถ่วงจ าเพาะ มี
ค่าประมาณ 1.25 ถึง 1.27  
   2) ตรวจวัดระดับของน้ ากรดทุกๆ ช่องเซลล์ ถ้าไม่ถึงระดับให้เติมด้วยน้ ากลั่น
เท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 

ไอซีเรกกเูลเตอร ์

แบตเตอรี ่
MIC 

ขดลวดโรเตอร ์

ขดลวดสเตเตอร ์
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รูปที่ 5.47 การตรวจวัดค่าความถ่วงจาเพาะน้ ากรดของแบตเตอรี่ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  5.10.1.2 ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ ฟิวส์สาย และฟิวส์ ดังรูปที่ 5.48 
   1) ตรวจขั้วแบตเตอรี่จะต้องไม่หลวม และไม่สกปรกจากขี้เกลือ 
   2) ตรวจฟิวส์ดูการหลวม และการขาดของฟิวส์ 
   3) ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
 
 
 
  
 
 
 

 
รูปที่ 5.48 การตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ ฟิวส์สาย และฟิวส์ 

(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
 

  5.10.1.3 ตรวจสอบสายพาน ดังรูปที่ 5.49 
   1) ตรวจสอบรอยแตกร้าว ฉีกขาดหรือไม่ หากพบ ให้เปลี่ยนสายพานใหม่ 
   2) ตรวจสอบความตึงของสายพาน ค่าความตึงของสายพาน เมื่อกดลงจะมี
ค่าประมาณ 5 ถึง 8 มิลลิเมตร (0.20 ถึง 0.31 นิ้ว) เมื่อปรับความตึงของสายพานแล้วให้ติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วตรวจสอบความตึงของสายพานใหม่อีกครั้ง 
   3) สายพานแบบใหม่ซึ่งมีร่องตัว V หลายๆ ร่องในเส้นเดียว จะต้องให้ร่องตัว V 
ทั้งหมดสวมลงในร่องพูลเลย์ 
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รูปที่ 5.49 การตรวจสอบสายพาน 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  5.10.1.4 ตรวจสอบการหลุด หรือหลวมของขั้ว B และปลั๊กสายไฟที่อัลเทอร์เนเตอร์ ดัง
รูปที่ 5.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.50 การตรวจสอบความแน่นของขั้วสายไฟที่อัลเทอร์เนเตอร์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  5.10.1.5 ตรวจสอบวงจรแสดงการชาร์จไฟ สามารถท าได้ ดังต่อไปนี้ 
   1) เปิดสวิทช์จุดระเบิด ON หลอดไฟเตือนไฟชาร์จรูปแบตเตอรี่ติด ดังรูปที่ 5.51 
   2) สตาร์ทติดเครื่องยนต์ สังเกตว่าหลอดไฟเตือนไฟชาร์จรูปแบตเตอรี่ดับหรือไม่ถ้า
ไม่ดับ แสดงว่าระบบไฟชาร์จมีปัญหา 
 

ขั้ว B 

ปลั๊กขั้วไฟชาร์จ 
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รูปที่ 5.51 ไฟเตือนไฟชาร์จสว่างขณะเปิดสวิทช์จุดระเบิด 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  5.10.1.6 ตรวจสอบวงจรไฟชาร์จขณะไม่มีภาระ 
  ท าการวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้าที่อัลเทอร์เนเตอร์ ดังรูปที่ 5.52 ดังต่อไปนี้ 
   1) ถอดขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์ออก แล้วต่อแอมมิเตอร์ขั้วลบ (–) เข้ากับขั้วบวก 
(+) ของแบตเตอรี่ และต่อแอมมิเตอร์ขั้วบวก (+) เข้ากับขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์ 
   2) ต่อโวลต์มิเตอร์ ขั้วบวก (+) เข้ากับขั้ว B ของอัลเทอร์เนเตอร์และต่อขั้วลบของ
โวลต์มิเตอร์ลงกราวด์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.52 การตรวจสอบวงจรไฟชาร์จขณะไม่มีภาระโดยใช้แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
 5.10.2 การถอดชิ้นส่วนอัลเทอร์เนเตอร์ 
  หลังจากท าการตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อ 5.10.1.1 ถึง ข้อ 5.10.1.4 เป็นปกติ และข้อ 
5.10.1.5 ข้อ 5.10.1.6 แล้วผิดปกติ แสดงว่าปัญหาอาจจะเกิดท่ีตัวของอัลเทอร์เนเตอร์ จะต้องท าการ
ถอดชิ้นส่วนของอัลเทอร์เนเตอร์ ดังรูปที่ 5.53 เพ่ือท าการตรวจเช็ค โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  5.10.2.1 ถอดพูลเลย์คลัตช์อัลเทอร์เนเตอร์ ดังนี้ 

แบตเตอรี ่

แอมมิเตอร ์

โวลตม์ิเตอร ์

อัลเทอร์เนเตอร ์

ถอดสายขั้ว B ออก 

หลอดไฟเตือนไฟชารจ์ 
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   1) ถอดฝาครอบคลัตช์ 
   2) ใช้เครื่องมือพิเศษถอดพูลเลย์ออก 
  5.10.2.2 ถอดฝาครอบท้ายอัลเทอร์เนเตอร์ ดังนี้ 
   1) ถอดน๊อตและฉนวนขั้ว B ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ 
   2) ถอดน๊อตยึดฝาครอบท้ายออก 
  5.10.2.3 ถอดซองแปรงถ่าน ดังนี้ 
   1) ถอดสกรู 2 ตัว ที่ยึดชุดซองแปรงถ่านและฝาครอบแปรงถ่าน 
   2) ถอดตัวควบคุมแรงดันไฟ 
   3) ถอดสกรู 3 ตัว แล้วถอดตัวควบคุมแรงดันไฟออก 
  5.10.2.4 ถอดชุดแผงไดโอด โดยถอดสกรู 4 ตัว แล้วยกชุดไดโอดออก 
  5.10.2.5 ถอดเสื้อหลังชุดแปลงกระแส ดังนี้ 
   1) ถอดน๊อต 4 ตัวและคลิ๊ปล็อกสายไฟออก 
   2) ใช้เครื่องมือพิเศษถอดเสื้อหลังชุดแปลงกระแสออก 
   3) ถอดแหวนรองอัลเทอร์เนเตอร์ออกจากโรเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.53 ล าดับการถอดแยกชิ้นส่วนของอัลเทอร์เนเตอร์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์/) 

 
 5.10.3 ตรวจสอบอุปกรณ์อัลเทอร์เนเตอร์แบบใช้ตัวควบคุมภายใน 
  5.10.3.1 ตรวจสอบพูลเลย์คลัตช์ 
   ขณะที่หมุนพูลเลย์ ให้เช็คว่าพูลเลย์หมุนได้ทางเดียวหรือไม่ (ด้านหนึ่งล็อกและอีก
ด้านหนึ่งหมุนฟรี) ดังรูปที่ 5.54 
 

 
 

ฝาครอบด้านท้าย ขดลวดสเตเตอร ์

ทุ่นโรเตอร ์ฝาครอบด้านหน้า 

น๊อตยึด 

น๊อตล็อก 

ซองแปรงถ่าน 

ชุดเรียงกระแสไฟ 
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รูปที่ 5.54  การตรวจสอบพูลเลย์คลัตช์อัลเทอร์เนเตอร์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
  5.10.3.2 ตรวจสอบตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า ดังนี้ 
   1) ใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจเช็คความต่อเนื่องระหว่างขั้ว F และข้ัว B ดังรูปที่ 5.55 
ค่ามาตรฐาน : เมื่อสับเปลี่ยนระหว่างขั้วบวกและขั้วลบระหว่างขั้ว F กับ B จะมีความต่อเนื่องเพียง
ด้านเดียว ถ้าความต่อเนื่องไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เปลี่ยนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.55 การตรวจสอบตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าขั้ว F และขั้ว B 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
   2) ใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจเช็คความต่อเนื่องระหว่างขั้ว F กับ E ดังรูปที่ 5.56 
ค่ามาตรฐาน : เมื่อสับเปลี่ยนระหว่างขั้วบวกและขั้วลบระหว่างขั้ว F กับ E จะมีความต่อเนื่องเพียง
ด้านเดียว ถ้าความต่อเนื่องไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เปลี่ยนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าใหม่ 
 

 
 

คลาย ล็อก 

โอห์มมิเตอร ์
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รูปที่ 5.56 การตรวจสอบตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าขั้ว F และขั้ว E 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
  5.10.3.3 ตรวจชุดโรเตอร์ ดังนี้ 
   1) ตรวจการขาดของขดลวดโรเตอร์ โดยใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจเช็คความต่อเนื่อง
ระหว่างแหวนเลื่อนทั้งสอง ดังรูปที่ 5.57 
ค่ามาตรฐาน : ความต้านทานจะอยู่ที่ประมาณ 21 ถึง 25 โอห์ม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ถ้าไม่มี
ความต่อเนื่องให้เปลี่ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.57 การตรวจสอบการขาดของขดลวดโรเตอร์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
   2) ตรวจการลงกราวด์ของขดลวดโรเตอร์ โดยใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจเช็คความต่อเนื่อง
ระหว่าง แหวนเลื่อนกับแกนเหล็ก ดังรูปที่ 5.58 
ค่ามาตรฐาน : ถ้ามีความต่อเนื่องแสดงว่ารั่วให้เปลี่ยน 
 
 
 

ต่อเนื่อง 

โอห์มมิเตอร ์

โอห์มมิเตอร ์
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รูปที่ 5.58 การตรวจสอบการลงกราวด์ของขดลวดโรเตอร์ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
   3) ตรวจแหวนเลื่อน 
    3.1) ตรวจด้วยสายตาว่า แหวนเลื่อนมีสภาพขรุขระหรือเป็นรอยหรือไม่ 
หากเป็นให้ท าการเปลี่ยนใหม่ 
    3.2) ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนเลื่อน ดังรูปที่ 
5.59 
ค่ามาตรฐาน : ความโตมาตรฐาน 14.2 ถึง 14.4 มิลลิเมตร (0.559 – 0.567นิ้ว) ค่าต่ าสุด 12.8 
มิลลิเมตร (0.504 นิ้ว ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.59 การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแหวนเลื่อน 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 
 
  5.10.3.4 ตรวจสอบเสื้อหลังและชุดแปลงกระแส ดังนี้ 
   1) ตรวจการขาดของขดลวดสเตเตอร์ โดยใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่อง
ของขดลวดสเตเตอร์ทุกเส้น จะต้องมีความต่อเนื่องกัน หากไม่มีความต่อเนื่องแสดงว่าขดลวดขาดให้
เปลี่ยนใหม่ ดังรูปที่ 5.60 
 

 

โอห์มมิเตอร ์

ไม่ต่อเนื่อง 

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร ์
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รูปที่ 5.60 การตรวจการขาดของขดลวดสเตเตอร์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
   2) ตรวจการลงกราวด์ของขดลวดสเตเตอร์ โดยใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบความ
ต่อเนื่องระหว่างขดลวดสเตเตอร์ทุกเส้นกับตัวเสื้อ จะต้องไม่มีความต่อเนื่องกัน หากมีความต่อเนื่อง
แสดงว่ามีการรั่วลงดิน ดังรูปที่ 5.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.61 การตรวจการลงดินของขดลวดสเตเตอร์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
  5.10.3..5 ตรวจสอบชุดซองแปรงถ่าน โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ วัดความยาวของแปรง
ถ่านส่วนที่ยื่นออกมา ดังรูปที่ 5.62 
ค่ามาตรฐาน : ความยาวที่ยื่นออกมามาตรฐาน 9.5 ถึง 11.5 มิลลิเมตร (0.374 – 0.453นิ้ว) ต่ าสุด 
1.5 มิลลิเมตร (0.059 นิ้ว) 

 
 

โอห์มมิเตอร ์
ต่อเนื่อง 

โอห์มมิเตอร ์ ไม่ต่อเนื่อง 
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รูปที่ 5.62 การตรวจสอบความยาวของแปรงถ่าน 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 
 
  5.10.3.6 ตรวจสอบชุดแปลงกระแส ดังนี้ 
   1) ตรวจสอบขั้วบวก (+) ของชุดแปลงกระแส ดังรูปที่ 5.63 ดังนี้ 
    1.1) ใช้โอห์มมิเตอร์ ต่อสายทดสอบเส้นหนึ่งเข้ากับขั้วบวก (+) แล้วต่ออีก
เส้นหนึ่งเข้ากับข้ัวชุดแปลงกระแสแต่ละตัว 
    1.2) สลับขั้วสายทดสอบแล้วท าซ้ าเดิม 
    1.3) ตรวจเช็คว่ามีความต่อเนื่องที่ขั้วหนึ่ง และในขณะอีกขั้วหนึ่งไม่มีความ
ต่อเนื่อง ถ้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เปลี่ยนชุดแปลงกระแส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.63 การตรวจสอบขั้วบวก (+) ของชุดแปลงกระแส 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
   2) ตรวจสอบขั้วลบ (-) ของชุดแปลงกระแส ดังรูปที่ 5.64 ดังนี้ 
    2.1) ใช้โอห์มมิเตอร์ ต่อสายทดสอบเส้นหนึ่งเข้ากับขั้วลบ (-) แล้วต่ออีกเส้น
หนึ่งเข้ากับข้ัวชุดแปลงกระแสแต่ละตัว 
    2.2) สลับขั้วสายทดสอบแล้วท าซ้ าข้ันตอนเดิม 

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร ์

แปรงถ่าน 

โอห์มมิเตอร ์

ขั้วบวก (+) 
ขั้วของตัวแปลงกระแสไฟฟ้า 
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    2.3) ตรวจเช็คว่ามีความต่อเนื่องที่ขั้วหนึ่งและในขณะอีกขั้วหนึ่งไม่มีความ
ต่อเนื่อง ถ้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เปลี่ยนชุดแปลงกระแส 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5.64 การตรวจสอบขั้วลบ (-) ของชุดแปลงกระแส 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
  5.10.3.7 ตรวจสอบแบริ่งโรเตอร์ โดยการตรวจสอบสภาพแบริ่งโรเตอร์ว่าไม่มีรอยหยาบ 
ขรุขระ หรือการสึกหรอ ซึ่งควรท าการเปลี่ยนใหม่เพื่อความแน่ใจ ดังรูปที่ 5.65 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.65 การตรวจสอบแบริ่งโรเตอร์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
5.11 บทสรุป 
 ระบบประจุไฟ หรือระบบไฟชาร์จ (Charging system) ในรถยนต์จะใช้แบตเตอรี่เป็น
แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้าที่น าไปจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
รถยนต์ เมื่อมีการน าเอาพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในรถยนต์จะส่งผลท าให้แรงดันในแบตเตอรี่หมดลงได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการประจุไฟ
ให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ทุกครั้ง ซึ่งมีความยุ่งยากในการใช้งาน และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการ
ทีจ่ะต้องน าเอาแบตเตอรี่ไปท าการชาร์จไฟใหม่ จึงได้มีการคิดค้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือท าหน้าที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมาส าหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ท างาน และในเวลา

โอห์มมิเตอร ์

ขั้วลบ (-) 
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เดียวกันก็จะท าการประจุไฟเข้าไปไว้ในแบตเตอรี่ด้วย เพ่ือจะได้มีพลังงานไฟฟ้าส ารองในแบตเตอรี่
เพียงพอส าหรับการใช้งานในขณะที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์  
 การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะต่างกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่
รถยนต์ โดยที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่สิ้นสุดเมื่อเครื่องยนต์ยัง
ท างานต่อเนื่อง รถยนต์ในสมัยอดีตมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ดังนั้นการใช้
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สมัยก่อนจะใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรง (Direct current 
generator)  หรือเรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) แต่ในปัจจุบันสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบไฟฟ้า
ในรถยนต์มีเพ่ิมขึ้น ท าให้การใช้กระแสไฟฟ้าของรถยนต์เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และเป็นสาเหตุที่ท าให้
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบในอดีตใช้งานไม่ได้ ท าให้มีการคิดค้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบใหม่ที่เรียกว่า อัล
เทอร์เนเตอร์ (Alternator) เพ่ือผลิตไฟฟ้าออกมาในลักษณะกระแสสลับ และท าการเปลี่ยนให้เป็น
กระแสตรง 
 ระบบประจุไฟ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ได้แก่ แบตเตอรี่ (Battery) สวิทช์จุดระเบิด (Ignition 
switch) ฟิวส์ (Fuse) อัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator) เรกกูเลเตอร์ (Regulator) และหลอดไฟแสดง
การชาร์จ (Lamp)  
 อัลเทอร์เนอเตอร์ (Alternater) ท าหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานกลจากเครื่องยนต์เป็นก าลังไฟฟ้า 
พลังงานกลจากเครื่องยนต์จะถ่ายทอดโดยพูลเลย์เพ่ือท าการหมุนโรเตอร์ และท าให้เกิดไฟฟ้า
กระแสสลับขึ้นในสเตเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับนี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยชุดไดโอด 
 อัลเทอร์เนเตอร์แบ่งตามโครงสร้างภายนอก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีใบพัด 
(Fan) อยู่ด้านนอกและมีชิ้นส่วนบางส่วนสัมผัสกับสเตเตอร์ (Stator) และชนิดที่มีใบพัด (Fan) อยู่
ด้านในและมีเสื้อตัวหน้าครอบสเตเตอร์ไว้ด้านใน  
 ส่วนประกอบภายนอกของอัลเทอร์เนเตอร์ ได้แก่ พลูเลย์ (Pulley) ใบพัด (fan) เสื้อตัวหน้า 
(Front housing) สเตเตอร์ (Stator) เสื้อตัวหลัง (Rear housing) และเรกกูเลเตอร์แรงดัน (Voltage 
regulator)  
 การท างานของอัลเทอร์เนเตอร์จะอาศัยหลักการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnatic 
induction) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เมื่อตัวน าเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือเมื่อสนามแม่เหล็กมีการ
เปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวน า 
 อัลเทอร์เนเตอร์ประกอบด้วยขดลวดโรเตอร์ (Rotor) (ตัวโรเตอร์เป็นขั้ว N และขั้ว S) และ
ขดลวดสเตเตอร์ (Stator) เมื่อตัวโรเตอร์หมุนตัดขดลวดสเตเตอร์จะมีแรงดันไฟเกิดขึ้นทั้งคลื่นบวก
และคลื่นลบ ที่เกิดขึ้นเรียกว่า ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC current) 
 อัลเทอร์เนเตอร์ที่ใช้งานโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกัน แต่ส่วนประกอบหลักที่ส าคัญ
ของอัลเทอร์เนเตอร์จะประกอบด้วย สเตเตอร์ (Stator) โรเตอร์ (Rotor) และชุดแปลงไฟกระแสสลับ
ให้เป็นกระแสตรง (Rectifier) 
 สเตเตอร์ ประกอบด้วยโครงเหล็กอ่อน (Frame) และขดลวดสเตเตอร์ (Stator coil) มีจ านวน 3 
ขด สามารถต่อวงจรได้ 2 แบบ ทั้งแบบสตาร์ (Star) และแบบเดลต้า (Delta) ขดลวดสเตเตอร์มี
หน้าที่ผลิตกระแสไฟออกมามีหน้าที่ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาโดยการเหนี่ยวน าจาก
สนามแม่เหล็กของขดลวดโรเตอร์ การที่ผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้มากนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 
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ความเร็วรอบของขดลวดโรเตอร์ที่หมุนตัดขดลวดสเตเตอร์ ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ขดลวดโร
เตอร์ และจ านวนรอบและขนาดของขดลวดที่พันอยู่ในสเตเตอร์ 
 โรเตอร์ (Rotor) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่ในการสร้างสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกัน 3 
ส่วน คือ ขดลวดไฟฟ้าหรือขดลวดโรเตอร์ (Rotor coil) ขั้วแม่เหล็ก และวงแหวนสลิปริง (Slip rings) 
หรือวงแหวนโรเตอร์ 
 ชุดแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง (Rectifier) หรือไดโอดแปลงกระแสไฟ จะต่อเข้ากับ
ขดลวดของสเตเตอร์ 
 อัลเทอร์เนเตอร์ในรถยนต์จะท าการแปลงกระแสไฟโดยใช้ไดโอดท าการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพ่ือไปใช้งาน ไดโอดจะท างานได้ต้องต่อแรงดันไฟให้กับขาของ
ไดโอด การต่อแรงดันไฟให้กับไดโอด เรียกว่า การให้ไบแอส (Bias) 
 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์แบบ 1 เฟส ถ้าอัลเทอร์เนเตอร์ที่มีขดลวดสเตเตอร์เพียง
ขดเดียวที่ใช้ไดโอดเพียงตัวเดียวเป็นตัวเรียงกระแสไฟ เมื่อคลื่นบวกออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ทาง
ด้านล่าง กระแสไฟคลื่นบวกไม่สามารถผ่านไดโอดไปได้  
 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์แบบ 3 เฟส วงจรของการแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น 
(Half wave) จะใช้ได้เฉพาะคลื่นไฟบวกเท่านั้นส่วนแบบเต็มคลื่น (Full wave) ไฟ ทั้งหมดจะเปลี่ยน
ให้เป็นกระแสตรงดังนั้นในรถยนต์ที่ใช้ขดลวดสเตเตอร์ 3 เฟส จึงต้องใช้ ไดโอด 6 ตัว และเป็นการ
แปลงแบบเต็มคลื่น การต่อขดลวด 3 ขด ในอัลเทอร์เนเตอร์มีด้วยกัน 2 แบบ คือ การต่อขดลวดแบบ 
วาย หรือสตาร์ (Y or Star-connected stator windings) และการต่อขดลวดแบบเดลต้า (Delta-
connected stator windings) 
 อัลเทอร์เนเตอร์จจะควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยเรกกูเรเตอร์ (Regulator) ซึ่งเรกกูเรเตอร์จะ
ควบคุมความเข้มของสนามแม่เหล้กของขดลวดโรเตอร์โดยการเพ่ิมหรือลดกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปยัง
ขดลวดโรเตอร์เพ่ือที่จะควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ให้อยู่ในค่าท่ีก าหนด 
 เรกกูเลเตอร์ (Regulator) คืออุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์
เนเตอร์ ไม่ให้ออกมามากเกินไป ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในรถยนต์ 
และอัลเทอร์เนเตอร์เสียหาย เนื่องจากความเร็วรอบของเครื่องยนต์ไม่คงที่ ความเร็วรอบของอัลเทอร์
เนเตอร์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์และภาระการใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น หลอดไฟ 
มอเตอร์ปัดน ้าฝน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องเสียง ของรถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัลเทอร์เนเตอร์
จะต้องจ่ายแรงเคลื่อนไฟฟ้าออกมาที่แรงดันคงที่ โดยการใช้เรกกูเลเตอร์เป็นตัวควบคุม เรกูเลเตอร์จะ
ควบคุมความเข้มสนามแม่เหล็กของขดลวดโรเตอร์โดยการเพ่ิมหรือลดกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปยังขดลวด
โรเตอร์ เพ่ือที่จะควบคุมจ านวนแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ให้อยู่ในค่าที่ก าหนดประมาณ 
13.8 ถึง 14.8 โวลต์ 
 เรกกูเลเตอร์ส าหรับอัลเทอร์เนเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เรกกูเลเตอร์แบบ
หน้าสัมผัส หรือแบบหน้าทองขาว หรือแบบคอนแทค (Contact regulator) และเรกกูเลเตอร์แบบ 
ไอ.ซี. (I.C. recgulator) 
 เรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ชี. (Integrated circuit regulator) ท าหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออก
จากอัลเทอร์เนเตอร์เช่นเดียวกันกับเรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัส โดยควบคุมกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลผ่าน
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เข้าไปในขดลวดโรเตอร์ เรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. ที่ติดอยู่ท่ีอัลเทอร์เนเตอร์จะมีท้ังชนิดที่ติดอยู่ภายนอก 
และติดอยู่ภายใน เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก น ้าหนักเบา ประกอบด้วย คอนเดนเซอร์ 
ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน และสะพานไฟต่างๆ บรรจุรวมเข้าด้วยกัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์               บทที่ 5  ระบบประจุไฟรถยนต์                    207 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
บทที่ 5 

 
1. จงบอกหน้าที่ของระบบประจุไฟรถยนต์มาพอเข้าใจ 
2. จงบอกส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบประจุไฟรถยนต์ 
3. อัลเทอร์เนเตอร์ท าหน้าที่อะไร 
4. อัลเทอร์เนเตอร์มีข้อดีกว่าเยนเนอเรเตอร์ (ไดนาโม) อย่างไร 
5. จงอธิบายหลักการเบื้องต้นของการก าเนิดกระแสไฟฟ้า 
6. จงอธิบายการก าเนิดกระแสไฟฟ้าในอัลเทอร์เนเตอร์ 
7. ส่วนประกอบหลักของอัลเทอร์เนเตอร์มีอะไรบ้าง 
8. สเตเตอร์ท าหน้าที่อะไร 
9. โรเตอร์ท าหน้าที่อะไร 
10. Rectifier หมายถึงอะไร 
11. จงอธิบายหลักการของการแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์แบบเฟสเดียวและแบบ 3 เฟส มา
พอเข้าใจ 
12. จงอธิบายวิธีการควบคุมไฟประจุแบตเตอรี่ด้วยอัลเทอร์เนเตอร์อย่างง่าย มาพอเข้าใจ 
13. เรกกูเลเตอร์ส าหรับอัลเทอร์เนเตอร์มีหน้าที่อะไร 
14. เรกกุเลเตอร์ที่ใช้ในรถยนต์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
15. จงอธิบายหลักการท างานของเรกกูเลเตอร์แบบหน้าสัมผัส มาพอเข้าใจ 
16. จงอธิบายหลักการท างานของเรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ชี. มาพอเข้าใจ 
17. เรกกูเลเตอร์แบบ ไอ.ซี. มีข้อได้เปรียบอย่างไรเมื่อเทียบกับเรกกูเลเตอร์แบบธรรมดา (แบบ
หน้าสัมผัส) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์  
(Vehicle lighting system) 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
 6.1 คุณลักษณะของระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 

6.2 ประเภทของระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
6.3 ระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ 

6.3.1 ไฟหน้ารถยนต์ 
6.3.2 ไฟหรี่ ไฟท้าย และไฟเบรก 
6.3.3 ไฟส่องป้ายทะเบียน 
6.3.4 ไฟเลี้ยว 
6.3.5 ไฟฉุกเฉิน 
6.3.6 ไฟถอยหลัง 

6.4 ระบบไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ 
 6.4.1 ไฟส่องแผงหน้าปัด 
 6.4.2 ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร 
6.5 สวิทช์ไฟแสงสว่างรถยนต์ 

6.5.1 สวิทช์ไฟหน้า หรือไฟใหญ่ 
6.5.2 ไฟสูง-ต่่า 
6.5.3 ไฟสูงกระพริบขอทาง 
6.5.4 สวิทช์ไฟเลี้ยว 
6.5.5 สวิทช์ไฟฉุกเฉิน 

6.6 หลอดไฟที่ใช้ในระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
6.6.1 หลอดไฟหน้า หรือไฟใหญ่ 
6.6.2 หลอดไฟหรี่ 
6.6.3 หลอดไฟเบรก 
6.6.4 หลอดไฟเลี้ยว 
6.6.5 หลอดไฟถอยหลัง 
6.6.6 หลอดไฟส่องป้ายทะเบียน 
6.6.7 สัญลักษณ์และต่าแหน่งของไฟแสงสว่างรถยนต์ 

6.7 วงจรไฟแสงสว่างรถยนต์ 
6.7.1 วงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ 
6.7.2 วงจรไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ 

 



210     บทที่ 6  ระบบไฟแสงสวา่งรถยนต์                           เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

6.8 การตรวจสอบระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
6.8.1 การตรวจสอบฟิวส์แบบเสียบ หรือแบบใบมีด 
6.8.2 การตรวจสอบหลอดไฟใหญ่หน้าแบบ H4 
6.8.3 การตรวจสอบหลอดไฟแบบขั้วขัด 
6.8.4 การตรวจสอบหลอดไฟแบบขั้วสองด้าน 
6.8.5 การตรวจสอบหลอดไฟแบบเสียบ หรือแบบรูปลิ่ม 
6.8.6 การตรวจสอบสวิทช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่่า 

6.9 ข้อมูลทั่วไปก่อนการตรวจซ่อมและวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
6.9.1 ข้อมูลทั่วไปไฟหน้ารถยนต์ 
6.9.2 ข้อมูลทั่วไปไฟหรี่ 
6.9.3 ข้อมูลทั่วไปไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน 
6.9.4 ข้อมูลทั่วไปไฟเบรก 
6.9.5 ข้อมูลทั่วไปไฟถอยหลัง 
6.9.6 ข้อมูลทั่วไปไฟส่องป้ายทะเบียน 
6.9.7 ข้อมูลทั่วไปไฟส่องสว่างห้องโดยสาร (ไฟเก๋ง) 

6.10 การตรวจซ่อมและวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
6.11 บทสรุป 

 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. บอกความส่าคัญของระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ได้ 
 2. บอกประเภทของไฟแสงสว่างรถยนต์ได้ 
 3. บอกประเภทของระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ได้ 
 4. บอกประเภทของระบบไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ได้  
 5. บอกหน้าที่ของสวิทช์ไฟแสงสว่างรถยนต์ได้ 
 6. บอกคุณลักษณะของหลอดไฟที่ใช้ในระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ได้ 
 7. ต่อวงจรไฟแสงสว่างรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 8. ตรวจสอบระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ได้ 
 9. วิเคราะห์และแก้ไขสาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ได้ 

10. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
 11. ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลาที่ก่าหนด 
 12. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการท่างานกลุ่ม 
 13. เห็นความส่าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
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วิธีสอนและกิจกรรม 
1. น่าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับไฟแสงสว่างรถยนต์ พร้อมสุ่มถามปัญหา

หรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในระบบไฟแสงสว่างรถยนต์จากประสบการณ์จริงของแต่ละบุคคล  
2. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น

ประกอบรูปภาพใน Power point และแสดงสื่อของจริง 
3. ตรวจสอบค่าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค่าถามสงสัย 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์บนแผงสาธิต ตามใบ

งานที่มอบหมาย 
5. มอบหมายให้ผู้เรียนท่าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีทางด้านช่างให้กับนักศึกษา

ก่อนเลิกเรียน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มตรวจเช็ค ท่าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และพ้ืนที่การท่างานทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค่าสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
2. แผงฝึกปฏิบัติระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
3. หลอดไฟชนิดต่างๆ ฟิวส์ และอุปกรณ์ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
4. สื่อ Power point   

 5. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  
 6. ใบงานที่ 7 วงจรไฟหน้าและไฟหรี่ 
 7. ใบงานที่ 8 วงจรไฟเลี้ยว 
 8. ใบงานที่ 9 วงจรไฟฉุกเฉิน 
 9. ใบงานที่ 10 วงจรไฟเบรก  
 10. ใบงานที่ 11 วงจรไฟเก๋ง ไฟส่องป้าย และไฟหน้าปัด 

11. แบบฝึกหัดท้ายบท 
12. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา และการแต่งกาย 
2. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท่าใบงาน 
5. จากการท่าแบบฝึกหัดท้ายบท 
การประเมินผล 
1. จากการท่ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
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2. ท่าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
3. ท่าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 6 
ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์  

(Vehicle lighting system) 
 
  ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ (Vehicle lighting system) เป็นระบบที่มีความส่าคัญต่อการขับขี่
รถยนต์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ท่าให้ผู้ขับขี่รถยนต์และผู้ใช้ถนนมีความปลอดภัย ระบบไฟ
แสงสว่างรถยนต์ในบทเรียนนี้จะมีเนื้อหาสาระที่ส่าคัญ ประกอบด้วย คุณลักษณะของระบบไฟแสง
สว่างรถยนต์ ประเภทของระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ ระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ ระบบไฟแสง
สว่างภายในรถยนต์ สวิทช์ไฟแสงสว่างรถยนต์ หลอดไฟที่ใช้ในระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ วงจรไฟแสง
สว่างรถยนต์ การตรวจสอบระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ ข้อมูลทั่วไปก่อนการตรวจซ่อมและวิเคราะห์
สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ การตรวจซ่อมและวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสง
สว่างรถยนต์ และสรุปใจความส่าคัญของเนื้อหาทั้งหมด รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อมี
ดังต่อไปนี้ 
 
6.1 คุณลักษณะของระบบไฟแสงสว่างรถยนต์      
  ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ (Vehicle lighting system) เป็นระบบที่มีความส่าคัญต่อความ
ปลอดภัยในการขับข่ีรถยนต์ท่าให้ผู้ขับขี่มองเห็นในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 
ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์มีทั้งแสงสว่างภายนอกตัวรถและแสงสว่างภายในตัวรถ ดังส่วนประกอบใน
รูปที่ 6.1 ระบบไฟแสงสว่างนอกจากจะท่าหน้าที่ให้แสงสว่างแล้วยังใช้เป็นไฟสัญญาณด้วย อาทิเช่น 
ไฟสูงส่าหรับเตือน ไฟกระพริบเพ่ือขอใช้ทางหรือรถยนต์อยู่ในสภาพไม่ปกติ และไฟเลี้ยวส่าหรับให้
สัญญาณการเลี้ยวซ้ายหรือขวา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1 ส่วนประกอบของระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 

 

ไฟส่องป้ายทะเบยีน ไฟเบรก 

ไฟถอยหลัง 

ไฟส่องสว่างห้องโดยสารหรือไฟเกง๋ 

ไฟหรี ่

ไฟเลี้ยว 

ไฟหน้าปัด 

ไฟหน้า 
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6.2 ประเภทของระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
  ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ระบบ
ไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ (Exterior light) ได้แก่ ไฟหน้า ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟส่องป้าย
ทะเบียน ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน และไฟถอยหลัง และระบบไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ ( Interior light) 
ได้แก่ ไฟส่องแผงหน้าปัด ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร (ไฟเก๋ง)   
 
6.3 ระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ 
      ระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ (Exterior light) เป็นระบบไฟแสงสว่างที่อยู่ภายนอกรถยนต์ 
ช่วยเพ่ิมทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ และเป็นสัญญาณบอกเหตุให้แก่บุคคลอ่ืนที่ร่วมเส้นทาง
เดินรถด้วย โดยมีความส่าคัญแตกต่างกันไปตามประเภทที่ใช้งานนั้นๆ สามารถแบ่งออกเป็นประเภท
ย่อยได้ดังต่อไปนี้ 
 6.3.1 ไฟหน้ารถยนต์  
  ไฟหน้ารถยนต์ หรือไฟใหญ่ (Headlight) เป็นไฟที่ให้แสงสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางคืน 
หรือในเวลาที่ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน ไฟหน้ารถยนต์ประกอบด้วย 2 อย่าง คือ ไฟสูงกับ
ไฟต่่า ดังรูปที่ 6.2 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ไฟสูง (High beam หรือ Main beam) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
จะเรียกว่า ไฟแสงพุ่งไกล ท่าหน้าที่ ช่วยให้ผู้ขับข่ีสามารถมองเห็นทางในระยะไกล ใช้ในขณะที่ไม่มีรถ
คันอ่ืนใช้ทางร่วม นอกจากให้แสงสว่างแล้วไฟสูงยังท่าหน้าที่เป็นไฟสัญญาณด้วย อาทิเช่น ใช้ส่ง
สัญญาณเพ่ือขอใช้ทาง เป็นต้น 
  2) ไฟต่่า (Low beam หรือ Dimmer beam) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 จะเรียกว่า ไฟแสงพุ่งต่่า ท่าหน้าที่ ให้แสงสว่างในสภาวะปกติท่ีมีการใช้เส้นทางร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.2 ลักษณะของไฟสูง-ต่่า ของไฟหน้ารถยนต์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.3.2 ไฟหรี่ ไฟท้าย และไฟเบรก  
  ไฟหรี่ ไฟท้าย และไฟเบรก เป็นหลอดไฟดวงขนาดเล็กๆ ติดที่มุมของตัวรถทั้งด้านหน้า 
ด้านหลังและท่ีป้ายทะเบียนรถด้านหลัง ไฟทั้งหมดจะสว่างพร้อมกันเมื่อเปิดสวิตช์ไฟแสงสว่าง 

ไฟแสงพุ่งไกล ไฟแสงพุ่งต่่า 
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ไปที่ต่าแหน่งเปิดไฟหรี่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1) ไฟหรี่ (Front clear light) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จะเรียกว่า 
โคมไฟเล็ก เป็นไฟแสงสีขาว ดังรูปที่ 6.3 ใช้ส่าหรับบอกความกว้างของรถยนต์ ประกอบด้วย โคมไฟสี
ขาว 2 ดวง พร้อมชุดหลอดไฟชนิด 1 ไส้ ใช้หลอดไฟขนาด 5-8 วัตต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.3 ลักษณะของไฟหรี่ด้านหน้ารถยนต์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  2) ไฟท้าย (Tail light) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จะเรียกว่า โคมไฟ
ท้าย เป็นไฟแสงสีแดง ดังรูปที่ 6.4 ใช้ส่าหรับบอกต่าแหน่งและความกว้างด้านหลังรถยนต์ 
ประกอบด้วย โคมไฟสีแดง 2 ดวง พร้อมชุดหลอดไฟชนิด 2 ไส้ ขนาดกาลังไฟ 5-8 วัตต์ ทั้งโคมไฟ
และหลอดไฟใช้ร่วมกับไฟเบรกแต่จะให้ความสว่างน้อยกว่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.4 ลักษณะของไฟท้ายรถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 

ไฟหรี่หน้า 

 
THAILAND 

ไฟท้าย 
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  3) ไฟเบรก (Stop light) เป็นสัญญาณไฟเตือนที่ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถยนต์ ลักษณะของ
แสงไฟจากหลอดไฟเบรกเป็นสีแดง ดังรูปที่ 6.5 เพ่ือบอกให้รถยนต์ที่ตามมาทราบว่าก่าลังชะลอ หรือ
หยุดรถยนต์ป้องกันรถคันอ่ืนที่แล่นตามมาชนท้าย โดยจะแสดงให้รถยนต์คันอ่ืนได้เห็นในขณะที่ผู้ขับขี่
รถยนต์เหยียบเบรก ไฟเบรกจะใช้หลอดไฟเดียวกับไฟหรี่ท้ายเป็นหลอดไฟมี 2 ไส้ ขนาด 21/5 วัตต์ 
หมายถึง ไฟเบรก 21 วัตต์ และไฟหรี่ท้าย 5 วัตต์ ใช้กระจกเลนส์สีแดง เขี้ยวหลอดไฟจะสูงต่่าไม่
เท่ากันเพ่ือป้องกันการใส่หลอดไฟผิด เพราะไฟเบรกต้องสว่างกว่าไฟหรี่ท้ายเสมอ เมื่อเบรกทั้ง
กลางวันและกลางคืนจะได้เห็นชัดเจนในระยะทาง 30 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.5 ลักษณะของไฟเบรกรถยนต์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.3.3 ไฟส่องป้ายทะเบียน (License plate light) ใช้ส่องสว่างป้ายทะเบียนด้านหลัง 
ประกอบด้วย โคมไฟขนาดเล็กสีขาว ดังรูปที่ 6.6 นิยมใช้ทั้งแบบส่องจากด้านบน ด้านข้าง (2 ดวง) 
และส่องด้านล่าง หลอดไฟทีใ่ช้เป็นชนิด 1 ไส้ขนาดก่าลังไฟ 5-8 วัตต์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.6 ลักษณะของไฟส่องป้ายทะเบียนรถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 

 6.3.4 ไฟเลี้ยว (Turn signal light) สัญญาณไฟเลี้ยวจะท่าให้รถยนต์คันอ่ืนๆ ที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันทราบว่ารถยนต์คันนี้จะเลี้ยวซ้ายหรือขวาหรือจะท่าการเปลี่ยนทิศทาง ดวงไฟเลี้ยวจะเป็น
ดวงไฟกระพริบสีเหลืองอ่าพันติดตั้งทั้งด้านหน้าด้านหลัง และด้านข้างของรถยนต์ทั้งซ้ายและขวา ดัง
รูปที่ 6.7 

 
THAILAND ไฟเบรก 

THAILAND 

ไฟส่องป้าย 



เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์               บทที่ 6  ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์                217 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.7 ลักษณะของไฟเลี้ยวรถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 
 6.3.5 ไฟฉุกเฉิน (Hazard warning light) สัญญาณไฟฉุกเฉินจะท่าให้รถยนต์คันอ่ืนบริเวณ
ใกล้เคียงทราบว่า รถยนต์คันนี้จอดฉุกเฉินหรือจอดอยู่กับที่ โดยสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งด้านซ้ายและ
ด้านขวาจะติดกระพริบร่วมกัน ชนิดของหลอดไฟฉุกเฉินจะเป็นหลอดไฟชุดเดียวกับหลอดไฟเลี้ยว แต่
เมื่อเปิดใช้งานจะติดพร้อมกันทุกดวง ดังรูปที่ 6.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.8 ลักษณะของไฟฉุกเฉินรถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 
 6.3.6 ไฟถอยหลัง (Reversing light หรือ Backup light) สัญญาณไฟถอยหลังจะท่างานเมื่อ
รถยนต์มีการถอยหลัง เพ่ือให้รถยนต์คันหลังมองเห็นและจะเว้นระยะให้ ซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ 
นอกจากนั้นไฟถอยหลังยังช่วยส่องสว่างในตอนกลางคืนได้อีกด้วย นั่นคือ เมื่อจะถอยหลังไฟถอยหลัง
จะส่องสว่างให้รถยนต์คันที่ตามมาด้านหลังสามารถมองเห็น และยังช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นส่องกีดขวาง
ในขณะถอยหลังได้ ไฟถอยหลังจะท่างานเมื่อเปิดสวิทช์จุดระเบิดและเข้าเกียร์ถอยหลัง สวิทช์ที่เกียร์
ถอยหลังจะต่อทางไฟให้หลอดไฟถอยหลังติด เมื่อคันเกียร์อยู่ต่าแหน่งอ่ืนไฟถอยหลังจะไม่ติด ดังรูปที่ 
6.9 

 
THAILAND 

THAILAND 

ไฟเลี้ยวหลัง ไฟเลี้ยวหน้า 

THAILAND 

 
THAILAND 

ไฟฉุกเฉิน 
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รูปที่ 6.9 ลักษณะของไฟถอยหลังรถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 

6.4 ระบบไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ 
 ระบบไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ เป็นระบบไฟแสงสว่างที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวรถยนต์ ( Interior 
light) มีหน้าที่ให้แสงสว่างกับบุคคลที่อยู่ภายในตัวรถยนต์ และส่องสว่างแผงอุปกรณ์หน้าปัดภายใน
รถยนต์ ประกอบด้วย ไฟส่องแผงหน้าปัด และไฟส่องสว่างห้องโดยสาร (ไฟเก๋ง) ดังรูปที่ 6.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.10 ไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.4.1 ไฟส่องแผงหน้าปัด 
  ไฟส่องสว่างแผงหน้าปัดใช้เพ่ือให้แสงสว่างบนหน้าปัดรถยนต์ เพ่ือให้ผู้ขับขี่สามารถ
มองเห็นเกจวัดต่างๆ ได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน โดยติดตั้งอยู่ในตัวหน้าปัดรถยนต์ (เรือนไมล์) 

ไฟส่องแผงหน้าปดั ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร 

THAILAND 

 
THAILAND ไฟถอยหลัง 



เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์               บทที่ 6  ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์                219 

 

ตามต่าแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มิเตอร์วัดความเร็ว มิเตอร์วัดรอบ เกจวัดอุณหภูมิ เกจวัดระดับน้่ามัน
เชื้อเพลิง เป็นต้น ดังรูปที่ 6.11 หลอดไฟหน้าปัดโดยทั่วไปใช้หลอดไฟ 1.4–3.4 วัตต์ แบบขั้วเสียบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.11 ไฟส่องแผงหน้าปัดรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 6.4.2 ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร (Dome light) 
  ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร หรือไฟเก๋ง เป็นไฟที่ช่วยให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสามารถมองเห็น
ภายในรถยนต์ โดยทั่วไปไฟชนิดนี้จะถูกติดตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของหลังคา (เพดานห้องโดยสาร)  หรือ
ด้านบนของกระจกมองหลัง นอกจากจะใช้เป็นไฟแสงสว่างแล้วไฟส่องสว่างห้องโดยสารยังใช้เป็น
ไฟสัญญาณ ไฟประตูด้วย นั่นคือ ถ้าผู้ขับขี่ปิดประตูไม่แน่น หลอดไฟเก๋งก็จะไม่ดับผู้ขับขี่ก็จะสามารถ
ทราบได้ทันทีว่าประตูรถยนต์ประตูใดประตูหนึ่งปิดไม่แน่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัย การ
ท่างานของสวิทช์นี้มี 3 ต่าแหน่ง ดังรูปที่ 6.12  ดังนี้ 
  ON หมายถึง ไฟติดตลอด  
  OFF หมายถึง ปิดไฟ 
  DOOR หมายถึง ให้แสงสว่างเมื่อประตูใดประตูหนึ่งถูกเปิดเท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.12 ไฟส่องสว่างห้องโดยสารรถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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6.5 สวิทช์ไฟแสงสว่างรถยนต์  
 สวิทช์ไฟแสงสว่าง เป็นอุปกรณ์ที่ท่าหน้าที่เปิดและปิดวงจรไฟฟ้าของระบบต่างๆ วิธีการท่างานมี
หลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบจะต้องมีความแม่นย่า ทนทาน เชื่อถือได้และต้องมีความสะดวกต่อ
การท่างานร่วมกันโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้สวิทช์จึงต้องถูกออกแบบให้มีรูปทรง ต่าแหน่งติดตั้ง วิธีการ
ท่างานและการสัมผัสที่ง่ายต่อการควบคุม สวิทช์ไฟแสงสว่างรถยนต์สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
 6.5.1 สวิทช์ไฟหน้า หรือไฟใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่มีระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ (ดัง
รูปที่ 6.13) และแบบที่ไม่มีระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ (ดังรูปที่ 6.14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.13 สวิทช์ไฟหน้าแบบที่มีระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.14 สวิทช์ไฟหน้าแบบที่ไม่มีระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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  จากรูปที่ 6.13 และ 6.14 การเปิดสวิทช์โดยการบิดปุ่มที่ปลายคันสวิทช์ไฟหน้า มีดังนี้ 
  ต่าแหน่งที่ 1 ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน และไฟส่องสว่างแผงหน้าปัด ไฟแสดง
สถานะไฟหรี่ (ไฟสีเขียว) ที่แผงหน้าปัดจะติดข้ึนเพื่อแสดงให้ทราบว่าว่าไฟหรี่เปิดอยู่ 
  ต่าแหน่งที่ 2 ไฟหน้าและไฟทุกดวงที่ติดในต่าแหน่งที่ 1 
  ต่าแหน่งที่ 3 (อัตโนมัติ) ไฟหน้าและไฟทุกดวงที่ติดในต่าแหน่งที่ 1 ไฟทุกดวงจะเปิดและ
ปิดเองโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความมีดของสภาพโดยรอบ 
 6.5.2 ไฟสูง-ต่่า ส่าหรับไฟสูง ให้เปิดไฟหน้าแล้วดันคันสวิทช์ออกจากตัว (ต่าแหน่งที่ 1) ส่าหรับ
ไฟต่่าให้ดึงคันสวิทช์เข้าหาตัว (ต่าแหน่งที่ 2) ไฟแสดงสถานะไฟสูง (ไฟสีน้่าเงิน) ที่แผงหน้าปัดจะบอก
ให้ทราบว่าเปิดไฟสูงอยู่ ดังรูปที่ 6.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.15 ต่าแหน่งไฟสูง-ต่่าของสวิทช์ไฟหน้ารถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 

 6.5.3 ไฟสูงกระพริบขอทาง (ต่าแหน่งที่ 3) ให้ดึงคันสวิทช์เข้าหาตัว เมื่อปล่อยมือไฟสูงจะดับลง 
สามารถเปิดไฟสูงกระพริบขอทางได้ ถึงแม้สวิทช์ไฟจะอยู่ที่ต่าแหน่ง OFF ดังรูปที่ 6.15 
 6.5.4 สวิทช์ไฟเลี้ยว การเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ให้ดันคันสวิทช์ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว ขึ้นหรือลงไปยัง
ต่าแหน่งที่ 1 โดยต้องเปิดสวิทช์กุญแจสตาร์ทในต่าแหน่ง ON คันสวิทช์จะเลื่อนกลับมาที่เดิมโดย
อัตโนมัติหลังจากเลี้ยวรถ แต่อาจดึงกลับเองหลังจากที่ใช้เพ่ือขอเปลี่ยนช่องทางวิ่ง การให้สัญญาณขอ
เปลี่ยนช่องทางวิ่งให้เลื่อนคันสวิทช์ขึ้นหรือลงไปยังต่าแหน่งที่ 2 แล้วดันค้างไว้ ถ้าไฟแสดงสถานะไฟ
เลี้ยว (สีเขียว) ที่แผงหน้าปัดกระพริบถี่ผิดปกติ แสดงว่าไฟเลี้ยวหน้าหรือหลังอาจขาด ดังรูปที่ 6.16 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 ไฟสูง 
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รูปที่ 6.16 ต่าแหน่งการท่างานของสวิทช์ไฟเลี้ยวรถยนต์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.5.5 สวิทช์ไฟฉุกเฉิน การเปิดไฟกระพริบฉุกเฉิน ให้กดที่สวิทช์ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทุกดวงจะ
กระพริบ การปิดให้กดซ้่าอีกครั้ง สวิทช์ไฟเลี้ยวจะไม่ท่างานเมื่อเปิดไฟกระพริบฉุกเฉิน ดังรูปที่ 6.17 
การเปิดสวิทช์ไฟฉุกเฉินเพ่ือเตือนให้ผู้ขับข่ีรถคันอ่ืนทราบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.17 ต่าแหน่งสวิทช์ไฟฉุกเฉินในรถยนต์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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6.6 หลอดไฟที่ใช้ในระบบไฟแสงสว่างรถยนต์  
 6.6.1 หลอดไฟหน้า หรือไฟใหญ่  
  หลอดไฟหน้ารถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกตามลักษณะของโครงสร้าง และตาม
การใช้งานได้ ดังนี้ 
  1) แบ่งตามโครงสร้างของโคมไฟ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

  1.1) ไฟหน้าแบบเปลี่ยนหลอดไม่ได้ หรือแบบซีลบีม (Seal beam head lamp) 
ไฟหน้าชนิดนี้ หลอดไฟ รีเฟรคเตอร์ และเลนส์จะรวมอยู่ในชุดเดียวกัน เมื่อไส้หลอดขาดหรือหลอดไฟ
เสียจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟทั้งโคม หลอดไฟแบบนี้ไส้หลอดท่าด้วยโลหะผสมทังเสตน ภายในบรรจุ
แก๊สเฉื่อยประเภทอาร์กอนมีทั้งแบบ 2 ไส้ นั่นคือ มีทั้งไส้ไฟสูงและไส้ไฟต่่าอยู่ในหลอดเดียวกันและ
แบบไส้เดียวแบบนี้จะมีแต่ไส้ไฟสูง ซึ่งขนาดของก่าลังไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 35-45 วัตต์ ให้ล่าแสงไฟเป็นสี
ขาวอมส้ม ลักษณะดังรูปที่ 6.18 ข้อดีของหลอดไฟแบบนี้ คือ จานสะท้อนแสงจะไม่เกิดการขุ่นมัว
เพราะตัวโคมมีการซีลปิดสนิทฝุ่นผงไม่สามารถเข้าไปได้ แต่มีข้อเสีย คือ เวลาไส้หลอดขาดต้องเปลี่ยน
ใหม่ทั้งโคม นิยมใช้ในรถยนต์รุ่นเก่า 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.18 โครงสร้างของหลอดไฟหน้าแบบเปลี่ยนหลอดไม่ได้หรือแบบซิลบีม 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
   1.2) ไฟหน้าแบบเปลี่ยนหลอดได้ (Changeable head Lamp) ลักษณะคล้ายกับ
แบบเปลี่ยนหลอดไม่ได้ แต่ตัวหลอดไฟที่ให้แสงสว่างอยู่ภายในสามารถถอดออกเปลี่ยนใหม่เมื่อหลอด
แสงสว่างใช้การไม่ได้ โครงสร้างของหลอดไฟแบบนี้มีลักษณะดังรูปที่ 6.19 หลอดไฟชนิดนี้มีข้อดี คือ 
สามารถเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟแสงสว่างโดยไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ แต่มีข้อเสีย คือ เมื่อใช้งานไประยะ
หนึ่งจะมีสิ่งสกปรกเข้าไป ท่าให้ตัวจานฉายหมองลง 
 
 

หลอดไฟหน้า 

เลนส์กระจก รีเฟรค 

ขั้ว 
ไส้หลอด 

ชุดป้องกันสัญญาณรบกวน 
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รูปที่ 6.19 โครงสร้างของหลอดไฟหน้าแบบเปลี่ยนหลอดได้ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
  2) แบ่งตามแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
   2.1) หลอดไฟใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ จะใช้ส่าหรับในรถยนต์ขนาดเล็ก อาทิ
เช่น รถกระบะ และรถเก๋งส่วนบุคคล เป็นต้น 
   2.2) หลอดไฟใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 24 โวลต์ จะใช้สาหรับในรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
อาทิเช่น รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุกพ่วง และรถบัส เป็นต้น 
  3) แบ่งตามลักษณะของการท่างาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
   3.1) หลอดไฟความร้อน หรือหลอดไฟแบบเผาไส้ ( Incandescent bulb) 
หลอดไฟชนิดนี้ เมื่อจ่ายกระแสไฟให้ไส้หลอด (Filament) ซึ่งท่าจากลวดทังสเตน จะเกิดความร้อน
ขึ้น เมื่อไส้หลอดเกิดความร้อนก็จะท่าให้เกิดแสงสว่างขึ้นมา โดยปกติแล้วภายในหลอดชนิดนี้จะเป็น
สุญญากาศ เพ่ือป้องกันการเผาไหม้จนเกิดความร้อนสูงเกินควบคุม หรืออาจจะบรรจุก๊าซเฉื่อย อาทิ
เช่น ก๊าซอาร์กอน (Argon) ไว้ภายในเพ่ือช่วยลดคราบเขม่าที่เกิดจากโลหะทังสเตนมาจับผิวด้านใน 
ลักษณะดังรูปที่ 6.20 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.20 ลักษณะของหลอดไฟความร้อนหรือหลอดไฟแบบเผาไส้ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

หลอดไฟแสงสว่าง 

รูระบายอากาศ 

กระเปาะแก้ว 

ฐานหลอดไฟ 

ฝาครอบยาง 

ช่องใส่หลอดไฟ 

แท่นตรึงหลอดไฟ 

ขั้วสายไฟ 

ก๊าซเฉื่อย 

แผ่นฉนวนหักเหความร้อน ขั้วหลอด 

ก้านยึดไส้หลอด 

ลวดน่ากระแส 

ไส้หลอด 
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   3.2) หลอดฮาโลเจน (Halogen bulb) เป็นหลอดที่ไฟถูกพัฒนาขึ้นมา เพ่ือให้มี
ความสามารถในการรักษาความสว่างเอาไว้จนหมดอายุการใช้งาน หลอดไฟแบบนี้จะบรรจุก๊าซฮาโล
เจน (Halogen) ไว้ภายในหลอด สามารถแบ่งย่อยได้อีกหลายลักษณะ ตามมาตรฐานต่างๆ อาทิเช่น 
H1 H2 H3 H4 HB3 และHB4 ซึ่งจะแตกต่างกันตามลักษณะของขั้วหลอด ดังนี้ 
    3.2.1) หลอดไฟมาตรฐาน H1 หลอดไฟชนิดนี้จะใช้กับรถยุโรป อาทิเช่น รถ 
BMW และรถญ่ีปุ่นรุ่นใหญ่ๆ ลักษณะดังรูปที่ 6.21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.21 ลักษณะของหลอดฮาโลเจน ชนิด H1 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.indiamart.com) 

 
    3.2.2) หลอดไฟมาตรฐาน H3C ส่วนมากใช้กับไฟสปอร์ตไลท์ที่ติดเพ่ิมใน
รถยนต์ ลักษณะดังรูปที่ 6.22 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.22 ลักษณะของหลอดฮาโลเจน ชนิด H3C 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
    3.2.3) หลอดไฟมาตรฐาน H4 เป็นหลอดไฟหน้าที่รถยนต์ส่วนใหญ่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ชั้นบนของไส้หลอดจะมีฝาครอบกันไว้ ฝาครอบนี้มีไว้ส่าหรับบังไม่ให้แสงกระจายเต็มพ้ืนที่ใน
โคมไฟ จึงท่าให้แสงที่ผ่านโคมไฟออกมามีเพียงครึ่งเดียวเป็นไฟต่่า ส่วนด้านล่างมีเฉพาะขดลวดเท่านั้น
ไม่มีฝาครอบเป็นไฟสูง มีข้ัวหลอด 3 ขั้ว สาหรับไฟสูง-ต่่า และข้ัวกราวด์ (-) ลักษณะดังรูปที่ 6.23 

ขั้วเสียบ 

ก๊าซฮาโลเจน 
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รูปที่ 6.23 ลักษณะของหลอดฮาโลเจน ชนิด H4 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 
 
    3.2.4) หลอดไฟมาตรฐาน H7 ลักษณะดังรูปที่ 6.24 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.24 ลักษณะของหลอดฮาโลเจน ชนิด H7 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 
 

    3.2.5) หลอดไฟมาตรฐาน HB ลักษณะดังรูปที่ 6.25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.25 ลักษณะของหลอดฮาโลเจน ชนิด HB แบบต่างๆ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

HB1 HB3 HB4 HB5 
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   3.3) หลอด HID (High intensity discharge lamp) โดยรู้จักกันในชื่อของหลอด 
ซีนอน (Xenon) เนื่องจากภายในบรรจุเอาไว้ด้วยก๊าซซีนอน หลอดไฟชนิดนี้ถูกนามาใช้กับรถยนต์ครั้ง
แรกในปี 1992 ในยุโรป ไส้หลอดท่าจากโลหะทังสเตนในการท่าให้เกิดแสงสว่าง โดยหลอด HID จะ
ท่าให้เกิดแสงสว่างด้วยการผ่านกระแสไฟแรงสูง หลอดชนิดนี้จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการเพ่ิม
กระแสไฟ (บัลลาร์ด) จากไฟ 12 โวลต์ ท่าให้สูงขึ้นไปถึง 20,000-25,000 โวลต์ จ่ายให้กับขั้วของ
ตัวน่าที่ท่าจากโลหะทังสเตน ซึ่งจะท่าให้เกิดการกระโดดของอิเล็กตรอนระหว่างขั้วของตัวน่า อาจจะ
เปรียบได้กับการกระโดดของไฟที่เขี้ยวหัวเทียน หรือการสปาร์คที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้า อิเล็กตรอน
นี้จะท่าปฏิกิริยากับก๊าซซีนอนที่ถูกบรรจุอยู่ภายในหลอดแก้วท่าให้เกิดแสงสว่างขึ้นโดยหลอด HID จะ
ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดฮาโลเจนธรรมดา 2-2.5 เท่า แต่ในขณะเดียวกันสามารถประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้ามากกว่า ถึง 25% และยังให้สีของแสงที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์จึงช่วยให้การมองเห็นดี
ขึ้น และการที่ไม่ใช้ไส้หลอดจึงท่าให้อายุการใช้งานของหลอดยาวขึ้น ลักษณะดังรูปที่ 6.26 
 

 
 

รูปที่ 6.26 ลักษณะของหลอด HID 
(ท่ีมา : www.retc.ac.th/v3/kru_santi/) 

 
 6.6.2 หลอดไฟหรี่  
  หลอดไฟหรี่ ประกอบด้วยหลอดไฟหรี่หน้าและหลอดไฟหรี่หลัง หลอดไฟหรี่หน้าเป็นแบบ
ไส้เดียวขนาด 5 วัตต์ ส่วนหลอดไฟหรี่หลังหรือหลอดไฟท้ายเป็นหลอดไฟแบบ 2 ไส้ขนาด 21/5 วัตต์ 
หรือ 21/8 วัตต์ ประกอบด้วยไส้ไฟเบรก 21 วัตต์ ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ และไส้ไฟหรี่หรือไฟท้าย 5 วัตต์ 
หรือ 8 วัตต์ ซึ่งจะมีขนาดเล็ก โดยหลอดไฟที่ใช้ในรถยนต์แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันที่นิยมใช้มี 2 แบบ 
คือ หลอดไฟขั้วขัด P5W P21/5W ดังรูปที่ 6.27 และ หลอดไฟแบบเสียบ W5W W21/5W ดังรูปที่ 
6.28 
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รูปที่ 6.27 หลอดไฟขั้วขัด P5W P21/5W 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 

 
 

รูปที่ 6.28 หลอดไฟแบบเสียบ W5W W21/5W 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.6.3 หลอดไฟเบรก 
  ไฟเบรกจะใช้หลอดไฟเดียวกับไฟหรี่ท้ายเป็นหลอดไฟมี 2 ไส้ ขนาด 21/5 วัตต์ คือไฟ
เบรก 21 วัตต์ และไฟหรี่ท้าย 5 วัตต์ ใช้กระจกเลนส์สีแดง เขี้ยวหลอดไฟจะสูงต่่าไม่เท่ากันเพ่ือ
ป้องกันการใส่หลอดไฟผิดเพราะไฟเบรกต้องสว่างกว่าไฟหรี่ท้ายเสมอ โดยหลอดไฟที่ใช้ในรถยนต์แต่
ละรุ่นจะแตกต่างกันที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ หลอดไฟขั้วขัด P21/5W และ หลอดไฟแบบเสียบ 
W21/5W ลักษณะดังรูปที่ 6.29 
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รูปที่ 6.29 ลักษณะของหลอดไฟเบรก 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.6.4 หลอดไฟเลี้ยว 
  ชนิดของหลอดไฟเลี้ยวที่ใช้ในรถยนต์จะเป็นหลอดไฟแบบ 1 ไส้ขนาด 21 วัตต์ โดย
หลอดไฟที่ใช้ในรถยนต์แต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน ซึ่งจะมีทั้งแบบหลอดแก้วใสและแบบหลอดแก้วสี
เหลือง โดยทั่วไปที่ใช้มี 2 แบบ คือ หลอดไฟขั้วขัด P21W PY21W ดังรูปที่ 6.30 และ หลอดไฟแบบ
เสียบ W21W WY21W ดังรูปที่ 6.31 
 

 
 

 
รูปที่ 6.30 ลักษณะของหลอดไฟเลี้ยวแบบหลอดไฟขั้วขัด P21W PY21W 

(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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รูปที่ 6.31 ลักษณะของหลอดไฟเลี้ยวแบบหลอดไฟแบบเสียบ W21W WY21W 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.6.5 หลอดไฟถอยหลัง 
  ชนิดของหลอดไฟถอยหลังจะเป็นหลอดไฟแบบ 1 ไส้ขนาด 21 วัตต์ โดยหลอดไฟที่ใช้ใน
รถยนต์แต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน ส่วนมากที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ หลอดไฟขั้วขัด P21W ดังรูปที่ 6.32 
และ หลอดไฟแบบเสียบ W21W ดังรูปที่ 6.33 
 

 
 

รูปที่ 6.32 ลักษณะของหลอดไฟถอยหลังแบบหลอดไฟขั้วขัด P21W 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 

 
รูปที่ 6.33 ลักษณะของหลอดไฟถอยหลังแบบหลอดไฟแบบเสียบ W21W 

(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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 6.6.6 หลอดไฟส่องป้ายทะเบียน 
  ชนิดของหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนจะเป็นหลอดไฟแบบ 1 ไส้ขนาด 5 วัตต์ โดยหลอดไฟ
ที่ใช้ในรถยนต์แต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน ส่วนมากที่นิยมใช้มี 3 แบบ คือ หลอดไฟขั้วขัด R5W (รูปที่ 
6.34 (ก)) หลอดไฟแบบเสียบ W5W (รูปที่ 6.34 (ข)) และ หลอดไฟขั้วสองด้าน C5W (รูปที่ 6.34 
(ค)) 
 
 
 
 
 
 
          (ก)                  (ข)                      (ค) 

รูปที่ 6.34 ลักษณะของหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนรถยนต์ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.6.7 สัญลักษณ์และต่าแหน่งของไฟแสงสว่างรถยนต์ 
ตารางที่ 6.1 สัญลักษณ์และต่าแหน่งของไฟแสงสว่างรถยนต์ 
 

ต าแหน่ง ควบคุม 
OFF ตัดวงจร 

 ไฟหรี่ ไฟหน้าปัด ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน 

 ไฟหน้ารถยนต์ 
L ไฟต่่า 
H ไฟสูง ไฟขอทาง 

ที่มา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ่ากัด (2548) 
 
6.7 วงจรไฟแสงสว่างรถยนต์  
 รูปที่ 6.35 แสดงวงจรไฟแสงสว่างรถยนต์ ประกอบด้วย วงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ และ
วงจรไฟแสงสว่างภายในรถยนต์  
 6.7.1 วงจรไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ 
  1) วงจรไฟหน้า หรือไฟใหญ่ 
   ไฟหน้าหรือไฟใหญ่ของรถยนต์จะติดสว่างเมื่อผู้ขับขี่รถปรับสวิทช์ไฟแสงสว่างไปใน
ต่าแหน่ง H (ไฟใหญ่) หรือกดสวิทช์ไฟสูง-ต่่าไปในต่าแหน่ง HF (ไฟขอทาง) ซึ่งเป็นสาเหตุให้รีเลย์
ควบคุมไฟแสงสว่างท่างานวงจรไฟใหญ่จะแยกออกจากวงจรอ่ืนๆ โดยมีฟิวส์ควบคุมการท่างานของ
ระบบเพ่ือป้องกันวงจรส่วนรีเลย์ไฟหรี่จะท่างานเม่ือปรับสวิทช์ไฟแสงสว่างไฟในต่าแหน่ง H เป็นผลให้
ไฟหรี่-ไฟส่องป้ายติดสว่างข้ึน ดังวงจรในรูปที่ 3.36 
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รูปที่ 6.35 วงจรไฟแสงสว่างรถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  

 

 
ไฟส่องป้าย 
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รูปที่ 6.36 วงจรไฟหน้าหรือไฟใหญ่ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 
   การท่างานของวงจรไฟหน้าหรือไฟใหญ่ จากรูปที่ 6.36 มีดังนี ้
   ต่าแหน่งไฟต่่า เมื่อผู้ขับขี่รถปรับสวิทช์ไฟแสงสว่างไปในต่าแหน่ง H (ไฟใหญ่) รีเลย์
ไฟแสงสว่างท่างาน และในเวลาเดียวกันสวิทช์ไฟสูง-ต่่า ก็อยู่ในต่าแหน่ง HL (ไฟต่่า) กระแสไฟฟ้าจะ
ไหลผ่านฟิวส์ไปยังไส้หลอดไฟต่่าของหลอดไฟใหญ่ ขั้ว HL และ ED ของสวิทช์ไฟสูงต่่า ลงกราวด์
ตามล่าดับ เป็นสาเหตุให้ไฟสว่างขึ้นในต่าแหน่งไฟต่่า ในเวลาเดียวกัน ไฟหรี่ ไฟส่องป้าย ไฟแสดง
ต่าแหน่งรถจะสว่างเช่นกันเมื่อรีเลย์ไฟหรี่ท่างาน 
   ต่าแหน่งไฟสูง เมื่อปรับสวิทช์ไฟแสงสว่างไปในต่าแหน่งขั้ว H (ไฟใหญ่) ท่าให้รีเลย์
ไฟแสงสว่างท่างาน ถ้าในเวลานั้นสวิทช์ไฟสูง-ต่่าอยู่ในต่าแหน่ง HU (ล่าแสงไฟสูง) กระแสไฟฟ้าจาก

แบตเตอรี ่
รีเลย์ไฟใหญ ่

รีเลย์ไฟหรี ่
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แบตเตอรี่จะไหลผ่านจาก หลอดไฟสูงของไฟใหญ่ไปขั้ว HU ED และลงกราวด์ตามล่าดับ เป็นสาเหตุ
ให้ไฟสว่างขึ้นในต่าแหน่งไฟสูง ในเวลาเดียวกันไฟหรี่ ไฟส่องป้ายจะติดสว่างเช่นกัน เป็นเพราะรีเลย์
ไฟหรี่ท่างาน ส่วนไฟแสดงต่าแหน่งไฟสูงจะติดสว่างขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอดไฟต่่าลง
กราวด์ 
   ต่าแหน่งไฟขอทางของไฟใหญ่ การเปิดไฟขอทางเป็นการเตือนให้ผู้ขับขี่รถที่ส่วน
ทางมาลดระดับล่าแสงไฟใหญ่ให้ต่่าลง เมื่อผู้ขับขี่ปรับสวิทช์ไฟสูง-ต่่าไปต่าแหน่ง HF (ไฟขอทาง) และ
ปล่อยกลับ ท่าให้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ไหลโดยตรงผ่านสวิทช์ไฟสูง -ต่่าช่วงขณะหนึ่ง ไฟแสดง
ต่าแหน่งไฟสูงที่หน้าปัดจะสว่างข้ึนและดับลงเมื่อสิ้นสุดการท่างานของไฟขอทาง 
ต่าแหน่งไฟหรี่ เมื่อบิดสวิทช์ไฟแสงสว่างไปในต่าแหน่ง TAIL หรือ HEAD กระแสไฟฟ้าจะไหลจาก
แบตเตอรี่ผ่านขดลวดรีเลย์ลงกราวด์ที่สวิทช์ไฟแสงสว่าง หน้าทองขาวของรีเลย์ไฟหรี่จะสัมผัสกันเป็น
สาเหตุให้กระแสไฟไหลผ่านไฟยังไฟหรี่ ไฟหรี่จึงติดสว่างข้ึน 
  2) วงจรไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน 
   ระบบไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินประกอบด้วยสวิทช์ไฟเลี้ยว สวิทช์ไฟฉุกเฉิน และ
แฟลชเชอร์ (Flasher) การท่างานของวงจรไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน จากรูปที่ 6.37 มีดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.37 วงจรไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 Ig 
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   เมื่อเปิดสวิทช์กุญแจต่าแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะผ่านขั้ว Ig.ของ
สวิทช์กุญแจผ่านฟิวส์ไฟเลี้ยวเข้าข้ัว B1 ของสวิทช์ไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินซึ่งขณะนี้อยู่ในต่าแหน่ง OFF 
ผ่านไปที่ขั้ว F ผ่านเข้าข้ัว B แฟลชเชอร์ (Flasher) ผ่านเข้าไปในแฟลชเชอร์ ออกที่ขั้ว L แล้วไปรออยู่
ที่ข้ัว TB ของสวิทช์ไฟเลี้ยวและฉุกเฉิน 
   ต่าแหน่งไฟเลี้ยวซ้าย (Left) เมื่อเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยวไปต่าแหน่งไฟเลี้ยวซ้าย จะท่า
ให้กระแสไฟฟ้าจากขั้ว TB ผ่านไปที่ขั้ว TL ผ่านเข้าหลอดไฟเลี้ยวซ้ายลงกราวด์ครบวงจร ท่าให้
หลอดไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้าและหลังติดกระพริบพร้อมกัน 
ต่าแหน่งไฟเลี้ยวขวา (Right) เมื่อเปิดสวิทช์ไฟเลี้ยวไปที่ต่าแหน่งเลี้ยวขวา จะท่าให้กระแสไฟฟ้าจาก
ขั้ว TB ผ่านไปที่ขั้วTR ผ่านเข้าหลอดไฟเลี้ยวขวาลงกราวด์ครบวงจร ท่าให้หลอดไฟเลี้ยวขวาทั้งหน้า
และหลังติดกระพริบพร้อมกัน 
   ต่าแหน่งไฟฉุกเฉิน เมื่อเปิดสวิทช์ไฟฉุกเฉินไปต่าแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจาก
ขั้วบวกของแบตเตอรี่จะผ่านฟิวส์ไฟฉุกเฉินเข้าขั้ว B2 ซึ่งต่อกับขั้ว F ผ่านเข้าแฟลชเชอร์ที่ขั้ว B ผ่าน
เข้าไปในแฟลชเชอร์ออกที่ขั้ว L ผ่านเข้าขั้ว TB ของสวิตช์ไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน ผ่านขั้ว TL เข้า
หลอดไฟเลี้ยวซ้ายและผ่านขั้ว TR เข้าหลอดไฟเลี้ยวขวาลงกราวด์ครบวงจร ท่าให้หลอดไฟเลี้ยวทั้ง
ซ้ายและขวาติดกระพริบพร้อมกัน  
  3) วงจรไฟเบรก  
   การท่างานของวงจรไฟเบรก ดังรูปที่ 6.38 มีดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6.38 วงจรไฟเบรก 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 

หลอดไฟเบรก ขวา ซ้าย 

สวิทช์ไฟเบรก 

ฟิวส์ 
แบตเตอรี ่
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   ในวงจรไฟเบรก ถ้าเป็นสวิทช์ไฟเบรกแบบกลไก จะรับการตัด-ต่อจากคันเหยียบ
เบรก แต่ถ้าเป็นสวิทช์ไฟเบรกแบบแรงดันเมื่อเหยียบเบรกแรงดันน้่ามันในแม่ปั๊มเบรกจะเป็นตัวท่าให้
สวิทช์ไฟเบรกตัด-ต่อทางไฟ 
   โดยทั่วไปรถยนต์จะใช้สวิทช์ไฟเบรกแบบกลไก อาศัยการท่างานของคันเหยียบ
เบรก ปกติคันเหยียบเบรกจะดันให้สะพานไฟ (หน้าคอนแทค) จากกันโดยชนะแรงสปริงของสวิทช์ 
   เมื่อไม่เหยียบเบรกสปริงดึงคันเหยียบเบรกจะดึงคันเหยียบเบรกให้กดแกนสวิทช์ไฟ
เบรกดันให้สะพานไฟไม่ต่อกัน ท่าให้กระแสไฟไหลไม่ได้ หลอดไฟเบรกจึงดับ แต่เมื่อเหยียบเบรก คัน
เหยียบเบรกจะเคลื่อนตัวลงต่่า ปุ่มสวิทช์เบรกจะเป็นอิสระ สปริงในสวิทช์จะดันให้สะพานไฟต่อกัน 
ท่าให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านฟิวส์ไฟเบรก สวิทช์ไฟเบรก ไปยังหลอดไฟเบรกทั้งสองข้าง
และลงกราวด์ครบวงจร หลอดไฟจึงติด 
  4) วงจรไฟถอยหลัง 
   การท่างานของวงจรไฟถอยหลัง ดังรูปที่ 6.39 มีดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.39 วงจรไฟถอยหลัง 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 
   เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังและเปิดสวิทช์กุญแจ กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่าน
สวิทช์กุญแจฟิวส์ไฟถอย สวิทช์ไฟถอย (สวิทช์ไฟถอยจะติดตั้งอยู่ที่ท้ายกระปุกเกียร์จะต่อวงจรเมื่อเข้า
เกียร์ถอยหลังเท่านั้น) ผ่านหลอดไฟถอยลงกราวด์ครบวงจร ท่าให้หลอดไฟถอยหลังติด 
   เมื่อปลดคันเกียร์จากต่าแหน่งถอยหลังจะเป็นการปลดสวิทช์ไฟถอยไม่ให้ต่อทางไฟ 
หลอดไฟถอยหลังจึงดับ 
 
 

หลอดไฟถอยหลัง ซ้าย ขวา 

สวิทช์ไฟถอยหลัง 

แบตเตอรี ่
สวิทช์กุญแจ ฟิวส์ 
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 6.7.2 วงจรไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ 
  1) วงจรไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร (ไฟเก๋ง)  
   การท่างานของวงจรไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร (ไฟเก๋ง) ดังรูปที่ 6.40 มีดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.40 วงจรไฟไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร (ไฟเก๋ง) 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 
   ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร หรือไฟเก๋ง จะท่างานโดยอาศัยไฟบวก (+) จาก
แบตเตอรี่ไหลผ่านฟิวส์ไปเข้าขาหลอดไฟที่แป้นรองรับไฟเก๋งผ่านไปที่ขาสวิทช์ เพ่ือรอสัญญาณกราวด์
จากตัวถังรถยนต์ หรือจากสวิทช์ข้างประตูรถยนต์ โดยมีปุ่มปิด-เปิด 
   ส่าหรับควบคุมด้วยมือควบคุมไฟแสงสว่าง เมื่อผู้ขับขี่ต้องการแสงสว่างก็จะเปิด
สวิทช์กระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดจะลงกราวด์ที่แป้นครบวงจร ส่าหรับไฟประตูต่อจากสายไฟที่ออกจาก
หลอดไปเข้าขาสวิทช์ที่ประตูรถ โดยที่ขาสวิทช์อีกขาหนึ่งจะต่อลงกราวด์ ฉะนั้นถ้าประตูถูกเปิดหรือ
ปิดไม่แน่น สปริงในสวิทช์จะดันให้หน้าสัมผัส (คอนแทค) ต่อไฟเดินผ่านสวิทช์ประตูลงกราวด์ครบ
วงจรหลอดไฟจะติด แต่เมื่อปิดประตูแน่น สปริงในสวิทช์จะยุบตัวหน้าคอนแทคจะแยกจากกัน
หลอดไฟจึงดับ  
 
 
 

สวิทช์ข้างประต ู

ไฟแสดงหน้าปดั สวิทช์ไฟในเก๋ง 

หลอดไฟในเก๋ง 

แบตเตอรี ่ ฟิวส์ 
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   การท่างานของโคมไฟในเก๋งจะมีอยู่ 3 จังหวะ ดังนี้ 
    (1) จังหวะ OFF เป็นจังหวะที่ต้องการปิดไฟในเก๋ง เป็นจังหวะที่ไม่มี
สัญญาณกราวด์มาที่โคมไฟ 
    (2) จังหวะ ON เป็นจังหวะที่ต้องการเปิดไฟในเก๋งให้หลอดติดโดยไม่ต้อง
เปิดประตูรถยนต์ โดยผลักสวิทช์ไฟมาท่ีจังหวะ ON หลอดไฟจะติดสว่างโดยอาศัยสัญญาณกราวด์จาก
ตัวถังรถยนต์ที่มารออยู่ที่เบ้าโคมไฟในเก๋ง 
    (3) จังหวะ DOOR เป็นจังหวะที่หลอดไฟติดในขณะที่เปิดประตูรถยนต์ข้าง
ใดข้างหนึ่ง โดยผลักสวิทช์โคมไฟในเก๋งมาท่ีจังหวะ DOOR แล้วเปิดประตูจะท่าให้สัญญาณกราวด์จาก
สวิทช์ประตูไหลผ่านสวิทช์มาที่เบ้าโคมไฟในเก๋ง ท่าให้หลอดไฟติดสว่าง แต่เมื่อปิดประตูสวิทช์ข้าง
ประตูจะถูกตัดสัญญาณกราวด์ท่าให้หลอดไฟในเก๋งดับ 
  2) วงจรไฟส่องสว่างหน้าปัดรถยนต์ 
   วงจรไฟส่องสว่างหน้าปัดรถยนต์ มีการต่อใช้งาน 2 แบบ ได้แก่ การต่อวงจรแบบ
ให้แสงสว่างคงที่ และการต่อวงจรแบบปรับแสงสว่างได้ ดังนี้ 
   2.1) วงจรไฟส่องสว่างหน้าปัดแบบให้แสงสว่างคงที่ ดังแสดงในรูปที่ 6.41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.41 วงจรไฟส่องสว่างหน้าปัดแบบให้แสงสว่างคงที่ 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
 
 
 

 

สวิทช์ไฟแสงสว่าง 

หลอดไฟแสงสว่างหน้าปดั 

ฟิวส์ไฟหน้าปัด 

ฟิวส์ 

ฟิวส์ไฟหรี ่

ไปชุดไฟหรี ่

รีเลย์ไฟหรี ่

แบตเตอรี ่



เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์               บทที่ 6  ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์                239 

 

   2.2) วงจรไฟส่องสว่างหน้าปัดแบบปรับแสงสว่างได้ ดังแสดงในรูปที่ 6.42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.42 วงจรไฟส่องสว่างหน้าปัดแบบแบบปรับแสงสว่างได้ 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
   ในการท่างานของวงจรไฟส่องสว่างหน้าปัดรถยนต์ การต่อวงจรจะต่อร่วมกับวงจร
ไฟหรี่รถยนต์และผ่านเข้าสวิตช์ปรับความสว่างไฟหน้าปัด ซึ่งเป็นตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ก่อนเข้า
หลอดไฟที่หน้าปัด ความสว่างจะขึ้นอยู่กับการปรับค่าความต้านทาน 
 
6.8 การตรวจสอบระบบไฟแสงสว่างรถยนต์  
 6.8.1 การตรวจสอบฟิวส์แบบเสียบ หรือแบบใบมีด 
  สาเหตุการช่ารุดของฟิวส์ มีดังนี้ 
   1) เกิดการลัดวงจรภายในระบบ 
   2) ใช้ฟิวส์ที่มีค่าการทนกระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) ที่น้อยกว่าค่ามาตรฐานก่าหนด 
  การตรวจสอบฟิวส์แบบเสียบ สามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ 1 การตรวจสอบด้วยสายตา ในการตรวจสอบต้องถอดฟิวส์ออกจากกล่อง
ฟิวส์รวมก่อนโดยใช้ตัวถอดฟิวส์ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในกล่องฟิวส์ดึงฟิวส์ออกจากขั้วเสียบ ในการ
ตรวจสอบให้ดูสัญลักษณ์ของฟิวส์ที่ฝาครอบกล่องฟิวส์รวมก่อนว่าฟิวส์ที่ต้องการตรวจสอบอยู่ใน
ต่าแหน่งใด แล้วจับฟิวส์ส่องดูว่าไส้ฟิวส์ขาดจากกันหรือไม่ ถ้าขาดจากกัน แสดงว่าฟิวส์ช่ารุดให้
เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ลักษณะการตรวจสอบด้วยสายตาจะแสดงไว้ดังรูปที่ 6.43 
หมายเหตุ : ถ้าการตรวจสอบด้วยสายตาไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถทราบว่าฟิวส์ช่ารุดหรือไม่ ให้ท่า
การตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์ย่านวัดความต้านทาน หรือใช้ Test lamp (ชุดหลอดไฟตรวจสอบ) 
ตรวจสอบความต่อเนื่อง 

สวิทช์ไฟแสงสว่าง ไฟส่องสว่างหน้าปดั 

รีเลย์ไฟหรี ่

ฟิวส์ 

แบตเตอรี ่

สวิทช์ปรับระดับความสว่างไฟหน้าปัด 

ฟิวส์ไฟหน้าปัด ฟิวส์ไฟหรี ่

ไปชุดไฟหรี ่
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รูปที่ 6.43 การตรวจสอบฟิวส์แบบเสียบด้วยสายตา 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
   วิธีที่ 2 ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่อง โดยก่อนการตรวจสอบต้องปรับเป็น
ย่านวัดความต้านทาน () Rx1 และท่าการปรับให้เข็มมัลมิเตอร์ชี้สเกลที่ต่าแหน่ง 0 โอห์ม เสียก่อน 
(ดังรูปที่ 6.44) วิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
    1) ถอดฟิวส์ออกจากกล่องฟิวส์รวม 
    2) น่าสายวัดทั้งสองของมัลติเตอร์จับที่ขั้วฟิวส์ทั้งสองขั้ว (ดังรูปที่ 6.45) 
ดังนี้ 
    - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์เลื่อนขึ้น แสดงว่า ฟิวส์ปกติ 
     - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์ไม่เลื่อนขึ้น แสดงฟิวส์ช่ารุด ให้เปลี่ยนฟิวส์
ใหม ่
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รูปที่ 6.44 การปรับย่านวัดความต้านทานและการปรับเข็มมัลติมิเตอร์ที่ต่าแหน่ง 0 โอห์ม 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 

 
 

รูปที่ 6.45 การใช้มัลติมิเตอร์จับที่ขั้วฟิวส์ทั้งสองขั้ว 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
   วิธีที่ 3 ใช้ Test lamp ตรวจสอบความต่อเนื่อง โดยไม่ต้องถอดฟิวส์ออกจากกล่อง
ฟิวส์รวม การตรวจสอบโดยน่าปลายสายของ Test lamp ข้างหนึ่งต่อลงกราวด์ที่ตัวถังรถยนต์ ส่วน
ปลายสายอีกข้างต่อเข้าท่ีขั้วของฟิวส์ทั้งสองทีละขั้ว (ดังรูปที่ 6.46)  
    - ถ้าหลอดไฟของ Test lamp ติดสว่างทั้งสองครั้งที่ตรวจสอบขั้วทั้งสอง 
แสดงว่าฟิวส์ปกติ (ดังรูปที่ 6.47 (ก)) 
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    - ถ้าหลอดไฟของ Test lamp ติดสว่างข้างหนึ่งส่วนอีกข้างไม่ติด แสดงว่า
ฟิวส์ช่ารุด ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ (ดังรูปที่ 6.47 (ข)) 

 
 

รูปที่ 6.46 การใช้ Test lamp ตรวจสอบความต่อเนื่อง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 

 
(ก)      (ข) 

รูปที่ 6.47 หลอดไฟ Test lamp (ก) ติด และ (ข) ไม่ติด 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.8.2 การตรวจสอบหลอดไฟใหญ่หน้าแบบ H4 
  หลอดไฟใหญ่หน้าที่นิยมใช้ในรถยนต์จะเป็นหลอดไฟแบบ H4 (ดังรูปที่ 6.48) สาเหตุการ
ช่ารุดของไส้หลอดไฟใหญ่หน้า มีดังนี้ 
   1) อายุการใช้งาน หลอดไฟใหญ่หน้าจะท่างานอยู่กับความร้อนตลอดเวลา เมื่อ
ระยะเวลาการใช้งานมากข้ึน อุปกรณ์จะเริ่มเสื่อมสภาพลง 
   2) คุณภาพของหลอดไฟใหญ่หน้า การผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ท่าให้คุณภาพของ
หลอดไฟต่่าลงความทนทานต่อการใช้งานจะลดน้อยลง 
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รูปที่ 6.48 โครงสร้างของหลอดไฟใหญ่หน้าแบบ H4 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  การตรวจสอบการช่ารุดของไส้หลอดไฟใหญ่หน้า สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ 1 ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ทดสอบ พร้อมทั้งใช้สายไฟ 2 เส้น (ดังรูปที่ 
6.49) วิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
    1) น่าสายไฟเส้นสีแดงต่อระหว่างขั้วบวกของแบตเตอรี่กับขั้วไฟรวมของ
หลอดไฟใหญ่หน้า 
    2) การตรวจสอบไส้หลอดไฟสูง น่าสายไฟเส้นสีด่าต่อระหว่างขั้วลบของ
แบตเตอรี่กับขั้วไฟสูง 
     - ถ้าหลอดไฟใหญ่ติดสว่าง แสดงว่าไส้หลอดไฟสูงปกติ 
     - ถ้าหลอดไฟใหญ่ไม่ติด แสดงว่าไส้หลอดไฟสูงช่ารุด 
    3) การตรวจสอบไส้หลอดไฟต่่า น่าสายไฟเส้นสีด่าต่อระหว่างขั้วลบของ
แบตเตอรี่กับขั้วไฟต่่า 
     - ถ้าหลอดไฟใหญ่ติด แสดงว่าไส้หลอดไฟต่่าปกติ 
     - ถ้าหลอดไฟใหญ่ไม่ติด แสดงว่าไส้หลอดไฟต่่าช่ารุด 

 

 
 

รูปที่ 6.49 การใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ทดสอบ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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   วิธีที่ 2 การตรวจสอบความต่อเนื่องด้วยมัลติมิเตอร์ โดยปรับเป็นย่านวัดความ
ต้านทาน () Rx1 และก่อนการใช้งานควรปรับให้เข็มมิเตอร์ชี้สเกลที่ต่าแหน่ง 0 โอห์ม เสียก่อน (ดัง
รูปที่ 6.50) วิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
    1) ถอดปลั๊กต่อสายไฟออกจากข้ัวหลอดไฟใหญ่หน้า 
    2) การตรวจสอบไส้หลอดไฟสูง 
     - น่าปลายสายวัดขั้วบวก (สีแดง) ของมัลติมิเตอร์จับที่ขั้วไฟรวมของ
หลอดไฟใหญ่หน้า ส่วนปลายสายวัดขั้วลบ (สีด่า) จับที่ขั้วไฟสูง 
     - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟสูงปกต ิ
     - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์ไม่เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟสูงช่ารุด 
    3) การตรวจสอบไส้หลอดไฟต่่า 
     - น่าปลายสายวัดขั้วบวก (สีแดง) ของมัลติมิเตอร์จับที่ขั้วไฟรวมของ
หลอดไฟใหญ่หน้า ส่วนปลายสายวัดขั้วลบ (สีด่า) จับที่ขั้วไฟต่่า 
     - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟต่่าปกติ 
     - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์ไม่เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟต่่าช่ารุด 
หมายเหตุ : การตรวจสอบไส้หลอดไฟใหญ่ ถ้าพบว่าไส้หลอดไฟใหญ่ช่ารุดเพียงไส้เดียวไม่ว่าจะเป็นไส้
หลอดไฟสูงหรือไส้หลอดไฟต่่า ให้เปลี่ยนหลอดไฟใหญ่ใหม่ โดยให้มีขนาดก่าลังไฟเท่าเดิมปกติ 60/55 
วัตต์ 
 

 
 

รูปที่ 6.50 การตรวจสอบความต่อเนื่องด้วยมัลติมิเตอร์ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 



เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์               บทที่ 6  ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์                245 

 

 6.8.3 การตรวจสอบหลอดไฟแบบขั้วขัด 
  สาเหตุการช่ารุดของหลอดไฟแบบขั้วขัด มีดังนี้ 
  1) อายุการใช้งาน ขณะใช้งานหลอดไฟจะท่างานอยู่กับความร้อน เมื่อระยะเวลาการใช้
งานมากขึ้นไส้หลอดจะเริ่มเสื่อมสภาพลง 
  2) คุณภาพของหลอดไฟ การผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ท่าให้คุณภาพของหลอดไฟมีความ
ทนทานต่อการใช้งานน้อยลง 
  การตรวจสอบหลอดไฟแบบขั้วขัด สามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ 1 การตรวจสอบด้วยสายตา โดยการตรวจสอบสภาพภายนอกของหลอดไฟ
พร้อมทั้งส่องดูไส้หลอดว่าช่ารุดหรือไม่ ถ้าไส้หลอดไฟช่ารุด ขาดจากกัน ให้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ (ดัง
รูปที่ 6.51) 
หมายเหตุ : ถ้าการตรวจสอบด้วยสายตาไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถทราบว่าไส้หลอดช่ารุดหรือไม่ ให้
ท่าการตรวจสอบด้วยวิธีใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทดสอบ หรือใช้มัลติมิเตอร์ย่านวัดความ
ต้านทานเพ่ือตรวจสอบความต่อเนื่อง 
 

 
 

รูปที่ 6.51 การตรวจสอบหลอดไฟแบบขั้วขัดด้วยสายตา 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
   วิธีที่ 2 ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ทดสอบ พร้อมทั้งใช้สายไฟ 2 เส้น (ดังรูปที่ 
6.52) วิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
    1) น่าสายไฟเส้นสีแดงต่อระหว่างขั้วบวกแบตเตอรี่กับขั้วบวกของหลอดไฟ 
(ข้ัวด้านล่างของหลอดไฟ) 
    2) น่าสายไฟเส้นสีด่าต่อระหว่างขั้วลบแบตเตอรี่กับขั้วลบของหลอดไฟ 
(ด้านข้างโดยรอบของหลอดไฟ) 
     - ถ้าหลอดไฟไม่ติด แสดงว่าไส้หลอดไฟช่ารุด ให้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ 
     - ถ้าหลอดไฟติด แสดงว่าหลอดไฟปกติ 
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รูปที่ 6.52 การตรวจสอบหลอดไฟแบบขั้วขัดโดยใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ทดสอบ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
   วิธีที่ 3 ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่อง โดยปรับเป็นย่านวัดความต้านทาน 
() Rx1 และท่าการปรับให้เข็มมิเตอร์ชี้สเกลที่ต่าแหน่ง 0 โอห์ม เสียก่อน (ดังรูปที่ 6.53) วิธีการ
ตรวจสอบ โดยน่าสายวัดขั้วลบ (สีด่า) ของมัลติมิเตอร์จับที่ข้ัวลบบริเวณด้านข้างรอบหลอดไฟ แล้วน่า
สายวัดขั้วบวก (สีแดง) จับที่ขั้วบวกบริเวณด้านล่างของหลอดไฟ 
    - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟปกติ 
    - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์ไม่เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟช่ารุด ให้เปลี่ยน
หลอดไฟใหม ่
หมายเหตุ : การเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ควรให้มีขนาดก่าลังไฟฟ้า (Watt) เท่าค่ามาตรฐานเดิม 
 

 
 

รูปที่ 6.53 การตรวจสอบหลอดไฟแบบขั้วขัดโดยใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่อง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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 6.8.4 การตรวจสอบหลอดไฟแบบขั้วสองด้าน 
  หลอดไฟแบบขั้วสองด้าน จะมีลักษณะดังรูปที่ 6.54 สาเหตุการช่ารุดของหลอดไฟแบบขั้ว
สองด้าน มีดังนี ้
  1) อายุการใช้งาน ขณะใช้งานหลอดไฟจะท่างานอยู่กับความร้อน เมื่อระยะเวลาการใช้
งานมากขึ้นไส้หลอดจะเริ่มเสื่อมสภาพลง 
  2) คุณภาพของหลอดไฟ การผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ท่าให้คุณภาพของหลอดไฟมีความ
ทนทานต่อการใช้งานน้อยลง 
  การตรวจสอบการช่ารุดของไส้หลอดไฟแบบขั้วสองด้าน สามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ 1 การตรวจสอบด้วยสายตา 
    - ตรวจสอบสภาพภายนอกของหลอดไฟ พร้อมทั้งส่องดูว่าไส้หลอดช่ารุด
หรือไม่ ถ้าไส้หลอดไฟช่ารุด ขาดจากกัน ให้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ 
หมายเหตุ : ถ้าการตรวจสอบด้วยสายตาไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถทราบว่าไส้หลอดช่ารุดหรือไม่ ให้ท่า
การตรวจสอบด้วยวิธีใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทดสอบหรือใช้มัลติมิเตอร์ย่านวัดความต้านทาน
เพ่ือตรวจสอบความต่อเนื่อง 
 

 
 

รูปที่ 6.54 ลักษณะของหลอดไฟแบบขั้วสองด้าน 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
   วิธีที่ 2 ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ทดสอบ พร้อมทั้งใช้สายไฟ 2 เส้น (ดังรูปที่ 
6.55) วิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
    1) น่าสายไฟเส้นที่ 1 ต่อระหว่างขั้วบวกแบตเตอรี่กับขั้วข้างหนึ่งของ
หลอดไฟ 
    2) น่าสายไฟอีก 1 เส้น ต่อระหว่างขั้วลบแบตเตอรี่กับขั้วอีกข้างที่เหลือของ
หลอดไฟ 
     - ถ้าหลอดไฟไม่ติด แสดงว่าไส้หลอดไฟช่ารุด ให้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ 
     - ถ้าหลอดไฟติด แสดงว่าหลอดไฟปกติ 
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รูปที่ 6.55 การตรวจสอบไส้หลอดไฟแบบขั้วสองด้านโดยใช้กระแสไฟแบตเตอรี่ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
   วิธีที่ 3 ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่อง โดยปรับเป็นย่านวัดความต้านทาน 
() Rx1 และท่าการปรับให้เข็มมิเตอร์ชี้สเกลที่ต่าแหน่ง 0 โอห์ม เสียก่อน (ดังรูปที่ 6.56) วิธีการ
ตรวจสอบ โดยน่าปลายสายวัดทั้งสองข้างของมัลติมิเตอร์จับที่ข้ัวทั้งสองของหลอดไฟขั้วละเส้น 
    - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟปกติ 
    - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์ไม่เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟช่ารุด ให้เปลี่ยน
หลอดไฟใหม ่
หมายเหตุ : การเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ควรให้มีขนาดก่าลังไฟฟ้า (Watt) เท่าค่ามาตรฐานเดิม 
 

 
 

รูปที่ 6.56 การตรวจสอบไส้หลอดไฟแบบขั้วสองด้านโดยใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่อง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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 6.8.5 การตรวจสอบหลอดไฟแบบเสียบ หรือแบบรูปลิ่ม 
  หลอดไฟแบบเสียบ หรือแบบรูปลิ่ม จะมีลักษณะดังรูปที่ 6.57 สาเหตุการช่ารุดของ
หลอดไฟ มีดังนี้ 
  1) อายุการใช้งาน ขณะใช้งานหลอดไฟจะท่างานอยู่กับความร้อน เมื่อระยะเวลาการใช้
งานมากขึ้นไส้หลอดจะเริ่มเสื่อมสภาพลง 
  2) คุณภาพของหลอดไฟ การผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ท่าให้คุณภาพของหลอดไฟมีความ
ทนทานต่อการใช้งานน้อยลง 
 

 
 

รูปที่ 6.57 ลักษณะของหลอดไฟแบบเสียบ หรือแบบรูปลิ่ม 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  การตรวจสอบการช่ารุดของไส้หลอดไฟแบบขั้วเสียบ สามารถตรวจสอบได้ 3 วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ 1 การตรวจสอบด้วยสายตา โดยท่าการตรวจสอบสภาพภายนอกของ
หลอดไฟ พร้อมทั้งส่องดูว่าไส้หลอดช่ารุดหรือไม่ ถ้าไส้หลอดไฟช่ารุดขาดจากกัน ให้เปลี่ยนหลอดไฟ
ใหม ่
หมายเหตุ : ถ้าการตรวจสอบด้วยสายตาไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถทราบว่าไส้หลอดช่ารุดหรือไม่ ให้ท่า
การตรวจสอบด้วยวิธีใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทดสอบหรือใช้มัลติมิเตอร์ย่านวัดความต้านทาน
เพ่ือตรวจสอบความต่อเนื่อง 
   วิธีที่ 2 ใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ทดสอบ พร้อมทั้งใช้สายไฟ 2 เส้น (ดังรูปที่ 
6.58) วิธีการตรวจสอบ ดังนี้ 
    1) น่าสายไฟเส้นสีแดงต่อระหว่างขั้วบวกแบตเตอรี่กับขั้วข้างหนึ่งของ
หลอดไฟ 
    2) น่าสายไฟเส้นสีด่าต่อระหว่างขั้วลบแบตเตอรี่กับขั้วอีกข้างที่เหลือของ
หลอดไฟ 
     - ถ้าหลอดไฟไม่ติด แสดงว่าไส้หลอดไฟช่ารุด ให้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่ 
     - ถ้าหลอดไฟติด แสดงว่าหลอดไฟปกติ 
 



250     บทที่ 6  ระบบไฟแสงสวา่งรถยนต์                           เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

 
 
รูปที่ 6.58 การตรวจสอบการช่ารุดของไส้หลอดไฟแบบขั้วเสียบโดยใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่ทดสอบ 

(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 

   วิธีที่ 3 ใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่อง โดยปรับเป็นย่านวัดความต้านทาน 
() Rx1 และท่าการปรับให้เข็มมิเตอร์ชี้สเกลที่ต่าแหน่ง 0 โอห์ม เสียก่อน (ดังรูปที่ 6.59) วิธีการ
ตรวจสอบ โดยน่าปลายสายวัดทั้งสองข้างของมัลติมิเตอร์จับที่ข้ัวทั้งสองของหลอดไฟขั้วละเส้น 
    - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟปกติ 
    - ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์ไม่เลื่อนขึ้น แสดงว่าไส้หลอดไฟช่ารุด ให้เปลี่ ยน
หลอดไฟใหม ่
หมายเหตุ : การเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ควรให้มีขนาดก่าลังไฟฟ้า (Watt) เท่าค่ามาตรฐานเดิม 
 

 
รูปที่ 6.59 การตรวจสอบไส้หลอดไฟแบบขั้วเสียบโดยใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่อง 

(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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 6.8.6 การตรวจสอบสวิทช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่่า 
  ตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์ ตั้งค่า R×1 เปิดสวิตช์ไปในต่าแหน่งที่ต้องการตรวจสอบ โดยใช้
มิเตอร์วัดระหว่างขั้วที่ต้องการตรวจสอบ ถ้าเข็มมัลติมิเตอร์วิ่งขึ้น แสดงว่าต่าแหน่งนั้นของสวิทช์ใช้
งานได้ ดังรูปที่ 6.60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.60 การตรวจสอบสวิทช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่่า 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
6.9 ข้อมูลทั่วไปก่อนการตรวจซ่อมและวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
 6.9.1 ข้อมูลทั่วไปไฟหน้ารถยนต์ 
  1) หลอดไฟใหญ่หน้า เป็นหลอดฮาโลเจนมี 2 ไส้ ประกอบด้วย ไฟสูงและไฟต่่า ขั้ว
หลอดไฟใหญ่หน้า 3 ขั้ว ปกติมีขนาดก่าลังไฟ 60/55 วัตต์ ดังรูปที่ 6.61 การเรียกชื่อขั้วของหลอดไฟ
ใหญ่หน้า ถ้าหันด้านท้ายหลอดไฟเข้าหาตัวขั้วของหลอดไฟจะมีชื่อเรียกดังรูปที่ 6.62 
 

 
 

รูปที่ 6.61 หลอดไฟใหญ่หน้าชนิดหลอดฮาโลเจน 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

  

สวิทช์ไฟแสงสว่าง 

สวิทช์ไฟแสงสว่าง สวิทช์ไฟสูง-ต่่า 



252     บทที่ 6  ระบบไฟแสงสวา่งรถยนต์                           เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

 
 

รูปที่ 6.62 ขั้วของหลอดไฟหน้ารถยนต์ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  2) ฟิวส์ไฟใหญ่หน้า เป็นฟิวส์แบบเสียบหรือแบบใบมีด (Blade type fuse) จะติดตั้งอยู่
ในกล่องฟิวส์รวมภายในห้องเครื่องยนต์ โดยแยกเป็น 2 ตัว คือ ฟิวส์ไฟใหญ่หน้าด้านขวาและฟิวส์ไฟ
ใหญ่หน้าด้านซ้าย การตรวจสอบให้ดูต่าแหน่งของฟิวส์ไฟใหญ่หน้าที่ฝาครอบกล่องฟิวส์รวมซึ่ง
สัญลักษณ์ของฟิวส์ไฟใหญ่หน้า คือ HEAD (LH) หมายถึง ฟิวส์ไฟใหญ่หน้าด้านซ้าย HEAD (RH) 
หมายถึง ฟิวส์ไฟใหญ่หน้าด้านขวา มีขนาดการทนกระแสไฟฟ้าประมาณ 10 ถึง 15 แอมแปร์ (ดังรูปที่ 
6.63) 
 

 
 

รูปที่ 6.63 ลักษณะฟิวส์ไฟใหญ่หน้าและรีเลย์ไฟใหญ่ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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  3) รีเลย์ไฟใหญ่ จะติดตั้งอยู่ในกล่องฟิวส์รวมภายในห้องเครื่องยนต์ด้านซ้าย ให้ตรวจสอบ
ต่าแหน่งของรีเลย์ไฟใหญ่ว่าอยู่ต่าแหน่งใด โดยดูที่ฝาครอบแผงฟิวส์ซึ่งสัญลักษณ์ของรีเลย์ไฟใหญ่คือ 
HEAD รีเลย์ไฟใหญ่จะมีขั้ว 4 ขา ขาต่อกับไฟจากแบตเตอรี่ 2 ขา ต่อเพ่ือลงกราวด์ที่สวิทช์ไฟใหญ่ 1 
ขา ต่อไปหลอดไฟใหญ่หน้า 1 ขา (ดังรูปที่ 6.64) 
 6.9.2 ข้อมูลทั่วไปไฟหรี่ 
  1) หลอดไฟหรี่ แบ่งออกเป็นดังนี้ 
   1.1) หลอดไฟหรี่ด้านหน้า เป็นหลอดไฟ 1 ไส้ ปกติมีขนาดก่าลังไฟ 10 วัตต์ 
   1.2) หลอดไฟหรี่ด้านหลัง เป็นหลอดไฟแบบ 2 ไส้ ประกอบด้วย ไส้ไฟหรี่และไส้ไฟ
เบรก ปกติมีขนาดก่าลังไฟ 21/5 วัตต์ (ไฟหรี่ขนาด 5 วัตต์) หรือ 23/8 วัตต์ (ไฟหรี่ขนาด 8 วัตต์) 
  2) สวิทช์ไฟหรี่ 
   ชุดสายไฟของสวิทช์ไฟหรี่จะรวมอยู่ในชุดปลั๊กต่อสายไฟแบบรวมของปลั๊กต่อชุด
สายไฟแสงสว่างที่คอพวงมาลัย (ดังรูปที่ 6.64) ภายในปลั๊กต่อประกอบด้วยชุดสายไฟของสวิทช์ไฟ
ใหญ่ สวิทช์ไฟหรี่ สวิทช์ไฟเลี้ยว สวิทช์ปัดน้่าฝน และสวิทช์น้่าล้างกระจก โดยชุดสายไฟของสวิทช์
เปิด-ปิดไฟใหญ่/ไฟหรี่ประกอบด้วยสายไฟ 3 เส้น ได้แก่  
   - สายกราวด์มาที่สวิทช์ไฟหรี่/สวิทช์ไฟใหญ่ (สายไฟสีขาวล้วน) 1 เส้น 
   - สายกราวด์ไปที่รีเลย์ไฟหรี่ (สายไฟสีเทาล้วน) 1 เส้น 
   - สายกราวด์ไปที่รีเลย์ไฟใหญ่ (สายไฟสีแดงล้วน) 1 เส้น 
 

 
 

รูปที่ 6.64 สวิทช์ไฟแสงสว่าง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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  3) รีเลย์ไฟหรี่ จะติดตั้งอยู่ในกล่องฟิวส์รวมภายในห้องโดยสารบริเวณพวงมาลัย (ดังรูปที่ 
6.65) การตรวจสอบต่าแหน่งของรีเลย์ไฟหรี่สามารถดูที่ฝาครอบกล่องฟิวส์ซึ่งสัญลักษณ์ของรีเลย์ไฟ
หรี่ คือ TAIL รีเลย์ไฟหรี่จะมีข้ัวต่อสายไฟ 4 ขา ประกอบด้วย 
   - ต่อกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มารีเลย์ไฟหรี่ 2 ขา 
   - ต่อเพ่ือรับสัญญาณกราวด์จากสวิทช์ไฟใหญ่ในจังหวะเปิดไฟหรี่ 1 ขา 
   - ต่อกระแสไฟฟ้าไปที่ฟิวส์ไฟหรี่และไปที่หลอดไฟหรี่ทั้งระบบ 1 ขา 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 6.65 รีเลย์ไฟหรี่ 

(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 

  4) ฟิวส์ไฟหรี่ เป็นฟิวส์แบบเสียบหรือแบบใบมีด (Blade type fuse) ติดตั้งอยู่ในกล่อง
ฟิวส์รวมภายในห้องโดยสารบริเวณพวงมาลัย (ดังรูปที่ 6.66) การตรวจสอบต่าแหน่งของฟิวส์ไฟหรี่
สามารถดูที่ฝาครอบกล่องฟิวส์รวมซึ่งสัญลักษณ์ของฟิวส์ไฟหรี่ คือ TAIL มีขนาดการทนกระแสไฟฟ้า
ประมาณ 10 ถึง 15 แอมแปร์ ฟิวส์ไฟหรี่จะคุมไฟหรี่หน้าและหลัง ไฟส่องป้ายทะเบียน ไฟส่องที่เก็บ
ของ ไฟที่จุดบุหรี่ ไฟหน้าปัด และแผงควบคุมแอร์ 
 

 
 

รูปที่ 6.66 ฟิวส์ไฟหรี่ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.9.3 ข้อมูลทั่วไปไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน 
  1) ไฟเลี้ยว ท่าหน้าที่แสดงสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองอ่าพัน เพ่ือให้ผู้ใช้ถนนร่วมกัน
ทราบว่ารถที่ให้สัญญาณไฟก่าลังจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องทางจราจรไปทางซ้ายหรือทางขวา การให้
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สัญญาณไฟเลี้ยวควรให้สัญญาณล่วงหน้าก่อนที่จะท่าการเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องการจราจรในระยะทาง
ที่มากพอที่จะท่าให้เกิดความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 30 เมตร 
  2) ฟิวส์ไฟเลี้ยว เป็นฟิวส์แบบเสียบหรือแบบใบมีด (Blade type fuse) จะติดตั้งอยู่ใน
กล่องฟิวส์รวมภายในห้องโดยสารบริเวณใต้พวงมาลัย (ดังรูปที่ 6.67) ต่าแหน่งของฟิวส์ไฟเลี้ยว
สามารถดูที่ฝาครอบกล่องฟิวส์รวมซึ่งสัญลักษณ์ของฟิวส์ไฟเลี้ยว คือ TURN มีขนาดค่าการทน
กระแสไฟฟ้า (Amp.) ประมาณ 10 แอมแปร์ (ฟิวส์สีแดง) 
 

 
 

รูปที่ 6.67 ฟิวส์ไฟเลี้ยว 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  3) แฟลชเชอร์ (Flasher) ท่าหน้าที่เป็นสวิทช์ตัดต่อทางไฟเพ่ือให้ไฟเลี้ยวกระพริบเป็น
จังหวะด้วยความถี่ประมาณ 60 ถึง 120 ครั้งต่อนาที ท่าให้หลอดไฟเลี้ยวติดกระพริบ ซึ่งติดตั้งอยู่
ภายในห้องโดยสารรถยนต์บริเวณคอนโซลใต้พวงมาลัย แฟลชเชอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีขั้ว
ส่าหรับต่อทางไฟ 3 ขั้ว (ดังรูปที่ 6.68) ดังนี้ 
   - ขั้ว B หมายถึง ขั้วต่อกับไฟจากแบตเตอรี่ 
   - ขั้ว E หมายถึง ขั้วต่อเพ่ือลงกราวด์ 
   - ขั้ว L หมายถึง ขั้วต่อไปสวิทช์ไฟเลี้ยวและหลอดไฟเลี้ยว 
 

 
 

รูปที่ 6.68 ลักษณะของแฟลชเชอร์ (Flasher) 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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  4) สวิทช์ไฟฉุกเฉิน (Hazard switch) ปัจจุบันเป็นสวิทช์แบบกดเปิด-ปิด เมื่อกดสวิทช์ไฟ
ฉุกเฉินในต่าแหน่ง ON หลอดไฟเลี้ยวทุกดวงจะติดกระพริบพร้อมกันทันที สวิทช์ไฟฉุกเฉินติดตั้งอยู่ที่
แผงคอนโซลหน้าสาเหตุที่ต้องตรวจสอบสวิทช์ไฟฉุกเฉินเนื่องจากระบบไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินใช้แฟลช
เชอร์ (Flasher) ร่วมกัน วงจรไฟของระบบไฟเลี้ยวจะต้องผ่านสวิทช์ไฟฉุกเฉินก่อนแล้วจึงออกไป
สวิทช์ไฟเลี้ยวและหลอดไฟเลี้ยว ดังนั้นที่ด้านท้ายของสวิทช์ไฟฉุกเฉินจึงประกอบด้วยปลั๊กต่อสายไฟ
ซึ่งมีสายไฟจ่านวน 8 เส้น (ดังรูปที่ 6.69) ดังนี้ 
   - สีเขียวคาดแดง สายไฟจากสวิทช์กุญแจเข้าสวิทช์ไฟฉุกเฉิน จังหวะ ON (ผ่าน
ฟิวส์ไฟเลี้ยว) 
   - สีเขียวคาดขาว สายไฟออกจากแฟลชเชอร์ขั้ว L เข้าสวิทช์ไฟฉุกเฉิน 
   - สีขาวคาดด่า สายกราวด์ 
   - สีขาวล้วน สายไฟมาจากแบตเตอรี่ผ่านฟิวส์ไฟฉุกเฉินเข้าสวิทช์ไฟฉุกเฉิน 
   - สีแดงคาดขาว สายไฟออกจากสวิทช์ไฟฉุกเฉินเข้าแฟลชเชอร์ขั้ว B 
   - สีเขียวคาดด่า สายไฟออกจากสวิทช์ไฟฉุกเฉินไปหลอดไฟเลี้ยวซ้าย 
   - สีเขียวคาดเหลือง สายไฟออกจากสวิทช์ไฟฉุกเฉินไปหลอดไฟเลี้ยวขวา 
   - สีเขียว สายไฟจากไฟหรี่เข้าสวิทช์ไฟฉุกเฉิน 
 

 
 

รูปที่ 6.69 ลักษณะของสวิทช์ไฟฉุกเฉิน 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  5) สวิทช์ไฟเลี้ยว (Turn signal switch) เป็นสวิทช์แบบก้านโยกติดตั้งอยู่ที่แกนพวงมาลัย 
เมื่อเลื่อนคันโยกของสวิทช์ไปทางด้านที่จะเลี้ยว กระแสไฟฟ้าจะไหลจากแฟลชเชอร์  (Flasher) ผ่าน
สวิทช์ไฟเลี้ยวไปยังหลอดไฟเลี้ยวในต่าแหน่งเลี้ยวซ้ายหรือขวา เป็นสาเหตุให้หลอดไฟเลี้ยวทั้ง
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และหลอดไฟเตือนที่หน้าปัดติดกระพริบในทิศทางเลี้ยว ซึ่งมักกระพริบ
ติดต่อกันประมาณ 60 ถึง 120 ครั้งต่อนาที สวิทช์ไฟเลี้ยวจะมีสายไฟชุดไฟเลี้ยวจ่านวน 3 เส้น (ดังรูป
ที่ 6.70) ประกอบด้วย 
   - สายไฟสีเขียวคาดขาว สายไฟจากแฟลชเชอร์ขั้ว L เข้าสวิทช์ไฟเลี้ยว 
   - สายไฟสีเขียวคาดด่า สายไฟออกจากสวิทช์ไฟเลี้ยวไปหลอดไฟเลี้ยวด้านซ้าย 
   - สายไฟสีเขียวคาดเหลือง สายไฟออกจากสวิทช์ไฟเลี้ยวไปหลอดไฟเลี้ยวด้านขวา 
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รูปที่ 6.70 ลักษณะของสวิทช์ไฟเลี้ยว 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  6) หลอดไฟเลี้ยว ด้านหน้าเป็นหลอดไฟแบบเสียบ ขนาดก่าลังไฟ 5 วัตต์ และหลอดไฟขั้ว
ขัด 1 ไส้ขนาดก่าลังไฟ 21 วัตต์ ส่วนด้านหลังเป็นหลอดไฟแบบขั้วขัด 1 ไส้ ปกติมีขนาดก่าลังไฟ 21 
วัตต์ ด้านล่างหลอดไฟจะเป็นขั้วหลอดไฟบวก โดยบริเวณฐานรองรับหลอดโดยรอบจะเป็นจุดลงดิน 
  7) ไฟฉุกเฉิน ท่าหน้าที่แสดงสัญญาณไฟกระพริบพร้อมกันทั้งไฟเลี้ยวซ้ายและไฟเลี้ยวขวา
จะใช้ในกรณี 
   7.1) มีเหตุขัดข้องที่ท่าให้ไม่สามารถขับรถให้เป็นไปตามปกติได้ ซึ่งอาจเกิดจากการ
ขัดข้องของรถที่ขับอยู่หรือสภาพการจราจรในขณะนั้น 
   7.2) ขอใช้ถนนเมื่อมีเหตุเร่งด่วนในทางร่วมทางแยกไม่ควรใช้ไฟฉุกเฉิน เพราะจะ
ท่าให้ผู้ใช้รถคันอ่ืนไม่ทราบว่ารถที่ให้สัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่นั้นจะบังคับรถไปในทิศทางใด อาจท่าให้
เกิดอุบัติเหตุได ้
  8) ฟิวส์ไฟฉุกเฉิน เป็นฟิวส์แบบเสียบหรือแบบใบมีด (Blade type fuse) จะติดตั้งอยู่ใน
กล่องฟิวส์รวมภายในห้องเครื่องยนต์ การตรวจสอบต่าแหน่งของฟิวส์ไฟฉุกเฉินว่าอยู่ต่าแหน่งใด โดย
ดูที่ฝาครอบกล่องฟิวส์รวมซึ่งสัญลักษณ์ของฟิวส์ไฟฉุกเฉินคือ HAZARD หรือ HAZ. มีขนาดค่าการทน
กระแสไฟฟ้าประมาณ 15 แอมแปร์ (ฟิวส์สีน้่าเงิน) ถึง 20 แอมแปร์ (ฟิวส์สีเหลือง) (ดังรูปที่ 6.71) 
 

 
 

รูปที่ 6.71 ฟิวส์ไฟฉุกเฉิน 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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 6.9.4 ข้อมูลทั่วไปไฟเบรก 
  1) หลอดไฟเบรก โดยธรรมดาแล้วไฟเบรกจะใช้โคมไฟเดียวกับไฟหรี่ท้ายและหลอดไฟ
เดียวกันเป็นหลอดไฟแบบ 2 ไส้ คือไส้ไฟเบรกและไส้ไฟหรี่ ขนาดก่าลังไฟ 21/5 วัตต์ โดยหลอดไฟ
เบรกจะมีขนาดของก่าลังไฟสูงกว่าหลอดไฟหรี่ท้าย คือ 21 วัตต์ เพ่ือให้ผู้ขับขี่ตามหลังเห็นได้ทั้งใน
เวลากลางวันและเวลากลางคืน 
  2) ฟิวส์ไฟเบรก เป็นฟิวส์แบบเสียบหรือแบบใบมีด (Blade type fuse) จะติดตั้งอยู่ใน
กล่องฟิวส์รวมภายในห้องโดยสารใต้พวงมาลัย (ดังรูปที่ 6.72) การตรวจสอบต่าแหน่งของฟิวส์ไฟ
เบรกว่าอยู่ต่าแหน่งใด โดยดูที่ฝาครอบกล่องฟิวส์รวมซึ่งสัญลักษณ์ของฟิวส์ไฟเบรกคือ STOP มีขนาด
การทนกระแสไฟฟ้าประมาณ 10 แอมแปร์ (ฟิวส์สีแดง) ถึง 15 แอมแปร์ (ฟิวส์สีน้่าเงิน) 
 

 
 

รูปที่ 6.72 ฟิวส์ไฟเบรก 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  3) สวิทช์ไฟเบรก สวิทช์ไฟเบรกที่ใช้ในรถยนต์มี 2 แบบ คือ 
   3.1) สวิทช์แบบความดัน (ดังรูปที่ 6.73) ติดตั้งที่ปั้มเบรกด้านบน โดยอาศัยการ
ท่างานของแรงดันน้่ามันเบรกดันให้แผ่นไดอะแฟรมไปดันหน้าคอนแทคของสวิทช์ให้สัมผัสกัน ท่าให้
กระแสไฟฟ้าจากสวิทช์ไฟเบรกผ่านไปยังหลอดไฟเบรกได้ 
 

 
 

รูปที่ 6.73 สวิทช์ไฟเบรกแบบความดัน 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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   3.2) สวิทช์แบบกลไก (ดังรูปที่ 6.74) จะติดตั้งที่คันเหยียบเบรก โดยอาศัยการ
ท่างานของคันเหยียบเบรก ปกติคันเหยียบเบรกจะดันให้หน้าคอนแทคจากกันโดยชนะแรงสปริงของ
สวิทช์ ในขณะที่เหยียบเบรกสปริงในสวิทช์จะดันให้หน้าคอนแทคติดกัน ท่าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ครบวงจร ซึ่งปัจจุบันสวิทช์ไฟเบรกแบบกลไกจะเป็นแบบที่นิยมใช้ในรถยนต์ทั่วไป 
 

 
 

 
รูปที่ 6.74 สวิทช์ไฟเบรกแบบกลไก 

(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 
 6.9.5 ข้อมูลทั่วไปไฟถอยหลัง 
  1) ไฟถอยหลังรถยนต์ เป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ขับข่ีคันอ่ืนหรือเตือนให้ผู้อยู่ท้ายรถรู้ว่าผู้ขับ
ขี่ต้องการถอยรถหรือก่าลังถอยหลังอยู่ และไฟเตือนถอยหลังนี้ยังให้ความสว่างพอที่จะให้ผู้ขับรถ
มองเห็นทางด้านท้ายรถในขณะถอยหลังในเวลากลางคืนอีกด้วย หลอดไฟแสงสีขาวติดอยู่ด้านท้ าย
รถยนต์จะท่างานเมื่อเกียร์อยู่ในต่าแหน่งถอยหลังพร้อมสวิทช์จุดระเบิดอยู่ในต่าแหน่ง ON เมื่อเข้า
เกียร์ถอยหลังและเปิดสวิทช์กุญแจ กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะผ่านสวิทช์กุญแจ ผ่านฟิวส์ไฟถอย 
ผ่านสวิทช์ไฟถอย (สวิทช์ไฟถอยจะติดตั้งอยู่ที่ท้ายกระปุกเกียร์จะต่อวงจรเมื่อเข้ าเกียร์ถอยหลัง
เท่านั้น) ผ่านหลอดไฟถอยลงกราวด์ครบวงจร ท่าให้หลอดไฟถอยติดและเมื่อปลดคันเกียร์จาก
ต่าแหน่งถอยหลังจะเป็นการปลดสวิทช์ไฟถอยไม่ให้ต่อทางไฟ หลอดไฟถอยหลังจึงดับ 
  2) หลอดไฟถอยหลัง เป็นหลอดไฟแบบ 1 ไส้ ขนาดก่าลังไฟ 21 วัตต์ 
  3) ฟิวส์ไฟถอยหลัง เป็นฟิวส์แบบเสียบหรือแบบใบมีด (Blade type fuse) จะติดตั้งอยู่
ในกล่องฟิวส์รวมภายในห้องโดยสารใต้พวงมาลัย (ดังรูปที่ 6.75) ซึ่งสามารถตรวจสอบต่าแหน่งของ
ฟิวส์ไฟถอยหลังได้ว่าอยู่ต่าแหน่งใด โดยดูที่ฝาครอบกล่องฟิวส์รวมซึ่งสัญลักษณ์ของฟิวส์ไฟถอยหลัง
คือ GAUGE ซึ่งเป็นฟิวส์ที่ใช่ร่วมกับเกจหน้าปัทม์ มีขนาดการทนกระแสไฟฟ้าประมาณ 7.5 ถึง 10 
แอมแปร์ (ฟิวส์สีแดง) 
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รูปที่ 6.75 ฟิวส์ไฟถอยหลัง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  4) สวิทช์ไฟถอยหลัง เป็นสวิทช์แบบกลไก ติดตั้งอยู่ที่ท้ายกระปุกเกียร์จะต่อวงจรเมื่อเข้า
เกียร์ถอยหลังโดยอาศัยการท่างานของคันเกียร์ สวิทช์ไฟถอยหลังจะมีการท่างาน 2 แบบด้วยกัน (ดัง
รูปที่ 6.76) ดังนี้ 
   4.1) แบบกดสวิทช์แล้วไฟถอยหลังติด คือเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังสปริงในสวิทช์จะ
ดันให้หน้าสัมผัสติดกันท่าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านครบวงจร ไฟถอยหลังจึงติด 
   4.2) แบบปล่อยแกนสวิทช์แล้วไฟถอยหลังติด คือเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังสปริงใน
สวิทช์จะคลายตัวให้หน้าสัมผัสติดกัน ท่าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านครบวงจร แต่เมื่อไม่ได้เข้าเกียร์ถอย
หลังสปริงในสวิทช์จะดันให้หน้าสัมผัสจากกันชนะแรงสปริงของสวิทช์ท่าให้ไฟถอยหลังไม่ติด 
 

 
 

รูปที่ 6.76 สวิทช์ไฟถอยหลัง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 6.9.6 ข้อมูลทั่วไปไฟส่องป้ายทะเบียน 
  1) ไฟส่องป้ายทะเบียน ท่าหน้าที่ส่องสว่างให้มองเห็นหมายเลขของป้ายทะเบียนซึ่งติดอยู่
ด้านหลังของรถยนต์เพื่อให้สามารถอ่านป้ายทะเบียนในเวลากลางคืนได้ในระยะทางประมาณ 80 ฟุต 
ไฟส่องป้ายจะติดเม่ือเปิดไฟหรี่หรือไฟใหญ่ 
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  2) หลอดไฟส่องป้าย เป็นหลอดไฟแบบเสียบ ขนาดก่าลังไฟ 5 วัตต์ โดยทั่วไปจะมีโคมไฟ
ส่องป้ายจ่านวน 2 ดวง (ดังรูปที่ 6.77) 
 

 
 

รูปที่ 6.77 ต่าแหน่งหลอดไฟส่องป้ายทะเบียน 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  3) ฟิวส์ไฟส่องป้าย ใช้ฟิวส์ตัวเดียวกับฟิวส์ไฟหรี่ซึ่งติดตั้งอยู่ในกล่องฟิวส์รวมภายในห้อง
เครื่องยนต์ สัญลักษณ์ของฟิวส์ คือ TAIL 
 6.9.7 ข้อมูลทั่วไปไฟส่องสว่างห้องโดยสาร (ไฟเก๋ง) 
  1) ไฟในเก๋ง จัดเป็นระบบไฟที่อยู่ในระบบอ่านวยความสะดวก เพราะไฟในเก๋งเป็นไฟที่ใช้
เฉพาะเวลาที่จ่าเป็นเท่านั้นและโดยทั่วไปไฟในเก๋งจะใช้ร่วมกับไฟเตือนประตู ท่าหน้าที่ส่องสว่าง
ภายในห้องโดยสารรถยนต์และเตือนให้ผู้ขับข่ีทราบว่าประตูรถปิดไม่สนิท ซึ่งที่ตัวโคมไฟเก๋งจะมีสวิทช์
ให้เลือกในต่าแหน่งที่ต้องการ (ดังรูปที่ 6.78) ส่าหรับหลอดไฟเตือนประตูจะติดตั้งอยู่ที่แผงหน้าปัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.78 ต่าแหน่งไฟส่องสว่างห้องโดยสาร 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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  2) หลอดไฟในเก๋ง เป็นหลอดไฟแบบ 2 ขั้ว ขนาดก่าลังไฟ 8 วัตต์ 
  3) ฟิวส์ไฟในเก๋ง เป็นฟิวส์แบบเสียบหรือแบบใบมีด (Blade type fuse) จะติดตั้งอยู่ใน
กล่องฟิวส์รวมภายในห้องเครื่องยนต์ด้านซ้าย (ดังรูปที่ 6.79) การตรวจสอบต่าแหน่งของฟิวส์ไฟใน
เก๋งสามารถดูที่ฝาครอบกล่องฟิวส์รวมซึ่งสัญลักษณ์ของฟิวส์ไฟในเก๋งคือ DOME มีขนาดการทน
กระแสไฟฟ้าประมาณ 20 แอมแปร์ 
 

 
 

รูปที่ 6.79 ฟิวส์ไฟในเก๋ง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
  4) สวิทช์ข้างประตู (ดังรูปที่ 6.80) เป็นสวิทช์แบบปล่อยติด เมื่อประตูรถยนต์ปิดบาน
ประตูจะดันแกนสวิทช์เข้าหน้าสัมผัสภายในสวิทช์จะจากกันท่าให้สัญญาณกราวด์จากตัวถังรถยนต์ไม่
สามารถไหลผ่านมาที่สวิทช์ได้ แต่เมื่อเปิดประตูรถยนต์แกนสวิทช์จะเป็นอิสระ สปริงคลายตัว 
หน้าสัมผัสภายในสวิทช์ต่อถึงกัน ท่าให้สัญญาณกราวด์ตัวถังรถยนต์ในจังหวะ DOOR สามารถไหล
ผ่านลงกราวด์ที่สวิทช์ได้ 
 

 
 

รูปที่ 6.80 สวิทช์ข้างประตู 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
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6.10 การตรวจซ่อมและวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
ตารางที่ 6.2 การวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ข้อขัดข้อง สาเหตุข้อขัดข้อง การแก้ปัญหา 

1. ระบบไฟใหญ่หน้า 1.1 ไฟใหญ่หน้าไม่ติด
ทั้งสองข้าง 

1) ฟิวส์ไฟใหญ่หน้า
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนฟิวส์ (HEAD) 

2) ไส้หลอดไฟใหญ่
หน้าช่ารุด 

2) เปลี่ยนหลอดไฟ
ใหญ่ 

3) ปลั๊กต่อหลอดไฟ
ใหญ่หน้าช่ารุด 
(ละลาย) 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน
ปลั๊กต่อหลอดไฟใหญ่ 

4) รีเลย์ไฟใหญ่ช่ารุด 4) เปลี่ยนรีเลย์ไฟใหญ่ 
5) สัญญาณกราวด์เข้า
สวิทช์ไฟใหญ่ไม่
สมบูรณ์ 

5) แก้ไขจุดลงกราวด์ 
เปลี่ยนสายกราวด์ 

6) สวิทช์ไฟใหญ่ช่ารุด 6) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สวิทช์ไฟใหญ่ 

7) การลัดวงจรของ
ระบบไฟใหญ่ 

7) แก้ไขหรือเปลี่ยน 

1.2 ไฟใหญ่หน้าติดข้าง
เดียว 

1) ไส้หลอดไฟใหญ่
หน้าข้างที่ไฟไม่ติด
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟ
ใหญ่ 

2) ปลั๊กต่อหลอดไฟ
ใหญ่หน้าหลวมหรือ
ละลาย 

2) แก้ไขหรือเปลี่ยน
ปลั๊กต่อหลอดไฟใหญ่ 

3) สายไฟเข้าปลั๊กต่อ
หลอดไฟใหญ่หน้าขาด
หรือขาดใน 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

1.3 ไส้หลอดไฟต่่าหรือ
ไฟสูงช่ารุด 

1) ไส้หลอดไฟต่่าหรือ
ไฟสูงช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟ 

2) สัญญาณกราวด์จาก
สวิทช์ไฟสูง-ต่่าไม่
สมบูรณ์ 

2) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

3) ปลั๊กต่อสายไฟเข้า
สวิทช์ไฟสูง-ต่่าไหม้ 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน
ปลั๊กต่อสายไฟ 
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ตารางที่ 6.2 การวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ (ต่อ) 
 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ข้อขัดข้อง สาเหตุข้อขัดข้อง การแก้ปัญหา 

  4) สวิทช์ไฟสูง-ต่่า
ช่ารุด 

4) แก้ไขหรือเปลี่ยน
สวิทช์ไฟสูง-ต่่า(ไฟ
ใหญ่) 

5) ปลั๊กต่อหลอดไฟ
ช่ารุด 

5) แก้ไขหรือเปลี่ยน
ปลั๊กต่อสายไฟ 

1.4 ไฟใหญ่หน้าติด
สว่างข้างหนึ่ง ส่วนอีก
ข้างหรี่ 

1) ฟิวส์ไฟใหญ่ข้างที่หรี่
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนฟิวส์ (HEAD) 

2) ปลั๊กต่อหลอดไฟ
ใหญ่ช่ารุด 

2) แก้ไขหรือเปลี่ยน
ปลั๊กต่อสายไฟ 

2. ระบบไฟหรี่ 2.1 ไฟหรี่ไม่ติดทั้งสอง
ข้าง (หน้า/หลัง) 

1) ฟิวส์ไฟหรี่ช่ารุด 1) เปลี่ยนฟิวส์ (TAIL) 
2) ไส้หลอดไฟหรี่ช่ารุด 2) เปลี่ยนหลอดไฟหรี่ 
3) รีเลย์ไฟหรี่ช่ารุด 3) แก้ไขหรือเปลี่ยน

รีเลย์ 
4) สวิทช์ไฟหรี่ช่ารุด 4) แก้ไขหรือเปลี่ยน 

สวิทช์ไฟหรี่ 
5) การลัดวงจรของ
ระบบไฟหรี่ 

5) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

2.2 ไฟหรี่ติดข้างเดียว 1) ไส้หลอดไฟหรี่ขาด 1) เปลี่ยนหลอดไฟหรี่ 
2) สัญญาณไปขั้ว
หลอดไฟหรี่ไม่สมบูรณ์ 

2) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

3) สายไฟของระบบไฟ
หรี่ขาดหรือขาดใน 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

3. ระบบไฟเลี้ยว 3.1 ไฟเลี้ยวไม่ติด 1) ฟิวส์ไฟเลี้ยวช่ารุด 1) เปลี่ยนฟิวส์ 
(TURN)  

2) แฟลชเชอร์ช่ารุด 2) เปลี่ยนแฟลชเชอร์ 
3) สวิทช์ไฟฉุกเฉิน
ช่ารุด 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สวิทช์ไฟฉุกเฉิน 

4) สวิทช์ไฟเลี้ยวช่ารุด 4) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สวิทช์ไฟเลี้ยว 
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ตารางที่ 6.2 การวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ (ต่อ) 
 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ข้อขัดข้อง สาเหตุข้อขัดข้อง การแก้ปัญหา 

 3.2 ไฟเลี้ยวบางดวงไม่
ติด 

1) ไส้หลอดไฟเลี้ยว
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟ
เลี้ยว 

2) สัญญาณกราวด์ที่
ปลั๊กต่อหลอดไฟเลี้ยว
ไม่สมบูรณ์ 

2) แก้ไขหรือเปลี่ยน
สายกราวด์ 

3) ขั้วเสียบหลอดไฟ
เลี้ยวช่ารุดหลวม 
แตกหัก 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยนขั้ว 
เสียบหลอดไฟเลี้ยว 

3.3 ไฟเลี้ยวติดแต่
ความถี่ในการกระพริบ
ของไฟไม่เท่ากัน 

1) ไส้หลอดไฟเลี้ยว
บางดวงช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟ
เลี้ยว 

2) ใช้หลอดไฟมีค่า
ก่าลังไฟ (วัตต์) ไม่
เท่ากัน 

2) เปลี่ยนหลอดไฟ
เลี้ยว 

3) ใช้หลอดไฟมีค่า
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 
(โวลต์) ไม่เท่ากัน 

3) เปลี่ยนหลอดไฟ
เลี้ยว 

3.4 ไฟเลี้ยวติดสว่างแต่
ไม่กระพริบ 

1) แฟลชเชอร์ช่ารุด 1) เปลี่ยนแฟลชเชอร์ 

3.5 ไฟเลี้ยว ไฟหรี่
กระพริบสลับกัน 

1) สัญญาณกราวด์ของ
หลอดไฟเลี้ยวไม่
สมบูรณ์ 

1) แก้ไขหรือเปลี่ยน
สายกราวด์ 

4. ระบบไฟฉุกเฉิน 4.1 ไฟฉุกเฉินไม่ติดทั้ง
สองข้าง 

1) ฟิวส์ไฟฉุกเฉินช่ารุด 1) เปลี่ยนฟิวส์ 
(HAZARD) 

2) แฟลชเชอร์ช่ารุด 2) เปลี่ยนแฟลชเชอร์ 
3) สวิทช์ไฟฉุกเฉิน
ช่ารุด 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สวิทช์ไฟฉุกเฉิน 

4.2 ไฟฉุกเฉินติดข้าง
เดียว 

1) ไส้หลอดไฟเลี้ยว
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟ
เลี้ยว 

4.3 ไฟฉุกเฉินติดค้าง
แต่ไม่กระพริบ 

1) แฟลชเชอร์ช่ารุด 2) เปลี่ยนแฟลชเชอร์ 
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ตารางที่ 6.2 การวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ (ต่อ) 
 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ข้อขัดข้อง สาเหตุข้อขัดข้อง การแก้ปัญหา 

5. ระบบไฟเบรก 5.1 ไฟเบรกไม่ติดทั้ง
สองข้าง 

1) ฟิวส์ไฟเบรกช่ารุด 1) เปลี่ยนฟิวส์ (STOP) 
2) ไส้หลอดไฟเบรก
ขาดท้ัง ๒ ข้าง 

2) เปลี่ยนหลอดไฟ
เบรก 

3) จุดลงกราวด์ของ
หลอดไฟเบรกหรือจุด
ต่อของสายไฟไม่สนิท 

3) แก้ไขจุดลงกราวด์
หรือเปลี่ยนสายกราวด์ 

4) สายไฟขาดหรือขาด
ใน 

4) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

5) สวิทช์ไฟเบรกช่ารุด 5) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สวิทช์ไฟเบรก 

5.2 ไฟเบรกติดข้าง
เดียว 

1) ไส้หลอดไฟเบรก
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟ
เบรก 

2) ใส่หลอดไฟเบรกใน
ขั้วเสียบหลอดไฟไม่ดี 

2) แก้ไขหรือเปลี่ยนขั้ว 
เสียบหลอดไฟ 

3) จุดลงกราวด์ของ
หลอดไฟเบรกหรือจุด
ต่อไม่สนิท 

3) แก้ไขจุดลงกราวด์
หรือเปลี่ยนสายกราวด์ 

4) สายไฟขาดหรือขาด
ใน 

4) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

5.3 ไฟเบรกติดค้าง ไม่
ดับ 

1) แผ่นยางรองตัวรับ
แกนสวิทช์ไฟเบรก
ช่ารุดหรือหลุ 

1) แก้ไขหรือเปลี่ยน
แผ่นยางรองรับแกน
สวิทช์ไฟเบรก  

5.4 เมื่อเปิดไฟหรี่แล้ว
เหยียบเบรกท่าให้ไฟ
หรี่ท้ายดับ 

1) โคมไฟท้ายด้านที่มี
ปัญหาลงกราวด์ไม่
สมบูรณ์ 

1) แก้ไขจุดลงกราวด์ 

6. ระบบไฟถอยหลัง 6.1 ไฟถอยหลังไม่ติด
ทั้งสองข้าง 

1) ฟิวส์ไฟถอยหลัง
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนฟิวส์ 
(GAUGE) 

2) ไส้หลอดไฟถอยหลัง
ช่ารุดทั้งสองข้าง 

2) เปลี่ยนหลอดไฟ
ถอยหลัง 

3) จุดลงกราวด์ของ
หลอดไฟถอยหลังหรือ
จุดต่อของสายไฟไม่ 
สนิท 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 
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ตารางที่ 6.2 การวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ (ต่อ) 
 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ข้อขัดข้อง สาเหตุข้อขัดข้อง การแก้ปัญหา 

  4) สายไฟขาดหรือขาด
ใน 

4) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

5) สวิทช์ไฟถอยหลัง
ช่ารุด 

5) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สวิทช์ไฟถอยหลัง 

6.2 ไฟถอยหลังติดข้าง
เดียว 

1) ไส้หลอดไฟถอยหลัง
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟ
ถอยหลัง 

2) ใส่หลอดไฟในปลั๊ก
เสียบหลอดไฟไม่ดี 

2) แก้ไขหรือเปลี่ยน
ปลั๊กเสียบ 

3) จุดลงกราวด์ของ
หลอดไฟถอยหลังหรือ
จุดต่อสายไฟไม่สนิท 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน
สายกราวด์ 

4) สายไฟขาดหรือขาด
ใน 

4) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

6.3 ไฟติดค้างไม่ดับ 1) สวิทช์ไฟถอยหลัง
ช่ารุด 

1) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สวิทช์ไฟถอยหลัง 

7. ระบบไฟส่องป้าย 
ทะเบียน 

7.1 ไฟส่องป้ายไม่ติด 1) ไส้หลอดไฟส่องป้าย
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟส่อง 
ป้าย 

2) ขั้วเสียบหลอดไฟ
ส่องป้ายช่ารุด 

2) แก้ไขหรือเปลี่ยนขั้ว 
เสียบ 

3) ปลั๊กต่อสายไฟส่อง
ป้ายช่ารุด 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
ปลั๊กต่อสายไฟ 

8. ระบบไฟส่องสว่าง 
ในห้องโดยสาร (ไฟเก๋ง) 

8.1 ไฟในเก๋งไม่ติด
ขณะเปิดสวิทช์ไฟใน
เก๋งจังหวะ ON 

1) ไส้หลอดไฟในเก๋ง
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟใน
เก๋ง 

2) สัญญาณไฟไม่มาท่ี
โคมไฟในเก๋ง 

2) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

3) ไม่มีสัญญาณกราวด์
ที่เบ้าโคมไฟในเก๋ง 

3) แก้ไขและท่าความ 
สะอาดจุดลงกราวด์ 

4) ฟิวส์ไฟในเก๋งช่ารุด 4) เปลี่ยนฟิวส์ไฟในเก๋ง 
8.2 สวิทช์ไฟในเก๋งอยู่
ในจังหวะ DOOR เมื่อ
เปิดประตูรถยนต์ไฟใน
เก๋งไม่ติด 

1) ไส้หลอดไฟในเก๋ง
ช่ารุด 

1) เปลี่ยนหลอดไฟใน
เก๋ง 
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ตารางที่ 6.2 การวิเคราะห์สาเหตุข้อขัดข้องระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ (ต่อ) 
 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ข้อขัดข้อง สาเหตุข้อขัดข้อง การแก้ปัญหา 

  2) ฟิวส์ไฟในเก๋งช่ารุด 2) เปลี่ยนฟิวส์ 
(DOME) 

3) สัญญาณไฟไม่มาท่ี
โคมไฟในเก๋ง 

3) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สายไฟ 

4) สวิทช์ข้างประตูด้าน
ที่เปิดไม่ลงกราวด์ 

4) แก้ไขจุดลงกราวด์
หรือเปลี่ยนสวิทช์ข้าง 
ประตู 

8.3 หลอดไฟในเก๋งไม่
ติดในขณะเปิดประตู
บางประตู 

1) สวิทช์ข้างประตูด้าน
ที่เปิดไม่ลงกราวด์ 

1) แก้ไขจุดลงกราวด์
หรือเปลี่ยนสวิทช์ข้าง 
ประตู 

8.4 ไฟในเก๋งติดค้าง
ตลอดเวลา 

1) สวิทช์ข้างประตูลง
กราวด์ตลอดเวลา 

1) แก้ไขหรือเปลี่ยน 
สวิทช์ข้างประตู 

ที่มา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ่ากัด. (2548). 
 
6.11 บทสรุป 
 ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ (Vehicle lighting system) เป็นระบบที่มีความส่าคัญต่อความ
ปลอดภัยในการขับข่ีรถยนต์ท่าให้ผู้ขับขี่มองเห็นในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 
ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์มีทั้งแสงสว่างภายนอกตัวรถและแสงสว่างภายในตัวรถ ระบบไฟแสงสว่าง
นอกจากจะท่าหน้าที่ให้แสงสว่างแล้วยังใช้เป็นไฟสัญญาณด้วย อาทิเช่น ไฟสูงส่าหรับเตือน ไฟ
กระพริบเพ่ือขอใช้ทางหรือรถยนต์อยู่ในสภาพไม่ปกติ และไฟเลี้ยวส่าหรับให้สัญญาณการเลี้ยวซ้าย
หรือขวา เป็นต้น  
 ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ระบบ
ไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ (Exterior light) ได้แก่ ไฟหน้า ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟส่องป้าย
ทะเบียน ไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน และไฟถอยหลัง และระบบไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ ( Interior light) 
ได้แก่ ไฟส่องแผงหน้าปัด ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร (ไฟเก๋ง) 
 ไฟหน้ารถยนต์ หรือไฟใหญ่ (Headlight) เป็นไฟที่ให้แสงสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางคืน หรือใน
เวลาที่ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน ไฟหน้ารถยนต์ประกอบด้วย 2 อย่าง คือ ไฟสูงกับไฟต่่า 
 ไฟหรี่ (Front clear light) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จะเรียกว่า โคมไฟเล็ก 
เป็นไฟแสงสีขาว ใช้ส่าหรับบอกความกว้างของรถยนต์ ประกอบด้วย โคมไฟสีขาว 2 ดวง พร้อมชุด
หลอดไฟชนิด 1 ไส้ ใช้หลอดไฟขนาด 5-8 วัตต์ 
 ไฟท้าย (Tail light) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จะเรียกว่า โคมไฟท้าย เป็น
ไฟแสงสีแดง ใช้ส่าหรับบอกต่าแหน่งและความกว้างด้านหลังรถยนต์ ประกอบด้วย โคมไฟสีแดง 2 
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ดวง พร้อมชุดหลอดไฟชนิด 2 ไส้ ขนาดกาลังไฟ 5-8 วัตต์ ทั้งโคมไฟและหลอดไฟใช้ร่วมกับไฟเบรก
แต่จะให้ความสว่างน้อยกว่า 
 ไฟเบรก (Stop light) เป็นสัญญาณไฟเตือนที่ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถยนต์ ลักษณะของแสงไฟจาก
หลอดไฟเบรกเป็นสีแดง เพ่ือบอกให้รถยนต์ที่ตามมาทราบว่าก่าลังชะลอ หรือหยุดรถยนต์ป้องกันรถ
คันอ่ืนที่แล่นตามมาชนท้าย โดยจะแสดงให้รถยนต์คันอ่ืนได้เห็นในขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์เหยียบเบรก 
ไฟเบรกจะใช้หลอดไฟเดียวกับไฟหรี่ท้ายเป็นหลอดไฟมี 2 ไส้ ขนาด 21/5 วัตต์ หมายถึง ไฟเบรก 21 
วัตต์ และไฟหรี่ท้าย 5 วัตต์ ใช้กระจกเลนส์สีแดง เขี้ยวหลอดไฟจะสูงต่่าไม่เท่ากันเพ่ือป้องกันการใส่
หลอดไฟผิด เพราะไฟเบรกต้องสว่างกว่าไฟหรี่ท้ายเสมอ เมื่อเบรกทั้งกลางวันและกลางคืนจะได้เห็น
ชัดเจนในระยะทาง 30 เมตร 
 ไฟส่องป้ายทะเบียน (License plate light) ใช้ส่องสว่างป้ายทะเบียนด้านหลัง ประกอบด้วย 
โคมไฟขนาดเล็กสีขาว นิยมใช้ทั้งแบบส่องจากด้านบน ด้านข้าง (2 ดวง) และส่องด้านล่าง หลอดไฟที่
ใช้เป็นชนิด 1 ไส้ขนาดก่าลังไฟ 5-8 วัตต์ 
 ไฟเลี้ยว (Turn signal light) สัญญาณไฟเลี้ยวจะท่าให้รถยนต์คันอ่ืนๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน
ทราบว่ารถยนต์คันนี้จะเลี้ยวซ้ายหรือขวาหรือจะท่าการเปลี่ยนทิศทาง ดวงไฟเลี้ยวจะเป็นดวงไฟ
กระพริบสีเหลืองอ่าพันติดตั้งทั้งด้านหน้าด้านหลัง และด้านข้างของรถยนต์ทั้งซ้ายและขวา 
 ไฟฉุกเฉิน (Hazard warning light) สัญญาณไฟฉุกเฉินจะท่าให้รถยนต์คันอ่ืนบริเวณใกล้เคียง
ทราบว่า รถยนต์คันนี้จอดฉุกเฉินหรือจอดอยู่กับที่ โดยสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะติด
กระพริบร่วมกัน ชนิดของหลอดไฟฉุกเฉินจะเป็นหลอดไฟชุดเดียวกับหลอดไฟเลี้ยว แต่เมื่อเปิดใช้งาน
จะติดพร้อมกันทุกดวง 
 ไฟถอยหลัง (Reversing light หรือ Backup light) สัญญาณไฟถอยหลังจะท่างานเมื่อรถยนต์มี
การถอยหลัง เพ่ือให้รถยนต์คันหลังมองเห็นและจะเว้นระยะให้ ซึ่งจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ 
นอกจากนั้นไฟถอยหลังยังช่วยส่องสว่างในตอนกลางคืนได้อีกด้วย นั่นคือ เมื่อจะถอยหลังไฟถอยหลัง
จะส่องสว่างให้รถยนต์คันที่ตามมาด้านหลังสามารถมองเห็น และยังช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นส่องกีดขวาง
ในขณะถอยหลังได้ ไฟถอยหลังจะท่างานเมื่อเปิดสวิทช์จุดระเบิดและเข้าเกียร์ถอยหลัง สวิทช์ที่เกียร์
ถอยหลังจะต่อทางไฟให้หลอดไฟถอยหลังติด เมื่อคันเกียร์อยู่ต่าแหน่งอ่ืนไฟถอยหลังจะไม่ติด 
 ไฟส่องสว่างแผงหน้าปัดใช้เพ่ือให้แสงสว่างบนหน้าปัดรถยนต์ เพ่ือให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นเกจ
วัดต่างๆ ได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน โดยติดตั้งอยู่ในตัวหน้าปัดรถยนต์ (เรือนไมล์) ตามต่าแหน่ง
อุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น มิเตอร์วัดความเร็ว มิเตอร์วัดรอบ เกจวัดอุณหภูมิ เกจวัดระดับน้่ามันเชื้อเพลิง 
เป็นต้น หลอดไฟหน้าปัดโดยทั่วไปใช้หลอดไฟขนาด 1.4–3.4 วัตต์ เป็นแบบขั้วเสียบ 
 ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร หรือไฟเก๋ง เป็นไฟที่ช่วยให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสามารถมองเห็นภายใน
รถยนต์ โดยทั่วไปไฟชนิดนี้จะถูกติดตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของหลังคา (เพดานห้องโดยสาร)  หรือด้ านบน
ของกระจกมองหลัง นอกจากจะใช้เป็นไฟแสงสว่างแล้วไฟส่องสว่างห้องโดยสารยังใช้เป็นไฟสัญญาณ 
ไฟประตูด้วย นั่นคือ ถ้าผู้ขับขี่ปิดประตูไม่แน่น หลอดไฟเก๋งก็จะไม่ดับผู้ขับขี่ก็จะสามารถทราบได้ทันที
ว่าประตูรถยนต์ประตูใดประตูหนึ่งปิดไม่แน่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัย 
 สวิทช์ไฟแสงสว่าง เป็นอุปกรณ์ที่ท่าหน้าที่เปิดและปิดวงจรไฟฟ้าของระบบต่างๆ วิธีการท่างานมี
หลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบจะต้องมีความแม่นย่า ทนทาน เชื่อถือได้และต้องมีความสะดวกต่อ
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การท่างานร่วมกันโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้สวิทช์จึงต้องถูกออกแบบให้มีรูปทรง ต่าแหน่งติดตั้ง วิธีการ
ท่างานและการสัมผัสที่ง่ายต่อการควบคุม 
 หลอดไฟหน้า หรือไฟใหญ่ แบ่งตามโครงสร้างของโคมไฟ สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือไฟหน้า
แบบเปลี่ยนหลอดไม่ได้หรือแบบซีลบีม (Seal beam head lamp) และไฟหน้าแบบเปลี่ยนหลอดได้ 
(Changeable head Lamp)  
 หลอดไฟหน้า หรือไฟใหญ่ แบ่งตามลักษณะของการท่างาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 
คือ หลอดไฟความร้อนหรือหลอดไฟแบบเผาไส้ (Incandescent bulb) หลอดฮาโลเจน (Halogen 
bulb) และหลอด HID (High intensity discharge lamp) หรือหลอดซีนอน (Xenon) 
 วงจรไฟหน้าหรือไฟใหญ่ของรถยนต์จะติดสว่างเมื่อผู้ขับขี่รถปรับสวิทช์ไฟแสงสว่างไปในต่าแหน่ง 
H (ไฟใหญ่) หรือกดสวิทช์ไฟสูง-ต่่าไปในต่าแหน่ง HF (ไฟขอทาง) ซึ่งเป็นสาเหตุให้รีเลย์ควบคุมไฟแสง
สว่างท่างานวงจรไฟใหญ่จะแยกออกจากวงจรอ่ืนๆ โดยมีฟิวส์ควบคุมการท่างานของระบบเพ่ือ
ป้องกันวงจรส่วนรีเลย์ไฟหรี่จะท่างานเมื่อปรับสวิทช์ไฟแสงสว่างไฟในต่าแหน่ง H เป็นผลให้ไฟหรี่-ไฟ
ส่องป้ายติดสว่างข้ึน 
 แฟลชเชอร์ (Flasher) ท่าหน้าที่เป็นสวิทช์ตัดต่อทางไฟเพ่ือให้ไฟเลี้ยวกระพริบเป็นจังหวะด้วย
ความถี่ประมาณ 60 ถึง 120 ครั้งต่อนาที ท่าให้หลอดไฟเลี้ยวติดกระพริบ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้อง
โดยสารรถยนต์บริเวณคอนโซลใต้พวงมาลัย แฟลชเชอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีขั้วส่าหรับต่อ
ทางไฟ 3 ขั้ว คือ ขั้ว B หมายถึง ขั้วต่อกับไฟจากแบตเตอรี่ ขั้ว E หมายถึง ขั้วต่อเพ่ือลงกราวด์ และ
ขั้ว L หมายถึง ขั้วต่อไปสวิทช์ไฟเลี้ยวและหลอดไฟเลี้ยว 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

บทที่ 6 
 
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาเลือกค่าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค่าตอบเดียว โดยท่าเครื่องหมาย (X) ลงใน
กระดาษค่าตอบ 
1) ระบบไฟฟ้าที่ทาหน้าที่บอกขนาดความกว้าง ความยาวของรถยนต์ คือข้อใด 
ก. ไฟตัดหมอก   ข. ไฟหรี่   ค. ไฟฉุกเฉิน   ง. ไฟเบรก 
 
2) ข้อใดไม่ใช่หลอดไฟหน้ารถยนต์ 
ก. หลอด LED      ข. หลอด Incandescent Bulb 
ค. หลอด Halogen Bulb    ง. หลอด HID 
 
3) สวิตช์ไฟห้องเก๋งอยู่ในต่าแหน่งใด ไฟจึงจะสว่างเฉพาะเวลาเปิดประตู 
ก. ON    ข. OFF   ค. DOOR   ง. AUTO 
 
4) ข้อใดต่อไปนี้เป็นชื่อขั้วของสวิตช์ไฟหน้ารถทั้งหมด 
ก. HU, HL, HB   ข. B, L, T, H, E  ค. HF, HU, HL   ง. B, P, X 
 
5) ขั้วใดเป็นขั้วที่ใช้ต่อเพ่ือให้ไฟขอทางทางานได้ในขณะที่ไม่เปิดสวิตช์ไฟหน้า 
ก. HF    ข. HU   ค. HL    ง. HL 
 
6) จากรูป           สัญลักษณ์ หมายถึงอุปกรณ์ในข้อใด 
ก. ขดลวดเหนี่ยวนา  ข. หลอดไฟเบรก  ค. หลอดไฟหน้ารถยนต์  ง. หลอดสปอร์ตไลท์ 
 
7) การต่อวงจรไฟหน้ารถยนต์ในปัจจุบันให้ไฟลงกราวด์ครบวงจรที่ใด 
ก. ขั้ว E ของหลอด  ข. ขั้ว ED ของสวิตช์ ค. ขั้ว E ของรีเลย์  ง. ขั้ว HU ของสวิตช์ 
 
8) ขั้วใดของสวิตช์ไฟหน้ารถยนต์ที่ต่อเข้ากับขดลวดรีเลย์ของไฟหรี่ 
ก. ขั้ว T   ข. ขั้ว E   ค. ขั้ว H   ง. ขั้ว L 
 
9) ไฟส่องป้ายทะเบียนใช้ไฟจากข้ัวใดของสวิตช์ไฟหน้ารถยนต์ 
ก. ขั้ว T   ข. ขั้ว E   ค. ขั้ว H   ง. ขั้ว L 
 
10) ไฟต่่าไม่ออก 1 ข้าง ข้อใดมีโอกาสที่จะเป็นสาเหตุได้มากที่สุด 
ก. รีเลย์   ข. สวิตช์ไฟ  ค. ฟิวส์    ง. ไส้หลอดขาด 
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ตอนที่ 2 จงตอบค่าถามต่อไปนี้ 
1. จงบอกส่าคัญของระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
2. ระบบไฟแสงสว่างรถยนต์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้กีป่ระเภท อะไรบ้าง 
3. ระบบไฟแสงสว่างภายนอกรถยนต์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4. ระบบไฟแสงสว่างภายในรถยนต์ มีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
5. สวิทช์ไฟแสงสว่างรถยนต์ ท่าหน้าที่อะไร 
6. ไฟฉุกเฉินรถยนต์จะใช้เมื่อใด 
7. จงบอกข้อดีและข้อเสียของหลอดไฟหน้าแบบเปลี่ยนหลอดไม่ได้หรือแบบซีลบีม 
8. จงบอกข้อดีและข้อเสียของหลอดไฟหน้าแบบเปลี่ยนหลอดได้ 
9. หลอดไฟหน้าแบบ HID กับแบบฮาโลเจน แตกต่างกันอย่างไร 
10. การท่างานของโคมไฟในเก๋งมีกีจ่ังหวะ อะไรบ้าง 
11. หลอดไฟใหญ่หน้าแบบหลอดฮาโลเจน ประกอบด้วย 3 ขั้ว อะไรบ้าง 
12. อุปกรณ์ แฟลชเชอร์ (Flasher) ในระบบแสงสว่างรถยนต์ท่าหน้าที่อะไร 
13. สวิทช์ไฟเบรกที่ใช้ในรถยนต์มีกีแ่บบ อะไรบ้าง 
14. ไฟเลี้ยวติดแต่ความถี่ในการกระพริบของไฟไม่เท่ากัน เกิดจากสาเหตุใด 
15. ไฟฉุกเฉินติดค้างแต่ไม่กระพริบ เกิดจากสาเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

ระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์  
(Vehicle convenience system) 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 ระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
 7.1 คุณลักษณะของระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 

7.1.1 คุณลักษณะของระบบอ านวยความสะดวก 
7.1.2 อุปกรณ์ที่ส าคัญในระบบอ านวยความสะดวก 

7.2 แตรรถยนต์ 
7.2.1 คุณลักษณะของแตรรถยนต์ 
7.2.2 การท างานของแตรรถยนต์ 
7.2.3 ประเภทของแตรรถยนต์ 
7.2.4 รีเลย์แตร 
7.2.5 วงจรการท างานของแตรและรีเลย์แตร 
7.2.6 การปรับแตร 

7.3 ระบบปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก 
7.3.1 คุณลักษณะและหน้าที่ของระบบปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก 
7.3.2 มอเตอร์ปัดน  าฝน 
7.3.3 สวิตช์ปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก 
7.3.4 สวิตช์ลูกเบี ยว 
7.3.5 การท างานของระบบปัดน  าฝนแบบ 2 ความเร็ว 
7.3.6 วงจรการท างานของระบบปัดน  าฝนแบบท างานและหยุดชั่วขณะ 
7.3.7 เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์และวงจรปัดน  าฝนเป็นอันตราย 
7.3.8 ที่ฉีดล้างกระจกบังลมรถยนต์ 
7.3.9 ก้านโยกและใบปัดน  าฝน 

7.4 ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า 
 7.4.1 คุณลักษณะของระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า 
 7.4.2 วงจรควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้ารถยนต์ 
7.5 ระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า 

7.5.1 คุณลักษณะของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ 
7.5.2 ส่วนประกอบของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ 
7.5.3 ตัวเลื่อนกระจกหน้าต่างไฟฟ้า 
7.5.4 มอเตอร์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า 
7.5.5 สวิทช์หลักกระจกไฟฟ้า 
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7.5.6 สวิทช์กระจกไฟฟ้า 
7.5.7 สวิทช์สตาร์ท 
7.5.8 สวิทช์ไฟส่องสว่างชายประตู 

7.6 ระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเซ็นทรัลล็อค 
7.6.1 คุณลักษณะของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
7.6.2 ส่วนประกอบของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
7.6.3 การท างานของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
7.6.4 โซลีนอยด์ล็อคประตู 

7.7 ระบบแผงหน้าปัดและเกจ 
7.7.1 คุณลักษณะของระบบแผงหน้าปัดและเกจ 
7.7.2 โครงสร้างและส่วนประกอบของแผงหน้าปัดรถยนต์ 
7.7.3 สัญลักษณ์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์ 
7.7.4 มิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์ 
7.7.5 มิเตอร์วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
7.7.6 เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง 
7.7.7 เกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น 

7.8 ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
7.8.1 คุณลักษณะของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
7.8.2 สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 

7.9 ระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ 
7.9.1 คุณลักษณะของระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ 
7.9.2 การท างานของที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ 

7.10 ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ 
7.10.1 คุณลักษณะของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ 
7.10.2 ระบบเสียงในรถยนต์ 
7.10.3 ระบบเสียงที่ใช้ไฮเพาเวอร์อย่างเดียว 
7.10.4 ระบบเสียงผสมระหว่างไฮเพาเวอร์กับแอมป์ภายนอก 
7.10.5 ระบบเสียงที่ใช้เพาเวอร์แอมป์ภายนอกอย่างเดียว 

7.11 บทสรุป 
 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี   
 1. บอกความส าคัญของระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ได้ 
 2. บอกอุปกรณ์ท่ีส าคัญในระบบอ านวยความสะดวกได้ 
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 3. อธิบายหลักการท างานของแตรรถยนต์ได้ 
 4. เขียนวงจรแตรรถยนต์อย่างง่ายได้  
 5. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจกได้ 
 6. บอกความส าคัญของระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้าได้ 
 7. บอกส่วนประกอบของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ได้ 
 8. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ได้ 
 9. บอกความส าคัญของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 10. บอกส่วนประกอบของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 11. บอกความหมายของสัญลักษณ์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์ได้ 
 12. บอกส่วนประกอบของอุปกรณ์บนแผงหน้าปัดรถยนต์ได้ 
 13. อธิบายหลักการท างานของเกจวัดบนแผงหน้าปัดรถยนต์ได้ 
 14. บอกความส าคัญของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ได้ 
 15. บอกความส าคัญของระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ได้ 
 16. บอกความส าคัญของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ได้ 
 17. ต่อวงจรไฟฟ้าของระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ได้ถูกต้อง 

18. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการต่อวงจรระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
 19. ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด 
 20. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการท างานกลุ่ม 
 21. เห็นความส าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและพื นที่ในการปฏิบัติงาน  
 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
พร้อมสุ่มถามปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ นในระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์จากประสบการณ์
จริงของแต่ละบุคคล  

2. อธิบายเนื อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั น
ประกอบรูปภาพใน Power point และแสดงสื่อของจริง 

3. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์บนแผง

สาธิต ตามใบงานที่มอบหมาย 
5. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีทางด้านช่างให้กับนักศึกษา

ก่อนเลิกเรียน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มตรวจเช็ค ท าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และพื นที่การท างานทุกครั งหลังเลิกปฏิบัติงาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค าสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
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2. แผงฝึกปฏิบัติระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
3. แตร และสื่อของจริงระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
4. สื่อ Power point   

 5. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  
 6. ใบงานที่ 12 วงจรสัญญาณแตร 
 7. ใบงานที่ 13 มอเตอร์ปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก 
 8. ใบงานที่ 14 ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า 
 9. ใบงานที่ 15 ระบบเซ็นทรัลล็อค 

10. แบบฝึกหัดท้ายบท 
11. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา และการแต่งกาย 
2. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท าใบงาน 
5. จากการท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 7 
ระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์  
(Vehicle convenience system) 

 
  ระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ (Vehicle convenience system) เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ขับ
ขี่และผู้โดยสารรถยนต์มีความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย และมีความสุขในขณะที่อยู่ในรถยนต์และ
ตลอดการเดินทาง ระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ในบทเรียนนี จะมีเนื อหาสาระที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย คุณลักษณะของระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ แตรรถยนต์ ระบบปัดน  าฝนและ
ฉีดล้างกระจก ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า ระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า ระบบล็อคประตู
รถยนต์ด้ วยอิ เล็กทรอนิกส์  หรื อระบบเซ็นทรัลล็อค  ระบบแผงหน้ าปัดและเกจ  ระบบ
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ และสรุปใจความส าคัญ
ของเนื อหาทั งหมด รายละเอียดของเนื อหาในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี  
 
7.1 คุณลักษณะของระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์      
  7.1.1 คุณลักษณะของระบบอ านวยความสะดวก 
  ระบบอ านวยความสะดวก (Convenience system) เป็นระบบที่เพ่ิมความสะดวกสบาย
ในการใช้รถยนต์ให้กับผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร เป็นระบบที่ช่วยเสริมบรรยากาศในการขับขี่และท าให้เกิด
ความปลอดภัยในสภาวะต่างๆ 
 7.1.2 อุปกรณ์ที่ส าคัญในระบบอ านวยความสะดวก 
  อุปกรณ์ หรือระบบที่ส าคัญและมีความจ าเป็นในระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
ประกอบด้วย แตร (Horns) ระบบปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก (Windshield wiper and washer 
system)  ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า (Mirror electrical system) ระบบกระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้า (Power windows system) ระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เซ็นทรัลล็อค) 
(Central lock system) ระบบแผงหน้าปัดและเกจ (Instrument panel and gauges system) 
ระบบเครื่องปรับอากาศ (Air conditioning system) ระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ (The car cigarette 
lighter system) และระบบเครื่องเสียงรถยนต์ (Audio system) 
 
7.2 แตรรถยนต์ 
  7.2.1 คุณลักษณะของแตรรถยนต์  
  แตรรถยนต์ (Horns) เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์โดยท าให้เกิด
เสียงดังเพ่ือใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ที่ขับขี่รถยนต์คันอ่ืนๆ และผู้ที่สัญจรไปมาในท้องถนน ในอดีตจะใช้
แตรลมเป็นสัญญาณเตือน แต่อุปกรณ์ที่ใช้กับแตรลมมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการใช้งาน ปัจจุบัน
จึงใช้แตรไฟฟ้าแทน ซึ่งแตรไฟฟ้าจะท างานโดยอาศัยการสั่นของแผ่นสปริงเสียง หรือแผ่นไดอะแฟรม 
(Diaphragm) ที่ท าจากแผ่นเหล็กสปริง จะอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้าดูดให้แผ่นสปริงเสียงเกิดการ
เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและจะท าให้เกิดเสียงดังขึ นได้ดั ง การติดตั งแตรรถยนต์ให้หันปากแตรไปทาง
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หน้ารถและไม่มีสิ่งกีดขวางคลื่นเสียง ความดังในระยะทางห่างจากแตร 7 เมตร ไม่ควรดังเกิน 104 เด
ซิเบล โครงสร้างและส่วนประกอบของแตรไฟฟ้าจะแสดงไว้ในรูปที่ 7.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7.1 โครงสร้างของแตรรถยนต์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Stockel, 1974) 

 
 7.2.2 การท างานของแตรรถยนต์ 
  เมื่อกดปุ่มแตร จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ท าให้ขดลวดเกิดอ านาจแม่เหล็กดูดให้
อาร์เมเจอร์ที่มีแผ่นสปริงเสียงติดอยู่เคลื่อนที่ ท าให้แผ่นสปริงเสียงหรือแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) 
บิดตัว ขณะเดียวกันที่ปลายอาร์เมเจอร์อีกด้านหนึ่งที่มีสกรูปรับติดตั งอยู่จะดันให้หน้าทองขาวที่ติดกัน
แยกออกจากกันเป็นการตัดวงจรการไหลของกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ไปยังแตร อ านาจแม่เหล็กที่
เกิดขึ นในอาร์เมเจอร์ก็หมดอ านาจแม่เหล็ก แผ่นสปริงเสียงจะกลับคืนอยู่ในต าแหน่งเดิม หน้าทองขาว
จะต่อวงจรการท างานอีกครั งหนึ่ง แผ่นสปริงเสียงจะบิดตัวและเกิดการสั่นอยู่ตลอดเวลาท าให้เกิด
เสียงดังขึ นผ่านออกทางช่องปากแตร ดังรูปที่ 7.1 
 7.2.3 ประเภทของแตรรถยนต์ 
  แตรรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แตรเสียงสูง (High frequency horn 
หรือ Simple electric horn) และแตรเสียงต่ า (Windtone horn) 
  1) แตรเสียงสูง (High frequency horn หรือ Simple electric horn) แตรแบบนี ไม่มี
กระบอกเสียง โดยทั่วไปเรียกว่า แตร BOSCH เพราะแตรของ BOSCH ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงสูงและ
ไม่มีกระบอกเสียง ดังรูปที่ 7.2 ซึ่งเป็นแบบนิยมใช้กันทั่วไป 
 

ปากแตร 

ขดลวดฟลิด์คอยล ์

นอตปรับช่องว่าง 

ช่องว่าง 

หน้าทองขาว 

นอตปรับ 

นอตล็อค นอตยึดฝาครอบ 

ฝาครอบ 

แกนอาร์เมเจอร ์

ตัวต้านทาน 

ไดอะแฟรม 
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รูปที่ 7.2 ลักษณะของแตรเสียงสูง 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.thai.alibaba.com/g/motorbike-horns.html) 
 

  2) แตรเสียงต่ า (Windtone horn) แตรแบบนี มีเสียงทุ้ม เพราะมีกระบอกเสียงช่วย ท า
ให้เสียงกังวานกระจายไปได้ไกล แตรเสียงต่ าโดยทั่วไป เรียกว่า แตรหอยโข่ง ลักษณะดังรูปที่ 7.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.3 ลักษณะของแตรเสียงต่ า 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.amazon.in/Roots-Windtone-Horn-Pair-12V/dp/B00T9H9CFE) 
 
 7.2.4 รีเลย์แตร 
  รีเลย์แตร (Horn relay) คือ สวิตช์แม่เหล็กที่ใช้ควบคุมด้วยไฟฟ้า เมื่อกดสวิตช์แตร ให้ไฟ
ไหลผ่านที่ขดลวดที่พันอยู่รอบแกนรีเลย์ แกนรีเลย์สามารถดูดหน้าสัมผัสให้ติดกันได้ หากปล่อยสวิตช์
อ านาจแม่เหล็กก็จะหมดไป การตัดและต่อของกล่าวสามารถน าไปใช้แทนสวิทช์ได้ วงจรแตรที่มีการ
ติดตั งรีเลย์เข้าไปในวงจรเพื่อที่จะให้กระแสไฟจ านวนมากจากแบตเตอรี่ไหลไปแตรโดยผ่านรีเลย์ และ
กระแสไฟจ านวนน้อยไหลไปยังปุ่มแตร ท าให้ปุ่มแตรมีอายุการใช้งานนาน และสายไฟที่ต่อไปยังปุ่ม
แตรสามารถลดขนาดให้เล็กลงได้ เพราะกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ไหลไปยังรีเลย์ ผ่านปุ่มแตรลง
กราวด์ใช้กระแสไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะให้รีเลย์ท างานได้ ภายในรีเลย์จะประกอบด้วย

นอตยึดฝาครอบ 

ขายึดโครง 

ฝาครอบแตร 

ขายึดโครง 

ปากแตร 
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ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าและหน้าสัมผัสหรือหน้าทองขาวจ านวน 2 ตัว หน้าทองขาวจะท าหน้าที่ในการ
ต่อวงจรไฟระหว่างแบตเตอรี่กับแตร โครงสร้างของรีเลย์แตรดังแสดงในรูปที่ 7.4 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.4 โครงสร้างของรีเลย์แตร 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/แตรรถยนต์/) 
 
 7.2.5 วงจรการท างานของแตรและรีเลย์แตร 
  รูปที่ 7.5 เมื่อกดสวิตช์แตรจะท าให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านขั ว B และขดลวด
ออกขั ว S ไปยังสวิทช์แตรลงกราวด์ ท าให้ขดลวดเกิดสนามแม่เหล็กและมีอ านาจแม่เหล็กเกิดขึ นดูดให้
หน้าทองขาวติดกัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านขั ว B ผ่านหน้าทองขาวไปขั ว H ไปยังแตร
ท าให้แตรท างานมีเสียงดังเกิดขึ น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.5 วงจรแตรรถยนต์อย่างง่าย 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/แตรรถยนต์/) 

 
  รูปที่ 7.6 แสดงรีเลย์แตรที่ใช้ในปัจจุบันและการต่อขั วสายของรีเลย์แตร ขดลวดรีเลย์จะมี
ขนาดเล็กแต่ความต้านทานสูง จึงท าให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสวิตช์แตรมีน้อย 
 

จุดหยุดอาร์เมเจอร ์ ขายึดสปริงอาร์เมเจอร ์

ช่องว่าง หน้าทองขาวว่าง 

แตร 

แตร 

รีเลย์แตร 

ปุ่มแตร 

แบตเตอรี ่
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รูปที่ 7.6 การต่อขั วรีเลย์แตรรถยนต์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
 7.2.6 การปรับแตร 
  แตรรถยนต์โดยทั่วไปไม่สามารถเปิดฝาครอบออกปรับได้ แต่จะสามารถปรับได้โดยปรับที่
สกรูปรับทางด้านหลัง โดยการขันเข้าหรือคลายออกจนกระทั่งได้เสียงที่ดังที่สุดแล้วขันสกรูล็อคให้
แน่นดังรูปที่ 7.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.7 การปรับแตรรถยนต์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/แตรรถยนต์/) 

ไฟ + จากไฟหรีเ่ข้าขา 85 

ขั ว + ของ day light 

เข้าขา 87a 

ขั ว - ของ day light 

ไฟ + VCC จากห้องโดยสารเข้าขา 30 

เข้าขา 86 และลงกราวด ์

สกรูปรบัแตร 

ขายึดโครง 
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7.3 ระบบปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจก 
      7.3.1 คุณลักษณะและหน้าที่ของระบบปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก  
  ระบบปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก (Windshield wiper and washer system) เป็น
ระบบที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับให้ความปลอดภัยกับการขับขี่รถยนต์ เพราะในช่วงฤดูฝน ถ้า
ไม่มีระบบปัดน  าฝนจะท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ นได้ง่าย ระบบปัดน  าฝนจะใช้งานร่วมกับน  าฉีดล้างกระจก
เสมอ เพ่ือท าความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากกระจกบังลม ประจุบันได้มีการพัฒนาระบบปัดน  าฝน
และน  าฉีดล้างกระจกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ น (ดังรูปที่ 7.8) โดยการน าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้า
มาควบคุมการใช้งาน อาทิเช่น การปัดน  าฝนแบบท างานหยุดเป็นระยะๆ หรือหน่วงความเร็ว ซึ่งจะ
ท างานควบคู่กับฉีดน  าล้างกระจก อย่างอัตโนมัติภายหลังจากเริ่มฉีดน  าล้างกระจก ใบปัดน  าฝนจะติด
ตั งอยู่แบบซ่อนตัว เพ่ือสมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์ โดยส่วนที่ยื่นออกจากซ่อนอยู่ใต้ผิวของตัวถัง 
ซึ่งจะท าให้กระแสลมไม่มีผลต่อก้านของใบปัดน  าฝน ดังนั นจึงช่วยให้ใบปัดน  าฝนไม่ลอยตัวขณะขับ
ด้วยความเร็วสูง นอกจากนั น ใบปัดน  าฝนชนิดซ่อนตัว ยังช่วยขยายการเห็นของผู้ขับขี่ ขณะปัดน  าฝน
อยู่ในต าแหน่งหยุดท างาน เป็นการเพ่ิมทัศนวิสัยทางการขับขี่รถยนต์ 
  ระบบปัดน  าฝน จะท าหน้าที่ปัดน  าฝนออกจากกระจกบังลมและล้างรถยนต์ (ถ้ามี) 
ในขณะฝนตกท าให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นถนนและขับรถได้อย่างปลอดภัย และยังช่วยปัดท าความ
สะอาดกระจกบังลมหน้าและหลังรถยนต์ (ถ้ามี) โดยท างานร่วมกับชุดฉีดน  าล้างกระจก 
 

 
 

รูปที่ 7.8 ลักษณะการท างานของระบบปัดน  าฝนและน  าฉีดล้างกระจกรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 7.3.2 มอเตอร์ปัดน  าฝน (Wiper motor)  
  มอเตอร์ปัดน  าฝน (Wiper motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช้แม่เหล็กถาวรเป็นขั วแม่เหล็ก
ท างานได้โดยได้รับกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไหลผ่านแปรงถ่าน ท าให้เกิดการผลักดันให้มอเตอร์หมุน
ท างาน ลักษณะดังรูปที่ 7.9 
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รูปที่ 7.9 มอเตอร์ปัดน  าฝนที่ใช้ในรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  โครงสร้างภายในของมอเตอร์ปัดน  าฝน ประกอบด้วย ตัวมอเตอร์ และชุดเฟืองขับ ซึ่งท า
หน้าที่ลดความเร็วมอเตอร์ให้ช้าลง และมีแปรงถ่านจ านวน 3 ตัว คือ แปรงถ่านความเร็วต่ า แปรงถ่าน
ความเร็วสูง และแปรงถ่านที่ต่อลงดิน (กราวด์) (ดังรูปที่ 7.10) สวิทช์ลูกเบี ยว (Cam switch) ซึ่งเป็น
สวิทช์หยุดอัตโนมัติ (Auto stop switch) เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ปัดน  าฝน ท าหน้าที่ควบคุมตัดต่อ
วงจรไฟไปยังมอเตอร์ท าให้มอเตอร์หยุดท างานในต าแหน่งที่ใบปัดกลับมาอยู่ต าแหน่งพัก (ด้านล่าง
ของกระจก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.10 โครงสร้างของมอเตอร์ปัดน  าฝน 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

แม่เหล็กถาวร 

จุดสัมผสั 
เฟืองตัวหนอน 

อาร์เมเจอร ์

แผ่นลูกเบี ยว 

แปรงถ่านความเร็วสูง 

แปรงถ่าน 

แปรงถ่านความเร็วต่ า 

แปรงถ่านลงกราวด ์
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  รูปที่ 7.11 แสดงส่วนประกอบของมอเตอร์ปัดน  าฝนรถยนต์ ประกอบด้วย เปลือก
มอเตอร์ (Yoke) อาร์เมเจอร์ (Armature) คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) เฟืองตัวหนอน (Worm) 
ฝาครอบท้ายเฟืองขับ (Gear cover) สกรูปรับตั ง (Adjusting screw) แผ่นลูกเบี ยว (Cam plate) ฝา
ครอบหน้าเฟืองขับ (Gear housing) ฝาครอบเพลาขับ (Shield) แผ่นยึดติดโครงรถยนต์ (Mounting 
bracket) แขนข้อเหวี่ยง (Crank arm) และแปรงถ่าน (Brushes) มอเตอร์ปัดน  าฝนจะยึดติดอยู่
ภายในห้องเครื่องยนต์ เพ่ือป้องกันเสียงของมอเตอร์ไม่ให้เข้าไปรบกวนในห้องผู้โดยสาร ท าให้ภายใน
รถเงียบ เฟืองส่งก าลังขับท าจากเรซินเพ่ือลดเสียงจากการส่งก าลังของมอเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.11 ส่วนประกอบของมอเตอร์ปัดน  าฝนรถยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 7.3.3 สวิทช์ปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก (Windshield wiper and washer switch)  
  ก้านสวิทช์ปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจกจะติดอยู่คอพวงมาลัยใช้ส าหรับควบคุมการท างาน
ของที่ปัดน  าฝนและฉีดน  าล้างกระจก มีต าแหน่งการท างานอยู่ 5 ต าแหน่ง (ดังรูปที่ 7.12) ดังนี  
  ต าแหน่ง MIST หมายถึง ต าแหน่งขจัดฝ้า 
  ต าแหน่ง OFF  หมายถึง ต าแหน่งปิด 
  ต าแหน่ง INT   หมายถึง ต าแหน่งปัดเป็นช่วง 
  ต าแหน่ง LO   หมายถึง ต าแหน่งปัดช้า 
  ต าแหน่ง HI   หมายถึง ต าแหน่งปัดเร็ว 
 

สกรูปรบัตั ง 

อาร์เมเจอร ์

คอมมิวเตเตอร ์

เฟืองตัวหนอน 

ฝาครอบท้ายเฟืองขับ 

เปลือกมอเตอร ์

แผ่นลูกเบี ยว 
ฝาครอบหน้าเฟืองขับ 

ฝาครอบเพลาตาม 

แผ่นยึดติดโครงรถยนต ์

แขนข้อเหวี่ยง 

แปรงถ่าน 



เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์               บทที่ 7  ระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์   287 

 

 
 

รูปที่ 7.12 ก้านสวิทช์ปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  การเลือกต าแหน่ง ท าได้โดยกดก้านสวิทช์ลงหรือดันก้านสวิทช์ขึ น ในต าแหน่งปัดเป็นช่วง
นั นการท างานของที่ปัดน  าฝนแต่ละครั งจะทิ งช่วงห่างกันประมาณ 2-3 วินาที ส่วนต าแหน่งปัดช้าและ
ปัดเร็ว ที่ปัดน  าฝนจะท างานอย่างต่อเนื่อง 
   ต าแหน่งปัดขจัดฝ้า การใช้ที่ปัดน  าฝนเพ่ือปัดขจัดฝ้า ดันก้านปัดน  าฝนขึ นจากต าแหน่ง 
OFF ที่ปัดน  าฝนจะท างานด้วยความเร็วสูงสุดจนกว่าจะปล่อยก้านสวิทช์ วิธีนี จะช่วยท าความสะอาด
กระจกบังลมหน้าได้เร็วขึ น ดังรูปที่ 7.13 
 

 
 

รูปที่ 7.13 สวิทช์ปัดน  าฝนต าแหน่งปัดขจัดฝ้า 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 7.3.4 สวิทช์ลูกเบี ยว (Cam switch)  
  สวิทช์ลูกเบี ยว หรือสวิทช์ปิดอัตโนมัติ หรือแคมสวิทช์ (Cam switch หรือ Auto stop 
switch) ท าหน้าที่เป็นสวิทช์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ไปยังมอเตอร์ท าให้มอเตอร์หยุดการท างานใน
ต าแหน่งที่ใบปัดน  าฝนกลับมาอยู่ในต าแหน่งเดิม (ด้านล่างของกระจก) ในตัวมอเตอร์จะมีแผ่นหน้า
ทองขาว 3 ตัว ยึดติดกับโครงมอเตอร์โดยมีฉนวนกั นและสัมผัสเสียดสีกับแคมสวิทช์ตลอดเวลาดังรูปที่ 
7.14 
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รูปที่ 7.14 การท างานของสวิทช์ลูกเบี ยวหรือแคมสวิทช์ 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
 7.3.5 การท างานของระบบปัดน  าฝนแบบ 2 ความเร็ว 
  รูปที่ 7.15 เมื่อดึงสวิทช์ปัดน  าฝน (แบบดึง) ไปในต าแหน่ง Lo กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั ว 
Bat ผ่านสวิทช์ปัดน  าฝนเข้าขั วของมอเตอร์และออกทางขั ว B3 ลงกราวด์ ท าให้มอเตอร์ท างานที่
ความเร็วต่ า 
 

 
 

 
รูปที่ 7.15 การท างานของระบบปัดน  าฝนเมื่อดึงสวิทช์ในต าแหน่ง Lo 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

แคมสวิทช์ (ต าแหน่งหยุด) 

สวิทช์ 

ปัดน  าฝนปดิ 

มอเตอร ์

ปัดน  าฝน 

แคมสวิทช์ 
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  รูปที่ 7.16 เมื่อดึงสวิทช์ปัดน  าฝนไปในต าแหน่ง Hi กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั ว Bat ผ่าน
สวิทช์ปัดน  าฝนเข้าขั ว B2 ของมอเตอร์และออกทางขั ว B3 ลงกราวด์ เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นแรง
แม่เหล็กภายในตัวมอเตอร์มากขึ น ท าให้มอเตอร์ท างานที่ความเร็วสูง 
 

 
 

รูปที่ 7.16 การท างานของระบบปัดน  าฝนเมื่อดึงสวิทช์ในต าแหน่ง Hi 
(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 

 
 

รูปที่ 7.17 การท างานของระบบปัดน  าฝนเมื่อปิดสวิทช์ปัดน  าฝนและมอเตอร์ปัดน  าฝนยังท างานอยู่ 
(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 

แคมสวิทช์ 

แคมสวิทช์ 
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  รูปที่ 7.17 เมื่อกดสวิทช์ปัดน  าฝนเข้าไปจนสุดในต าแหน่ง OFF มอเตอร์ปัดน  าฝนยังคง
ท างานอยู่ในจังหวะ Lo เมื่อแคมสวิทช์ยังต่อวงจรขั ว Bat กับขั ว S โดยยังมีกระแสไฟฟ้าไหลจาก
แบตเตอรี่ผ่านแคมสวิทช์ ไปยังขั ว S เข้ามอเตอร์ทางขั ว B1  ออกขั ว B3 ลงกราวด์ 
  เมื่อแคมสวิทช์เลื่อนมาในต าแหน่งเปิดท าให้ขั ว Bat และขั ว S ถูกตัดวงจรกระแสไฟฟ้าไม่
สามารถไหลได้ และขณะเดียวกันแคมสวิทช์จะต่อขั ว S เข้ากับขั ว E มอเตอร์ปัดน  าฝนจะเกิดการ
ลัดวงจรท าให้เกิดแรงไฟฟ้าเบรก มอเตอร์ปัดน  าฝนหยุดหมุนในต าแหน่งที่ใบปัดน  าฝนหยุดในต าแหน่ง
ปกติ ดังรูปที่ 7.18 รูปที่ 7.19 และรูปที่ 9.20 แสดงให้เห็นสวิทช์ที่ติดตั งพวงมาลัย และสวิทช์ปัด
น  าฝนแบบดึง 
 

 
 
รูปที่ 7.18 การท างานของระบบปัดน  าฝนเมื่อปิดสวิทช์ปัดน  าฝนและมอเตอร์ปัดน  าฝนหยุดการท างาน 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.19 การท างานของสวิทช์ปัดน  าฝนที่ติดตั งตรงแกนพวงมาลัย 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 

แคมสวิทช์ 

ฉีดน  าล้างกระจก 

ช้า 

ปิด 

เร็ว 
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รูปที่ 7.20 สวิทช์ปัดน  าฝนแบบดึงและต าแหน่งสวิทช์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
 7.3.6 วงจรการท างานของระบบปัดน  าฝนแบบท างานและหยุดชั่วขณะ 
  ระบบปัดน  าฝนแบบท างานและหยุดชั่วขณะเป็นแบบที่ได้น าเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบเข้าไปในวงจรปัดน  าฝน ท าหน้าที่คล้ายรีเลย์ซึ่งจะท าให้มอเตอร์ปัดน  าฝนท างานและหยุด
ชั่วขณะ (หยุดประมาณ 5 วินาทีแล้วท างานใหม่ บางแบบสามารถปรับตั งเวลาได้) หลักการท างานมี
ดังนี  
   1) เมื่อสวิทช์ปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่ง LOW/MIST เมื่อบิดสวิทช์ปัดน  าฝนไปใน
ต าแหน่งความเร็วต่ า กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านสวิตช์ปัดน  าฝนที่ต าแหน่ง LOW (ขั ว 18) 
ไปสวิตช์ปัดน  าฝน ต าแหน่ง LOW/MIST ออกทางขั ว 7 และกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปแปรงถ่าน
ความเร็วต่ า (Lo) ลงกราวด์ ครบวงจรการท างาน มอเตอร์ปัดน  าฝนจะหมุนท างานความเร็วช้า ดังรูป
ที่ 7.21 
 
 

 
 
 
 

ต าแหน่งสวิทช์ 

1 
2 

ขั ว 1 

ขั ว 2 

ขั ว 3 

ขั ว 4 

ขั ว 5 

บิด 
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รูปที่ 7.21 สวิทช์ปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่ง LOW/MIST และมอเตอร์ปัดน  าฝนหมุนความเร็วช้า 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/ระบบปัดน  าฝน/) 

 
   2) เมื่อสวิทช์ปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่ง HIGH เมื่อบิดสวิทช์ปัดน  าฝนไปในต าแหน่ง
ความเร็วสูง กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลไปยังขั ว 18 แล้วออกจากสวิตช์ทางขั ว 13 เข้าไปยัง
แปรงถ่าน ความเร็ว สูงของมอเตอร์ปัดน  าฝนผ่านแปรงถ่านลงกราวด์ครบวงจร มอเตอร์ปัดน  าฝนจะ
หมุนท างานความเร็วสูง ดังรูปที่ 7.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล้างกระจก 

มอเตอร์ฉดีน  า 

ฟิวส์ปัดน  าฝน 

สวิทช์ 

จุดระเบิด 

แบตเตอรี ่

มอเตอร์ปดัน  าฝน 

วงจร 

ทรานซิสเตอร ์
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รูปที่ 7.22 สวิทช์ปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่ง HIGH และมอเตอร์ปัดน  าฝนหมุนความเร็วสูง 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/ระบบปัดน  าฝน/) 

 
   3) เมื่อสวิทช์ปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่ง OFF เมื่อบิดสวิทช์ไปในต าแหน่ง OFF 
ขณะนั น มอเตอร์ปัดน  าฝนยังท างานอยู่ กระแสไฟฟ้าจะไหลไปยังมอเตอร์ปัดน  าฝนในต าแหน่ง LOW 
และมอเตอร์จะท างานที่ต าแหน่งความเร็วต ่า กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านหน้าสัมผัส B ของ
แคมสวิทช์ในมอเตอร์ปัดน  าฝนผ่านไปยังรีเลย์และหน้าสัมผัสของสวิทช์ปัดน  าฝนในต าแหน่ง OFF (ขั ว 
4) และไหลออกทางขั ว 7 เข้าแปรงถ่านความเร็วต ่าลงกราวด์ที่แปรงถ่านกราวด์ ครบวงจรการท างาน 
และเมื่อถึงจังหวะหยุด แคมสวิทช์จะหมุนให้สวิทช์เปลี่ยนจากด้าน B ไปยังด้าน A และมอเตอร์ปัด
น  าฝนจะอยู่ในต าแหน่งหยุดที่ใบปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่งปกติ ดังรูปที่ 7.23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟิวส์ปัดน  าฝน 

แบตเตอรี ่

มอเตอร์ฉดีน  า 

ล้างกระจก 

สวิทช์ 

จุดระเบิด 

มอเตอร์ปดัน  าฝน 

วงจร 

ทรานซิสเตอร ์
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รูปที่ 7.23 สวิทช์ปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่ง OFF และมอเตอร์ปัดน  าฝนหยุดในต าแหน่งที่ใบปัดน  าฝน

หยุดในต าแหน่งปกติ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/ระบบปัดน  าฝน/) 

 
   4) เมื่อสวิทช์ปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่งท างานและหยุดชั่วขณะ การท างานจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วงดังนี  
    4.1) เมื่อบิดสวิทช์ปัดน  าฝนไปในต าแหน่ง INT กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
จะไหลเข้าที่ขั ว 18 ผ่านรีเลย์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยกระแสไฟฟ้าในวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะ
กระตุ้นให้ขา B ของ Tr1 ท างาน ให้กระแสไฟฟ้าไหลจากขดลวดรีเลย์ผ่าน Tr1 ลงกราวด์ครบวงจร (ที่
ขั ว 6) ท าให้รีเลย์มีอ านาจแม่เหล็ก ดึงให้หน้าทองขาวจาก A มาสัมผัสกับ B กระแสไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่จะไหลผ่านหน้าทองขาว B ไปในต าแหน่ง INT ของสวิทช์ปัดน  าฝนออกที่ขั ว 7 ไปยังแปรง
ถ่านความเร็วต ่าของมอเตอร์ปัดน  าฝนลงกราวด์ที่แปรงถ่านกราวด์ มอเตอร์ปัดน  าฝนจะเริ่มต้นหมุนที่
ความเร็วต ่า ดังรูปที่ 7.24 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฟิวส์ปัดน  าฝน 

แบตเตอรี ่

มอเตอร์ฉดีน  า 

ล้างกระจก 

สวิทช์ 

จุดระเบิด 

มอเตอร์ปดัน  าฝน 

วงจร 
ทรานซิสเตอร ์
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รูปที่ 7.24 สวิทช์ปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่ง INT และมอเตอร์ปัดน  าฝนหมุนความเร็วต่ า 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/ระบบปัดน  าฝน/) 

 
    4.2) และเมื่อ Tr1 หยุดท างานอีกครั ง จะท าให้ขดลวดรีเลย์ถูกตัดวงจรเป็น
สาเหตุให้ขดลวดรีเลย์หมดอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้า หน้าทองขาวจาก B จึงเลื่อนกลับไปสัมผัสกับหน้า
ทองขาว A ดังเดิม และเมื่อมอเตอร์ปัดน  าฝนเริ่มต้นหมุนอีกครั ง แคมสวิตช์จะหมุนให้หน้าทองขาว
จากด้าน A ไปสัมผัสกับหน้าทองขาวด้าน B กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านหน้าทองขาว B 
ของแคมสวิทช์ไปยังขั ว 4 ผ่านหน้าทองขาว A ของรีเลย์ปัดน  าฝนเข้าไปในสวิทช์ในต าแหน่ง INT ของ
สวิทช์ปัดน  าฝนไหลออกทางขั ว 7 เข้าแปรงถ่าน ความเร็วต ่าลงกราวด์ที่แปรงถ่านกราวด์ของมอเตอร์
ปัดน  าฝน มอเตอร์ปัดน  าฝนจะหมุนใบปัดน  าฝนที่ความเร็วต ่าและเม่ือใบปัดน  าฝนถึงต าแหน่งหยุดปกติ 
แคมสวิทช์จะหมุนให้ทองขาวด้าน B ไปด้าน A อีกครั งหนึ่ง มอเตอร์ปัดน  าฝนจะถูกตัดวงจรและหยุด
การท างานไปชั่วขณะหนึ่ง เมึ่อ Tr1 เริ่มท างานอีกครั งหนึ่ง ใบปัดน  าฝนก็จะท างานอีกครั งหนึ่ง ดังรูปที่ 
7.25 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฟิวส์ปัดน  าฝน 

แบตเตอรี ่

มอเตอร์ฉดีน  า 

ล้างกระจก 

มอเตอร์ปดัน  าฝน 

วงจร 

ทรานซิสเตอร ์

สวิทช์ 

จุดระเบิด 
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รูปที่ 7.25 สวิทช์ปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่ง INT และมอเตอร์ปัดน  าฝนยังหมุนอยู่ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/ระบบปัดน  าฝน/) 
 
   5) เมื่อสวิทช์น  าล้างกระจกและใบปัดน  าฝนท างานพร้อมกัน เมื่อกดสวิทช์ใน
ต าแหน่งน  าล้างกระจก (washer) กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านมอเตอร์น  าล้างกระจกรถยนต์
ไปยังขั ว 8 เข้าสวิทช์ปัดน  าฝนออกทางขั ว 16 ของสวิทช์ปัดน  าฝนลงกราวด์ มอเตอร์จะปั๊มน  าผ่าน
หัวฉีดไปยังกระจกหน้ารถยนต์ ซึ่งเมื่อมอเตอร์น  าล้างกระจกท างาน ใบปัดน  าฝนจะท างานพร้อมกันไป
ด้วยโดย Tr1 ของวงจร อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการกระตุ้นให้ท างานโดยการคายประจุของคอนเดนเซอร์
ที่อยู่ภายในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้รีเลย์ท างานและกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านรีเลย์เข้า
ไปในสวิทช์ปัดน  าฝนและออกจากสวิทช์ปัดน  าฝนเข้ามอเตอร์ปัดน  าฝนในต าแหน่งความเร็วต ่า (เข้าขั ว 
18 ออกขั ว 7) ใบปัดน  าฝนจะปัดไปมา 1 หรือ 2 ครั ง และถ้ากดสวิตช์น  าล้างกระจกยาวนานมอเตอร์
ปัดน  าฝนก็จะท างานนานขึ น (การคายประจุของคอนเดนเซอร์ยาวนานขึ น) ดังรูปที่ 7.26 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟิวส์ปัดน  าฝน 

แบตเตอรี ่

สวิทช์ 

จุดระเบิด 

มอเตอร์ฉดีน  า 

ล้างกระจก 

มอเตอร์ปดัน  าฝน 

วงจร 

ทรานซิสเตอร ์
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รูปที่ 7.26 เมื่อมอเตอร์น  าล้างกระจกท างานและมอเตอร์ปัดน  าฝนท างานพร้อมกัน 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/ระบบปัดน  าฝน/) 

 
 7.3.7 เบรกเกอร์ป้องกันมอเตอร์และวงจรปัดน  าฝนเป็นอันตราย 
  การใช้เบรกเกอร์ (Circuit breaker) ในระบบปัดน  าฝนและน  าฉีดล้างกระจกรถยนต์ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมอเตอร์เป็นอันตรายเมื่อต้องออกแรงหมุนหนักเพราะความฝืดใบปัดน  าฝน 
และป้องกันมอเตอร์เป็นอันตรายเมื่ออุณหภูมิมอเตอร์สูงขึ นเพราะความฝืดใบปัดน  าฝน 
     เบรกเกอร์จะท าหน้าที่ตัดวงจรภายในมอเตอร์เพ่ือให้มอเตอร์หยุดท างานเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ นประมาณ 150๐C และต่อวงจรอัตโนมัติเพ่ือให้มอเตอร์ท างานเมื่ออุณหภูมิลดลงประมาณ 90๐C 
 7.3.8 ที่ฉีดล้างกระจกบังลมรถยนต์ ท าหน้าที่ล้างฝุ่นและแมลงที่ติดอยู่กับกระจกบังลมรถยนต์ 
นอกจากนี ยังช่วยลดภาระของมอเตอร์ลงในขณะที่หมุนขับเคลื่อนใบปัดน  าฝน ลักษณะการฉีดล้าง
กระจกบังลมรถยนต์ จะแสดงไว้ดังรูปที่ 7.27 ที่ฉีดน  าล้างกระจก ประกอบด้วย กระปุกน  าล้างกระจก 
มอเตอร์ ท่อยาง และหัวฉีด ดังรายละเอียดต่อไปนี  
 
 

 
 
 
 
 

ฟิวส์ปัดน  าฝน 

สวิทช์ 

จุดระเบิด 

มอเตอร์ฉดีน  า 

ล้างกระจก 

แบตเตอรี ่

มอเตอร์ปดัน  าฝน 

วงจร 

ทรานซิสเตอร ์
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รูปที่ 7.27 ลักษณะการฉีดล้างกระจกบังลมรถยนต์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
  1) กระปุกน  าล้างกระจกบังลม เป็นกระปุกพลาสติกใสมีฝาปิดด้านบนฝาปิดจะมี
สัญลักษณ์ของการปัดและฉีดล้าง และมีท่อน  าขนาดเล็กส าหรับดูดขึ นเพ่ือไปฉีดล้างกระจก ดังรูปที่ 
7.28 ภายในบรรจุน  าล้างกระจกรถยนต์ สามารถเปิดฝาเติมได้หากน  าฉีดล้างกระจกบังลมเหลือน้อย
หรือหมด 
 

 
 

7.28 กระปุกน  าล้างกระจกบังลมรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  2) มอเตอร์ปั้มน  าล้างกระจกบังลม เป็นมอเตอร์กระแสไฟตรงขนาดเล็กติดตั งข้างกระปุก
น  า ขั วแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กถาวร หัวเพลาด้านตรงข้ามแปรงถ่านยึดติดปั๊ม ดังรูปที่ 7.29 
 

น  าล้างกระจก 

หัวฉีดน  าล้างกระจก 
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รูปที่ 7.29 โครงสร้างของมอเตอร์ปั้มน  าล้างกระจกบังลม 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก อ าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล, 2539) 

 
  3) ปั๊มน  าล้างกระจก (Washer pump) ปั๊มน  ามีหลายแบบ เช่น แบบรีดอัด (Squeeze 
type) และแบบแรงเหวี่ยงนี ศูนย์ (Centrifugal type) ติดอยู่กับมอเตอร์ฉีดน  าล้างกระจกท าหน้าที่ดูด
น  าออกจากกระปุกน  าล้างกระจกด้วยแรงดูดของปั๊ม ส่งไปยังหัวฉีดน  าล้างกระจก 
  4) หัวฉีดน  าล้างกระจก ลักษณะของหัวฉีดเป็นเรซินมีรูปขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั งแต่ 0.8 
ถึง 1.0 มิลลิเมตร จ านวน 1 ถึง 3 รู ปรับมุมฉีดน  าล้างกระจกบังลมได้ ดังรูปที่ 7.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.30 โครงสร้างของหัวฉีดน  าล้างกระจกบังลม 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2556) 

 
 7.3.9 ก้านโยกและใบปัดน  าฝน  
  กลไกการโยกใบปัดน  าฝน ท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนของเพลามอเตอร์
ปันน  าฝน เป็นการเคลื่อนที่แบบปัดไปปัดมาแบบคู่ขนานของใบปัดน  าฝน เนื่องจากแขนต่อเพลา
มอเตอร์ต่อกลับแขนดึงและดันด้วยข้อต่อหมุน เมื่อมอเตอร์ปัดน  าฝนหมุน แขนต่อเพลามอเตอร์จะ

ขั วสายไฟ 

ที่ยึดแปรงถ่าน 

ทุ่นมอเตอร ์

ซีลกันน  า 

เสื อป้ัม 

ใบพัด 

แม่เหล็กถาวร 

น  าไหลเข้า 

รูฉีดน  าล้างกระจก 

เรซิน 

ท่อทางเข้าน  า 
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หมุนรอบตัว ส่งก าลังผ่านแขนดึงและดัน และแขนโยกท าให้กลไกก้านโยกปัดน  าฝนเคลื่อนที่เป็นครึ่ง
วงกลมรอบจุดหมุนของเพลาไปในทิศทางเดียวกัน แขนใบปัดน  าฝนทั งด้านซ้ายและด้านขวาจึงโยก
ซ้ายและยกขวาขนานกัน ดังรูปที่ 7.31 
        1) แขนใบปัดน  าฝน (Arm) ประกอบด้วยส่วนหัวส าหรับยึดเข้ากับเพลาจุดหมุน ส่วนแขน
จะเป็นที่ยึดใบปัดน  าฝน สปริง และปลอกหุ้มท่ีท าหน้าที่ปกคลุมชิ นส่วนทั งหมด 
  2) ใบปัดน  าฝน (Blade) ประกอบด้วย ยางใบปัดน  าฝนที่ท าหน้าที่สัมผัสกับผิวกระจก โดย
ยึดรวมกับแผ่นสปริง แขนต่อ และตัวล็อกส าหรับยึดใบปัดน  าฝนเข้ากับแขนใบปัดน  าฝน ดังรูปที่ 7.32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.31 กลไกการโยกใบปัดน  าฝน 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 
 

 
 
 
 

ฝาครอบนอต 

แขนใบปัดน  าฝน 

ใบปัดน  าฝน 

การเคลื่อนที่ของนอต 
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รูปที่ 7.32 โครงสร้างของชุดใบปัดน  าฝน 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 
 
7.4 ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า 
 7.4.1 คุณลักษณะของระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า 
  ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า (Mirror electrical system) เป็นอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน โดยที่ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถท าการปรับกระจกมองข้าง
ทั งซ้ายและขวาตามที่ต้องการได้ภายในรถยนต์ โดยภายในจะมีสวิตช์ควบคุมปรับได้ทั งขวา (R) และ
ซ้าย (L) สัญลักษณ์ท่ีสวิทช์ควบคุม คือ MIRROR ดังรูปที่ 7.33 
 

 
 

รูปที่ 7.33 ลักษณะของสวิทช์ควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้ารถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

ใบปัดน  าฝน 

แขนใบปัดน  าฝน 
นอตยึด 

ฝาครอบนอต 

ที่ใส่ใบปัดน  าฝน 

จุดหมุน หมุดยดึ ตัวล็อค 
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 7.4.2 วงจรควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้ารถยนต์ 
  วงจรควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้ารถยนต์ จะประกอบด้วยสวิตช์ควบคุมการปรับกระจก
มองข้าง กระจกมองข้าง และมอเตอร์ซึ่งท างานควบคุมการปรับทิศทางของกระจกมองข้างตามที่ผู้ขับ
ขี่ต้องการ วงจรไฟฟ้าระบบปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าจะแสดงไว้ดังรูปที่ 7.34 และการต่อเนื่องของ
วงจรของสวิทช์ควบคุมจะแสดงไว้ดังรูปที่ 7.35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.34 วงจรไฟฟ้าระบบปรับกระจกมองข้าง 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.35 ต าแหน่งสวิทช์ควบคุมระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 

มอเตอร์ปรับกระจกมองข้าง 

สวิทช์ปรับกระจกมองข้าง 

แบตเตอรี ่

ฟิวส์วิทยุ 

ขึ น 

ลง 
ซ้าย 

ขวา 

ขึ น ลง 

LH LH RH RH 

ACC 

M M M M 

ซ้าย ขวา 

กระจก 
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7.5 ระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า  
 7.5.1 คุณลักษณะของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ 
  ระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power windows system) คือระบบที่ท าหน้าที่เปิดและ
ปิดกระจกประตูรถยนต์ด้วยสวิทช์ไฟฟ้า โดยมอเตอร์กระจกไฟฟ้าจะหมุนเมื่อใช้กระจกไฟฟ้า การ
หมุนของมอเตอร์กระจกไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ขึ นลงโดยชุดควบคุมกระจก เพ่ือท าการเปิด
หรือปิดกระจก ลักษณะโครงสร้างของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์จะแสดงไว้ในรูปที่ 7.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.36 โครงสร้างของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.eng.sut.ac.th/) 
 
 7.5.2 ส่วนประกอบของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ 
  ระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ ประกอบด้วยการท างานดังต่อไปนี  (ดังรูปที่ 7.37) 
  1) การเปิด/ปิดด้วยมือ เมื่อกดหรือดันสวิทช์กระจกไฟฟ้าหนึ่งครั ง กระจกจะเปิดหรือปิด
จนกว่าจะปล่อยสวิทช์ 
  2) การเปิด/ปิดอัตโนมัติแบบกดสวิทช์ครั งเดียว เมื่อกดหรือดันสวิทช์กระจกไฟฟ้าจนสุด 
กระจกจะเปิดหรือปิดจนสุด  
  3) การล็อคกระจก เมื่อเปิดสวิทช์ล็อคกระจกจะไม่สามารถเปิดและปิดกระจกทุกบานได้
ยกเว้นกระจกด้านคนขับ 
  4) การป้องกันสิ่งกีดขวางกระจก การท างานนี จะหยุดกระจกไฟฟ้าโดยอัตโนมัติและเลื่อน
กระจกลงประมาณ 50 มิลลิเมตร หากมีสิ่งกีดขวางกระจกระหว่างที่มีการปิดกระจกอัตโนมัติโดยกด
สวิตช์เพียงครั งเดียว 

กระจกหน้าต่าง 

มอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

ตัวควบคุมแรงดัน 
สวิทช์กระจกไฟฟ้า 

สวิทช์ล็อคกระจก 
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  5) ระบบใช้กระจกไฟฟ้าขณะปิดสวิทช์สตาร์ท การท างานนี ท าให้สามารถใช้ระบบกระจก
ไฟฟ้าได้ประมาณ 45 วินาที หลังจากบิดสวิทช์สตาร์ทไปที่ต าแหน่ง ACC หรือ LOCK ถ้าประตูด้าน
คนขับไม่ได้เปิดอยู่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.37 ส่วนประกอบของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.eng.sut.ac.th/) 
 
 7.5.3 ตัวเลื่อนกระจกหน้าต่างไฟฟ้า 
  การหมุนของมอเตอร์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ขึ นและลงเพ่ือเปิด 
หรือปิดกระจก กระจกถูกรองรับด้วยแขนยกของชุดควบคุมกระจกซึ่ งถูกรองรับด้วยแขนตัว X ซึ่งต่อ
เข้ากับแขนปรับสมดุลของชุดควบคุมกระจก กระจกจะเปิดและปิดจากการเปลี่ยนความสูงของแขนตัว 
X ดังรูปที่ 7.38  
 7.5.4 มอเตอร์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า 
  มอเตอร์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าหมุนในทิศทางปกติหรือกลับหลัง เพ่ือขับเคลื่อนชุดควบคุม
กระจก  
  มอเตอร์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ประกอบด้วยสามส่วน คือ มอเตอร์เฟือง และเซ็นเซอร์
มอเตอร์จะหมุนในทิศทางปกติหรือกลับหลังด้วยการท างานของสวิทช์เฟืองจะส่งสัญญาณการหมุน
ของมอเตอร์ไปยังชุดควบคุม กระจกเซ็นเซอร์ประกอบด้วยลิมิตสวิทช์ และเซ็นเซอร์ความเร็วส าหรับ
ควบคุมระบบป้องกันสิ่งกีดขวางกระจก ดังรูปที่ 7.38 
 

 
 

สวิทช์กระจกไฟฟ้า 

กระจกหน้าต่าง 

สวิทช์ล็อคกระจก 

ระบบปิดอตัโนมตั ิ

แบบสัมผัสสวิทช์ครั งเดียว 

ระบบเปดิ/ปดิด้วยมือ 

ระบบเปดิอัตโนมัต ิ

แบบสัมผัสสวิทช์ครั งเดียว 
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รูปที่ 7.38 ตัวเลื่อนและมอเตอร์กระจกไฟฟ้า 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.eng.sut.ac.th/) 

 
 7.5.5 สวิทช์หลักกระจกไฟฟ้า  
  สวิทช์หลักกระจกไฟฟ้า ท าหน้าที่ควบคุมระบบกระจกไฟฟ้าทั งหมด และขับเคลื่อน
มอเตอร์กระจกไฟฟ้าทุกตัว โดยสวิทช์ล็อคกระจกจะท าให้ไม่สามารถเปิดและปิดกระจกทุกบานได้
ยกเว้นกระจกด้านคนขับ การตรวจจับสิ่งกีดขวางจะอาศัยสัญญาณของเซ็นเซอร์ความเร็วและลิมิต
สวิทช์ที่ส่งมาจากมอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ (รุ่นที่มีระบบป้องกันสิ่งกีดขวางกระจก) 
 7.5.6 สวิทช์กระจกไฟฟ้า  
  สวิทช์กระจกไฟฟ้าแต่ละตัวจะขับเคลื่อนมอเตอร์กระจกไฟฟ้าของกระจกด้าน ผู้โดยสาร
ด้านหน้าและด้านหลังแยกจากกัน 
 7.5.7 สวิทช์สตาร์ท  
  สวิทช์สตาร์ทจะส่งสัญญาณของต าแหน่ง ON, ACC หรือ LOCK ไปยังสวิทช์หลักกระจก
ไฟฟ้าเพ่ือควบคุมการใช้กระจกไฟฟ้าขณะปิดสวิทช์สตาร์ท 
 

1) ตัวเลื่อนกระจก 

2) มอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

แขนเลื่อนกระจก 

แขนรูปตัว X 

แขนปรับระดับกระจก 

มอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

แผ่น เฟืองบายศรีและจานลูกเบี ยว 

แผ่นสปริง 

ลิมิตสวิทช์ 

เซ็นเซอร์วดัความเร็ว 
แผ่น ฐานเฟือง 

เฟืองเพลนเนตตาร ี

ชั นเกียร์และ 

แผ่นรับสัญญาณ 
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 7.5.8 สวิทช์ไฟส่องสว่างชายประตู 
สวิทช์เตือนการเปิดปิดประตูจะส่งสัญญาณการเปิดหรือปิดของประตูด้านคนขับ (ประตูเปิด : สวิทช์
เปิด ประตูปิด : สวิทช์ปิด) ไปยังสวิทช์หลักกระจกไฟฟ้าเพ่ือควบคุมการใช้กระจกไฟฟ้าขณะปิดสวิทช์
สตาร์ท 
 
7.6 ระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเซ็นทรัลล็อค  
 7.6.1 คุณลักษณะของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  รถยนต์นั่งในปัจจุบันได้พัฒนาการทางด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้ขับ
ขี่รถยนต์ และผู้โดยสาร และระบบที่ป้องกันรถยนต์ไม่ให้สูญหาย ได้แก่ ระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Central lock system) ระบบนี จะท างานได้โดยสวิตช์ควบคุมการล็อคประตู 
ซึ่งติดตั งอยู่ด้านข้างของประตูรถยนต์และมีสวิตช์ควบคุมการท างานทั งหมดที่ เรียกว่า เซ็นทรัลล็อค 
(Central lock) 
  ระบบล็อคประตูรถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์นั่งมีการท างานที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ นอยู่กับแบบ
ของรถยนต์ จุดมุ่งหมายที่ต้องการและเกรดของรถยนต์โดยมีหน้าที่ดังนี  
   1) ควบคุมการล็อคและปลดล็อคประตูรถยนต์ด้วยสวิตช์ควบคุมการล็อคประตู 
(Door lock control switch) 
   2) มีการล็อคและปลดล็อคประตูรถยนต์ด้วยลูกกุญแจ เช่นเดียวกันกับการล็อค
และปลดล็อคประตูรถยนต์ทั่วๆ ไป 
   3) มีหน้าที่ในการปลดล็อคประตูรถยนต์ 2 ขั นตอน ขั นตอนที่หนึ่งของการปลด
ลอกประตูรถยนต์ คือ เมื่อกลไกประตูรถยนต์อยู่ในต าแหน่งปลดล็อค กลไกของประตูรถยนต์บานที่มี
ลูกกุญแจสอดอยู่เท่านั น ที่จะปลดล็อค และขั นตอนที่ 2 เมื่อมีประตูหนึ่งถูกปลดล็อคประตูรถยนต์
บานอื่นๆ ก็จะถูกปลดล็อคด้วย 
   4) ระบบล็อคประตูรถยนต์จะไม่ท างานเมื่อมีลูกกุญแจสอดอยู่ในรูสวิตช์จุดระเบิด 
   5) หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย โดยเมื่อมีการเอาลูกกุญแจออกจากสวิตช์จุด
ระเบิดและประตูทั งหมดถูกล็อคด้วยลูกกุญแจหรือไม่ใช้ลูกกุญแจ ประตูรถยนต์จะไม่สามารถถูกปลด
ล็อคด้วยสวิตช์ควบคุมการล็อคประตู 
   6) เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่ง OFF ระบบเปิด/ปิดกระจกประตูรถยนต์ด้วย
ไฟฟ้าจะท างานประมาณ 60 วินาที โดยที่ขณะนั นประตูรถยนต์ทั งหมดปิด 
 7.6.2 ส่วนประกอบของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ส่วนประกอบของระบบล็อคประตูรถยนต์อัตโนมัติ ประกอบด้วย สวิทช์ควบคุมการล็อค
ประตู (Door lock control switch) มอเตอร์ล็อคประตู (Door lock motor) สวิทช์ตรวจจับการ
ท างานของลูกกุญแจ (Key-operated switch) สวิทช์จับต าแหน่งล็อคประตู (Door lock position 
switch) สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค (Key unlock warning switch) สวิทช์เตือนการปิดประตู 
(Door courtesy switch) และรีเลย์ควบคุมการล็อคประตู (Door lock control relay) ดังแสดงใน
รูปที่ 7.39 
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รูปที่ 7.39 ส่วนประกอบของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ 
(ท่ีมา : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2556) 

 
 7.6.3 การท างานของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  จากการศึกษาการท างานของอุปกรณ์ล็อคประตูรถยนต์ในต าแหน่งล็อกและปลดล็อกแล้ว 
ต่อไปก็จะเป็นการท างานของอุปกรณ์ทั งหมดในวงจรไฟระบบล็อคประตูรถยนต์ในต าแหน่งต่างๆ ซึ่งมี
ดังนี  
  1) การท างานในต าแหน่งล็อคประตู เมื่อประตูอยู่ในต าแหน่งล็อคและสอดคล้องกับ
สัญญาณจากสวิทช์ต่างๆ (ขั ว 10 ลงกราวด์) ท าให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านวงจร IC (ขั ว 1) 
ของรีเลย์ควบคุมการล็อคประตู ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการล็อคประตูกระตุ้นให้ขาเบสของ Tr1 
ท างาน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านชุดรีเลย์ตัวที่ 1 (ทางขั ว 8) ท าให้ขดลวดภายในรีเลย์ตัว
ที่ 1 มีอ านาจแม่เหล็กดึงให้หน้าทองขาวต่อวงจรกัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านรีเลย์ตัวที่ 
1 ไปยังมอเตอร์ล็อคประตูทุกบานท างาน โดยมอเตอร์ล็อคประตูรถยนต์จะหมุนเลื่อนไปในต าแหน่ง
ล็อค โดย Tr1 จะท างานประมาณ 0.2 วินาที ดังรูปที่ 7.40 
 

 
 
 
 
 
 

ชุดล็อคประต ู

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตูขวา 

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตูซ้าย 

สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค 

สวิทช์เตือนการปิดประต ู

รีเลย์ควบคุมการล็อคประต ู



308     บทที่ 7  ระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์              เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.40 การท างานของวงจรไฟล็อคประตูในต าแหน่งล็อคประตู 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
  2) การท างานในต าแหน่งปลดล็อค เมื่อสวิทช์ควบคุมการล็อคประตูเคลื่อนไปในต าแหน่ง
ปลดล็อค กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสวิตช์ควบคุมการล็อคประตูลงกราวด์ (ขั ว 11 ลงกราวด์) 
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านวงจร IC ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการล็อคประตูกระตุ้นให้ Tr2 
ท างาน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านขดลวดในรีเลย์ตัวที่ 2 (ขั ว 8) ท าให้รีเลย์มีอ านาจ
แม่เหล็กตึงให้หน้าทองขาวในรีเลย์ต่อวงจรกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านไปยังมอเตอร์ล็อค
ประตูให้มอเตอร์หมุนเลื่อนไปในต าแหน่งปลดล็อค โดย Tr2 จะท างานภายในเวลา 0.2 วินาที ดังรูปที่ 
7.41 
  3) การล็อคและปลดล็อคประตูด้วยลูกกุญแจประตู เป็นการท างานของการล็อคและปลด
ล็อคประตูที่ผู้ขับขี่ต้องการกระท าจากภายนอกด้วยลูกกุญแจรถยนต์ วงจรการล็อคประตูจะท างาน
เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์สอดใส่ลูกกุญแจรถยนต์เข้าไปในรูสวิตช์กุญแจประตู โดยเมื่อบิดลูกกุญแจไปใน
ต าแหน่งล็อคประตู ท าให้รีเลย์ควบคุมการล็อคประตูรถยนต์ครบวงจรการท างานผ่านสวิทช์ควบคุมลูก
กุญแจ (ขั ว 12 ลงกราวด์) Tr1 จะท างานประมาณ 0.2 วินาที และประตูทั งหมดจะถูกล็อค ดังรูปที่ 
7.41 และเมื่อท าการบิดลูกกุญแจประตูไปในต าแหน่งปลดล็อคประตู รีเลย์ควบคุมการล็อคประตูจะ
ครบวงจรการท างานผ่านสวิตช์ควบคุมลูกกุญแจ (ขั ว 11 ลงกราวด์) Tr2 จะท างานประมาณ 0.2 
วินาที และประตูทั งหมดจะถูกปลดล็อค ดังรูปที่ 7.41 รีเลย์ควบคุมการล็อคประตูจะท างานล็อคและ
ปลดล็อคประตูรถยนต์เช่นเดียวกับการล็อคและปลดล็อคด้วยสวิตช์ควบคุมการล็อคประตู 
  4) การปลดล็อคประตู 2 ขั นตอน (ด้านคนขับ) การท างานของการปลดล็อคประตูด้วยลูก
กุญแจประตู 2 ขั นตอนจะมีอยู่ในรถยนต์บางคันเท่านั น โดยในขั นตอนที่ 1 เมื่อท าการปลดล็อคประตู
ด้วยลูกกุญแจรถยนต์ทางด้านผู้ขับข่ี กลไกจะปลดล็อคเฉพาะประตูด้านผู้ขับขี่เท่านั น ขณะเดียวกันขั ว 

สวิทช์เตือนการปิดประตู 

สวิทช ์
จุดระเบิด 

ฟิวส์หลัก 

ฟิวส์เกจ 

สวิทช์เตือนการปิดประตู 

สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค 

สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค 
สวิทช์ตรวจจับการท างานของลูกกุญแจ 

สวิทช์ตรวจจับการท างานของลูกกุญแจ 

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตู 

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตู 

รีเลย์ควบคุมการล็อคประตู 

รีเลย์หมายเลข 1 

รีเลย์หมายเลข 2 

รีเลย์หลัก 

ไปสวิทช์กระจกไฟฟ้า 

มอเตอร์ล็อคประตู 

IC 
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9 ของรีเลย์ควบคุมการล็อคประตูจะต่อลงกราวด์ผ่านสวิทช์ตรวจจับการท างานของลูกกุญแจ แต่ Tr2 
ไม่ท างาน ขั นตอนที่ 2 เป็นขั นตอนที่ท างานต่อเนื่องจากการท างานของขั นตอนที่ 1 เมื่อบิดลูกกุญแจ
รถยนต์ไปในต าแหน่งปลดล็อคอีกครั งหนึ่งภายในเวลาประมาณ 3 วินาที ขั ว 9 จะลงกราวด์อีกครั ง 
ดังนั น Tr2 จะท างานประมาณ 0.2 วินาที และครั งนี ประตูทั งหมดจะถูกปลดล็อค ดังรูปที่ 7.41 
  5) การป้องกันประตูไม่ให้ล็อคเมื่อลูกกุญแจสวิทช์จุดระเบิดยังสอดอยู่เป็นความส าคัญ
อย่างยิ่งของระบบการล็อคประตูและเพ่ือเป็นการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ โดยการท างานของ
วงจรจะต้องท างานสัมพันธ์สอดคล้องกับสวิตช์ต่างๆ ในระบบ และมีอยู่ 3 วิธีในการควบคุม คือ 
   วิธีที่ 1 เมื่อลูกกุญแจสอดใส่อยู่ในสวิทช์จุดระเบิดและก้านล็อคประตูถูกกดลง 
ขณะนั นประตูเปิดอยู่จะท าให้ประตูทุกบานถูกปลดล็อคอีกด้วย นั่นคือถ้าขั ว 6 ของรีเลย์ควบคุมการ
ล็อคประตูเปิดวงจรโดยสวิทช์ตรวจจับต าแหน่งล็อคประตู ขณะนั นขั ว 7 จะลงกราวด์ผ่านสวิตช์เตือน
ไม่ให้ประตูถูกล็อค และขั ว 2 ลงกราวด์ผ่านสวิตช์เตือนการปิดประตู และ Tr2 จะท างานประมาณ 0.2 
วินาที ซึ่งประตูทั งหมดจะถูกปลดล็อค ดังรูปที่ 7.41 
   วิธีที่ 2 เมื่อสวิตช์ควบคุมการล็อคประตูอยู่ในต าแหน่งล็อค และลูกกุญแจยังสอดใส่
อยู่ในสวิตช์จุดระเบิดและประตูเปิดอยู่ ประตูทั งหมดจะล็อคเพียงชั่วคราวแล้วจะปลดล็อค นั่นคือ ถ้า
ขั ว 10 ของรีเลย์สวิตช์ควบคุมการล็อคประตูลงกราวด์ผ่านสวิตช์ควบคุมการล็อคประตู ขณะนั นขั ว 7 
และขั ว 2 จะลงกราวด์ Tr1 จะท างานประมาณ 0.2 วินาที ถัดมา Tr2 จะท างานประมาณ 0.2 วินาที 
ด้วยเหตุนี ประตูทุกบานจึงอยู่ในต าแหน่งล็อคแล้วถัดมาจะถูกปลดล็อค ดังรูปที่ 7.41 
   วิธีที่ 3 ถ้าประตูถูกปิดและลูกกุญแจสวิทช์จุดระเบิดยังสอดใส่อยู่ในสวิตช์จุดระเบิด
และก้านกดล็อคประตูถูกกดไปในต าแหน่งล็อค มันจะล็อคประมาณ 0.2 วินาทีหรือนานกว่านี แล้ว
ประตูจะถูกปลดล็อคด้วยการท างานของวิธีที่ 1 ถัดจากนั นจะปิด และประตูจะถูกปลดล็อคหลัง
จากนั นประมาณ 0.8 วินาที ถ้าประตูไม่ถูกปลดล็อคในครั งแรก ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อคอีกครั ง
หลังจากผ่านไปประมาณ 0.8 วินาที การท างานเกิดจากการที่เมื่อลูกกุญแจยังสอดใส่อยู่ในสวิตช์จุด
ระเบิด ท าให้สวิตช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อคเละสวิทช์เตือนการปิดประตูรถยนต์จะต่อเนื่องวงจรการ
ท างานกับรีเลย์ควบคุมท าให้ขั ว 7 ลงกราวต์ ขั ว 5 และขั ว 6 ตัดวงจร ขั ว 2 และขั ว 14 ต่อวงจรลง
กราวด์ท าให้ Tr2 ท างานประมาณ 0.2 วินาที หลังจากผ่านไปแล้วประมาณ 0.8 วินาที และท าให้
ประตูทั งหมดถูกปลดล็อค และถ้าประตูทั งหมดไม่ถูกปลดล็อค Tr2 จะท างานประมาณ 0.2 วินาที 
หลังจากผ่านไปประมาณ 0.8 วินาที ประตูทั งหมดจะถูกปลดล็อค ดังรูปที่ 7.41 
  6) หน้าที่ด้านความปลอดภัย หน้าที่นี จะมีอยู่ในรถยนต์บางคัน ถ้าประตูรถยนต์ถูกล็อค
ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดตามการท างานของระบบประตูจะไม่ถูกปลดล็อคแม้ว่าสวิทช์ควบคุมการล็อคประตู
จะเลื่อนไปในต าแหน่งปลดล็อค ประตูจะถูกล็อคด้วยลูกกุญแจเมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่งอ่ืนๆ 
ที่ไม่ใช่ต าแหน่ง ON โดยที่ขั ว 1 จะไม่มีไฟ และขั ว 2 กับขั ว 14 จะตัดวงจร และขั ว 12 จะต่อวงจรลง
กราวด์ดังรูปที่ 7.41 เมื่อประตูรถยนต์ด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารถูกล็อคโดยวิธีที่ไม่ใช้ลูกกุญแจ 
และขณะนั นสวิทช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ต าแหน่ง ON ก้านกดล็อคประตูจะถูกดึงลง
และประตูจะถูกล็อคโดยที่ขั ว 1 จะไม่มีไฟ ขั ว 5 ขั ว 6 ขั ว 14 และขั ว 2 ตัดวงจร เมื่อสวิทช์จุดระเบิด
อยู่ในต าแหน่ง ON ขั ว 1 จะมีไฟ 12 โวลต์ สวิทช์ตรวจจับการท างานของลูกกุญแจด้านคนขับจะหมุน
ไปในต าแหน่งปลดล็อค และขั ว 9 จะลงกราวด์ สวิทช์ควบคุมการล็อคประตูจะหมุนไปในต าแหน่ง
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ปลดล็อคก้านกดล็อคประตูด้านคนขับและด้านผู้โดยสารจะถูกดันขึ น โดยขั ว 6 ขั ว 5 และขั ว 11 จะ
ลงกราวด์ดังรูปที่ 7.41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.41 การท างานของวงจรไฟล็อคประตูในต าแหน่งปลดล็อค 
(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
  7) กระจกไฟฟ้าท างานเม่ือสวิทช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่ง OFF ระบบนี มีในรถยนต์นั่งบาง
คัน ปกติกระจกไฟฟ้าจะท างานเมื่อสวิทช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่ง ON แต่ในการท างานระบบนี ก่อนที่
ประตูจะเปิดกระจกไฟฟ้าสามารถท างานเป็นเวลาประมาณ 60 วินาที แม้ว่าสวิทช์จุดระเบิดจะเลื่อน
ไปในต าแหน่ง OFF เมื่อสวิทช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าตัว IC ทางขั ว 1 
และกระตุ้นให้ Tr4 และ Tr3 ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการล็อคประตูท างาน และขั ว 2 กับขั ว 14 จะ
ตัดวงจรกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปยังขดลวดในรีเลย์หลัก (Main relay) ลงกราวด์ครบวงจรการ
ท างาน (ทางขั ว 15) ขดลวดรีเลย์จะมีอ านาจแม่เหล็กดึงให้หน้าทองขาวสัมผัสกันกระแสไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ไหลผ่านรีเลย์ไปยังสวิตช์กระจกไฟฟ้า เมื่อบิดสวิทช์จุดระเบิดไปในต าแหน่ง OFF ขั ว 1 จะ
ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ขั ว 2 และขั ว 14 ตัดวงจร Tr4 และ Tr3 จะถูกให้ท างานประมาณ 60 วินาที 
และขั ว 15 ก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลเป็นเวลาประมาณ 60 วินาที ท าให้รีเลย์ของกระจกไฟฟ้าท างาน
เป็นเวลาประมาณ 60 วินาทีก่อนที่จะตัดการท างานดังรูปที่ 7.41 และรูปที่ 7.42 
 
 

 
 
 
 

ฟิวส์หลัก 

ฟิวส์เกจ สวิทช ์
จุดระเบิด สวิทช์เตือนการปิดประตู 

สวิทช์เตือนการปิดประตู 
สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค 

สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค 
สวิทช์ตรวจจับการท างานของลูกกุญแจ 

สวิทช์ตรวจจับการท างานของลูกกุญแจ 

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตู 

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตู 

รีเลย์ควบคุมการล็อคประตู 

IC 

รีเลย์หมายเลข 1 

รีเลย์หมายเลข 2 

มอเตอร์ล็อคประตู 

รีเลย์หลัก 

ไปสวิทช์กระจกไฟฟ้า 
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รูปที่ 7.42 กลไกการปิด/เปิดกระจกประตูรถยนต์ 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
 7.6.4 โซลีนอยด์ล็อคประตู 
  โซลีนอยด์ล็อคประตู (Door look solenoid) มีใช้กับรถยนต์นั่งบางแบบ โดยมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ขดลวดโซลีนอยด์ 2 ชุด และเพลาซึ่งติดตั งแม่เหล็กถาวร เมื่อมีกระแสไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ไหลผ่านขดลวดโซลีนอยด์ในทิศทางหนึ่ง จะท าให้แม่เหล็กถาวรถูกดูดและพลังเยอร์จะ
เคลื่อนที่ไปด้วยในต าแหน่งเดียวกับแม่เหล็กถาวร ท าให้ก้านต่อเกิดการล็อคประตู และเมื่อเปลี่ยนทิศ
ทางการไหลของกระแสไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรและพลังเยอร์จะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ท าให้ก้าน
ต่อเคลื่อนที่ในต าแหน่งปลดล็อคดังรูปที่ 7.43 และรูปที่ 7.44 
 
 

 
 
 
 

(ก) แบบไฟฟ้า 

(ข) แบบกลไก 

สกร ู

สกร ู
สกร ู

กระจก 

แผ่นกระจก 

เรกกูเลเตอร ์

เรกกูเลเตอร ์

มอเตอรไ์ฟฟ้า 

แหวนรอง 

นอต 

มือหมุน 
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รูปที่ 7.43 เพลาและพลังเยอร์ถูกดึงเข้าประตูจะถูกล็อค 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.44 เพลาและพลังเยอร์ถูกดันออกประตูจะถูกปลดล็อค 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
7.7 ระบบแผงหน้าปัดและเกจ  
 7.7.1 คุณลักษณะของระบบแผงหน้าปัดและเกจ 
  แผงหน้าปัดและเกจ (Instrument panel and gauge) จะติดตั งอยู่บริเวณด้านหน้า
รถยนต์ในห้องโดยสารที่ผู้ขับรถสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ที่ตัวแผงหน้าปัดจะมีมิเตอร์ เกจวัด และไฟ
เตือนต่างๆ ติดตั งอยู่เพ่ือเป็นตัวรายงานผลการท างานของอุปกรณ์ที่ส าคัญๆ ในรถยนต์ให้ผู้ขับรถ
ทราบการท างานของรถยนต์อยู่ในสภาวะปกติหรือเกิดปัญหาข้อขัดข้องในส่วนใดเกิดขึ น จะได้แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ นได้อย่างทันท่วงที ลักษณะแผงหน้าปัดรถยนต์จะแสดงไว้ในรูปที่ 7.45 
 
 

ขั วแม่เหล็ก ขั วแม่เหล็ก พลังเยอร ์
พลังเยอร์ถูกดึง 

N 

N N 
N 

S S 

S 
S S 

ขั วแม่เหล็ก 
ขั วแม่เหล็ก 

พลังเยอร ์

เพลา 

พลังเยอร์ถูกดัน 

N N 

N N N 

S 

S S S 
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รูปที่ 7.45 ลักษณะของแผงหน้าปัดรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 7.7.2 โครงสร้างและส่วนประกอบของแผงหน้าปัดรถยนต์ 
  แผงหน้าปัดรถยนต์จะมีตัวรายงานผลที่ส าคัญที่ติดตั งอยู่บนแผงหน้าปัด ได้แก่ มิเตอร์วัด
ความเร็วรถยนต์ (Speedometer) มิเตอร์วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Tachometer) เกจวัดระดับ
น  ามันเชื อเพลิง (Fuel gauge) เกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น (Coolant temperature gauge) ไฟเตือน
แรงดันน  ามันหล่อลื่น (Oil pressure warning light) ไฟเตือนไฟเลี ยว (Turn signal indicator) ไฟ
เตือนเบรกมือ (Brake warning light) ไฟเตือนไฟชาร์จ (Charge warning) ไฟเตือนไฟสูง (High-
beam indicator light) และไฟเตือนประตู (Open door indicator) เป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 7.46 
และ 7.47 โครงสร้างภายในแผงหน้าปัดจะมีชิ นส่วนต่างๆ ดังรายละเอียดในรูปที่ 7.48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.46 ส่วนประกอบภายในแผงหน้าปัดรถยนต์แบบเข็ม (Analog) 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

สัญญาณไฟเลี ยวและไฟขอทาง 
สัญญาณไฟเตือนความปลอดภยัรถยนต์ 

เกจวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
ไฟเตือนระบบเครื่องยนต์ 

ไฟเตือนความดันน  ามันเครื่องต่ า 

สัญญาณ Overdrive (AT) 

ABS 

สัญญาณกระจกหน้าต่างหลัง 

เกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น 

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย 

สัญญาณไฟสูง 

ตัวเลขบันทึกเดินทาง 

ปุ่มปรับตั งตัวเลขบันทึกเดินทาง 

ไฟเตือนน  ามันเชื อเพลิงต่ า 

เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง 

ไฟเตือนระบบเบรก 

ไฟเตือนประตูเปิด 

สัญญาณแฟรชเชอร์ 
การแจ้งเตือนเบรกเมื่อจอด 

ไฟเตือนไฟชาร์จ 

เกจวัดความเร็วรถยนต ์

ตัวเลขรวมระยะทาง 
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รูปที่ 7.47 ส่วนประกอบภายในแผงหน้าปัดรถยนต์แบบตัวเลข (Digital) 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ส่วนรองรับแผงหน้าปัด 2. แผงวงจร 3. แผงคอนดัคเตอร์พร้อมแผงปิด 4. แผงวงจร 5. เรือนปลั๊ก 
6. ตัวควบคุมไฟสัญลักษณ์ด้านซ้าย 7. ตัวควบคุมไฟสัญลักษณ์ด้านขวา 8. ตัวควบคุมไฟสัญลักษณ์
ตรงกลาง 9. Coding plug 10. น็อตแบบถ่างตัวออก 11. สกรูเกลียวปล่อยหัวทรงกระบอก 12. 
ปุ่มกด 13. ปุ่มกด 14. ซอคเก็ตส าหรับเสียบหลอดไฟ 15. หลอดไฟ 16. หลอดไฟ 17. สกรูยึดแผ่น
โลหะแบบฝังหัวรี 18. ฟิวส์ 
 

รูปที่ 7.48 ภาพแยกชิ นส่วนของแผงหน้าปัดรถยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

ตัวเลขรวมระยะทาง 
มิเตอร์วัดระยะทาง 

สัญญาณไฟเลี ยว สัญญาณไฟเลี ยว 
อุณหภูม ิ

เกจวัดความเร็วรถยนต ์

เกจวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ 

เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง 

สัญญาณและไฟเตือนไฟแสงสว่าง 
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 7.7.3 สัญลักษณ์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์ 
  สัญลักษณ์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์ (Warning and indicator symbols) เป็นสิ่งที่
ให้ผู้ขับขี่ทราบว่าเกิดอะไรขึ นขณะขับขี่รถยนต์ เพ่ือให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและ
ตรงจุด อุปกรณ์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 7.49 
ส าหรับสัญลักษณ์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์ที่ส าคัญจะแสดงไว้ในรูปที่ 7.50 
 

 
 
1. ถุงลมนิรภัย (Airbag) 2. เข็มขัดนิรภัย (Seat belt) 3. อุณหภูมิ (Temperature) 4. ระบบเบรก 
(Brake system) 5. ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ (Engine cooling) 6. อัลเทอเนเตอร์ (Alternator) 7. 

ระบบจัดการเครื่องยนต์ (Engine management) 8. ความดันน  ามันเครื่อง (Oil pressure) 9. 
ควบคุมแรงฉุดลาก (Traction control) 10. ระบบป้องกันเบรกล็อค (ABS) 11. น  ามันเชื อเพลิง
ส ารอง (Fuel reserve) 12. สัญญาณไฟเลี ยว (Turn signals) 13. ไฟสูง (High beam) 14. ไฟตัด
หมอกหลัง (Rear fog lamps) 15. ส่งก าลังอัตโนมัติ (Automatic transmission) 16. โหมดส่งก าลัง
อัตโนมัติ (Automatic transmission sport mode) 
 

รูปที่ 7.49 ส่วนประกอบของไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
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1. ไฟสูง (High beam) 2. สัญญาณไฟเลี ยว (Turn signal) 3. ระบบป้องกันเบรกล็อค (ABS) 4. 
ควบคุมแรงฉุดลาก (Traction control) 5. เบรก (Brakes) 6. ตรวจสอบเครื่องยนต์ (Check 
engine) 7. ไฟชาร์จ (Charging) 8. เปิดประตู (Door open) 9. ไฟฉุกเฉิน (Hazard) 10. ความดัน
น  ามันเครื่อง (Oil pressure) 11. เข็มขัดนิรภัย (Seat belt) 12. ไฟเบรก (Stop lamp) 
 

รูปที่ 7.50 สัญลักษณ์ไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถยนต์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 7.7.4 มิเตอร์วัดความเร็วรถยนต์ 
  มิเตอร์หรือเกจวัดความเร็วรถยนต์ (Speedometer) เป็นอุปกรณ์ที่แสดงความเร็วของ
รถยนต์ให้ผู้ขับขี่รับทราบ หน่วยที่แสดงเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h) ภายในเกจวัดประกอบด้วย
กลไกแสดงถึงความเร็วของรถยนต์ และตัวเลขรวมระยะทาง (Odometer) เป็นตัวแสดงให้ทราบถึง
ระยะทางทั งหมดที่ใช้งานมาและยังมีตัวเลขบันทึกเดินทาง (Trip meter) ซึ่งสามารถปรับตั ง (Reset) 
ศูนย์ (0) ได้โดยกดปุ่มลบตัวเลข โครงสร้างของเกจวัดความเร็วรถยนต์จะแสดงไว้ดังรูปที่ 7.51 
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รูปที่ 7.51 โครงสร้างของเกจวัดความเร็วรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  กลไกการท างานของเกจวัดความเร็วรถยนต์จะใช้แม่เหล็กถาวรเป็นตัวกลางถ่ายทอด
ความเร็วของรถโดยอาศัยพื นฐานจากการหมุนของล้อรถ ซึ่งการหมุนนี จะทดความเร็วรอบจากเฟือง
กระปุกเกียร์ จึงอาศัยการหมุนของเฟืองท้าย หรือดิฟเฟอร์เรนเชียล (ส าหรับรถขับล้อหน้า) เป็นเฟือง
ขับสายไมล์ (สายขับเกจความเร็วรถยนต์) (Speedometer cable) ดังรูปที่ 7.52 แม่เหล็กถาวรหรือ
แม่เหล็กโรตารี่ขับให้หมุนรอบตัวโดยสายไมล์ หมวกแม่เหล็กยึดอยู่กับแกนเข็มชี  เป็นตัวหมุนเข็ มชี  
แม่เหล็กโรตารี่หมุนจะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนวนขึ นเหนียวน าหมวกแม่เหล็ก เพ่ือให้เข็มเกจความเร็ว
หมุนตาม เมื่อความเร็วของรถยนต์เพ่ิมขึ น แรงบิดหมวกแม่เหล็กจะเพ่ิมขึ น และแสดงให้ทราบ
ความเร็วรถ โดยการสมดุลย์กับแรงของสปริงลาน (Hair spring) เมื่อรถยนต์หยุด สปริงนี จะผลักดัน
ให้เข็มชี อยู่ต าแหน่งศูนย์ (0) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข็มเกจวัด 

สเกลแสดงความเร็วในการขับข่ี เป็น km/h 

ตัวเลขรวมระยะทางในการวิ่ง 
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รูปที่ 7.52 กลไกของเกจวัดความเร็วและสายไมล์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
  รูปที่ 7.53 แสดงกลไกการหมุนของตัวเลขรวมระยะทาง ที่แกนเกจวัดความเร็วจะมีชุด
เฟืองตัวหนอนทดก าลังขับเฟืองขับวงแหวนตัวเลข ( In tegrating ring) เพ่ือให้เพลาวงแหวนและ
ตัวเลขขับวงแหวนตัวเลขวงแรก  
  ตัวเลขรวมระยะทาง มีหน่วยเป็นกิโลเมตรหรือไมล์ ตัวเลขมี 6 หลัก ตัวสุดท้ายมีค่า 0.1 
เมื่อครบ 100000 กิโลเมตร จะเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.53 กลไกหมุนของตัวเลขรวมระยะทาง 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

เกจวัดความเร็วรถยนต ์

สายเกจวดัความเร็วรถยนต ์

นอตต่อเข้ากับขั วสายของกระปุกเกียร ์

หัวล็อคต่อเข้ากับเกจวัดความเร็วรถยนต ์

เกจวัดความเร็วรถยนต ์

สายต่อด้านใน 

ตัวกดและปล่อยหัวล็อค 

สายต่อด้านนอก 

ตัวเลขรวมระยะทาง 

ชุดขับตัวเลขรวมระยะทาง 

เพลาขับ 

ถ้วยขับ 

ถ้วยลาก 

สปริง 

แผ่นหน้า 
เข็มชี  
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 7.7.5 มิเตอร์วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
  มิเตอร์หรือเกจวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Tachometer) จะติดตั งอยู่บนแผงหน้าปัด
เหมือนเกจวัดความเร็วรถยนต์ แสดงความเร็วรอบของเครื่องยนต์เป็นจ านวนรอบต่อนาที (rpm) เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์เสียหาย อย่าขับขี่รถโดยใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงจนเข็มของมาตรวัด
ความเร็วรอบอยู่ในสีแดง ดังรูปที่ 7.54 การท างานของมิเตอร์จะท างานโดยรับสัญญาณไฟฟ้ามาจาก
คอยล์จุดระเบิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.54 ส่วนประกอบของเกจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 7.7.6 เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง  
  7.7.6.1 คุณลักษณะของเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง 
   เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง (Fuel gauge) เป็นเครื่องมือวัดปริมาณน  ามัน
เชื อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังน  ามันเชื อเพลิงของรถยนต์ ติดตั งอยู่บนแผงหน้าปัด มีลักษณะดังรูปที่ 7.55 
โครงสร้างภายใน ประกอบด้วย ตัวเซนเซอร์และเกจวัดน  ามันเชื อเพลิง เช่นเดียวกับเกจวัดอุณหภูมิน  า
หล่อเย็น ตัวเซนเซอร์เป็นหน่วยที่ตรวจจับระดับปริมาณน  ามันเชื อเพลิงในถังน  ามันเชื อเพลิง 
ประกอบด้วยลูกลอยที่ต่อกับชุดความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ตามระดับเลื่อนขึ น–ลงของลูกลอย 
ตัวเซนเซอร์จะติดตั งอยู่บริเวณส่วนบนของถังน  ามันเชื อเพลิง ลูกลอยจะเปลี่ยนแปลงระดับตาม
ปริมาณของน  ามันเชื อเพลิงภายในถัง ดังรูปที่ 7.56 
 

เข็มเกจวัดความเร็วรอบ 

สเกลแสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์เป็น rpm 

สเกลแสดงการเตือนท่ีความเร็วรอบสูง 
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รูปที่ 7.55 ลักษณะของเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.56 ส่วนประกอบเซนเซอร์วัดระดับน  ามันเชื อเพลิง 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
  7.7.6.2 ชนิดของเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง 
   หน่วยเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงซึ่งติดตั งอยู่ที่แผงหน้าปัดจะแสดงปริมาณน  ามัน
เชื อเพลิงที่คงเหลืออยู่ในถังโดยรับสัญญาณจากตัวเซนเซอร์ เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงที่ใช้ในรถยนต์
มี 3 แบบ ดังนี  

เทอร์มิสเตอรส์ าหรับหลอดไฟเตือน 

ความต้านทาน 

ลูกลอย 

แขนลูกลอย 
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   1) แบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้า เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงแบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic fuel guage) จะประกอบด้วยวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ชุดที่สร้างสนามแม่เหล็ก 
ขดลวดหนึ่งจะเป็นขดลวดฟิลด์คอยล์คงที่ อีกขดลวดหนึ่ง จะเป็นขดลวดฟิลด์คอยล์ที่เปลี่ยนแปลงค่า
ได้ ขดลวดฟิลด์คอยล์คงท่ีจะมีกระแสไฟฟ้าครบวงจรที่ตัวมันเอง แต่ขดลวดฟิลด์คอยล์ที่เปลี่ยนแปลง
ค่าได้จะมีกระแสไฟฟ้าไปลงกราวด์ครบวงจรที่ตัวเซนเซอร์ซึ่งติดตั งอยู่ที่ถังน  ามันเชื อเพลิง 
    การท างาน เมื่อเปิดสวิทช์จุดระเปิด กระแสไฟฟ้าจากสวิทช์จุดระเปิดขั ว 
ACC จะไปยังขดลวดฟิลด์คอยล์คงที่ลงกราวด์ และอีกจุดหนึ่งจะไปยังขดลวดฟิลด์คอยล์ที่
เปลี่ยนแปลงค่าได้ ไปตัวเซนเซอร์และลงกราวด์ ซึ่งถ้าลูกลอยลอยอยู่ในต าแหน่งเต็มถังก็จะท าให้ค่า
ความต้านทานที่ตัวเซนเซอร์มีค่าความต้านทานน้อย กระแสไฟฟ้าจึงไหลจากขดลวดฟิลด์คอยล์ที่
เปลี่ยนแปลงค่าได้ไปยังตัวเซนเซอร์ได้มาก สนามแม่เหล็กที่ขดลวดจึงมีมากจึงดูดเข็มชี เคลื่อนที่ไป ใน
ต าแหน่งน  ามันเต็มถัง (ต าแหน่ง F) และเมื่อระดับน  ามันเชื อเพลิงในถังลดลง ลูกลอยก็จะลอยต่ าลง 
ท าให้ค่าความต้านทานที่ตัวเซนเซอร์มีมากขึ น กระแสไฟฟ้าจึงไหลจากขดลวดฟิลด์คอยล์ที่
เปลี่ยนแปลงค่าได้ไปยังตัวเซนเซอร์ได้น้อยลง สนามแม่เหล็กที่ขดลวดจึงลดลง แรงแม่เหล็กที่ ขดลวด
ฟิลด์คอยล์คงที่จึงมีมากกว่าขดลวดฟิลด์คอยล์ที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ เข็มชี จึงถูกดูดมาทางต าแหน่ง
น  ามันใกล้หมดถัง (ต าแหน่ง E) จึงสามารถที่จะรู้ถึงปริมาณน  ามันเชื อเพลิงที่คงเหลืออยู่ในถังน  ามัน
เชื อเพลิงได้ดังรูปที่ 7.57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.57 วงจรเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
   2) แบบใช้ความร้อน เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงแบบใช้ความร้อน 
(Thermostatic fuel gauge) นี จะมีตัวเซนเซอร์ซึ่งท างานเช่นเดียวกันกับตัวเซนเซอร์ของเกจวัด

สวิทช์จุดระเบิด 

ขาแม่เหล็ก 

หน่วยรับ 

เต็ม 

ว่างเปล่า 

หน่วยเซ็นเซอร ์

สนามแมเ่หล็กคงที่ (ต าแหน่ง E) สนามแมเ่หล็กเปลีย่นแปลงค่าได้ 
(ต าแหน่ง F) 
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ระดับน  ามันเชื อเพลิงแบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ตัวเกจวัดจะเปลี่ยนเป็นแบบใช้ความร้อนในการท างาน
เช่นเดียวกับเกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็นแบบใช้ขดลวดความร้อน 
    การท างาน เมื่อน  ามันเชื อเพลิงในถังน้อย ลูกลอยจะลอยลงต่ า ท าให้ค่า
ความต้านทานที่ตัวเซนเซอร์มีมาก กระแสไฟฟ้าจากสวิทช์จุดระเบิดจึงไม่สามารถที่จะไหลจากขด
ลวดความร้อนในเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงไปลงกราวด์ที่ตัวเซนเซอร์ได้ง่าย ขดลวดจึงไม่มีความร้อน 
โลหะไบเมเทิลจึงไม่งอตัว เข็มชี จึงชี ในต าแหน่ง E แต่เมื่อระดับน  ามันเชื อเพลิงในถังน  ามันเชื อเพลิง
สูงขึ น ลูกลอยในถังก็จะลอยตัวขึ น ท าให้ค่าความต้านทานที่ตัวเซนเซอร์มีค่าน้อยลง กระแสไฟฟ้าจึง
ไหลจากขดลวดความร้อนในเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงผ่าน ตัวเซนเซอร์ลงกราวด์ได้ง่าย ขด
ลวดความร้อนจึงร้อนและท าให้โลหะไบเมเทิลร้อนจนงอตัวดันให้เข็มชี ชี ไปในต าแหน่ง F (น  ามันเต็ม
ถัง) ดังรูปที่ 7.58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.58 วงจรเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงแบบใช้ความร้อน 
(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
   3) แบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้าและเข็มชี  ชี ในต าแหน่งเดิมเมื่อปิดสวิทช์จุดระเบิด เกจวัด
ระดับน  ามันเชื อเพลิงแบบใช้แม่เหล็กไฟฟ้าและเข็มชี  ชี ในต าเเหน่งเดิมเมื่อปิดสวิทช์จุดระเบิดนี  
ขดลวดจะถูกพันรอบๆ เกจวัดในทิศทางท ามุมกัน 90 องศา ทั ง 4 ด้าน และมีโรเตอร์หรือเข็มวัด (เป็น
แม่เหล็ก) อยู่ตรงกลางของเกจวัด ดังรูปที่ 7.59 และรูปที ่7.60 
    กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขดลวดมากหรือน้อยนั นขึ นอยู่ถับความต้านทานที่
ตัวเซนเซอร์ในถังน  ามันเชื อเพลิง ความเข้มของสนามแม่เหล็กของขดลวดจะเปลี่ยนแปลงไปตามเส้น
แรงแม่เหล็กของขดลวดนั นๆ เป็นผลให้เข็มวัดที่หน้าปัดชี ไปในต าแหน่งที่แสดงปริมาณน  ามันเชื อเพลิง
เหลืออยู่ในถังน  ามันเชื อเพลิง 
 

เกจ 

ขดลวดความร้อน 

เส้นลวดความต้านทาน 

ขาเลื่อนต่อลงกราวด ์
ลูกลอย 

น  ามันเชื อเพลิง 
แขนโลหะไบเมนเทิล 

ไปเกจวัดอื่นๆ 

ไปสวิทช์จุดระเบดิ 

ชุดควบคุมแรงดัน 
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รูปที่ 7.59 ภาพตัดแสดงต าแหน่งของขดลวดและเข็มวัด 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.60 การพันขดลวดฟิลด์คอยล์ในต าแหน่งตัดขวางกัน 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
    การท างาน ในชุดเกจวัดของน  ามันเชื อเพลิงจะมีขดลวด L1, L2, L3, L4 เข็ม
วัดลูกลอยหรือเซนเซอร์ ซึ่งติดตั งอยู่ส่วนบนของถังน  ามันเชื อเพลิง เป็นชุดความต้านทานที่
เปลี่ยนแปลงค่าได้ตามระดับของน  ามันเชื อเพลิงภายในถัง เมื่อเปิดสวิทช์จุดระเบิดไปในต าแหน่ง IG 
ลูกลอยในถังน  ามันเชื อเพลิงจะขึ นลงตามระดับน  ามันเชื อเพลิงภายในถัง ท าให้ค่าความต้านทานในชุด
เซนเซอร์เปลี่ยนค่าไป กระแสไฟฟ้าจาก I1 และ I2 ที่ไหลในขดลวด L1, L2, L3, L4 จะเปลี่ยนแปลงด้วย 
ความเข้มของสนามแม่เหล็กของขดลวดจะเปลี่ยนไป เส้นแรงแม่เหล็กรวมของขดลวดจะเปลี่ยนแปลง 
ท าให้แม่เหล็กหมุนไปตามความเข้มของขดลวดนั นๆ เป็นผลให้เข็มที่หน้าปัดชี ไปในต าแหน่งที่แสดง
ปริมาณน  ามันเชื อเพลิงที่อยู่ในถัง 

ขดลวด 

โรเตอร์แม่เหล็ก 

น  ามันซิลโิคน 

ทิศทางของขดลวดที่ 1 

ทิศทางของขดลวดที่ 2 

ทิศทางของขดลวดที่ 4 

ทิศทางของขดลวดที่ 3 

เข็มชี  
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    เมื่อปิดสวิทช์จุดระเบิดไปในต าแหน่ง OFF เข็มที่หน้าปัดจะค้างอยู่ใน
ต าแหน่งเดิมไม่ตกลงในต าแหน่ง E ที่เป็นเช่นนี เพราะเกิดจากความสมดุลของแม่เหล็กและความหนืด
ของน  ามันซิลิโคนที่อยู่ในเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง ดังรูปที่ 7.61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.61 วงจรไฟฟ้าของเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงแบบขดลวดฟิวล์คอยล์ 

(ท่ีมา : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2556) 
 
 7.7.7 เกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น 
  7.7.7.1 คุณลักษณะของเกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น  
   เกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น (Coolant temperature gauge) เป็นเกจที่ใช้ส าหรับ
วัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็นของเครื่องยนต์ เพ่ือให้ทราบถึงอุณหภูมิของเครื่องยนต์ ขณะท างานและเมื่อ
อุณหภูมิของเครื่องยนต์เกิดสูงขึ นเกินไปจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที เครื่องยนต์จะได้ไม่เสียหาย ลักษณะ
ของเกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็นจะแสดงไว้ดังรูปที่ 7.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7.62 ลักษณะของเกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง 

สวิทช์ 

เซนเซอร ์

เข็มชี  

แบตเตอรี ่

สวิทช์จุดระเบิด หน่วยควบคุม 

ขดลวดความต้านทานต่ า 
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  7.7.7.2 การท างานของเกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น 
   เมื่อเปิดสวิทช์จุดระเบิด กระแสไฟฟ้าจะไหลเข้าขดลวดความร้อนที่เกจวัดอุณหภูมิ
น  าหล่อเย็นไปยังตัวเซนเซอร์ลงกราวด์ แต่ช่วงนี อุณหภูมิของเครื่องยนต์ยังต่ าอยู่ ตัวเซนเซอร์จึงมีค่า
ความต้านทานสูง กระแสไฟฟ้าจึงไหลในวงจรได้น้อยท าให้ขดลวดความร้อนที่อยู่ในเกจวัดอุณหภูมิน  า
หล่อเย็นไม่เกิดความร้อน โลหะไบเมเทิลจึงไม่งอตัว เข็มวัดอุณหภูมิจึงชี ในต าแหน่ง C ดังรูปที่ 7.63 
(ก) และเมื่อเครื่องยนต์ท างานและมีอุณหภูมิสูงขึ น ท าให้ตัวเซนเซอร์มีค่าความต้านทานลดลง 
กระแสไฟฟ้าจึงไหลจากสวิตช์จุดระเปิดผ่านเกจวัดอุณหภูมิลงกราวด์ที่ตัวเซนเซอร์ได้มากขึ น ขด
ลวดความร้อนจึงมีความร้อนเพ่ิมขึ นจนท าให้โลหะไบเมเทิลงอตัว เข็มวัดอุณหภูมิจึงงอตัวด้วยเช่นกัน 
และแสดงในต าแหน่งที่ร้อนของเกจวัดอุณหภูมิ (ต าแหน่ง H) ตามค่าความร้อนที่ได้รับดังรูปที่ 7.63 
(ข) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.63 วงจรไฟเกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น (ก) ขณะอุณหภูมิต่ า (ข) ขณะอุณหภูมิสูง 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 
7.8 ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์  
 7.8.1 คุณลักษณะของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์  
  ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (Air conditioning system) เป็นอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกภายในรถยนต์ที่ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเกิดความสบายใจสูงสุด ตลอด
ระยะเวลาของการเดินทางในทุกสภาพอากาศ ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์จะช่วยให้ความเย็น 
ก าจัดความชื นและฝุ่นละอองภายในรถยนต์ ลักษณะการติดตั งและการควบคุมระบบปรับอากาศ
ภายในรถยนต์จะแสดงไว้ในรูปที่ 7.64 
 
 
 
 
 
 

เกจวัดอุณหภูมิขณะอณุหภูมติ่ า เกจวัดอุณหภูมิขณะอณุหภูมสิูง 

เกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น เกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น 

ขั ว IG ขั ว IG 

(ก) (ข) 

เซนเซอร์วดัอุณหภูม ิ

ความต้านทานต่ าเมื่อร้อน 
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รูปที่ 7.64 ลักษณะของการควบคุมระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 7.8.2 สวิทช์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 
  สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ ดังแสดงในรูปที่ 7.65 มีดังต่อไปนี  
   1) สวิทช์ระบบปรับอากาศ (A/C) เป็นสวิตช์ที่ใช้ในการเปิดหรือปิดระบบปรับ
อากาศภายในรถยนต์ ซึ่งไฟเตือนบนสวิตช์จะติดขึ นเมื่อมีการเปิดสวิตช์ระบบปรับอากาศ 
   2) สวิทช์ละลายฝ้ากระจกหลังและหน้า เป็นสวิตช์ที่ใช้ส าหรับเปิดหรือปิดการ
ท างานของแผงละลายฝ้ากระจกหลังและกระจกหน้า ซึ่งรถยนต์ส่วนมากมีแผงละลายฝ้าที่กระจกหลัง
และระบบความร้อนที่กระจกหน้าด้วยแผงละลายฝ้า จะใช้แผงละลายฝ้าในกรณีที่มีอากาศชื นและเกิด
ฝ้าบนกระจกหลัง เมื่อฝ้าหายไปหมดแล้วควรปิดสวิตซ์ทันที 

3) แขนควบคุมอากาศหมุนเวียน ใช้ส าหรับควบคุมอากาศที่เข้ามาในห้องโดยสาร 
เมื่อเลื่อนแขนควบคุมไปที่ต าแหน่ง        อากาศจะหมุนเวียนอยู่ภายในรถ และถ้าเลื่อนแขนควบคุม
ไปที่         เปิดให้อากาศจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสาร  
   4) สวิทช์ควบคุมพัดลม ใช้ส าหรับควบคุมความแรงของพัดลมในระบบปรับอากาศ
รถยนต์ หน้าปุ่มสวิทช์จะมีสัญลักษณ์        
   5) สวิทช์ควบคุมอุณหภูมิ ใช้ส าหรับควบคุมอุณหภูมิของระบบปรับอากาศภายใน
รถยนต์ 

สวิทช์ควบคุมอุณหภูม ิ สวิทช์ควบคุมพัดลม สวิทช์ควบคุมทิศทางลม 

ช่องปรับอากาศ ช่องปรับอากาศ 
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   6) สวิทช์ควบคุมทิศทางลมใช้ส าหรับเลือกทิศทางลมที่พัดออกจากช่องทางลม 
บริเวณหน้าปัดด้านข้างจะมีลมออกมาไม่ว่าจะควบคุมทิศทางลมไปต าแหน่งใดก็ตาม สัญลักษณ์มีดังนี  
   ลมจะออกจากช่องทางลมตรงกลางและจากข้างแผงหน้าปัด 

   ลมจะถูกแบ่งออกจากช่องทางลมบนแผงหน้าปัดและช่องทางลมด้านล่าง 
   ลมจะออกจากช่องทางลมด้านล่าง 
   ลมจะออกจากช่องละลายฝ้าที่ฐานกระจกบังลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.65 สวิทช์ควบคุมระบบปรับอากาศภายในรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
7.9 ระบบท่ีจุดบุหรี่ในรถยนต์ 
 7.9.1 คุณลักษณะของระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ 
  ระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ (The car cigarette lighter system) เป็นอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกที่ติดตั งภายในรถยนต์ในต าแหน่งต่างๆ กันไปแล้วแต่รถยนต์แต่ละรุ่น ดังรูปที่ 7.66 เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ในอดีตจะเป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ส าหรับเป็นที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ แต่ในปัจจุบันจะใช้เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการใช้งานหลาย
ประเภท เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ออกแบบระบบจ่ายไฟเพ่ิมเติม จึงใช้ช่องที่จุดบุหรี่ในการจ่าย
กระแสไฟให้กับอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ต้องการใช้อ านวยความสะดวกภายในรถยนต์ อาทิเช่น 
เป็นช่องที่เสียบชาร์จไฟให้กับโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ไฟฉายส่องสว่าง และกล่อง
ถ่ายภาพ เป็นต้น และยังสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องเติมลมประจ ารถยนต์ หรือเครื่องดูด
ฝุ่นขนาดเล็ก ได้อีกด้วย 

สวิทช์ควบคุมอุณหภูม ิสวิทช์ควบคุมพัดลม สวิทช์ควบคุมทิศทางลม 

สวิทช์ระบบปรับอากาศ (A/C) แขนควบคุมอากาศหมนุเวียน สวิทช์ละลายฝ้ากระจกหลังและหน้า 
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รูปที่ 7.66 ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 7.9.2 การท างานของที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ 
  ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ จะท างานได้เมื่อสวิทช์กุญแจอยู่ในต าแหน่ง ON หรือ ACC กดที่จุด
บุหรี่ค้างไว้ เมื่อร้อนจะถอยกลับเอง วงจรไฟที่จุดบุหรี่ในรถยนต์จะแสดงไว้ดังรูปที่ 7.67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.67 วงจรไฟที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ 

(ที่มา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และวีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องยนต ์

แบตเตอรี ่

สวิทช์จุดระเบิด 

กล่องฟิวส์ในรถยนต ์

จากฟิวส์ 7.5 A 

ที่จุดบุหรี ่
แสงสว่าง 

ที่เขี่ยบุหรี่ 
 1.4 W 
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7.10 ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ 
 7.10.1 คุณลักษณะของระบบเครื่องเสียงรถยนต์  
  เครื่องเสียงรถยนต์ (Car audio) หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิด
เสียงที่ใช้ในรถยนต์เพ่ือความบันเทิง หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการขยายเสียง ถ่ายทอดเสียง หรือ
กระจายเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในขณะขับขี่รถยนต์ โดยการฟังเพลง หรือ
ข่าวสารต่างๆ จากเครื่องเสียงรถยนต์ ลักษณะส่วนประกอบของเครื่องเสียงที่ติดตั งในรถยนต์จะแสดง
ไว้ในรูปที่ 7.68 
 

 
 

รูปที่ 7.68 ลักษณะของเครื่องเสียงที่ติดตั งในรถยนต์ 
(ที่มา : www.car.boxzaracing.com/) 

 
 7.10.2 ระบบเสียงในรถยนต์ 
  ระบบเสียงในรถยนต์ที่แยกตามองค์ประกอบของการวางระบบ มี 3 ระบบหลัก ดังนี  
   1) ระบบเสียงที่ใช้ไฮเพาเวอร์ (Hi power) อย่างเดียว หรือระบบที่ใช้ก าลังขับจาก
ภายในตัวเครื่องเล่น 
   2) ระบบเสียงที่ใช้ไฮเพาเวอร์ (Hi power) ผสมผสานการท างานกับเพาเวอร์แอมป์
ภายนอก หรือระบบท่ีใช้ก าลังขับในตัวเครื่อง ท างานร่วมกับเพาเวอร์แอมป์ที่ติดตั งภายนอก 
   3) ระบบเสียงที่ใช้ก าลังวัตต์จากเพาเวอร์แอมป์ภายนอกเพียงอย่างเดียว (ไม่ใช่
ก าลังขยายจากเครื่องเล่นในการวางระบบ) 
 7.10.3 ระบบเสียงที่ใช้ไฮเพาเวอร์อย่างเดียว 
  ระบบเสียงที่ใช้ไฮเพาเวอร์อย่างเดียว คือ ระบบเสียงที่ใช้ภาคขยายในตัวเครื่องเล่น ท า
หน้าที่ในการขับดันชุดล าโพงแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการใช้เพาเวอร์แอมป์ภายนอก ประกอบด้วย 
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   1) ระบบเสียงไฮเพาเวอร์หน้า-หลัง เป็นระบบที่ใช้ภาคขยายในตัว 4 แชนแนล 
(ช่อง) ใช้ 2 แชนแนลแรก ขับชุดล าโพงหน้า และใช้อีก 2 แชนแนล ขับชุดล าโพงหลัง โดยเสียงที่ไป
ปรากฏกับชุดล าโพงหน้าและหลัง จะเป็นคลื่นเสียงแบบฟูลเรนจ์ (ตั งแต่ต่ าถึงสูง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.69 ระบบเสียงไฮเพาเวอร์หน้า-หลัง 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.car.boxzaracing.com/) 
 
   2) ระบบเสียงไฮเพาเวอร์ ฟร้อนท์สเตจ เป็นระบบที่ใช้ภาคขยายในตัว 4 แชนแนล 
พร้อมกับครอสโอเวอร์ตัดสูง/ต่ าในตัวเครื่องเล่น ท าหน้าที่แยก 2 แชนแนลแรก รับความถี่ย่านสูงขับ
ชุดล าโพงแยกชิ นหน้า และแยก 2 แชนแนลหลัง รับความถี่ย่านต่ าขับซับวูฟเฟอร์ที่ไม่กินวัตต์มาก 
หรือซับวูฟเฟอร์ประเภท Bass Box 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.70 ระบบเสียงไฮเพาเวอร์ ฟร้อนท์สเตจ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.car.boxzaracing.com/) 

ชุดล าโพงหน้า 

ชุดล าโพงหลัง 

จอควบคุม 

จอควบคุม 

ชุดล าโพงหน้า 

ซับวูฟเฟอร์ 
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 7.10.4 ระบบเสียงผสมระหว่างไฮเพาเวอร์กับแอมป์ภายนอก 
  ระบบเสียงผสมระหว่างไฮเพาเวอร์กับแอมป์ภายนอก หมายถึง ระบบที่ใช้ภาคขยายใน
ตัวเครื่องเล่น ท างานร่วมกับเพาเวอร์แอมป์ภายนอกตั งแต่ 2 แชนแนลขึ นไป สามารถใช้งานให้
เหมาะสมกับความต้องการทางเสียง และประหยัดงบประมาณในส่วนที่มีความส าคัญรองลงมา 
ประกอบด้วย 
   1) ระบบเสียงไฮเพาเวอร์ พ่วงซับวูฟเฟอร์ เป็นระบบที่ใช้ภาคขยายในตัว 4 
แชนแนล โดยใช้ 2 แชนแนลแรก ขับชุดล าโพงหน้า และใช้อีก 2 แชนแนล ขับชุดล าโพงหลัง โดย
เสียงที่ไปปรากฏที่ชุดล าโพงหน้าและหลัง จะเป็นคลื่นเสียงแบบฟูลเรนจ์ (ตั งแต่ต่ าถึงสูง) หรือย่าน
ความถี่สูง (ถ้าในเครื่องเล่น มีครอสโอเวอร์ในตัว) และปล่อยสัญญาณเอาท์พุทจากเครื่องเล่น เข้าไปยัง
เพาเวอร์แอมป์ที่ควรมีครอสโอเวอร์ตัดเฉพาะย่านความถี่ต่ าในตัว เพ่ือใช้ขับซับวูฟเฟอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.71 ระบบเสียงไฮเพาเวอร์ พ่วงซับวูฟเฟอร์ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.car.boxzaracing.com/) 
 
   2) ระบบเสียงไบแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ ไฮเพาเวอร์ เรียร์ฟิลด์ เป็นระบบที่ใช้
สัญญาณเอาท์พุทชุดหน้าของเครื่องเล่น ป้อนเข้าเพาเวอร์แอมป์ 2 หรือ 4 แชนแนล ที่มีครอสโอเวอร์
แยกย่านความถ่ีสูงและย่านความถ่ีต่ าภายใน โดยใช้ 2 แชนแนลแรก ขับชุดล าโพงหน้าแยกชิ น และใช้
อีก 2 แชนแนลบริดจ์ ขับซับวูฟเฟอร์ (หรือแยกแชนแนลขับกรณีใช้ซับวูฟเฟอร์วอยซ์คอยล์คู่) ส าหรับ
ล าโพงคู่หลังใช้ขับด้วยชุดภาคขยายไฮเพาเวอร์ในตัวเครื่องเล่น 
   3) ระบบเสียงไตรแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ ไฮเพาเวอร์ เรียร์ฟิลด์  เป็นระบบที่ใช้
สัญญาณเอาท์พุทชุดหน้าของเครื่องเล่น ป้อนเข้าเพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล 1 เครื่อง และ 2 
แชนแนลอีก 1 เครื่อง ที่มีครอสโอเวอร์แยกย่านความถี่สูงและย่านความถี่ต่ าภายใน ที่แอมป์ 4 
แชนแนลจะใช้ 2 แชนแนลแรก ขับชุดล าโพงหน้าแยกชิ น และใช้อีก 2 แชนแนล ขับมิดวูฟเฟอร์ 
สัญญาณอีกชุดจากเครื่องเล่นป้อนเข้าเพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล เพ่ือบริดจ์ขับซับวูฟเฟอร์ (หรือแยก
แชนแนลขับกรณีใช้ซับวูฟเฟอร์วอยซ์คอยล์คู่) ส าหรับล าโพงคู่หลังใช้ขับด้วยชุดภาคขยายไฮเพาเวอร์
ในตัวเครื่องเล่น 

ชุดล าโพงหน้า 

ชุดล าโพงหลัง 

จอควบคุม 

เพาเวอร์แอมป ์

ซับวูฟเฟอร์ 
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รูปที่ 7.72 ระบบเสียงไบแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ ไฮเพาเวอร์ เรียร์ฟิลด์ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.car.boxzaracing.com/) 
 
 7.10.5 ระบบเสียงที่ใช้เพาเวอร์แอมป์ภายนอกอย่างเดียว 
  ระบบเสียงที่ใช้เพาเวอร์แอมป์ภายนอกอย่างเดียว หมายถึงระบบเสียงที่ใช้เพาเวอร์แอมป์
ภายนอก รับหน้าที่ในการขับชุดล าโพงต่างๆ รวมถึงซับวูฟเฟอร์ ซึ่งในเครื่องเล่นบางรุ่น อาจจะมี
สวิทช์ตัดการป้อนไฟเข้าภาคขยายไฮเพาเวอร์ในตัวได้ด้วย จึงมีสภาพเป็นเหมือนเฮดยูนิทใบ้ หรือ
เสมือนแบบไม่มีไฮเพาเวอร์นั่นเอง ประกอบด้วย 
   1) ระบบเสียงซิงเกิ ลแอมป์ หน้า-หลัง เป็นระบบที่ใช้เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล 
รับสัญญาณเอาท์พุทชุดหน้า-หลังจากเครื่องเล่น เพื่อขับชุดล าโพงหน้าแยกชิ น 2 แชนแนล และขับชุด
ล าโพงหลัง 2 แชนแนล โดยสัญญาณที่ปรากฏกับล าโพงหน้า-หลังจะเป็นฟูลเรนจ์หรือเฉพาะย่าน
ความถี่สูงถ้าในแอมป์มีครอสโอเวอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.73 ระบบเสียงซิงเกิ ลแอมป์ หน้า-หลัง 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.car.boxzaracing.com/) 

ชุดล าโพงหน้า 

ชุดล าโพงหลัง 

จอควบคุม 

เพาเวอร์แอมป ์1 - 2 

ซับวูฟเฟอร์ 

จอควบคุม 

ชุดล าโพงหน้า 

ชุดล าโพงหลัง 

เพาเวอร์แอมป์ 1 

เพาเวอร์แอมป์ 2 
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   2) ระบบเสียงไบแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ เป็นระบบที่ใช้สัญญาณเอาท์พุทชุดหน้าของ
เครื่องเล่น ป้อนเข้าเพาเวอร์แอมป์ 2 หรือ 4 แชนแนล ที่มีครอสโอเวอร์แยกย่านความถี่สูงและย่าน
ความถี่ต่ าภายใน โดยใช้ 2 แชนแนลแรก ขับชุดล าโพงหน้าแยกชิ น และใช้อีก 2 แชนแนลบริดจ์ ขับ
ซับวูฟเฟอร์ (หรือแยกแชนแนลขับกรณีใช้ซับวูฟเฟอร์วอยซ์คอยล์คู่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.74 ระบบเสียงไบแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.car.boxzaracing.com/) 
 
   3) ระบบเสียงไตรแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ เป็นระบบที่ใช้สัญญาณเอาท์พุทชุดหน้าของ
เครื่องเล่น ป้อนเข้าเพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล 1 เครื่อง และ 2 แชนแนลอีก 1 เครื่อง ที่มีครอสโอ
เวอร์แยกย่านความถี่สูง และย่านความถ่ีต่ าภายใน ที่แอมป์ 4 แชนแนล จะใช้ 2 แชนแนลแรก ขับชุด
ทวีตเตอร์/มิดเรนจ์ และใช้อีก 2 แชนแนล ขับมิดวูฟเฟอร์ สัญญาณอีกชุดจากเครื่องเล่น ป้อนเข้า
เพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล เพ่ือบริดจ์ขับซับวูฟเฟอร์ (หรือแยกแชนแนลขับกรณีใช้ซับวูฟเฟอร์วอยซ์
คอยล์คู่) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.75 ระบบเสียงไตรแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.car.boxzaracing.com/) 

ซับวูฟเฟอร์ 

ชุดล าโพงหน้า 

เพาเวอร์แอมป์ 2 

เพาเวอร์แอมป์ 1 

จอควบคุม 

จอควบคุม 

ชุดล าโพงหน้า 

ชุดล าโพงหลัง 

เพาเวอร์แอมป์ 1 

เพาเวอร์แอมป์ 2 

เพาเวอร์แอมป์ 3 

ซับวูฟเฟอร์ 
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   4) ระบบเสียงควอดแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ เป็นระบบที่ใช้สัญญาณเอาท์พุทของ
เครื่องเล่น ป้อนเข้าครอสโอเวอร์ (อีเล็คโทรนิค) เพ่ือแยกส่วนเสียงออกเป็นย่านสูง/ย่านกลาง/ย่าน
กลางต่ า/ย่านซับวูฟเฟอร์ โดยใช้เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล 1 เครื่อง และ 2 แชนแนลอีก 2 เครื่อง ที่
มีครอสโอเวอร์แยกย่านความถี่สูงและย่านความถ่ีต่ าภายในหรือไม่ก็ได้ โดยที่แอมป์ 4 แชนแนล จะใช้ 
2 แชนแนลแรก รับสัญญาณย่านสูงขับชุดทวีตเตอร์ และใช้อีก 2 แชนแนล รับสัญญาณย่านกลางขับ
มิดเรนจ์ และใช้แอมป์ 2 แชนแนล รับสัญญาณกลางต่ าขับมิดวูฟเฟอร์ สัญญาณย่านซับวูฟเฟอร์จะ
ป้อนเข้าเพาเวอร์แอมป์ 2 แชนแนล เพ่ือบริดจ์ขับซับวูฟเฟอร์ (หรือแยกแชนแนลขับกรณีใช้ซับวูฟ
เฟอร์วอยซ์คอยล์คู่) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.76 ระบบเสียงควอดแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.car.boxzaracing.com/) 
 
   5) ระบบเสียงเพนต้าแอมป์ ฟร้อนท์สเตจ เป็นระบบที่ใช้สัญญาณเอาท์พุทของ
เครื่องเล่น ป้อนเข้าครอสโอเวอร์ (อีเล็คโทรนิค) เพ่ือแยกส่วนเสียงออกเป็นย่านสูง/ย่านกลาง/ย่าน
กลางต่ า/ย่านเบสสูง/ย่านซับวูฟเฟอร์ โดยใช้เพาเวอร์แอมป์ 4 แชนแนล 1 เครื่อง และ 2 แชนแนลอีก 
3 เครื่อง ที่มีครอสโอเวอร์แยกย่านความถี่สูงและย่านความถี่ต่ าภายในหรือไม่ก็ได้ โดยที่แอมป์ 4 
แชนแนล จะใช้ 2 แชนแนลแรก รับสัญญาณย่านสูงขับชุดทวีตเตอร์ และใช้อีก 2 แชนแนล รับ
สัญญาณย่านกลางขับมิดเรนจ์ และใช้แอมป์ 2 แชนแนล รับสัญญาณกลางต่ าขับมิดวูฟเฟอร์ และใช้
แอมป์ 2 แชนแนลรับสัญญาณเบสสูงขับโลว์วูฟเฟอร์ สัญญาณย่านซับวูฟเฟอร์จะป้อนเข้าเพาเวอร์
แอมป์ 2 แชนแนล เพ่ือบริดจ์ขับซับวูฟเฟอร์ (หรือแยกแชนแนลขับกรณีใช้ซับวูฟเฟอร์วอยซ์คอยล์คู่) 
           ทั งนี ระบบมาตรฐานที่กล่าวถึงเหล่านี  จะถูกใช้เป็นแนวทางเบื องต้นในการประยุกต์เพ่ือ
วางระบบ หรือออกแบบระบบเสียง และอาจมีความแตกต่างกันได้ หากผู้วางระบบมีความเชี่ยวชาญ
ในการปรับตั งเสียง หรือปรุงเสียงแต่ละส่วนให้เกิดความสมดุลกันทางด้านน  าเสียงนั่นเอง 
 

จอควบคุม 

ล าโพงชุดที่ 1 

ล าโพงชุดที่ 2 

ล าโพงชุดที่ 3 

ซับวูฟเฟอร์ 

เพาเวอร์แอมป์ 1 

เพาเวอร์แอมป์ 2 

เพาเวอร์แอมป์ 4 

เพาเวอร์แอมป์ 3 
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7.11 บทสรุป 
 ระบบอ านวยความสะดวก (Convenience system) เป็นระบบที่เพ่ิมความสะดวกสบายในการ
ใช้รถยนต์ให้กับผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร เป็นระบบที่ช่วยเสริมบรรยากาศในการขับขี่และท าให้เกิดความ
ปลอดภัยในสภาวะต่างๆ 
 อุปกรณ์ หรือระบบที่ส าคัญและมีความจ าเป็นในระบบอ านวยความสะดวกในรถยน ต์ 
ประกอบด้วย แตร (Horns) ระบบปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก (Windshield wiper and washer 
system)  ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า (Mirror electrical system) ระบบกระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้า (Power windows system) ระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เซ็นทรัลล็อค) 
(Central lock system) ระบบแผงหน้าปัดและเกจ (Instrument panel and gauges system) 
ระบบเครื่องปรับอากาศ (Air conditioning system) ระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ (The car cigarette 
lighter system) และระบบเครื่องเสียงรถยนต์ (Audio system) 
 แตรรถยนต์ (Horns) เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์โดยท าให้เกิดเสียงดัง
เพ่ือใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ที่ขับขี่รถยนต์คันอ่ืนๆ และผู้ที่สัญจรไปมาในท้องถนน ในอดีตจะใช้แตรลม
เป็นสัญญาณเตือน แต่อุปกรณ์ที่ใช้กับแตรลมมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการใช้งาน ปัจจุบันจึงใช้
แตรไฟฟ้าแทน ซึ่งแตรไฟฟ้าจะท างานโดยอาศัยการสั่นของแผ่นสปริงเสียง หรือแผ่นไดอะแฟรม 
(Diaphragm) ที่ท าจากแผ่นเหล็กสปริง จะอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้าดูดให้แผ่นสปริงเสียงเกิดการ
เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและจะท าให้เกิดเสียงดังขึ นได้ดัง การติดตั งแตรรถยนต์ให้หันปากแตรไปทาง
หน้ารถและไม่มีสิ่งกีดขวางคลื่นเสียง ความดังในระยะทางห่างจากแตร 7 เมตร ไม่ควรดังเกิน 104 เด
ซิเบล 
 แตรรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แตรเสียงสูง (High frequency horn หรือ 
Simple electric horn) และแตรเสียงต่ า (Windtone horn) 
 ระบบปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจก (Windshield wiper and washer system) เป็นระบบที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นส าหรับให้ความปลอดภัยกับการขับขี่รถยนต์ เพราะในช่วงฤดูฝน ถ้าไม่มีระบบ
ปัดน  าฝนจะท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ นได้ง่าย ระบบปัดน  าฝนจะใช้งานร่วมกับน  าฉีดล้างกระจกเสมอ เพ่ือ
ท าความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากกระจกบังลม ประจุบันได้มีการพัฒนาระบบปัดน  าฝนและน  าฉีด
ล้างกระจกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ น โดยการน าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการใช้งาน อาทิ
เช่น การปัดน  าฝนแบบท างานหยุดเป็นระยะๆ หรือหน่วงความเร็ว ซึ่งจะท างานควบคู่กับฉีดน  าล้าง
กระจก อย่างอัตโนมัติภายหลังจากเริ่มฉีดน  าล้างกระจก ใบปัดน  าฝนจะติดตั งอยู่แบบซ่อนตัว เพ่ือ
สมรรถนะทางอากาศพลศาสตร์ โดยส่วนที่ยื่นออกจากซ่อนอยู่ใต้ผิวของตัวถัง ซึ่งจะท าให้กระแสลมไม่
มีผลต่อก้านของใบปัดน  าฝน ดังนั นจึงช่วยให้ใบปัดน  าฝนไม่ลอยตัวขณะขับด้วยความเร็วสูง 
นอกจากนั น ใบปัดน  าฝนชนิดซ่อนตัว ยังช่วยขยายการเห็นของผู้ขับขี่ ขณะปัดน  าฝนอยู่ในต าแหน่ง
หยุดท างาน เป็นการเพ่ิมทัศนวิสัยทางการขับขี่รถยนต์ 
 มอเตอร์ปัดน  าฝน (Wiper motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช้แม่เหล็กถาวรเป็นขั วแม่เหล็กท างานได้
โดยได้รับกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไหลผ่านแปรงถ่าน ท าให้เกิดการผลักดันให้มอเตอร์หมุนท างาน 
 ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า (Mirror electrical system) เป็นอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้ขับข่ีรถยนต์ในปัจจุบัน โดยที่ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถท าการปรับกระจกมองข้างทั งซ้าย
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และขวาตามที่ต้องการได้ภายในรถยนต์ โดยภายในจะมีสวิตช์ควบคุมปรับได้ทั งขวา (R) และซ้าย (L) 
สัญลักษณ์ท่ีสวิทช์ควบคุม คือ MIRROR 
 ระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า (Power windows system) คือระบบที่ท าหน้าที่เปิดและปิด
กระจกประตูรถยนต์ด้วยสวิทช์ไฟฟ้า โดยมอเตอร์กระจกไฟฟ้าจะหมุนเมื่อใช้กระจกไฟฟ้า การหมุน
ของมอเตอร์กระจกไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ขึ นลงโดยชุดควบคุมกระจก เพ่ือท าการเปิดหรือ
ปิดกระจก 
 ระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Central lock system) เป็นระบบที่ท างานได้
โดยสวิตช์ควบคุมการล็อคประตู ซึ่งติดตั งอยู่ด้านข้างของประตูรถยนต์และมีสวิตช์ควบคุมการท างาน
ทั งหมดท่ี เรียกว่า เซ็นทรัลล็อค (Central lock) 
 แผงหน้าปัดและเกจ (Instrument panel and gauge) จะติดตั งอยู่บริเวณด้านหน้ารถยนต์ใน
ห้องโดยสารที่ผู้ขับรถสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ที่ตัวแผงหน้าปัดจะมีมิเตอร์ เกจวัด และไฟเตือน
ต่างๆ ติดตั งอยู่เพื่อเป็นตัวรายงานผลการท างานของอุปกรณ์ที่ส าคัญๆ ในรถยนต์ให้ผู้ขับรถทราบการ
ท างานของรถยนต์อยู่ในสภาวะปกติหรือเกิดปัญหาข้อขัดข้องในส่วนใดเกิดขึ น จะได้แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ นได้อย่างทันท่วงที 
 แผงหน้าปัดรถยนต์จะมีตัวรายงานผลที่ส าคัญที่ติดตั งอยู่บนแผงหน้าปัด ได้แก่ มิเตอร์วัด
ความเร็วรถยนต์ (Speedometer) มิเตอร์วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Tachometer) เกจวัดระดับ
น  ามันเชื อเพลิง (Fuel gauge) เกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น (Coolant temperature gauge) ไฟเตือน
แรงดันน  ามันหล่อลื่น (Oil pressure warning light) ไฟเตือนไฟเลี ยว (Turn signal indicator) ไฟ
เตือนเบรกมือ (Brake warning light) ไฟเตือนไฟชาร์จ (Charge warning) ไฟเตือนไฟสูง (High-
beam indicator light) และไฟเตือนประตู (Open door indicator) เป็นต้น 
 มิเตอร์วัดความเร็ว หรือเกจวัดความเร็ว หรือมาตรวัดความเร็วรถยนต์ (Speedometer) เป็น
อุปกรณ์ท่ีแสดงความเร็วของรถยนต์ให้ผู้ขับขี่รับทราบ หน่วยที่แสดงเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง (Km/h) 
ภายในเกจวัดประกอบด้วยกลไกแสดงถึงความเร็วของรถยนต์ และตัวเลขรวมระยะทาง (Odometer) 
เป็นตัวแสดงให้ทราบถึงระยะทางทั งหมดที่ใช้งานมาและยังมีตัวเลขบันทึกเดินทาง (Trip meter) ซึ่ง
สามารถปรับตั ง (Reset) ศูนย์ (0) ได้โดยกดปุ่มลบตัวเลข 
 มิเตอร์หรือเกจวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Tachometer) จะติดตั งอยู่บนแผงหน้าปัดเหมือน
เกจวัดความเร็วรถยนต์ แสดงความเร็วรอบของเครื่องยนต์เป็นจ านวนรอบต่อนาที (rpm) เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เครื่องยนต์เสียหาย อย่าขับขี่รถโดยใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงจนเข็มของมาตรวัดความเร็ว
รอบอยู่ในสีแดง 
 เกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิง (Fuel gauge) เป็นเครื่องมือวัดปริมาณน  ามันเชื อเพลิงที่เหลืออยู่ใน
ถังน  ามันเชื อเพลิงของรถยนต์ ติดตั งอยู่บนแผงหน้าปัด โครงสร้างภายใน ประกอบด้วย ตัวเซนเซอร์
และเกจวัดน  ามันเชื อเพลิง เช่นเดียวกับเกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น ตัวเซนเซอร์เป็นหน่วยที่ตรวจจับ
ระดับปริมาณน  ามันเชื อเพลิงในถังน  ามันเชื อเพลิง ประกอบด้วยลูกลอยที่ต่อกับชุดความต้านทานที่
เปลี่ยนแปลงค่าได้ตามระดับเลื่อนขึ น–ลงของลูกลอย ตัวเซนเซอร์จะติดตั งอยู่บริเวณส่วนบนของถังน  า
มันเชื อเพลิง ลูกลอยจะเปลี่ยนแปลงระดับตามปริมาณของน  ามันเชื อเพลิงภายในถัง 
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 เกจวัดอุณหภูมิน  าหล่อเย็น (Coolant temperature gauge) เป็นเกจที่ใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิน  า
หล่อเย็นของเครื่องยนต์ เพ่ือให้ทราบถึงอุณหภูมิของเครื่องยนต์ ขณะท างานและเมื่ออุณหภูมิของ
เครื่องยนต์เกิดสูงขึ นเกินไปจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที เครื่องยนต์จะได้ไม่เสียหาย 
 ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ (Air conditioning system) เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ภายในรถยนต์ที่ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเกิดความสบายใจสูงสุด ตลอดระยะเวลาของ
การเดินทางในทุกสภาพอากาศ ระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์จะช่วยให้ความเย็น ก าจัดความชื น
และฝุ่นละอองภายในรถยนต์ 
 ระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ (The car cigarette lighter system) เป็นอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกที่ติดตั งภายในรถยนต์ในต าแหน่งต่างๆ กันไปแล้วแต่รถยนต์แต่ละรุ่น เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็น
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ในอดีตจะเป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับเป็นที่จุดบุหรี่
ในรถยนต์ แต่ในปัจจุบันจะใช้เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการใช้งานหลายประเภท เนื่องจาก
บริษัทผู้ผลิตไม่ได้ออกแบบระบบจ่ายไฟเพ่ิมเติม จึงใช้ช่องที่จุดบุหรี่ในการจ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์
และเครื่องใช้ต่างๆ ที่ต้องการใช้อ านวยความสะดวกภายในรถยนต์ อาทิเช่น เป็นช่องที่เสียบชาร์จไฟ
ให้กับโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ไฟฉายส่องสว่าง และกล่องถ่ายภาพ เป็นต้น และยัง
สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องเติมลมประจ ารถยนต์ หรือเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก ได้อีกด้วย 
 เครื่องเสียงรถยนต์ (Car audio) หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงที่
ใช้ในรถยนต์เพ่ือความบันเทิง หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการขยายเสียง ถ่ายทอดเสียง หรือกระจาย
เสียง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในขณะขับขี่รถยนต์ โดยการฟังเพลง หรือข่าวสาร
ต่างๆ จากเครื่องเสียงรถยนต์ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
บทที่ 7 

 
1. จงบอกความส าคัญของระบบอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
2. จงบอกอุปกรณ์ท่ีส าคัญในระบบอ านวยความสะดวก 
3. จงเขียนวงจรแตรรถยนต์อย่างง่าย พร้อมอธิบายหลักการท างาน 
4. จงบอกหน้าที่ของมอเตอร์ปัดน  าฝน 
5. ต าแหน่งการท างานของก้านสวิทช์ปัดน  าฝนและฉีดล้างกระจกมีก่ีต าแหน่ง อะไรบ้าง 
6. จงบอกหน้าที่ของสวิทช์ลูกเบี ยวหรือแคมสวิทช์ 
7. จงบอกความส าคัญของระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า 
8. จงบอกส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ 
9. จงบอกหน้าที่ของสวิทช์หลักกระจกไฟฟ้า 
10. จงบอกหน้าที่ของสวิทช์สตาร์ทในระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้ารถยนต์ 
11. จงบอกความส าคัญของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
12. จงบอกส่วนประกอบของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
13.            คือสัญลักษณ์ไฟเตือนใดบนแผงหน้าปัดรถยนต์ 
 
14.          คือสัญลักษณ์ไฟเตือนใดบนแผงหน้าปัดรถยนต์ 
 
15. จงบอกส่วนประกอบที่ส าคัญของอุปกรณ์บนแผงหน้าปัดรถยนต์ มา 5 ชนิด 
16. จงอธิบายหลักการท างานเกจวัดความเร็วหรือมาตรวัดความเร็วรถยนต์ 
17. ลูกลอยถังน  ามันควบคุมการท างานเกจวัดระดับน  ามันเชื อเพลิงได้อย่างไร 
18. จงบอกความส าคัญของระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ 
19. จงบอกความส าคัญของระบบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ 
20. บอกความส าคัญของระบบเครื่องเสียงรถยนต์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 
ระบบควบคุมการฉีดเชือ้เพลิงอิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic fuel injection control system) 
 
หัวข้อเนื้อหา 
 ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
 8.1 คุณลักษณะของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 

8.2 ชนิดของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
8.2.1 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ D-jetronic 
8.2.2 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L-jetronic 

8.3 หลักการเบื้องต้นของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
8.4 ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  
8.5 ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 

8.5.1 หน้าที่ของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
8.5.2 ส่วนประกอบของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
8.5.3 การท้างานของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
8.5.4 ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง 
8.5.5 กรองน้้ามันเชื้อเพลิง 
8.5.6 ท่อจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
8.5.7 ตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง 
8.5.8 หัวฉีดประจ้าสูบ 
8.5.9 หัวฉีดสตาร์ทเย็น 

8.6 ระบบประจุอากาศ 
8.6.1 หน้าที่และส่วนประกอบของระบบประจุอากาศ  
8.6.2 การไหลของอากาศในระบบประจุอากาศ 
8.6.3 กรองอากาศ 
8.6.4 เรือนลิ้นเร่ง 
8.6.5 ลิ้นอากาศ 
8.6.6 ห้องประจุไอดีและท่อร่วมไอดี 

8.7 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
8.7.1 คุณลักษณะของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
8.7.2 ส่วนประกอบของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
8.7.3 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ 
8.7.4 มาตรวัดการไหลของอากาศ 
8.7.5 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
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8.7.6 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
8.7.7 ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
8.7.8 ตัวตรวจจับความดันท่อร่วมไอดี 
8.7.9 ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง 
8.7.10 ตัวตรวจจับออกซิเจน 

8.8 บทสรุป 
 แบบฝึกหัดท้ายบท 
 เอกสารอ้างอิง 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. บอกคุณลักษณะของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 2. บอกชนิดของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 3. อธิบายหลักการท้างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 4. อธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้  
 5. บอกส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 6. บอกหน้าที่ของระบบน้้ามันเชื้อเพลิงได้ 
 7. อธิบายการท้างานของระบบน้้ามันเชื้อเพลิงได้ 
 8. บอกหน้าที่ของส่วนประกอบในระบบน้้ามันเชื้อเพลิงได้ 
 9. บอกหน้าที่ของระบบประจุอากาศได้ 
 10. บอกหน้าที่ของส่วนประกอบในระบบประจุอากาศได้ 
 11. อธิบายการไหลของอากาศในระบบประจุอากาศได้ 
 12. บอกคุณลักษณะของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 13. บอกส่วนประกอบของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 14. บอกหน้าที่ของส่วนประกอบในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 15. อธิบายการท้างานของส่วนประกอบในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 16. ต่อวงจรไฟฟ้าของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 

17. มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
 18. ปฏิบัติงานเสร็จตรงตามเวลาที่ก้าหนด 
 19. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อการท้างานกลุ่ม 
 20. เห็นความส้าคัญของการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือและพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
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วิธีสอนและกิจกรรม 
1. น้าเข้าสู่บทเรียนโดยการยกกรณีตัวอย่างเก่ียวกับรถยนต์รุ่นเก่าๆ ที่ท้างานด้วยระบบธรรม 

และรถยนต์ในยุคปัจจุบันในใช้ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมสุ่มถามปัญหา
เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของรถยนต์ทั้งสองแบบจากประสบการณ์จริงของแต่ละบุคคล  

2. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น
ประกอบรูปภาพใน Power point และแสดงสื่อของจริง อาทิเช่น ตัวตรวจจับ หรือเซนเซอร์ต่างๆ 

3. ตรวจสอบค้าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค้าถามสงสัย 
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียน เพ่ือฝึกปฏิบัติการต่อวงจรไฟฟ้าของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์บนแผงสาธิต ตามใบงานที่มอบหมาย 
5. มอบหมายให้ผู้เรียนท้าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีทางด้านช่างให้กับนักศึกษา

ก่อนเลิกเรียน โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มตรวจเช็ค ท้าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และพ้ืนที่การท้างานทุกครั้งหลังเลิกปฏิบัติงาน 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารค้าสอนรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
2. แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
3. แตร และสื่อของจริงระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
4. สื่อ Power point   

 5. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข  
 6. ใบงานที่ 16 การเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ EFI 
 7. ใบงานที่ 17 ระบบจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
 8. ใบงานที่ 18 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
 9. ใบงานที่ 19 ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
 10. ใบงานที่ 20 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
 11. แบบฝึกหัดท้ายบท 

12. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. จากการเข้าเรียนตรงต่อเวลา และการแต่งกาย 
2. จากการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
3. จากการถาม-ตอบ 
4. จากการท้าใบงาน 
5. จากการท้าแบบฝึกหัดท้ายบท 
การประเมินผล 
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1. จากการท้ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท้าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์ 
3. ท้าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 8 
ระบบควบคุมการฉีดเชือ้เพลิงอิเล็กทรอนิกส ์ 

(Electronic fuel injection control system) 
 
  ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic fuel injection system) หรือที่
เรียกว่า ระบบ EFI เป็นระบบควบคุมการท้างานของเครื่องยนต์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนา
และใช้ในรถยนต์สมัยใหม่ ในบทเรียนนี้จะเน้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นหลัก เนื้อหาสาระที่
ส้าคัญ ประกอบด้วย คุณลักษณะของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดของระบบฉีด
น้้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบื้องต้นของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง  
ระบบประจุอากาศ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  และสรุปใจความส้าคัญของเนื้อหาทั้งหมด 
รายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้ 
 
8.1 คุณลักษณะของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์      
  ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic fuel injection system, EFI) ใน
รถยนต์ เป็นระบบควบคุมการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้แทนระบบการจ่ายน้้ามัน
เชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ โดยการน้าเอาหัวฉีดและการควบคุมการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (ในอัตราส่วนผสมของไอดีตามทฤษฎี) เข้าในช่องไอดีของเครื่องยนต์ ในรถยนต์ที่ใช้
คาร์บูเรเตอร์จะมีโครงสร้างการท้างานที่ง่ายต่อการวัดปริมาตรของอากาศที่จะดูดเข้าไปในกระบอก
สูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมเปิดของลิ้นเร่งภายในคาร์บูเรเตอร์และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ บางครั้ง
ปริมาตรส่วนผสมของไอดีอาจจะหนา หรือบางไม่เหมาะสมกับสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์ ท้าให้
อากาศเป็นพิษได้มาก และปัญหาที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ คือในสูบ
สุดท้ายจะได้รับส่วนผสมที่หนามากกว่าอากาศ ซึ่งเป็นผลท้าให้เกิดการไหลไปรวมตัวจับเป็นหยด
น้้ามัน ท้าให้เกิดส่วนผสมที่หนามากกว่าอากาศ ซึ่งเป็นผลท้าให้เกิดการไหลไปรวมตัวจับเป็นหยด
น้้ามัน ท้าให้ส่วนผสมหนา ส่วนสูบแรกจะมีส่วนผสมของไอดีที่บาง ดังแสดงในรูปที่ 8.1 ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการควบคุมปริมาณของแก๊สไอเสีย ประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง และจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แต่ละสูบ
ของเครื่องยนต์มีปริมาณที่เท่ากัน ตลอดทั้งการปรับสมรรถนะให้สอดคล้องกับการขับขี่ในสภาพต่างๆ 
กัน จึงใช้ระบบหัวฉีดและการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในรถยนต์ ทั้งนี้การน้าระบบควบคุม
การฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเครื่องยนต์จะมีอุปกรณ์ชดเชยต่างๆ มากมาย ท้าให้ระบบการ
ท้างานมีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาก แต่ระบบนี้ก็เหมาะสมที่จะน้ามาใช้สภาวะอากาศเป็นพิษได้เป็น
อย่างดี 
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รูปที่ 8.1 การเกิดหยดน้้ามันของไอดีที่สูบสุดท้าย 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
8.2 ชนิดของระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่น้ามาใช้ในรถยนต์นั่งทั่วๆ ไป  ใน
ปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ แบบ D-Jetronic และ แบบ L-Jectronic  โดยจะ
มีความแตกต่างตามวิธีการวัดปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 8.2.1 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ D-jetronic หรือ ระบบ EFI 
แบบ D (แบบควบคุมแรงดันที่ท่อร่วมไอดี) เป็นแบบที่มีตัวตรวจจับหรือเซนเซอร์สุญญากาศ 
(Vacuum sensor) ภายในท่อร่วมไอดีและส่งเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ (D ย่อมาจากภาษาเยอรมัน
ของค้าว่า Druck หมายถึง แรงดัน) การท้างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์แบบควบคุมแรงดันที่ท่อร่วมไอดีแบบ D-Jetronic จะแสดงไว้ดังรูปที่ 8.2 
  จากรูปที่ 8.2 ขณะเครื่องยนต์มีความเร็วรอบต่้า ลิ้นเร่งจะเปิดให้อากาศไหลผ่านเข้า
กระบอกสูบน้อย ความดันของอากาศในท่อร่วมไอดีจะต่้า (เป็นสุญญากาศมาก) ตัวตรวจจับ
สุญญากาศ (Vacuum sensor) จะส่งสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับแรงดันอากาศในท่อร่วมไอดีขณะนั้น 
ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ให้ก้าหนดระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงน้อย และในทางตรงกันข้าม หาก
ลิ้นเร่งเปิดให้อากาศไหลผ่านเข้ากระบอกสูบมาก (ขณะเร่งเครื่องยนต์) ความดันของอากาศในท่อร่วม
ไอดีจะสูงขึ้น (เป็นสุญญากาศน้อย) ตัวตรวจจับสุญญากาศจะส่งสัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์
ให้ก้าหนดระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น 
 
 
 
 
 

อากาศ 

หยดน้ ามันขนาดใหญ่ 

 

ส่วนผสมไอดี 

ลิ้นไอดีสูบที่ 5 เปิด 
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รูปที่ 8.2 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ D-Jetronic 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
 8.2.2 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L-jetronic หรือ ระบบ EFI 
แบบ L (แบบควบคุมปริมาณการไหลของอากาศ) เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ EFI แบบ D- 
Jectronic ซึ่งจะมีการวัดปริมาณอากาศที่ไหลเข้ากระบอกสูบจากแรงดันในท่อร่วมไอดี แต่เนื่องจาก
ปริมาตรกับแรงดันของอากาศมีสัดส่วนแปรผันไม่คงท่ีแน่นอน กล่าวคือ ปริมาตรของอากาศไม่แปรผัน
ตรงกับแรงดัน ท้าให้การวัดปริมาณอากาศจะได้ค่าที่แรงดันที่ไม่เที่ยงตรง จึงเป็นเหตุให้การฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงนั้นขาดความเที่ยงตรงไปด้วย (L ย่อมาจากภาษาเยอรมันของค้าว่า Luft หมายถึง อากาศ) 
จากเหตุผลดังกล่าว ในระบบ EFI แบบ L จะท้าการวัดปริมาณอากาศโดยใช้มาตรวัดการไหลของ
อากาศ (Air flow sensor) เป็นตัวตรวจจับปริมาณอากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบ แล้วเปลี่ยนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ เพ่ือก้าหนดระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม การ
ท้างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบควบคุมปริมาณการไหลของ
อากาศ หรือแบบ L-Jetronic จะแสดงไว้ในรูปที่ 8.3 
 

 
 
 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ (ECU) 

สัญญาณการฉีด 

สัญญาณแรงดันอากาศ 

กรองอากาศ 

ตัวตรวจจับสุญญากาศ 

สัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต ์

กรองน้้ามัน ปั้มน้้ามัน 

ถังน้้ามัน 



348     บทที่ 8  ระบบควบคมุการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์     เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 8.3 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L-Jetronic 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
8.3 หลักการเบื้องต้นของระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
      ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic fuel injection System) หรือเรียกว่า 
ระบบ EFI เป็นระบบการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ โดยใช้หัวฉีดที่มีการควบคุมการท้างาน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ น้้ามันเชื้อเพลิงจากถังจะถูกส่งผ่านกรองน้้ามัน ไปยัง
หัวฉีดซึ่งตดตั้งไว้ที่ท่อไอดีของแต่ละสูบ โดยใช้ปั้มไฟฟ้า ดังรูปที่ 8.4  เมื่อสัญญาณไฟฟ้าจาก
คอมพิวเตอร์ป้อนเข้าหัวฉีด น้้ามันเชื้อเพลิงที่มีความดันประมาณ 2.5 บาร์ (bar) จะถูกฉีดเข้าไปผสม
กับอากาศในท่อไอดี แล้วถูกดูดเข้ากระบอกสูบของเครื่องยนต์ ส้าหรับปริมาณน้้ามันที่ถูกฉีดออกมา
จะมากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการป้อนไฟฟ้าเข้าหัวฉีด กล่าวคือ ถ้ามีสัญญาณไฟฟ้า
ป้อนเข้าหัวฉีกนาน ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดออกมามาก 
 

 
 
 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ (ECU) 

สัญญาณการฉีด 

สัญญาณปริมาณอากาศ 

กรองอากาศ 

มาตรวดัการไหลของอากาศ 

สัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต ์

กรองน้้ามัน ปั้มน้้ามัน 

ถังน้้ามัน 
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รูปที่ 8.4 หลักการเบื้องต้นระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
8.4 ส่วนประกอบของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) แบบ D-Jetronic และ แบบ L-Jetronic 
จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส้าคัญ ดังแสดงในรูปที่ 8.5 และ 8.6 ตามล้าดับ ซึ่งหากแยก
อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปตามหน้าที่การท้างานจะสามารถแยกเป็นระบบย่อยๆ ได้ 3 ระบบ ดังนี้ 
 1) ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel system) ที่ประกอบด้วย ถังน้้ามัน (Fuel tank) ปั๊มน้้ามัน
เชื้อเพลิง (Fuel pump) กรองน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel filter) ท่อจ่ายน้้ามัน (Fuel rail) ตัวควบคุม
แรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง (Pressure regulator) หัวฉีดประจ้าสูบ (Injector) และหัวฉีดสตาร์ทเย็น 
(Cold start injector) 
 2) ระบบประจุอากาศ (Air intake system) ที่ประกอบด้วย กรองอากาศ (Air cleaner) มาตร
วัดการไหลของอากาศ (Air flow sensor) เรือนลิ้นเร่ง (Throttle body) ห้องประจุไอดี (Plenum 
chamber) ท่อไอดี (Intake manifold) และลิ้นอากาศ (Air valve) 
 3) ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics controls) ที่ประกอบด้วย หน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ (Electronic control system, ECU)  ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
(Water temperature sensor)  ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Air temperature sensor) ตัว
ตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง (Throttle position sensor และตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) อ่ืนๆ 
 

1 

2 

3 

4 

1. ลิ้นไอดี (Intake valve) 
2. ห้องเผาไหม้ (Combustion chamber) 
3. หัวฉีด (Injector) 
4. ท่อไอดี (Intake tube) 
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1. ถังน้้ามัน 2. ปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง 3. กรองน้้ามัน 4. ท่อจ่าย 5. ตัวควบคุมความดัน 6. คอมพิวเตอร์ 
7. หัวฉีดประจ้าสูบ 8. หัวฉีดสตาร์ทเย็น 9. สกรูปรับแต่งรอบเดินเบา 10. ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
11. ท่อร่วมไอดี 12. ลิ้นเร่ง 13. รีเลย์ 14. ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน 15. ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
16. สวิทช์ควบคุมหัวฉีดสตาร์ทเย็น 17. จานจ่าย 18. ตัวตรวจจับสุญญากาศ 19. ตัวตรวจจับอุณหภูมิ
อากาศ 20. ลิ้นอากาศ 21. แบตเตอรี่ 22. สวิทช์จุดระเบิด 
 

รูปที่ 8.5 ส่วนประกอบระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบ D–jectronic 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 
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1. ถังน้้ามัน 2. ปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง 3. กรองน้้ามัน 4. ท่อจ่าย 5. ตัวควบคุมความดัน 6. คอมพิวเตอร์ 
7. หัวฉีดประจ้าสูบ 8. หัวฉีดสตาร์ทเย็น 9. สกรูปรับแต่งรอบเดินเบา 10. ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
11. ท่อร่วมไอดี 12. ลิ้นเร่ง 13. มาตรวัดการไหลของอากาศ 14. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 15. 
รีเลย์ 16. สกรูปรับส่วนผสมเดินเบา 17. ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน 18. ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
19. สวิตช์ควบคุมหัวฉีดสตาร์ทเย็น 20. จานจ่าย 21. ลิ้นอากาศ 22. แบตเตอรี่ 23. สวิตช์จุดระเบิด 
 

รูปที่ 8.6 ส่วนประกอบระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบ L–jectronic 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
8.5 ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง  
 8.5.1 หน้าที่ของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
  ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel systems) ท้าหน้าจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงภายใต้ความดันที่
เหมาะสมให้กับหัวฉีด ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการในทุกสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์ 
 8.5.2 ส่วนประกอบของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
  ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel system) ประกอบด้วย ถังน้้ามัน (Fuel tank) ปั๊มน้้ามัน
เชื้อเพลิง (Fuel pump) กรองน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel filter) ท่อจ่ายน้้ามัน (Fuel rail) ตัวควบคุม
แรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง (Pressure regulator) หัวฉีดประจ้าสูบ (Injector) และหัวฉีดสตาร์ทเย็น 
(Cold start injector) ดังรูปที่ 8.7 
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รูปที่ 8.7 ส่วนประกอบของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 
 
 8.5.3 การท้างานของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
  น้้ามันเชื้อเพลิงจะถูกดูดจ่ายไปยังหัวฉีดและหัวฉีดสตาร์ทเย็นได้โดยปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง
ผ่านท่อน้้ามันเชื้อเพลิงและกรองน้้ามันเชื้อเพลิงภายใต้การควบคุมแรงดันของชุดควบคุมแรงดันน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่นอกเหนือจากการใช้งานจะถูกส่งกลับไปยังถังน้้ามันเชื้อเพลิงทางท่อไหลกลับ ดังแผนภาพ
ในรูปที่ 8.8 
  เครื่องช่วยลดอาการกระเพ่ือมของน้้ามันเชื้อเพลิงจะท้าหน้าที่ดูดซับอาการกระเพ่ือมของ
แรงดันน้้ามันที่ใช้ในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง 
  หัวฉีดสตาร์ทเย็นเป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบเชื้อเพลิงที่ท้าหน้าที่ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเข้า
ภายในห้องประจุไอดี เพ่ือให้เครื่องยนต์สตาร์ทง่ายขึ้นในขณะที่อุณหภูมิของน้้าหล่อเย็นยังต่้าอยู่ 
หัวฉีดท้าหน้าที่ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองภายในห้องประจุไอดี โดยได้รับสัญญาณในการ
ท้างานจากคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.8 แผนภาพการท้างานของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง 

หัวฉีด 

หัวฉีดสตาร์ทเย็น 

ท่อจ่าย 

ตัวควบคุมแรงดัน 

กรองน้้ามัน 
 ถังน้้ามัน 

ถังน้ ามัน 

ปั้มน้ ามนั กรองน้ ามัน ท่อจ่าย ตัวควบคุมแรงดัน 

หัวฉีดประจ าสูบ หัวฉีดสตาร์ทเย็น 

น้้ามันแรงดันสูง 

น้้ามันแรงดันต่้า 
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 8.5.4 ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง 
  8.5.4.1 คุณลักษณะและหน้าที่ของปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง 
   ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel pump) ท้าหน้าที่ดูดน้้ามันเชื้อเพลิงจากถังน้้ามันส่งไป
ยังหัวฉีด และหัวฉีดสตาร์ทเย็น ภายใต้ความดันและปริมาตรที่พียงพอกับความต้องการสูงสุดของ
เครื่องยนต์ ปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ จะท้างานด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ถูกควบคุมการท้างานด้วยคอมพิวเตอร์ ปั๊มน้้ามัน
เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์หัวฉีด จะถูกควบคุมให้ท้างานเฉพาะตอนที่เครื่องยนต์ท้างานเท่านั้น หาก
เครื่องยนต์ดับปั๊มจะไม่ท้างาน แม้ว่าสวิตช์จุดระเบิดจะยังเปิดอยู่ใน (ต้าแหน่ง ON) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ
ป้องกันอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งอาจท้าให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ 
  8.5.4.2 ชนิดของปั้มน้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
   ปัจจุบันน้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน ควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบติดตั้งอยู่ในถังน้้ามันเชื้อเพลิง ดังรูปที่ 8.9 และแบบติดตั้งอยู่ที่ท่อ
ส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ดังรูปที่ 8.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.9 โครงสร้างของปั้มน้้ามันเชื้อเพลิงแบบติดตั้งอยู่ในถังน้้ามันเชื้อเพลิง 

(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 
 

 
 

 

 

ช่องทางน้้ามันเข้าปั้ม 

ช่องทางน้้ามันออกปั้ม 

ปั้มแบบใบพัด 

แม่เหล็ก 

อาร์เมเจอร ์

ลิ้นระบายความดัน 

ลิ้นกันกลับ แบริ่ง 

เรือนป้ัม 

ใบพัด 

น้้ามันออกจากปั้ม น้้ามันเข้าสู่ปัม้ 

โครงสร้างปั้มแบบใบพัด 

แบริ่ง 
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รูปที่ 8.10 โครงสร้างของปั้มน้้ามันเชื้อเพลิงแบบติดตั้งอยู่ที่ท่อส่งน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

 
  8.5.4.3 วงจรไฟควบคุมการท้างานของปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง 
   รูปที่ 8.11 แสดงวงจรไฟควบคุมการท้างานของปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง ขณะสตาร์ท
เครื่องยนต์ กระแสไฟจะไหลผ่านขดลวด L2 ในรีเลย์ เกิดอ้านาจแม่เหล็กดึงให้หน้าทองขาวต่อวงจร 
กระแสไฟจะไหลผ่านไปยังปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง มอเตอร์ปั๊มน้้ามันจะหมุนท้างานทันที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.11 แสดงวงจรไฟควบคุมปั้มน้้ามันเชื้อเพลิงขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ 

(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 
 
   รูปที่ 8.12 แสดงวงจรการควบคุมปั๊มน้้ามันท้างานในขณะที่เครื่องยนต์ท้างาน 
ภายหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ติดแล้ว) เมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับสัญญาณ Ne จากจานจ่าย 
กระแสไฟจะกระตุ้นให้ทรานซิสเตอร์ซึ่งอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ท้างาน เป็นสาเหตุให้กระแสไฟไหลผ่าน
ขดลวด L1 ของรีเลย์ เกิดอ้านาจแม่เหล็กดึงให้หน้าทองขาวต่อวงจรอยู่ตลอดเวลาที่ปั๊มเชื้อเพลิง
ท้างานในขณะที่เครื่องยนต์ท้างาน 

อาร์เมเจอร ์ แปรงถ่าน 

ทางเข้า ทางออก 

ขดลวดฟลิด์คอยล ์

วาล์วกันกลับ 

วาล์วจ้ากัดความดัน ปั้มช่องลูกกลิ้ง 

ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง 

FP 

FP 

FP 

FC FC 

+B 

+B 

ขั้วตรวจสอบ 

ST 

IG 

STA 

E1 

L1 

L2 Ne 

Tr 

E1 

รีเลย์เปิดวงจร 

หน้าทองขาว 

คอมพิวเตอร ์

สวิทช์จุดระเบิด 

รีเลย์หลัก 

แบตเตอรี ่

ฟิวส์ 
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รูปที่ 8.12 แสดงวงจรไฟควบคุมปั้มน้้ามันเชื้อเพลิงขณะเครื่องยนต์ท้างาน 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
 8.5.5 กรองน้้ามันเชื้อเพลิง 
  กรองน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel filter) ท้าหน้าที่กรองสิ่งสกปรก ฝุ่นผง และสิ่งแปลกปลอม
อ่ืนๆ ที่มาปะปนกับน้้ามันเชื้อเพลิงก่อนส่งเข้าสู่หัวฉีด กรองน้้ามันเชื้อเพลิงจะติดตั้งอยู่ที่ท่อแรงดันสูง
ของปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะของกรองน้้ามันเชื้อเพลิงจะแสดงไว้ดังรูปที่ 8.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.13 ลักษณะของกรองน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 

 

 

ทางออก 

ทางเข้า 

ไส้กรอง 

ขั้วตรวจสอบ 

ปั้มน้้ามันเช้ือเพลิง 

FP E1 

Ne 

Tr 

คอมพิวเตอร์ 

FC FC 

L2 

E1 

L1 

FP 

FP หน้าทองขาว 

รีเลย์เปิดวงจร 

+B 

+B 

STA ST 

ฟิวส์ 
รีเลย์หลัก 

สวิทช์จุดระเบิด 
IG 

แบตเตอรี ่
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 8.5.6 ท่อจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
  ท่อจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel rail) เป็นอุปกรณ์ส้าหรับส่งน้้ามันไปยังหัวฉีด ท่อจ่ายจะมี
ขนาดค่อนข้างโต ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจ่ายน้้ามันให้กับหัวฉีดได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเครื่องยนต์โดยที่แรงดันน้้ามันไม่เปลี่ยนแปลง ลักษณะของท่อจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงจะแสดงไว้ดังรูป
ที่ 8.14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.14 ลักษณะของท่อจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

 
 8.5.7 ตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง 
  ตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง (Pressure regulator) ท้าหน้าที่รักษาสมดุลย์ของ
แรงดันน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับมาส่งให้กับหัวฉีด ซึ่งจะมีท่อน้้ามันกลับไปยังถังน้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีที่
มีแรงดันน้้ามันเกินกว่าความจ้าเป็นที่จะต้องใช้ แต่ระบบหัวฉีดอิเล็คทรอนิคส์บางระบบ อาจใช้
อุปกรณ์สะสมแรงดันน้้ามันร่วมในการท้างาน โครงสร้างของตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง จะ
แสดงไว้ดังรูปที่ 8.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.15 โครงสร้างของตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง 

(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

ท่อจ่ายน้้ามันเช้ือเพลิง 

ตัวควบคุมแรงดัน 

 ซิลกันรั่ว (โอริง) 

หัวฉีด 

คลิ้บล็อค 

 

 

ต่อท่อไปยังท่อร่วมไอดี (ท่อสุญญากาศ) 

วาล์ว 

แผ่นไดอะแฟรม 

ช่องทางน้้ามันไหลกลับถัง 

ช่องทางน้้ามันเข้า (จากท่อจ่าย) 
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   จากการที่ความดันของอากาศในท่อร่วมไอดีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเร็ว
รอบและภาระของเครื่องยนต์ จึงเป็นสาเหตุท้าให้ค่าความแตกต่างระหว่างแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิงกับ
ค่าความดันของอากาศในท่อร่วมไอดีมีค่าไม่แน่นอนซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้น้้ามันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปผสม
กับอากาศในท่อร่วมไอดีมีปริมาณไม่เที่ยงตรง ตามระยะเวลาในการฉีดโดยคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.16 ค่าความดันน้้ามันเชื้อเพลิงคงที่ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

 
   รูปที่ 8.16 แสดงค่าความดันน้้ามันเชื้อเพลิงคงที่ จะพบว่าค่าความแตกต่างของ
ความดันจะแตกต่างกัน และปริมาณการฉีดต่อหน่วยเวลาจะไม่เท่ากัน ดั งนั้ นจึ งจ้ า เ ป็ นต้ อ งมี กา ร
ควบคุมค่าความแตกต่างระหว่างความดันน้้ามันเชื้อเพลิงและอากาศในท่อร่วมไอดีให้คงที่อยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้ปริมาณการฉีดน้้ามันต่อหนึ่งหน่วยเวลาเท่ากันตลอด ดังรูปที่ 8.17 แม้ว่าความดัน
อากาศในท่อร่วมไอดี จะเปลี่ยนไปตามสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.17 ค่าความดันน้้ามันเชื้อเพลิงถูกควบคุมให้เปลี่ยนแปลงไปตามค่าความดันของอากาศ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

ฉีดมาก ฉีดน้อย 

-0.6 kg/cm
2
  

-0.3 kg/cm
2
 

  

  

2.1 kg/cm
2
 2.1 kg/cm

2
 

ค่าความแตกต่างของความดัน ค่าความแตกต่างของความดัน 

= 2.1 – (-0.3) 

= 2.4 kg/cm
2
 

= 2.1 – (-0.6) 

= 2.7 kg/cm
2
 

ฉีดมาก ฉีดน้อย 

-0.6 kg/cm
2
 -0.3 kg/cm

2
 

  

  1.95 kg/cm
2
 2.25 kg/cm

2
 

ค่าความแตกต่างของความดัน ค่าความแตกต่างของความดัน 

= 2.25 – (-0.3) 

= 2.55 kg/cm
2
 

= 1.95 – (-0.6) 

= 2.55 kg/cm
2
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 8.5.8 หัวฉีดประจ้าสูบ  
  8.5.8.1 หน้าที่และส่วนประกอบของหัวฉีดประจ้าสูบ 
   หัวฉีดประจ้าสูบ (Injector) ท้าหน้าที่ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองในห้อง
เผาไหม้ในแต่ละสูบของเครื่องยนต์ หัวฉีดของแต่ละสูบจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณฝาสูบใกล้กับช่องทางเข้า
ไอดี และจะมีการท้างานด้วยอ้านาจแม่เหล็กไฟฟ้า เข็มหัวฉีดจะถูกเปิดให้น้้ามันเชื้อเพลิงฉีดเป็นฝอย
ได้ก็ต่อเมื่อได้รับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ รูที่ปลายหัวฉีดทั้งสองมีรูไว้เพ่ือให้เกิดการฉีดเป็นฝอย
ละอองที่ดี ทั้งนี้เพ่ือจุดประสงค์ในการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงเข้าในช่องทางของไอดีส้าหรับเครื่องยนต์ที่มี
ลิ้นไอดีหลายลิ้นในแต่ละสูบ โครงสร้างของหัวฉีดประจ้าสูบจะแสดงไว้ในรูปที่ 8.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.18 โครงสร้างของหัวฉีดประจ้าสูบ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 
 
  8.5.8.2 การท้างานของหัวฉีดประจ้าสูบ 
   หัวฉีดน้้ามันจากท่อจ่าย (Fuel rail) จะไหลเข้าหัวฉีดโดยผ่านกรอง (Filter) ลงไป
ยังเข็มหัวฉีด (Needle valve) ที่ปลายหัวฉีด ซึ่งในต้าแหน่งที่ยังไม่ท้างานจะถูกสปริงดันให้แนบสนิท
อยู่กับบ่าลิ้นไม่ให้น้้ามันไหลออก เมื่อมีสัญญาณไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ (ECU) ป้อนเข้าขดลวดโซลิ
นอยด์ (Solenoid winding) จะท้าให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบขดลวดตัวอาร์เมเจอร์ (Solenoid 
Armature) จะถูกดูดเลื่อนขึ้น เข็มหัวฉีดซึ่งติดกับตัวอาร์เมเจอร์ก็จะยกตัวขึ้นจากบ่าลิ้น น้้ามันซึ่งมี
ความดันประมาณ 2.5 บาร์ จะถูกฉีดออกจากหัวฉีดในลักษณะของฝอยละออง ส้าหรับปริมาณน้้ามัน
ที่ถูกฉีดออกมาจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการป้อนสัญญาณไฟฟ้าเข้าขดลวดโซลินอยด์
ของหัวฉีด ในการเปิดและปิดของเข็มหัวฉีดจะมีความเร็วสูงมาก (ประมาณ 1-1.5 ms) เนื่องจากเข็ม
หัวฉีดมีระยะการยกตัวขึ้นน้อยมาก (ประมาณ 0.1 mm) ดังนั้นการฉีดของหัวฉีดจึงมีความเที่ยงตรง
และแม่นย้าสูง ในกรณีที่มีการอุดตันที่กรองน้้ามันของหัวฉีดหรือเขม่าจับที่ปลายเข็มหัวฉีด จะท้าให้
ปริมาณน้้ามันที่ถูกฉีดน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบ เร่งไม่ขึ้น ไฟตีกลับ หรือถ้า
หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดขัดบริเวณหน้าสัมผัสของเข็มหัวฉีด จะท้าให้เกิดการรั่วของน้้ามั น

กรองน้้ามัน 

ขั้วไฟ 

ขดลวดโซลินอยด ์

ทุ่นโซลินอยด์อาร์เมเจอร ์

เข็มหัวฉีด 
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เชื้อเพลิงในขณะหัวฉีดยังไม่ท้างาน จะเป็นเหตุให้เครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบ หรือเกิดการระเบิดที่ท่อ
ไอเสีย 
 8.5.9 หัวฉีดสตาร์ทเย็น  
  8.5.9.1 หน้าที่และส่วนประกอบของหัวฉีดสตาร์ทเย็น 
   หัวฉีดสตาร์ทเย็น (Cold start injector) มีหน้าที่ช่วยให้การสตาร์ทเครื่องยนต์
สภาพเย็นติดง่ายขึ้น หัวฉีดสตาร์ทเย็นจะติดตั้งอยู่ในบริเวณกึ่งกลางของท่อร่วมไอดี ดังรูปที่ 8.19 
ส่วนประกอบของหัวฉีดสตาร์ทเย็นจะแสดงไว้ในรูปที่ 8.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 8.19 ต้าแหน่งการติดตั้งหัวฉีดสตาร์ทเย็นในเครื่องยนต์ EFI โตโยต้า 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.20 ส่วนประกอบของหัวฉีดสตาร์ทเย็น 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

หัวฉีดสตาร์ทเย็น 

ท่อร่วมไอด ี

ช่องทางน้้ามันเข้า 
ขั้วต่อสายไฟ 

ขดลวดโซลินอยด ์

วาล์วปิด 

หัวฉีด (Swirl nozzle) 
บ่าวาล์ว 
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  8.5.9.2 การท้างานของหัวฉีดสตาร์เย็น  
   หัวฉีดสตาร์ทจะท้างานเพียงเฉพาะในขณะท้าการสตาร์ทเครื่องยนต์ เมื่ออุณหภูมิ
น้้าหล่อเย็นต่้า ระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงสูงสุดจ้ากัดโดยเซนเซอร์หัวฉีดสตาร์ท เพ่ือป้องกันน้้ามัน
ท่วม ปลายเข็มหัวฉีดจะออกแบบให้นมหนูหัวฉีดเชื้อเพลิงเป็นฝอยละอองละเอียด เมื่อหมุน สวิทซ์จุด
ระเบิดไปยังต้าแหน่ง ST จะมีกระแสไฟไหลไปยังขดลวดหัวฉีด จะถูกดึงต้านกับแรงสปริง นมหนู
หัวฉีดสตาร์ทเปิดให้เชื้อเพลิงฉีดออกไปเป็นละอองละเอียด หลังจากเครื่องยนต์ติดกระแสไฟที่ไปยัง
หัวฉีดสตาร์ทจะถูกตัดสิ้นสุดการฉีดเชื้อเพลิง 
 
8.6 ระบบประจุอากาศ  
 8.6.1 หน้าที่และส่วนประกอบของระบบประจุอากาศ  
  ระบบประจุอากาศ (Air intake system) มีหน้าที่ประจุอากาศเข้าไปในกระบอกสูบเพ่ือ
ท้าให้เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ระบบประจุอากาศ ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ 
กรองอากาศ (Air cleaner) มาตรวัดการไหลของอากาศ (Air flow sensor) เรือนลิ้นเร่ง (Throttle 
body) สกรูปรับความเร็วเดินเบา (Idle speed adjusting) ห้องประจุไอดี (Plenum chamber) ท่อ
ไอดี (Intake manifold) และลิ้นอากาศ (Air valve) ดังรูปที่ 8.21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 8.21 ส่วนประกอบของระบบประจุอากาศในระบบ EFI แบบ L-jetronic 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
 8.6.2 การไหลของอากาศในระบบประจุอากาศ 
  รูปที่ 8.22 แสดงทิศทางการไหลของอากาศของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ D-
Jetronic และ L-Jetronic ส่วนมากจะมีส่วนประกอบเหมือนกัน ยกเว้นตัววัดปริมาณอากาศที่เข้ามา
ในระบบเท่านั้นที่แตกต่างกัน โดยแบบ D-Jetronic จะมีตัวตรวจจับสุญญากาศ และแบบ L-Jetronic 
จะมีมาตรวัดการไหลของอากาศ 

เรือนลิ้นเร่ง 

ห้องประจุไอด ี

ท่อไอดี 

ลิ้นอากาศ 

กรองอากาศ 

มาตรวดัการไหลของอากาศ 



เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต ์      บทที่ 8  ระบบควบคุมการฉดีเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์   361 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.22 ทิศทางการไหลของอากาศในระบบประจุอากาศ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 
 
 8.6.3 กรองอากาศ  
  กรองอากาศ (Air cleaner) ในระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง ท้าหน้าที่เหมือนกรองอากาศของ
เครื่องยนต์ทั่วๆ ไป คือ กรองฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกออกจากอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ กรอง
อากาศควรจะได้รับการเปลี่ยนเมื่อถึงระยะเวลาที่ก้าหนด และควรที่จะต้องมีการตรวจสอบและท้า
ความสะอาดอยู่เสมอ เพราะหากกรองอากาศเกิดการอุดตัน จะเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์สตาร์ทติด
ยาก เดินเบาไม่เรียบ หรืออาจสตาร์ทไม่ติด 
 8.6.4 เรือนลิ้นเร่ง  
  เรือนลิ้นเร่ง (Throttle body) ท้าหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของอากาศที่เข้าสู่
เครื่องยนต์ ประกอบด้วย ลิ้นเร่ง เซนเซอร์ต้าแหน่งลิ้นเร่ง ลิ้นควบคุมเดินเบาที่รอบสูง สวิทซ์ต้าแหน่ง
เดินเบา อุปกรณ์ท้ังหมดถูกติดตั้งอยู่ภายในเรือนลิ้นเร่ง ลักษณะดังรูปที่ 8.23 
  8.6.4.1 ลิ้นเร่ง (Throttle valve) มีหน้าที่ควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลเข้ากระบอกสูบ 
ซึ่งจะเป็นการควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์เหมือนกับลิ้นเร่งของคาร์บูเรเตอร์  
  8.6.4.2 สกรูปรับแต่งรอบเดินเบา (Idle speed adjusting screw) ท้าหน้าที่เปิดให้
อากาศไหลเข้ากระบอกสูบ โดยไม่ต้องผ่านลิ้นเร่ง เนื่องจากขณะเดินเบาเครื่องยนต์ ลิ้นเร่งปิด จึง
จ้าเป็นต้องมีช่องทางพิเศษให้อากาศไหลผ่านเข้ากระบอกสูบ เพ่ือให้เครื่องยนต์สามารถเดินเบาอยู่ได้

กรองอากาศ เรือนลิ้นเร่ง ห้องประจุไอด ี ท่อไอดี กระบอกสูบ 

ลิ้นอากาศ 

ตัวตรวจจับสุญญากาศ 

 

 

D - Jetronic 

กรองอากาศ มาตรวดัการไหลของอากาศ เรือนลิ้นเร่ง ห้องประจุไอด ี ท่อไอดี กระบอกสูบ 

ลิ้นอากาศ 

 

L - Jetronic 
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โดยไม่ดับ หากสกรูเปิดให้อากาศไหลผ่านได้มาก ความเร็วรอบเดินเบาก็จะสูงขึ้น และในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าสกรูเปิดให้อากาศไหลผ่านได้น้อย ความเร็วรอบเดินเบาจะลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 8.23 ส่วนประกอบของเรือนลิ้นเร่ง 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
 8.6.5 ลิ้นอากาศ  
  8.6.5.1 คุณลักษณะของลิ้นอากาศ 
   ลิ้นอากาศ (Air valve หรือ Air regulator หรือ Auxiliary air valve หรือ Fast 
idle valve) ลิ้นอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับเพ่ิมความเร็วรอบเดินเบาเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่้า 
เมื่ออุณหภูมิต่้าเครื่องยนต์จะมีความฝืดสูง ซึ่งมีผลให้เครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบ หรือเกิดการสะดุดจน
ดับไป ดังนั้นเพ่ือเป็นการเอาชนะความฝืดที่เกิดขึ้น จึงจ้าเป็นต้องมีการเพ่ิมความเร็วรอบเดินเบาให้
สูงขึ้นกว่าปกติ ในการเพ่ิมความเร็วรอบจะกระท้าได้โดยการเพ่ิมปริมาณส่วนผสมของอากาศและ
น้้ามันเชื้อเพลิงที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ ซึ่งถ้าหากเป็นการเร่งเครื่องยนต์ตามปกติ จะใช้วิธีเหยียบ
คันเร่งให้ลิ้นเร่งเปิดให้อากาศไหลเข้ากระบอกสูบมากขึ้น แต่ในขณะเดินเบาเครื่องยนต์เป็นสภาวะที่ไม่
มีการเหยียบคันเร่ง (ลิ้นเร่งปิด) เครื่องยนต์จะได้รับอากาศมากขึ้นจากท่อทางที่ต่อคร่อมลิ้นเอาไว้ ดัง
แสดงรูป โดยมีลิ้นอากาศคอบควบคุมปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ
ของเครื่องยนต์ในขณะนั้น กล่าวคือ ขณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่้า ลิ้นอากาศจะเปิดให้อากาศไหลผ่าน
ได้มาก และจะค่อยๆ ปิดลงจนสนิท เมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์ถึงอุณหภูมิท้างานปกติ จากการ
ควบคุมปริมาณอากาศของลิ้นอากาศ ท้าให้ความเร็วรอบเดินเบาสูงขึ้นเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่้า
แล้วค่อยๆ ลดลงสู่ความเร็วรอบเดินเบาปกติ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
  8.6.5.2 ชนิดของลิ้นอากาศ ลิ้นอากาศที่ใช้ในระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ มี 2 
แบบ ดังนี้ 

สกรูปรบัแต่งรอบเดินเบา 

ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 

ลิ้นอากาศ 

ลิ้นเร่ง 
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   1) ลิ้นอากาศแบบใช้ขดลวดความร้อนไฟฟ้าหรือแบบโลหะคู่ (Electric or 
Bimetal air valve) 
   2) ลิ้นอากาศแบบใช้ไขข้ีผึ้ง (Waxing air valve) 
  8.6.5.3 ลิ้นอากาศแบบใช้ขดลวดความร้อนไฟฟ้าหรือแบบโลหะคู่ (Electric or Bi-metal 
air valve) ภายในลิ้นอากาศ ประกอบด้วย แผ่นไบเมทัล (Bimetal strip) พันด้วยขดลวดความร้อน
ไฟฟ้า (Electric heating) ที่ปลายของแผ่นไบเมทัลจะมีแผ่นส้าหรับปิดและเปิดช่องทางอากาศ 
(Perforated plate) ลิ้นอากาศนี้จะถูกติดตั้งไว้ในบริเวณที่ความร้อนจากเครื่องยนต์สามารถส่งถ่าย
มายังตัวลิ้นได้ เช่น ที่ท่อไอดีของเครื่องยนต์ หรือในเครื่องยนต์บางรุ่นจะมีท่อให้น้้าหล่อเย็นไหลผ่าน 
ความร้อนจากเครื่องยนต์ที่ส่งถ่ายให้กับลิ้นอากาศจะเป็นตัวควบคุม ดังรูปที่ 8.24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.24 ลิ้นอากาศแบบใช้ขดลวดความร้อนไฟฟ้าหรือแบบโลหะคู่ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014)) 
 
  รูปที่ 8.24 แสดงการท้างานของลิ้นอากาศแบบใช้ขดลวดความร้อนไฟฟ้าหรือแบบ
โลหะคู่ โดยลิ้นอากาศแบบใช้ขดลวดความร้อนไฟฟ้า จะท้าการปิดและเปิดช่องทางอากาศโดยอาศัย
ความร้อนจากเครื่องยนต์และความร้อนจากขดลวดความร้อน ขณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่้า ลิ้น
อากาศจะเปิดกว้าง เมื่อเครื่องยนต์ท้างาน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะถูกป้อนเข้าขดลวดความร้อน 
แผ่นไบเมทัลจะได้รับความร้อนจนกระทั่งเกิดการโก่งตัวดึงให้ลิ้นปิดช่องทางอากาศ ในการปิดช่องทาง
อากาศของลิ้น จะใช้เวลาชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ หาก
เครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่้ามาก การปิดของลิ้นอากาศจะใช้เวลานาน และในทางตรงกันข้าม หาก
เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงอยู่แล้ว การปิดของลิ้นอากาศจะเร็วขึ้นหรืออาจปิดสนิทตั้งแต่เครื่องยนต์ยังไม่
ท้างาน เนื่องจากแผ่นไบเมทัลได้รับความร้อนจากเครื่องยนต์อยู่แล้ว ส้าหรับความร้อนจากขด
ลวดความร้อนจะเป็นตัวจ้ากัดระยะเวลาในการเปิดของลิ้นอากาศให้เหมาะสมกับสภาวะเดินเบาที่
เครื่องยนต์ต้องการ ในการควบคุมการท้างานของลิ้นอากาศ กระแสจะถูกป้อนเข้าขดลวดความร้อน

ห้องอากาศ อากาศเข้า 

สกรูปรบัอัตราเร็วเดินเบา (ความเร็วรอบเดินเบา) 

ลิ้นอากาศแถบโลหะคูต่่าง 
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ตลอดเวลาที่เครื่องยนต์มีการท้างาน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้ลิ้นอากาศเปิดหลังจากที่เครื่องยนต์ผ่าน
สภาวะอุ่นเครื่องยนต์ (Warm-up) ไปแล้ว 
  8.6.5.4 ลิ้นอากาศแบบใช้ไขขี้ผึ้ง (Waxing air valve) ลิ้นอากาศแบบใช้ขี้ผึ้ง จะถูกติดตั้ง
รวมเป็นชุดเดียวกันกับเรือนลิ้นเร่งบริเวณใต้เรือนลิ้นเร่ง การท้างานของลิ้นอากาศจะอาศัยความร้อน
จากหล่อน้้าเย็น (Coolant) ของเครื่องยนต์ ความร้อนจากหล่อน้้าเย็นจะท้าให้ขี้ผึ้ง (Wax) ที่บรรจุอยู่
ภายในตัวลิ้นเกิดการหกตัวหรือขยายตัว บังคับให้ลิ้นปิดหรือเปิดช่องทางอากาศ ขนาดของช่องทาง
อากาศที่ถูกเปิดจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้้าหล่อเย็น หากอุณหภูมิต่้า ช่องทางอากาศจะเปิดกว้าง 
และในทางตรงกันข้าม หากอุณหภูมิสูง ช่องทางอากาศจะเปิดน้อยหรืออาจปิดสนิท ซึ่งท้าให้สามารถ
ควบคุมความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ในขณะเดินเบาได้ ดังรูปที่ 8.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.25 ลิ้นอากาศแบบใช้ไขข้ีผึ้ง 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

 
   รูปที่ 8.25 แสดงการท้างานของลิ้นอากาศแบบใช้ไขขี้ผึ้ง ขณะอุณหภูมิน้้าหล่อเย็น
ต่้า ขี้ผึ้งภายในลิ้นอากาศจะหดตัว ท้าให้ก้านสูบยุบตัว ลิ้น (Valve) จะถูกสปริง A ดันถอยหลังเปิด
ช่องทางอากาศ เมื่อน้้าหล่อเย็นมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขี้ผึ้งภายในตัวลิ้นอากาศจะขยายตัว ท้าให้ก้านสูบยืด
ตัวออกดันลิ้นปิดช่องทางอากาศ (ในการปิดของลิ้น จะได้รับแรงมากจากการขยายตัวของขี้ผึ้งและ
แรงดันของสปริง B) ช่องทางอากาศจะถูกปิดสนิท เมื่ออุณหภูมิของน้้าหล่อเย็นสูงถึงค่าที่ก้าหนด เช่น 
80°C 
 8.6.6 ห้องประจุไอดีและท่อร่วมไอดี   
  ห้องประจุไอดี หรือห้องประจุอากาศ (Plenum chamber หรือ Air intake chamber) 
และท่อไอดี หรือท่อร่วมอากาศ (Intake manifold) ขณะที่เครื่องยนต์ดูดอากาศเข้ากระบอกสูบ จะ
ท้าให้อากาศเกิดการกระเพ่ือม จากสาเหตุนี้มีผลให้มิเตอร์วัดการไหลของอากาศเกิดการสั่น ท้าให้ไม่
สามารถวัดปริมาตรของอากาศได้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะต้องมีมิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เพ่ือลดอาการสั่น
กระเพ่ือมของอากาศ ดังนั้นห้องประจุอากาศที่ท่อร่วมไอดีจึงท้าหน้าที่ลดการกระเพ่ือมของอากาศใน

สปริง A 

สปริง B 

ท่อน้้า 

สกรูปรบัอัตราเร็วเดินเบา (ความเร็วรอบเดินเบา) 

อากาศเข้า 
ห้องอากาศ 
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ขณะที่เครื่องยนต์ดูดอากาศเข้ากระบอกสูบให้น้อยลง ในรูปที่ 8.26 แสดงท่อร่วมไอดีและห้องประจุ
อากาศลดอาการกระเพ่ือมของอากาศที่ประจุในกระบอกสูบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.26 ห้องประจุอากาศและท่อร่วมไอดี 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
8.7 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  
 8.7.1 คุณลักษณะของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
  ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  control  system) ของเครื่องยนต์ หรือ
เรียกว่า ระบบควบคุมเครื่องยนต์ EFI ประกอบด้วย ตัวตรวจจับ หรือเซนเซอร์ (Sensor) หรือใน
พจนานุกรมเรียกว่า ตัวรับรู้ ซึ่งท้าหน้าที่ในการตรวจจับสัญญาณตามสภาวะการท้างานต่างๆ ของ
เครื่องยนต์  คอมพิวเตอร์หรือหน่วยควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) จะมีหน้าที่รับสัญญาณจาก
เซนเซอร์เพ่ือค้านวณและก้าหนดระยะเวลาการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการควบคุมการฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงเบื้องต้นให้กับหัวฉีด มิเตอร์วัดปริมาตรของไอดีเป็นเซนเซอร์อีกแบบหนึ่งที่ท้าหน้าที่ตรวจวัด     
ปริมาตรการประจุของไอดีให้เป็นไปตามโหลดของเครื่องยนต์  เซนเซอร์อุณหภูมิไอดีและอัตราการเร่ง
หรือลดความเร็วจะส่งสัญญาณพัลส์ไปยังคอมพิวเตอร์ เพ่ือที่คอมพิวเตอร์จะก้าหนดระยะเวลาการฉีด
ที่ถูกต้องให้กับหัวฉีด หัวฉีดจะฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู้ท่อร่วมไอดี ปริมาตรการฉีดของน้้ามันเชื้อเพลิง
ขึ้นอยู่กับการก้าหนดของคอมพิวเตอร์  
 8.7.2 ส่วนประกอบของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
         ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส้าคัญ คือ หน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic control unit, ECU) หรือคอมพิวเตอร์ ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า (Water 
thermo sensor) ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Air thermo sensor) ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
(Throttle position sensor) ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน (Oxygen sensor) ตัวตรวจจับ
สุญญากาศ (Vacuum sensor) ตัวตรวจจับการไหลของอากาศ (Air flow sensor) สวิตซ์ความร้อน-
เวลา (Thermo-time switch) หรือสวิตซ์ควบคุมการเวลาฉีดของหัวฉีดสตาร์ทเย็น ส้าหรับ
ส่วนประกอบของระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงไว้ในรูปที่ 8.27 
  ในเครื่องยนต์หัวฉีดแก๊สโซลีนที่ใช้หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ เช่น TCCS ของ
โตโยต้า ECCS ของนิสสัน PGM-FI ของฮอนด้า MPI ของมิตซูบิชิ และMOTRONIC ของ BOSCH จะ

ห้องประจุอากาศ 

ท่อไอดี 



366     บทที่ 8  ระบบควบคมุการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์     เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

มีอุปกรณ์อ่ืนๆ ในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอีก เช่น ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง (Crank 
angel sensor) และตัวตรวจจับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (Engine revolution sensor) ตัว
ตรวจจับการน็อค (Knock sensor ) และตัวตรวจจับความเร็วรถยนต์ (Speed sensor) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.27 ส่วนประกอบของระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(ท่ีมา : นภดล เวชวิฐาน, 2544) 

 
 8.7.3 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ 
  8.7.3.1 คุณลักษณะของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ 
   หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ (Electronic control unit, ECU) 
เป็นอุปกรณ์ส้าหรับควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดให้ได้อัตราส่วนผสมของ
อากาศและน้้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ในสภาวะการท้างานต่างๆ  
   โครงสร้างภายในของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ตัวความต้านทาน 
ไดโอด คาปาซิเตอร์ ทรานซิสเตอร์ ไอซี ลักษณะดังรูปที่ 8.28 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์นี้ เรียกว่า 
คอมพิวเตอร์ เนื่องจากหน่วยควบคุมของอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบัน ใช้
ไมโครโปรเซสเซอร์ในการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องตรวจจับสัญญาณต่างๆ (Sensor) หน่วย
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นแรกๆ จะมีหน้าที่อยู่เพียง 2 ประการ คือควบคุม
จังหวะการฉีดและควบคุมระยะในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ระบบฉีดที่ใช้การควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้เรียกว่า ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบธรรมดา (Conventional 
EFI) ส้าหรับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ได้ถูกพัฒนาให้มีหน้าที่ในการท้าหลายอย่างมาก
ขึ้นจากเดิม เช่น ควบคุมการจุดระเบิด ควบคุมความเร็วรอบเดินเบา ควบคุมการท้างานของปั้มน้้ามัน

รีเลย์หลัก EFI 
ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า ตัวตรวจจับการไหลของอากาศ 

และตัวตรวจจับอุณหภมูิไอดี 

ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 

คอมพิวเตอร์ (ECU) 

รีเลย์เปิดวงจร 

สวิทช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตาร์ทเยน็ 
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เชื้อเพลิง วินิจฉัยข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบ หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบที่มีหน้าที่หลายๆ 
อย่างนี้จะมีชื่อต่างๆ กันตามบริษัทผู้ผลิต เช่น TCCS, ECCS, PGM-FI, MPI, MOTRONIC เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 8.28 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ 
(ที่มา : www.ksbusedcar.com/article/ECU.html) 

 
  8.7.3.2 ขั้วต่างๆ ของกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) 
                เครื่องยนต์ 4A-GE ที่บริษัทโตโยต้าผลิตนั้นมีอยู่หลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นจะมี
รายละเอียดบางประการแตกต่างกันตามประเทศที่ส่งไปจ้าหน่าย ปีที่ผลิต หรือลักษณะการใช้งาน 
เช่น รุ่นที่ใช้กับรถขับเคลื่อนล้อหน้า รุ่นที่ใช้กับรถขับเคลื่อนล้อหลัง รุ่นที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ เป็นต้น  
ลักษณะขั้วสายต่างๆ ของกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) จะแสดงไว้ดังรูปที่ 8.29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.29 สัญลักษณ์ขั้วสายของกล่อง ECU ของรถยนต์ TOYOTA COROLLA GTi 
(ท่ีมา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด, 2548) 
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  การที่เครื่องยนต์ 4A-GE มีหลายรุ่น ท้าให้กล่อง ECU ที่ใช้ควบคุมการท้างานมีหลายรุ่น
ด้วย ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อย ดังสังเกตได้จากขั้วต่อไฟฟ้าของกล่อง ECU บางขั้ว
จะไม่เหมือนกัน ดังตัวอย่างในรูปที่ 8.29 กล่อง ECU บางรุ่นจะมีขั้วต่อสายส้าหรับใช้งานมากกว่า 
เช่น รุ่นที่ใช้เกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามการท้างานส่วนใหญ่จะ
เหมือนกัน 
            ส้าหรับในประเทศไทย กล่อง ECU ที่พบมากในขณะนี้เป็น 2 แบบหลัง ซึ่งเป็นเครื่องยนต์
เก่าจากประเทศญี่ปุ่น ส่วนเครื่องยนต์ 4A-GE  ที่ใช้กับรถ TOYOTA COROLLA GTi ที่ประกอบใน
ประเทศไทยจะมีขั้วต่อสายของกล่อ ECU แตกต่างกับขั้วต่อสายในตัวอย่างนี้เล็กน้อย ดังรูปที่ 8.29 
ส้าหรับความหมายของสัญลักษณ์ขั้วสายในกล่อง ECU จะแสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 8.1 
ตารางที่ 8.1 สัญลักษณ์ของขั้วสายในกล่อง ECU 
 
สัญลักษณ์ขั้ว ชื่อของข้ัว จุดที่ต่อ 

E01 กราวน์เครื่องยนต์ ท่อร่วมไอดี 
E02 กราวน์เครื่องยนต์ ท่อร่วมไอดี 
NO.10 หัวฉีด NO.1,3 หัวฉีดสูบ 1,3 
NO.20 หัวฉีด NO.2,4 หัวฉีดสูบ 2,4 
STA สวิตซ์สตาร์ท ขั้ว ST สวิตซ์จุดระเบิด 
IGt สัญญาณจังหวะการจุดระเบิด ตัวช่วยจุดระเบิด 
E1 กราวน์เครื่องยนต์ ท่อรวมไอดี 
BF การป้องกันกระแสไหลผิดปกติ หัวฉีดข้ัว +B (รีเลย์หลัก NO.2 ) 
NSW สวิตซ์สตาร์ทนิรภัย ขั้ว ST ของสวิตซ์จุดระเบิด 
VSV1, STH ลิ้นปิดเปิดสุญญากาศ VSV ส้าหรับระบบ T-VIS 
VISC ระบบควบคุมความเร็วรอบเดินเบา VSV ส้าหรับเร่งรอบเดินเบา 
OX ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน 
VF แรงดันไฟฟ้าป้อนกลับ ที่ปลั๊กตรวจสอบ 
GO กราวน์ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง (จานจ่าย 
E21 กราวน์ตัวตรวจจับสัญญาณ ตัวตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ 
G1 สัญญาณมุมเพลาข้อเหวี่ยง ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง (จานจ่าย) 
NE, Ne สัญญาณมุมเพลาข้อเหวี่ยง ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง (จานจ่าย) 
IGf สัญญาณยืนยันการจุดระเบิด ตัวช่วยจุดระเบิด 
T ขั้วตรวจสอบเครื่องยนต์ ที่ปลั๊กตรวจสอบ 
IDL สวิตซ์เดินเบา ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
THA อุณหภูมิไอดี ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
Vcc, Vc แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 5 V. ตัวตรวจจับสุญญากาศ  ตัวตรวจจับ

ต้าแหน่งลิ้นเร่ง  ตัวต้านทานปรับค่าได้ 
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ตารางที่ 8.1 สัญลักษณ์ของขั้วสายในกล่อง ECU (ต่อ) 
 
สัญลักษณ์ขั้ว ชื่อของข้ัว จุดที่ต่อ 

PIM แรงดันอากาศในท่อรวมไอดี ตัวตรวจจับสุญญากาศ 
VTA, VTH แรงดันไฟฟ้ามุมลิ้นเร่ง ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
THW อุณหภูมิน้้าหล่อเย็น ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
E2 กราวน์ของตัวตรวจจับสัญญาณ ตัวตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ 
VAF แรงดันไฟฟ้าควบคุมส่วนผสมของ

อากาศและน้้ามันเชื้อเพลิง 
ตัวต้านทานปรับค่าได ้

FS รีเลย์ป้องกันการท้างานบกพร่อง รีเลย์หลัก NO.2 
SPD ความเร็วรถยนต์ ตัวตรวจจับความเร็วรถยนต์ 
Fc การควบคุมปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง รีเลย์เปิดวงจร 
A/D สัญญาณคอมเพรสเซอร์แอร์ สวิตช์คลัทช์แม่เหล็กเครื่องปรับอากาศ 
BATT แหล่งจ่ายก้าลังงานส้าหรับระบบการ

วินิจฉัยข้อขัดข้องของ ECU 
แบตเตอรี่ 

W ห ล อ ด ไ ฟ เ ตื อ น ก า ต ร ว จ ส อ บ
เครื่องยนต์ 

หลอดไฟตรวจสอบเครื่องยนต์ 

+B1 ขั้วกระแสไฟฟ้าเข้า ECU รีเลย์หลัก NO.1 
+B ขั้วกระแสไฟฟ้าเข้า ECU รีเลย์หลัก NO.1 
L1 สัญญาณการเปิดลิ้นเร่งที่ 1 กล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเกียร์อัตโนมัติ 
L2 สัญญาณการเปิดลิ้นเร่งที่ 2 กล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเกียร์อัตโนมัติ 
L3 สัญญาณการเปิดลิ้นเร่งที่ 3 กล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเกียร์อัตโนมัติ 
ECT ระบบคว บคุ ม ก า ร ส่ ง ก้ า ลั ง ด้ ว ย

อิเล็กทรอนิกส์ 
กล่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเกียร์อัตโนมัติ
(ECU ECT) 

ที่มา : โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. (2548). 
 
  8.7.3.3 หน้าที่การท้างานของกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
         ระบบควบคุมการท้างานของเครื่องยนต์ 4A-GE ใช้ระบบการควบคุมที่เรียกว่า 
TCCS ซึ่งย่อมาจากค้าว่า Toyota Computer Controlled System หรือระบบควบคุมด้วย
คอมพิวเตอร์ของโตโยต้า TCCS ควบคุมการท้างานทั้งหมดของเครื่องยนต์ เช่น ควบคุมระบบฉีด
น้้ามันเชื้อเพลิง ควบคุมการจุดระเบิด วินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตนเอง  
           1) ควบคุมระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (Electronic fuel injection, EFI) หน่วย
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) หรือคอมพิวเตอร์จะรับสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์แรงดัน
อากาศในท่อรวมไอดี อุณหภูมิน้้าหล่อเย็น และสัญญาณสภาวะการท้างานต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ จาก
ตัวตรวจจับ หรือเซนเซอร์ (Sensor) แล้วก้าหนดปริมาณในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงในปริมาณที่
เหมาะสมที่สุดตามสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์ในขณะนั้น ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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            1.1) การควบคุมจังหวะการฉีด  
            ในระบบน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ น้้ามันจะถูกฉีดผสมเข้าไปกับ
อากาศในท่อไอดีเป็นช่วงๆ ซึ่งโดยทั่วไปหัวฉีดจะท้าการฉีดน้้ามัน 1 ครั้งต่อการหมุนเพลาข้อเหวี่ยง 1 
รอบจังหวะการฉีด และการเริ่มต้นฉีดจะถูกก้าหนดด้วยสัญญาณไฟฟ้าจากข้ัวจานจ่ายหรือที่ขั้วลบของ
คอยล์จุดระเบิด คอมพิวเตอร์จะคอยตรวจจับสัญญาณจุดระเบิดจากขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุด
ระเบิดแล้วเปลี่ยนสัญญาณคลื่นรูปสี่เหลี่ยม (Rectangular pulse) หลังจากนั้นสัญญาณนี้ซึ่งมี 4 ช่วง
ในเครื่องยนต์ 4 สูบ และ 6 ช่วงในเครื่องยนต์  6 สูบ จะถูกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท้าให้เหลือเพียง 2 ชา
วงในคลื่นส้าหรับน้าไปควบคุมการฉีดน้้ามันของหัวฉีด ดังแสดงในรูปที่ 8.30 และ 8.31 ดังนั้นใน 1 
รอบของการท้างานของเครื่องยนต์จะมีการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง 2 ครั้ง การฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด
ทั้ง 2 ครั้ง จะกระท้าโดยไม่ค้านึงถึงล้าดับการจุดระเบิดและต้าแหน่งของการเปิดปิดไอดี กล่าวคือ 
หัวฉีดทุกตัวจะท้าการฉีดน้้ามันพร้อมกัน ในกรณีที่น้้ามันถูกฉีดออกมาขณะที่ลิ้นไอดีปิด ฝอยละออง
น้้ามันจะค้างอยู่ในท่อไอดีจะถูกดูดเข้าไปพร้อมอากาศในจังหวะท้างานรอบต่อไปแม้ว่าฝอยละออง
ของน้้ามันจะค้างอยู่ในท่อไอดีก็ตาม แต่จะไม่มีปัญหาเรื่องน้้ามันรวมตัวกันเป็นหยดเพราะใน 1 รอบ
ของการท้างานใช้เวลาน้อยมากพร้อมทั้งในท่อไอดีนั้นมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.30 สัญญาณการจุดระเบิด 
(ท่ีมา : นภดล เวชวิฐาน, 2544) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.31 การสร้างสัญญาณควบคุมจังหวะการฉีด 
(ท่ีมา : นภดล เวชวิฐาน, 2544) 

คอมพิวเตอร ์

(ECU) จานจ่าย 

ล้าดับการจุดระเบิดและ 

เวลาในการเปิดของลิ้นไอดี 

สัญญาณการจุดระเบิด 

สัญญาณควบคุมจังหวะการฉีด 

คลื่นรูปสี่เหลี่ยม 

1 
3 
4 
2 

0
๐
 360

๐
 720

๐
KW 
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    1.2) การควบคุมระยะเวลาในการฉีด 
     การควบคุมระยะเวลาในการฉีดของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 
                 1.2.1) การควบคุมระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐาน (Basic Injection 
Time Control)  
      จากหลักการเบื้องต้นของระบบฉีดแบบ D-Jetronic และ
แบบ L-Jetronic ดังรูปที่ 8.32 จะเห็นได้ว่า ในระบบฉีดแบบ  D-Jetronic ระยะเวลาในการฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงของหัวฉีดจะถูกก้าหนดด้วยสัญญาณไฟฟ้าจากค่าแรงดันของอากาศในท่อรวมไอดีและ
สัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ส่วนในระบบฉีดแบบ L-Jetronic ระยะเวลาในการฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงของหัวฉีดจะถูกก้าหนดด้วยสัญญาณไฟฟ้าจากมาตราวัดการของการไหลของอากาศและ
สัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์ ระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดที่ได้จากการควบคุม
ทั้งสองแบบนี้จะเรียกว่า ระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐาน (Basic injection time) ซึ่งเป็นระยะเวลาใน
การฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้อัตราส่วนผสมของอากาศและน้้ามันเชื้อเพลิงในทฤษฎี 
               จากการควบคุมระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐาน สัญญาณ
ความเร็วรอบเครื่องยนต์จะเป็นข้อมูลในการค้านวณปริมาณอากาศต่อรอบการท้างานของเครื่องยนต์ 
พร้อมทั้งเป็นตัวก้าหนดจังหวะและการเริ่มการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ซึ่งสัญญาณนี้จะถูกต่อ
จากขั้วลบของคอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) หรือที่ขั้วจานจ่ายของเครื่องยนต์ (ส้าหรับหัวฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบธรรมดา) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.32 การควบคุมระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐาน 
(ท่ีมา : นภดล เวชวิฐาน, 2544) 

 
     1.2.2) การแก้ไขระยะเวลาเพ่ือเพ่ิมความหนาของเชื้อเพลิง 
(Enrichment correction) การเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง 
                เนื่องจากเครื่องยนต์ต้องท้างานอยู่ภายใต้สภาวะต่างๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ท้าให้อัตราส่วนผสมของอากาศและน้้ามันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้กับ
เครื่องยนต์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการท้างานเหล่านั้นด้วย ซึ่งเป็นเหตุให้อัตราส่วนผสม
ของเชื้อเพลิงตามทฤษฎีที่ได้จากระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐานไม่สามารถตอบสนองการท้างานของ

ตัวตรวจจับสุญญากาศ 

คอมพิวเตอร ์

ความเร็วรอบเครื่องยนต ์

หัวฉีด 

D - Jetronic 

มาตรวดัการไหลของอากาศ 

คอมพิวเตอร ์

ความเร็วรอบเครื่องยนต ์

หัวฉีด 

L - Jetronic 
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เครื่องยนต์ในสภาวะได้ ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีการแก้ไขระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้มากขึ้น
ให้ได้อัตราส่วนผสมที่หนาเพียงพอกับความต้องการของเครื่องยนต์ ด้วยเหตุนี้ในระบบฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงในอิเล็กทรอนิกส์ จะมีอุปกรณ์ส้าหรับตรวจจับสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์ที่เรียกว่า ตัว
ตรวจจับ หรือเซนเซอร์ (Sensor) เป็นตัวส่งข้อมูลการท้างานของเครื่องยนต์ในลักษณะของ
สัญญาณไฟฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์ให้เพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดให้เหมาะสมกับ
สภาวะการท้างานต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 8.33 การเพ่ิมระยะเวลาในการฉีด 
(ท่ีมา : นภดล เวชวิฐาน, 2544) 

 
      จากรูปที่ 8.33 จะมีสัญญาณการสตาร์ทเครื่องยนต์ (Starting 
signal) จากขั้ว St. ของสวิทซ์จุดระเบิด (Ignition switch)  และตัวตรวจจับสภาวะการท้างานของ
เครื่องยนต์ (Sensor) อีก 3 ตัว เป็นตัวส่งข้อมูลทางไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ให้เพ่ิมระยะเวลาใน
การฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจากระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐาน ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า (Water thermo 
sensor) จะส่งสัญญาณไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์เพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม
กับสภาพอุณหภูมิของเครื่องยนต์ กล่าวคือ ระยะเวลาในการฉีดจะเพ่ิมข้ึนเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่้า 
              ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Air  thermo sensor) จะส่ง
สัญญาณไฟฟ้าให้คอมพิวเตอร์ปรับระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของ
อากาศ กล่าวคือ ระยะเวลาในการฉีดจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่้ากว่าค่าที่ก้าหนด และในทางตรงกัน
ข้ามระยะเวลาในการฉีดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิของอากาศที่สูงกว่าค่าที่ก้าหนด 
               ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง (Throttle position sensor) จะ
ส่งสัญญาณไฟฟ้าให้คอมพิวเตอร์เพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพ

มาตรวดัการไหลของอากาศ 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 

ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 

สัญญาณการสตาร์ท 

ความเร็วรอบเครื่องยนต ์

 
 
 
 

คอมพิวเตอร์ 

(ECU) 
 

 

 

หัวฉีด 
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ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ เช่น  ในขณะเครื่องยนต์เดินเบาขณะเร่งความเร็วรอบหรือขณะรับภาระ
สูงสุด (Full load) 
               สัญญาณการสตาร์ท (Starting signal) จะเป็นสัญญาณไฟฟ้า
ส่งให้คอมพิวเตอร์เพิ่มระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงในขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ 
หมายเหตุ : การเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงในระบบฉีดแบบ D-Jetronic จะเหมือนกับ
แบบ  L–Jetronic  
                นอกจากตัวตรวจจับสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์ 
(Sensor) ซึ่งท้าหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าให้คอมพิวเตอร์ท้าการเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
ให้เหมาะสมกับสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์แล้ว ยังมีอุปกรณ์ช่วย (Auxiliary device) ส้าหรับ
การสตาร์ทของเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิต่้าและเพ่ิมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ขณะอุณหภูมิต่้า โดยที่
อุปกรณ์นี้จะไม่ท้างานร่วมกับคอมพิวเตอร์เหมือนตัวตรวจจับหรือเซนเซอร์ อุปกรณ์ช่วยที่กล่าวถึงก็
คือ หัวฉีดสตาร์ทเย็น (Cold start injector) และลิ้นอากาศ (Air valve) ในการท้างานภายหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 8.34 แผนภาพการควบคุมระยะเวลาในการฉีด 
(ท่ีมา : นภดล เวชวิฐาน, 2544) 

ขั้วลบของคอยลจ์ุดระเบิด 

ตัวตรวจจับตา้แหน่งลิ้นเร่ง 

ต้าแหน่งเดินเบา 

ต้าแหน่งรับภาระสูงสุด 

ขั้วสตาร์ทของ 
สวิทช์จุดระเบิด 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้า้ 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิ
อากาศ 

สัญญาณความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ 

การตัดการฉีดน้า้มัน
เช้ือเพลิง 

การเพิ่มความหนาขณะ
เดินเบา 

การเพิ่มความหนาขณะเร่ง
ระหว่างท้าการอุ่นเครื่อง 

การเพิ่มความหนาขณะ
รับภาระสูงสุด 

การเพิ่มความหนาขณะ
สตาร์ท 

การเพิ่มความหนาหลัง
สตาร์ท 

การเพิ่มความหนาขณะอุ่น
เครื่อง 

การแก้ไขความหนาตาม
อุณหภูมิอากาศ 

การควบคุมระยะเวลาใน
การฉีดพื้นฐาน 

การแก้ไขระยะเวลาเพือ่
เพิ่มความหนา 

การแก้ไขระยะเวลาจาก
ค่าแรงดันไฟฟ้า 

หัวฉีด 

มาตรวัดการไหล
ของอากาศ 

แบตเตอรี่ 
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      จากแผนภาพการควบคุมระยะเวลาในการฉีดในรูปที่ 8.34 
คอมพิวเตอร์จะท้าการค้านวณหาระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐาน (ระยะเวลาของสัญญาณไฟฟ้าที่ฉีดเข้า
หัวฉีด) จากสัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์และสัญญาณไฟฟ้าจากมาตรการวัดไหลของเครื่องยนต์ 
หลังจากนั้นระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐานจะถูกขยายให้มีระยะเวลายาวนานขึ้น เพ่ือเพ่ิมความหนาของ
อัตราส่วนผสมของอากาศและน้้ามันให้เป็นไปตามความต้องการของเครื่องยนต์ในสภาวะการท้างานที่
เกิดขึ้นนั้น โดยจะได้รับสัญญาณไฟฟ้าจากตัวตรวจจับสภาวะการท้างานต่างๆ สุดท้าย ระยะเวลาใน
การฉีดที่ได้รับจากข้อมูลข้างต้นจะถูกแก้ไขให้เหมาะสมอีกรั้งหนึ่งเมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้า
แบตเตอรี่ที่ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนไปตามค่าแรงดันปกติ (12 โวลต์) ดังนั้น ระยะเวลาใน
การฉีดที่แท้จริงของหัวฉีดที่ก้าหนดโดยใช้คอมพิวเตอร์จะเท่ากับ ระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐาน + 
ระยะเวลาที่แก้ไขเพ่ือเพ่ิม + ระยะเวลาที่แก้ไขจากค่าแรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 8.35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 8.35 การสร้างสัญญาณการฉีดของคอมพิวเตอร์ 
(ท่ีมา : นภดล เวชวิฐาน, 2544) 

 
     1.2.3) การแก้ไขระยะเวลาในการฉีดจากค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage 
correction) 
                  ในการเปิดของเข็มหัวฉีดจะมีความเร็วสูงมาก อย่างไรก็ตาม
การเปิดเข็มของหัวฉีดยังคงมีวามล่าช้าอยู่เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่้าลง ทั้งนี้เนื่องจากการ
เปิดของเข็มหัวฉีดนั้นขึ้นอยู่กับอ้านางแม่เหล็กโซลินอยด์ ดังนั้น หากแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าหัวฉีด
ลดลงจะมีผลให้การเปิดของหัวฉีดช้าลงไปซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้ ระยะเวลาในการฉีดสั้นกว่าที่ได้
จากการค้านวณของคอมพิวเตอร์ (ระยะในการฉีดพ้ืนฐาน + ระยะที่แก้ไขเพ่ือเพ่ิมความหนา ) ด้วย

ล้าดับการจุดระเบิดและ 
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เหตุนี้คอมพิวเตอร์จึงต้องแก้ไขระยะเวลาในการฉีดให้มีเวลายาวนานขึ้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่ต่้าลงกว่าปกติ ระยะเวลาที่แก้ไขจะลดลง  
     1.2.4) การตัดการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel cut) 
                    คอมพิวเตอร์จะการตัดการฉีดน้้ามัน 2 กรณีด้วยกัน คือ 
                   1.2.4.1) ขณะลดความเร็วลงทันทีทันใด เช่น การเบรกหรือ
การขับรถลงจากที่สูง ซึ่งเป็นภาวะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ต้องการเชื้อเพลิง คอมพิวเตอร์จะท้าการตัด
สัญญาณที่ส่งเข้าหัวฉีดโดยได้รับข้อมูลไฟฟ้ามาจากตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง (ต้าแหน่ง) และ
สัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์ กล่าวคือ หากเครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงและลิ้นเร่งอยู่ในต้าแหน่ง
เดินเบาคอมพิวเตอร์จะท้าการตัดการฉีดน้้ามันของหัวฉีด ส้าหรับการตัดความเร็วรอบในการฉีดนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้้าหล่อเย็นดังแสดงในรูป หากน้้าหล่อเย็นมีอุณหภูมิต่้า คอมพิวเตอร์จะท้าการ
ตัดน้้ามันที่ความเร็วรอบสูงขึ้น เพ่ือป้องกันการกระพือของเครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์มีความเร็วรอบ
ต่้าลงกว่าที่ก้าหนดหรือคอนแท็คต้าแหน่งเดินเบาของตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่งอยู่ในต้าแหน่งเปิด 
การฉีดน้้ามันหัวฉีดจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งการตัดการฉีดน้้ามันในสภาวะนี้ จะท้าให้ความสิ้นเปลืองใน
การใช้น้้ามันลดลง 
      1.2.4.2) เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงเกินก้าหนด
คอมพิวเตอร์จะท้าการเปรียบเทียบความเร็วของเครื่องยนต์ที่ได้รับกับค่าความเร็วรอบที่ก้าหนดไว้ใน
หน่วยความจ้า หากค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงถึงค่าที่ก้าหนด คอมพิวเตอร์จะท้าการตัดน้้ามัน
เพ่ือท้าให้ความเร็วรอบไม่สูงเกินไป และเมื่อความเร็วรอบลดลงหัวฉีดจะกลับมาฉีดน้้ามันต่อไป
ตามปกติ 
   2) ควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้า (Electronic spark advance, ESA) 
          ควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้า (ESA) ถูกน้ามาใช้แทนชุดเร่งไฟแบบกลไก 
(Mectronic governor advance) และชุดเร่งไฟแบบสุญญากาศ (Vacuum advance 
mechanism) ซึ่งมีใช้ในเครื่องยนต์ทั่ว ๆ ไป จังหวะการจุดระเบิดที่เหมาะสมส้าหรับแต่สภาวะการ
ท้างานของเครื่องยนต์จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจ้าของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ในขณะ
เครื่องยนต์ท้างาน ECU จะได้รับข้อมูลสภาวะการท้างานต่าง ๆ ของเครื่องยนต์จากตัวตรวจจับ
สัญญาณ (Sensor) และ ECU จะเลือกค่าองศาการจุดระเบิดท่ีเหมาะสมจากหน่วยความจ้าที่บันทึกไว้ 
จากนั้น ECU จะส่งสัญญาณการจุดระเบิดไปยังตัวช่วยจุดระเบิด ( Igniter) เพ่ือสร้างประกายไฟจุด
ระเบิดตามค่าท่ีก้าหนด 
             2.1) วงจรควบคุมการจุดระเบิด 
                 ในเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดน้้ามันหัวเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) 
แบบธรรมดา การควบคุมกาจุดระเบิดไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ กล่าวคือ เป็นจุดระเบิดแบบ
ธรรมดา (ใช้หน้าท้องขาว ) หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเครื่องยนต์ทั่ว ๆ ไป ส้าหรับในเครื่องยนต์
หัวฉีดรุ่นใหม่ ๆ ที่ใช้หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบ TCCS   หรือ  ECCS  ระบบจุดระเบิดจะถูก
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างในรูปที่ 8.36 
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     จากวงจรควบคุมการจุดระเบิดของเครื่องยนต์โตโยต้ารุ่น 4A-GE ใน
รูปที่ 8.36 กระแสไฟฟ้าจากขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิดจะลงมากราวด์และถูกควบคุมโดย
ทรานซิสเตอร์ (Power transistor) ที่อยู่ภายในตัวจุดระเบิด (Igniter) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.36 วงจรควบคุมการจุดระเบิดของเครื่องยนต์โตโยต้า รุ่น 4A-GE 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
   3) การวินิจฉัยข้อขัดข้อง (Diagnosis) 
                  ECU จะบรรจุระบบวินิจฉัยข้อขัดข้องด้วยตัวเองไว้ภายใน ส้าหรับแสดงผล
ข้อขัดข้องของตัว Sensor แต่ละตัว เมื่อใดก็ตามที่ ECU ตรวจพบความผิดปกติ มันจะส่งสัญญาณ
เตือนให้ผู้ขับข่ีรถยนต์ทราบด้วยสัญญาณไฟ CHECK ENGINE ซึ่งติดอยู่บนแผงหน้าปัดของรถยนต์ ดัง
รูปที่ 8.37 และในเวลาเดียวกันมันจะบันทึกความผิดปกติของตัวตรวจจับสัญญาณลงในหน่วยความจ้า 
ข้อมูลเหลานี้จะไม่ถูกลบออกไปแม้ว่าสวิตซ์จุดระเบิด (Ignition switch) จะถูกปิด ดังนั้น เราสามารถ
เรียกข้อมูลจากหน่วยความจ้าออกมาดูได้เมื่อต้องการหาข้อขัดข้องของระบบขณะท้าการตรวจซ่อม 
 

 
 
 
 

รูปที่ 8.37 สัญญาณไฟ CHECK ENGINE 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

 
   4) ป้องกันการท้างานบกพร่อง (Fail–safe function) 
                   ถ้าตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ตัวใดในระบบมีการท้างานบกพร่อง ECU 
จะท้าการพิจารณาสัญญาณท่ีได้รับภายใต้โปรแกรมในหน่วยความจ้าว่าควรให้เครื่องยนต์ท้างานต่อไป
หรือให้เครื่องยนต์หยุดท้างาน เพ่ือเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ 

จานจ่าย 

คอมพิวเตอร ์

ตัวช่วยจุดระเบิด 

วงจรก้าเนิดสัญญาณ 

หัวเทียน สวิทช์จุดระเบิด 

คอยล์จุดระเบิด 

แบตเตอรี ่

ฟิวส์แบบสาย 
IGf 

IGf 

IGt 

G1 

G- 

Ne 

AM2 
IG2 
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   ส้าหรับอุปกรณ์ควบคุมระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ จะแสดงไว้ในรูปที่ 
8.38  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.38 อุปกรณ์ควบคุมระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

 
 8.7.4 มาตรวัดการไหลของอากาศ 
  8.7.4.1 หน้าที่ของมาตรวัดการไหลของอากาศ 
   มาตรวัดการไหลของอากาศ (Air flow sensor) หรือมิเตอร์วัดการไหลของอากาศ 
(Air flow meter) ท้าหน้าที่ ตรวจจับปริมาตรของไอดีและจะส่งสัญญาณพัลส์ไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
คอมพิวเตอร์จะก้าหนดปริมาตรการฉีดเบื้องต้นให้กับหัวฉีดมาตรวัดการไหลของอากาศ ดังรูปที่ 3.39 
  8.7.4.2 ชนิดของมาตรวัดการไหลของอากาศ 
   มาตรวัดการไหลของอากาศที่ใช้ในระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิ เล็กทรอนิกส์นี้มีอยู่
หลายแบบ เช่น แบบแผ่นวัด (Flap type) แบบเส้นลวดความร้อน (Hot wire) แบบฟิล์มความร้อน 
(Hot film) แบบคาร์มานวอร์เทค (Karman vortech) แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะใช้ในระบบ TCCS คือ 
แบบแผ่นวัดอากาศ 
  8.7.4.3 มิเตอร์วัดการไหลของอากาศแบบแผ่นวัดอากาศ (Measuring plate type)   
   มิเตอร์วัดการไหลของอากาศแบบแผ่นวัดอากาศประกอบด้วย แผ่นวัดอากาศ  
สปริงดึงกลับ โพเทนชิโอมิเตอร์  (Potentiometer)  รวมทั้งสกรูปรับความเร็วเดินเบา และเซนเซอร์

 

 

 

 

 

รีเลย์เปิดวงจร 

ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง กรองน้้ามัน 

สวิทช์ควบคุมหัวฉีดสตาร์ทเย็น 

มอเตอร์สตาร์ท 

ตัวควบคุมความดัน 
หัวฉีด 

หัวฉีดสตาร์ทเย็น 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 

ลิ้นอากาศ 

น้้าหล่อเย็น 

ตัวตรวจจับ 

ต้าแหน่งลิ้นเร่ง 

แบตเตอรี่ 

ตัวตรวจจับ 
สุญญากาศ 

ตัวตรวจจับความเร็วรถยนต์ 

สวิทช์เครื่องปรับอากาศ 

ECU ตัวตรวจจับ 
มุมเพลาข้อเหวี่ยง 

ตัวตรวจจับ 

อุณหภูมิน้้า 
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วัดอุณหภูมิของอากาศซึ่งจะมีหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิของไอดี  แผ่นทดแทนการสั่น และห้องป้องกัน
การกระเพ่ือมของแผ่นวัดอากาศในรูปที่ 3.40 แสดงโครงสร้างของมาตรวัดการไหลของอากาศแบบ
แผ่นวัดอากาศ รูปที่ 3.41 แสดงส่วนประกอบมาตรวัดการไหลของอากาศแบบแผ่นวัดอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.39 ต้าแหน่งของมาตรวัดอากาศในระบบประจุอากาศ 
(ท่ีมา : นภดล เวชวิฐาน, 2544) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.40 โครงสร้างของมาตรวัดการไหลของอากาศแบบแผ่นวัดอากาศ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
 

 

คอมพิวเตอร ์
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มาตรวดัการไหลของอากาศ 

กรองอากาศ ลิ้นเร่ง 
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จากกรองอากาศ 

แผ่นวัดอากาศ 

ช่องระบายอากาศ 

สกรูปรบัส่วนผสมเดินเบา 

ไปห้องบรรจไุอดีทางลิ้นเร่ง 
แผ่นทดแทนการสั่น 

ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า 
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รูปที่ 8.41 ส่วนประกอบมาตรวัดการไหลของอากาศแบบแผ่นวัดอากาศ 

(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 
 
   การวัดปริมาณอากาศของมาตรวัดการไหลของอากาศ อาศัยแรงที่เกิดจากการไหล
ของอากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบ เมื่อเครื่องยนต์ท้างาน อากาศจะถูกดูดแผ่นวัด (Sensor flap) 
ของมาตรวัดการไหลของอากาศ แรงจากการเคลื่อนที่ของกระแสอากาศจะดันให้แผ่นวัดหมุนไปดัง
แสดงในรูป ส้าหรับมุมที่แผ่นวัดหมุนไปนี้จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณอากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอก
สูบ ซึ่งจะถูกก้าหนดโดยการเปิดของลิ้นเร่งและความเร็วรอบของเครื่องยนต์ หากอากาศถูกดูดเข้า
กระบอกสูบมาก แผ่นวัดก็จะหมุนไปเป็นมุมกว้างมากขึ้น และในการหมุนของแผ่นวัดจะมีสปริงคอย
ดันให้แผ่นวัดหมุนคืนกลับ เมื่อปริมาณอากาศที่ไหลผ่านลดลง การหมุนของแผ่นวัดที่สัมพันธ์กับ
ปริมาณอากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าด้วยตัวปรับแรงดันไฟฟ้า 
(Potentiometer) ซึ่งประกอบด้วยชุดความต้านทางที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าไปตามมุมการหมุนของ
แผ่นวัดปริมาณอากาศ ดังรูปที่ 8.42 
   จากรูปที่ 8.43 แรงดันไฟฟ้าซึ่งมีค่าคงที่ถูกป้อนเข้าที่ขั้ว VB ผ่านชุดความต้านทาน
ของตัวปรับแรงดันไฟฟ้ามาลงกราวด์ครบวงจรที่ขั้ว E2 ขั้ว VS จะเป็นขั้วส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าเข้า
คอมพิวเตอร์ ซึ่งค้านวณหาระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ในต้าแหน่งที่ยังไม่มีอากาศ
ไหลผ่านแผ่นวัดปริมาณอากาศหรือมีอากาศไหลผ่านเพียงเล็กน้อย ค่าความต้านทานของตัวปรับ
แรงดันจะสูง ท้าให้แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว VS ต่้า และในทางตรงกันข้าม เมื่ออากาศไหลผ่านแผ่นวัดมาก 
แผ่นวัดจะหมุนเป็นมุมมากขึ้น ค่าความต้านทานของตัวปรับแรงดันไฟฟ้าจะลดลง ท้าให้แรงดันไฟฟ้า
ที่ข้ัว VS สูงขึ้น จากค่าแรงดันไฟฟ้านี้จะเป็นข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ก้าหนดระยะเวลาในการฉีดพ้ืนฐาน
ของหัวฉีด หากค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว VS มีค่าสูง ระยะเวลาในการฉีดของหัวฉีดจะมากและระยะเวลา
ในการฉีดจะลดลง เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว VS ลดลงจากวงจรไฟฟ้าของมาตรวัดการไหลของอากาศ
ในรูปจากกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ที่ขั้ว +B และจ่ายเข้ามาตรวัดการไหลของ
อากาศที่ขั้ว VB มาลงกราวด์ที่ขั้ว E2 แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว VS จะสูง เมื่อแผ่นวัดปริมาณอากาศหมุนไป

อากาศ 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1. แผ่นวัดปริมาณอากาศ 

2. แผ่นชดเชย 

3. ห้องป้องกันการสั่นสะเทือนของแผ่นวัด 

4. ช่องอากาศ (By pass) 
5. สกรูปรับส่วนผสมเดินเบา 

6. ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า 

7. สวิทช์ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง 

8. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
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เป็นมุมกว้างมาก (เปิดมาก) ส่วนที่ขั้ว VC จะเป็นแรงดันไฟฟ้าเปรียบเทียบของมาตรวัดการไหลของ
อากาศที่ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ร่วมกับแรงดันไฟฟ้าจากขั้ว VS เพ่ือใช้ในการค้านวณหาระยะเวลาใน
การฉีด แรงดันไฟฟ้าเปรียบเทียบที่ขั้ว VC นี้จะมีค่าคงที่ แต่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว VS จะเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามมุมการเปิดของแผ่นวัดปริมาณอากาศ ในต้าแหน่งที่แผ่นวัดเปิดปริมาณอากาศเปิด
เต็มที่ แรงดันไฟฟ้าที่ข้ัว VS จะมีค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ข้ัว VC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.42 การท้างานของแผ่นวัดปริมาณอากาศ 

(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.43 วงจรไฟฟ้าควบคุมมาตรวัดการไหลของอากาศของเครื่องยนต์ TOYOTA 5M-E 

(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 
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 8.7.5 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า  
  8.7.5.1 คุณลักษณะของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
   ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า (Water thermo sensor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับการ
ตรวจวัดอุณหภูมิน้้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ให้เพ่ิม
ระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่้า ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้าจะถูกติดตั้งไว้
บริเวณช่องทางออกของน้้าหล่อเย็นที่ตัวเครื่องยนต์ ดังรูปที่ 8.44 ภายในตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า
ประกอบด้วย ตัวความต้านทานแบบมีค่าสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิเป็นลบที่เรียกว่า NTC resistor 
(NTC ย่อมาจาก Negative temperature coefficient) ซึ่งจะมีค่าความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น คุณสมบัติของ NTC resistor น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันของสัญญาณไฟฟ้าส้าหรับ
ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์เพ่ือท้าการแก้ไขระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ให้ได้อัตรา
ส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ โครงสร้างและส่วนประกอบของตัว
ตรวจจับอุณหภูมิน้้าจะแสดงไว้ดังรูปที่ 8.45 
  8.7.5.2 การท้างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
   จากวงจรไฟฟ้าในรูปที่ 8.46 แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ป้อนเข้าที่ขั้ว +B ของ
คอมพิวเตอร์ แล้วไหลผ่านตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้ามาลงกราวด์ที่ขั้ว E1 ขณะที่หล่อเย็นของเครื่องยนต์
มีอุณหภูมิต่้า ค่าความต้านทานของ NTC resistor จะเพ่ิมขึ้น เป็นเหตุให้ความดันไฟฟ้าที่ตกคร่อม
ระหว่างขั้ว THW และ E2 สูงขึ้น สัญญาณไฟฟ้านี้ใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงของหัวฉีด ท้าให้อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงนาขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้้าหล่อเย็นสูงขึ้น ค่า
ความต้านทานของ NTC resistor จะต่้าลง แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมระหว่าง THW และ E2 ก็จะลดลง 
ท้าให้คอมพิวเตอร์ก้าหนดระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงน้อยลงและกลับเข้าสู่ระยะเวลาในการ
ฉีดพ้ืนฐานเมื่ออุณหภูมิน้้าหล่อเย็นสูงถึงค่าท่ีก้าหนด 
หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์จะเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเมื่ออุณหภูมิของน้้าหล่อเย็นต่้า
กว่าค่าท่ีก้าหนดในเครื่องยนต์แต่ละรุ่น เช่น ที่อุณหภูมิ 60๐C เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.44 ต้าแหน่งการติดตั้งของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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รูปที่ 8.45 โครงสร้างของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.46 วงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
 8.7.6 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
  8.7.6.1 คุณลักษณะของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
   ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Air thermo sensor) จะถูกติดตั้งไว้บริเวณช่องทาง
อากาศเข้ากระบอกสูบ เช่น ที่กรองอากาศ ภายในมาตราวัดการไหลของอากาศ (Air flow meter) 
หรือที่ห้องประจุไอดี ดังรูปที่ 8.47 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ ท้าหน้าที่ตัวตรวจจับอุณหภูมิของ

ขั้วต่อสายไฟ 

โครงยึด 

เทอร์มิสเตอร ์

ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า คอมพิวเตอร ์

R 
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อากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับ
ระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากหลักการของระบบฉีดปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ จะเป็นข้อมูลให้คอมพิวเตอร์
ค้านวณหาระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้ได้อัตราส่วนผสมของอากาศและน้้ามันเชื้อเพลิงตาม
ทฤษฎีแต่ด้วยเหตุที่อุณหภูมิของอากาศมีค่าไม่คงที่ ท้าให้น้้าหนักต่อปริมาณของอากาศ (ความ
หนาแน่น) เปลี่ยนไปคือ จะมีน้้าหนักต่อปริมาณน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของ
น้้าหนักอากาศนี้ จึงเป็นเหตุให้อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่ได้จากการฉีดของหัวฉีดมีค่าที่ไม่เที่ยงตรง 
กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น น้้าหนักของอากาศต่อปริมาตรจะน้อยลง ท้าให้อัตราส่วนผสม
น้อยลง ท้าให้อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงหนาขึ้น และในทางตรงกันข้าม ส่วนผสมของเชื้อเพลิงจะ
บาง เมื่ออุณหภูมิอากาศต่้าลง ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้ จึงจ้าเป็นต้องมีการเพ่ิม
ระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเมื่ออุณหภูมิอากาศ และลดระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.47 ลักษณะและต้าแหน่งการติดตั้งตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
  8.7.6.2 การท้างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
   รูปที่ 8.48 แสดงวงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ ตัวตรวจจับอุณหภูมิ
อากาศจะมีโครงสร้างและหลักการท้างานเหมือนกับตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า คอมพิวเตอร์จะเพ่ิม
ระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเมื่ออุณหภูมิของอากาศต่้ากว่า 20 องศาเซลเซียส และจะลดเวลา
ในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 8.48 วงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
 8.7.7 ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
  8.7.7.1 คุณลักษณะของตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
   ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง (Throttle position sensor) ท้าหน้าที่บอกต้าแหน่ง
การเปิดของลิ้นเร่ง (บอกสภาวะการรับภาระของเครื่องยนต์) ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าให้กับ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงหรือตัดการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด  
ลักษณะของตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง จะแสดงไว้ในรูปที่ 8.49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.49 ลักษณะของตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

คอมพิวเตอร ์ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
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   ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่งที่ใช้ในระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ มีอยู่
ด้วยกันหลายแบบโดยจะแตกต่างกันที่รูปภายนอกและโครงสร้างภายในตามแต่บริษัทผู้สร้าง แต่
โดยทั่วไปแล้วจะมีหน้าที่และการท้างานคล้ายคลึงกัน ในขั้นต้นนี้จะขอกล่าวถึงเพียง 2 แบบ ซึ่งเป็น
เครือ่งยนต์โตโยต้า คือ 
                  1) แบบหน้าสัมผัสปิด – เปิด (ON-OFF type) 
                  2) แบบเชิงเส้น (Linear type) 
   ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่งจะมีสัญญาณที่คอยท้าหน้าที่ควบคุมปริมาณการฉีด
น้้ามันเชื้อเพลิงและตัดปริมาตรการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์อยู่  2  สัญญาณด้วยกัน
คือ สัญญาณ IDL จะท้าหน้าที่หลักในการควบคุมการตัดการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง และสัญญาณ PSW 
จะท้าหน้าที่หลักในการควบคุมปริมาตรการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงและก้าลังความเร็วของเครื่องยนต์ให้
เพ่ิมข้ึน ดังรูปที่ 8.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.50 ต้าแหน่งตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่งเปิด-ปิด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
  8.7.7.2 การท้างานของตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
   รูปที่ 8.51 แสดงวงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่งแบบหน้าสัมผัสปิด–เปิด 
ภายในตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง จะมีสวิทซ์ส้าหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้าสวิทซ์นี้จะท้างานด้วยร่องลูก
เบี้ยว (Guide cam) ที่หมุนไปพร้อมกับเพลาของลิ้นเร่ง คือ เมื่อลิ้นเร่งอยู่ในต้าแหน่งปิด คอนแทค
ต้าแหน่งเดินเบาจะสัมผัสกัน (ข้ัว TL และ IDL จะต่อถึงกัน) และในต้าแหน่งที่ลิ้นเร่งเปิดกว้าง ร่องลูก
เบี้ยวจะบังคับให้คอนแทคต้าแหน่งรับภาระสูงงสุดสัมผัสกัน (ข้ัว TL และ PSW จะต่อถึงกัน) 
 
 

 
 
 
 

ลูกเบี้ยวเลื่อนหน้าทองขาว 

ต้าแหน่งก้าลัง 

หน้าทองขาวเลื่อน 

หน้าทองขาวเลื่อนต้าแหน่งเดินเบา 
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E PSW IDL 



386     บทที่ 8  ระบบควบคมุการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์     เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.51 วงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่งแบบหน้าสัมผัสปิด–เปิด 

(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 
 
   รูปที่ 8.52 แสดงวงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่งแบบเชิงเส้น ตัว
ตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่งเชิงเส้นจะประกอบด้วยแผ่นเลื่อน 2 ตัว (หน้าสัมผัสส้าหรับสัญญาณเดินเบา
และสัญญาณมุมการปิดของลิ้นเร่ง) แผ่นเลื่อน 2 ตัวนี้จะหมุนเคลื่อนไหวไปพร้อมกับลิ้นเร่ง โดยแผ่น
เลื่อนหมายเลข 2 สัมผัสไปด้วยความต้านทานที่ต่อระหว่างขั้ว Vcc และ E2 เมื่อลิ้นเร่งปิด แผ่นเลื่อน
จะหมุนเคลื่อนที่ไปในทิศทางเข็มนาฬิกา (ดังรูปที่ 8.52) ซึ่งมีผลให้ค่าความต้านทานระหว่างขั้ว Vcc 
และ VTA เปลี่ยนแปลงไป (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานระหว่างขั้ว Vcc และ VTA 
ของตัวตรวจจับลิ้นเร่งนี้จะถูกน้าไปใช้ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าบอกต้าแหน่งลิ้นเร่งให้คอมพิวเตอร์ส้า
หรรับแผ่นเลื่อนหมายเลข 3 (หน้าสัมผัสส้าหรับสัญญาณเดินเบา) ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา (ลิ้นเร่ง
เปิด) แผ่นเลื่อนจะต่อวงจรระหว่างขั้ว IDL และ E2 เมื่อเครื่องยนต์ขึ้นเล็กน้อย แผ่นเลื่อนจะเคลื่อนที่
หมุนไปในทิศทางเข็มนาฬิกา ท้าให้ขั้ว IDL และ E ไม่ต่อถึงกัน ทั้งนี้เนื่องจากวงจร IDL ถูกท้าให้ขาด
วงจรได้ เมื่อแผ่นเลื่อนหมุนเลยไป ขั้ว IDL และ E2 ก็จะขาดวงจรจากกัน แต่เมื่อเครื่องยนต์กลับอยู่ใน
ต้าแหน่งเดินเบา แผ่นเลื่อนจะกลับมาต่อขั้ว IDL และ E2 อีก การตัดและต่อวงจรจากขั้ว IDL และ E2 
นี้ จะน้าไปใช้ส้าหรับบอกสภาวะเดินเบาของเครื่องยนต์ให้กับคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการ
ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงหรือตัดการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงในขณะลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ทันทีทันใด 
เช่น ขณะท้าการเบรก 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง คอมพิวเตอร ์

จากแบตเตอรี ่ +B 

R 

PSW PSW 

IDL IDL 
TL TL 

12 V. 
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รูปที่ 8.52 วงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่งแบบเชิงเส้น 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
 8.7.8 ตัวตรวจจับความดันท่อร่วมไอดี 
  ตัวตรวจจับความดันท่อร่วมไอดี หรือเซนเซอร์วัดแรงดันท่อร่วมไอดี (Intake manifold 
sensor) ท้าหน้าที่ วัดปริมาตรของไอดีโดยการท้างานของไอซีที่บรรจุภายในตัวตรวจจับ (เซนเซอร์) 
ตัวตรวจจับความดันท่อร่วมไอดีจะส่งสัญญาณแรงดันจากท่อร่วมไอดีผ่านขั้ว PIM ของคอมพิวเตอร์ 
(ECU)  และคอมพิวเตอร์จะค้านวณและก้าหนดปริมาตรการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเบื้องต้นและมุมจุด
ระเบิดล่วงหน้าเบื้องตันจากสัญญาณข้ัว PIM ดังแสดงในรูปที่ 8.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.53 โครงสร้างภายในของตัวตรวจจับความดันท่อร่วมไอดี 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก นพพร อุปรีที, 2556) 

 

ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
คอมพิวเตอร ์

IDL 
IDL 

VTA 
VTA 

Vcc 
Vcc 

E1 

E2 
E2 

5 V. 

0.1 – 4.5 V. 

5 V. 

แผ่นซิลิคอน 

 

ขั้ว 

แรงดันรวมท่อไอด ี
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ห้องสุญญากาศ 

ไอซ ี
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  การท้างานภายในห้องสุญญากาศจะบรรจุแผ่นซิลิคอนรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน ด้าน
หนึ่งของแผ่นซิลิคอนจะสัมผัสกับแรงดันจากท่อร่วมไอดีด้านตรงข้ามจะอยู่ในห้องสุญญากาศ  การ
เปลี่ยนแปลงของแรงดันที่ท่อร่วมไอดีเป็นสาเหตุให้แผ่นซิลิคอนมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน จาก
การเปลี่ยนแปลงนี้ท้าให้เกิดความต้านทานข้ึนที่แผ่นซิลิคอน ค่าความต้านทานจะถูกแปรเป็นสัญญาณ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยไอซี (IC) ที่อยู่ในชุดตัวตรวจจับ (Sensor) และจะส่งสัญญาณพัลส์ไปยัง
คอมพิวเตอร์ที่ขั้ว PIM ของตัวตรวจจับ ไอซี (IC) จะได้รับก้าลังแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่คงที่ 5 โวลต์ จากขั้ว 
Vcc ของคอมพิวเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 8.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.54 วงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับความดันท่อร่วมไอดี 

(ที่มา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 
 
 8.7.9 ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง 
  ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง หรือเซนเซอร์วัดมุมเพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft  angle  
sensor) เมื่อสัญญาณ G1 ของตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยงส่งสัญญาณมุมเพลาข้อเหวี่ยงในต้าแหน่ง
จุดศูนย์ตายบนไปยังยังคอมพิวเตอร์เพ่ือที่คอมพิวเตอร์จะค้านวณและก้าหนดระยะเวลาการฉีด
เชื้อเพลิงและจังหวะจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 
  ภายในจานจ่ายของอุปกรณ์จุดระเบิดแบบรวมที่ใช้กับเครื่องยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซ
ลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ TCCS ประกอบด้วยโรเตอร์สัญญาณ ซึ่งยึดติดอยู่กับเพลาจานจ่าย  
ซึ่งเมื่อโรเตอร์สัญญาณหมุนไปแต่ละรอบ จะท้าให้เกิดสัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งผ่านไปยั ง
คอมพิวเตอร์ซึ่งเรียกสัญญาณนี้ว่า สัญญาณ G (จ้านวนฟันของโรเตอร์สัญญาณที่ใช้ในอุปกรณ์จุด
ระเบิดแบบรวมจะขึ้นอยู่จ้านวนสูบของเครื่องยนต์) 
  ขดลวดก้าเนิดสัญญาณถูกยึดไว้ภายในตัวเรือนของจานจ่าย และท้าหน้าที่ก้าเนิดสัญญาณ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อโรเตอร์สัญญาณตัดผ่านสนามแม่เหล็ก ดังแสดงในรูปที่  8.55 

ตัวตรวจจับสุญญากาศ 

ไมโคร 

คอมพิวเตอร์ 

A/D 

คอนเวอร์เตอร ์

ไปรีเลย์หลัก EFI 

ไปห้องประจไุอด ี

แผ่นซิลิคอน 

ไฮบริดไอซ ี

E1 

+B 

E2 E2 

PIM PIM 
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รูปที่ 8.55 โรเตอร์สัญญาณและขดลวดก้าเนิดสัญญาณ 

(ที่มา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 
 
  จากการที่โรเตอร์สัญญาณมีจ้านวน 4 ฟัน ในเครื่องยนต์ 4 สูบ เมื่อหมุนตัดขดลวด
ก้าหนดสัญญาณของมุมเพลาข้อเหวี่ยงขึ้นสัญญาณที่เกิดขึ้นนี้คอมพิวเตอร์จะตรวจจับสัญญาณไว้เมื่อ
ลูกสูบเคลื่อนที่ใกล้ถึงจุดศูนย์ตายบนตามการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ดังแสดงในรูปที่ 8.56 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.56 สัญญาณที่เกิดจากตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง 

(ที่มา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 
 
 8.7.10 ตัวตรวจจับออกซิเจน 
  ตัวตรวจจับออกซิเจน หรือออกซิเจนเซนเซอร์ (Oxygen sensor) ใช้ส้าหรับเครื่องยนต์ที่
ติดตั้งหม้อปรับสภาพแก๊สไอเสีย 3 ทางไว้ เพ่ือควบคุมมลภาวะอากาศเป็นพิษที่เกิดจากแก๊สไอเสียให้
เป็นไปได้อย่างสมบรูณ์จึงต้องให้อากาศที่ถูกขับออกมาก่อนผ่านหม้อปรับสภาพแก๊สไอเสียให้มี
ปริมาณแก๊สไอเสียที่น้อยที่สุด ด้วยสาเหตุนี้จึงจ้าเป็นต้องปรับอัตราส่วนผสมของไอดีให้มีอัตราส่วน  
14.7 : 1 หรือมีความใกล้เคียงทฤษฎีมากที่สุด โดยการติดตั้งตัวตรวจจับออกซิเจนไว้ที่ท่อทางออกของ
ท่อไอเสีย ดังแสดงในรูปที่ 8.57  

โรเตอร์สญัญาณจังหวะจดุระเบิด G1 (4 ฟัน) 
ขดลวดก้าเนิดสญัญาณ G1 

มุมเพลาข้อเหวี่ยง 180 องศา 

สัญญาณ G 
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รูปที่ 8.57 ต้าแหน่งติดตั้งตัวตรวจจับออกซิเจน 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

  
  ตัวตรวจจับออกซิเจนจะท้าหน้าที่วัดอัตราส่วนผสมของไอดีที่หนาและบางกว่าอัตรา
ส่วนผสมของไอดีทางทฤษฎี ตัวตรวจจับออกซิเจน ประกอบด้วยวัสดุไซโคเนียมไดออกไซด์ (Zro2) 
โดยจะเคลือบผิวทั้งภายในและภายนอกด้วยทองค้าขาวบางๆ  ซึ่งทองค้าขาวนี้จะท้าหน้าที่ช่วยให้
ออกซิเจนในไอเสียท้าปฏิกิริยาทางเคมีกับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ อากาศโดยรอบจะไหลผ่านเข้าตัว
ตรวจจับออกซิเจน ส่วนภายในตัวตรวจจับจะสัมผัสกับไอเสียในท่อโดยตรง ส่วนประกอบของตัว
ตรวจจับออกซิเจน จะแสดงไว้ในรูปที่ 8.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 8.58 ส่วนประกอบของตัวตรวจจับออกซิเจน 

(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 
 
  เมื่อปริมาณความเข้มของออกซิเจนภายในของไซโคเนียมไดออกไซด์ (Zro2) มีความ
แตกต่างกันมาก ผิวด้านนอกจะมีอุณหภูมิสูงถึง 400 องศาเซลเซียส จะท้าให้ไซโคเนียมออกไซด์มิ
ปฏิกิริยาทางด้านไฟฟ้าเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า เมื่ออัตราส่วนของไอดีบางออกซิเจนในไอเสียจะมี

ช่องระบายอากาศ 

ท่อไซโคเนียม 

หน้าแปลนยดึ 

แผ่นสัมผสั 

บูชฉนวน 

ขั้วต่อสายไฟ 
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ปริมาตรที่มากกว่าอัตราส่วนผสมไอดีที่หนาจากความแตกต่างของอัตราส่วนผสมของไอดี ปริมาณของ
ออกซิเจนภายในและภายนอกตัวตรวจจับจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่ งมีผลให้
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดจากวัสดุไซโคเนียมไดออกไซด์ต่้า แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าอัตราส่วนผสมสมของ
ไอดีหนาออกซิเจนภายในและภายนอกตัวตรวจจับจะมีมาก ซึ่งจะท้าให้เกิดแรงเคลื่อนที่วัสดุไซโค
เนียมไดออกไซด์มีมาก คอมพิวเตอร์จะค้านวณและก้าหนดการเพ่ิมปริมาณฉีดเชื้อ เพลิงเพ่ือคงรักษา
อัตราส่วนผสมของไอดีให้ได้ตามทฤษฎี ดังแสดงในรูปที่ 8.59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8.59 การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อไอดีมีอัตราส่วนผสมที่หนาและบาง 
(ที่มา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
8.8 บทสรุป  
 ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic fuel injection system, EFI) ใน
รถยนต์ เป็นระบบควบคุมการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้แทนระบบการจ่ายน้้ามัน
เชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ โดยการน้าเอาหัวฉีดและการควบคุมการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (ในอัตราส่วนผสมของไอดีตามทฤษฎี) เข้าในช่องไอดีของเครื่องยนต์ ในรถยนต์ที่ใช้
คาร์บูเรเตอร์จะมีโครงสร้างการท้างานที่ง่ายต่อการวัดปริมาตรของอากาศที่จะดูดเข้าไปในกระบอก
สูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมเปิดของลิ้นเร่งภายในคาร์บูเรเตอร์และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ บางครั้ง
ปริมาตรส่วนผสมของไอดีอาจจะหนา หรือบางไม่เหมาะสมกับสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์ ท้าให้
อากาศเป็นพิษได้มาก และปัญหาที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ คือในสูบ
สุดท้ายจะได้รับส่วนผสมที่หนามากกว่าอากาศ ซึ่งเป็นผลท้าให้เกิดการไหลไปรวมตัวจับเป็นหยด
น้้ามัน ท้าให้เกิดส่วนผสมที่หนามากกว่าอากาศ ซึ่งเป็นผลท้าให้เกิดการไหลไปรวมตัวจับเป็นหยด
น้้ามัน ท้าให้ส่วนผสมหนา ส่วนสูบแรกจะมีส่วนผสมของไอดีที่บาง ดังนั้นเพ่ือเป็นการควบคุมปริมาณ
ของแก๊สไอเสีย ประหยัดน้้ามันเชื้อเพลิง และจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้แต่ละสูบของเครื่องยนต์มีปริมาณ
ที่เท่ากัน ตลอดทั้งการปรับสมรรถนะให้สอดคล้องกับการขับขี่ในสภาพต่างๆ กัน จึงใช้ระบบหัวฉีด
และการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในรถยนต์ ทั้งนี้การน้าระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง

อัตราส่วนผสมของไอดีที่เหมาะสมตามทฤษฏ ี

อัตราส่วนผสมของไอด ี
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อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเครื่องยนต์จะมีอุปกรณ์ชดเชยต่างๆ มากมาย ท้าให้ระบบการท้างานมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาก แต่ระบบนี้ก็เหมาะสมที่จะน้ามาใช้สภาวะอากาศเป็นพิษได้เป็นอย่างดี 
 ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่น้ามาใช้ในรถยนต์นั่งทั่วๆ ไป  ใน
ปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ แบบ D-Jetronic และ แบบ L-Jectronic  โดยจะ
มีความแตกต่างตามวิธีการวัดปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ 
 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ D-jetronic หรือ ระบบ EFI แบบ D 
(แบบควบคุมแรงดันที่ท่อร่วมไอดี) เป็นแบบที่มีเซนเซอร์หรือตัวตรวจจับสุญญากาศ (Vacuum 
sensor) ภายในท่อร่วมไอดีและส่งเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ (D ย่อมาจากภาษาเยอรมันของค้าว่า 
Druck หมายถึง แรงดัน) การท้างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ควบคุมแรงดันที่ท่อร่วมไอดีแบบ D-Jetronic 
 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L-jetronic หรือ ระบบ EFI แบบ L 
(แบบควบคุมปริมาณการไหลของอากาศ) เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ EFI แบบ D- Jectronic ซึ่ง
จะมีการวัดปริมาณอากาศที่ไหลเข้ากระบอกสูบจากแรงดันในท่อร่วมไอดี แต่เนื่องจากปริมาตรกับ
แรงดันของอากาศมีสัดส่วนแปรผันไม่คงที่แน่นอน กล่าวคือ ปริมาตรของอากาศไม่แปรผันตรงกับ
แรงดัน ท้าให้การวัดปริมาณอากาศจะได้ค่าท่ีแรงดันที่ไม่เที่ยงตรง จึงเป็นเหตุให้การฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
นั้นขาดความเที่ยงตรงไปด้วย (L ย่อมาจากภาษาเยอรมันของค้าว่า Luft หมายถึง อากาศ) จาก
เหตุผลดังกล่าว ในระบบ EFI แบบ L จะท้าการวัดปริมาณอากาศโดยใช้มาตรวัดการไหลของอากาศ 
(Air flow sensor) เป็นตัวตรวจจับปริมาณอากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบ แล้วเปลี่ยนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ เพ่ือก้าหนดระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม การ
ท้างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบควบคุมปริมาณการไหลของ
อากาศ หรือแบบ L-Jetronic 
 ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic fuel injection System) หรือเรียกว่า 
ระบบ EFI เป็นระบบการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ โดยใช้หัวฉีดที่มีการควบคุมการท้างาน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ น้้ามันเชื้อเพลิงจากถังจะถูกส่งผ่านกรองน้้ามัน ไปยัง
หัวฉีดซึ่งตดตั้งไว้ที่ท่อไอดีของแต่ละสูบ โดยใช้ปั้มไฟฟ้า เมื่อสัญญาณไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ป้อนเข้า
หัวฉีด น้้ามันเชื้อเพลิงที่มีความดันประมาณ 2.5 บาร์ (bar) จะถูกฉีดเข้าไปผสมกับอากาศในท่อไอดี 
แล้วถูกดูดเข้ากระบอกสูบของเครื่องยนต์ ส้าหรับปริมาณน้้ามันที่ถูกฉีดออกมาจะมากหรือน้อย จะ
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการป้อนไฟฟ้าเข้าหัวฉีด กล่าวคือ ถ้ามีสัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าหัวฉีกนาน 
ปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดออกมามาก 
 ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) แบบ D-Jetronic และ แบบ L-Jetronic แบ่ง
ตามหน้าที่การท้างานจะสามารถแยกเป็นระบบย่อยๆ ได้ 3 ระบบ คือ ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel 
system) ระบบประจุอากาศ (Air intake system) และระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
controls)  
 ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel systems) ท้าหน้าจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงภายใต้ความดันที่เหมาะสม
ให้กับหัวฉีด ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการในทุกสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์ 
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 ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel system) ประกอบด้วย ถังน้้ามัน (Fuel tank) ปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง 
(Fuel pump) กรองน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel filter) ท่อจ่ายน้้ามัน (Fuel rail) ตัวควบคุมแรงดันน้้ามัน
เชื้อเพลิง (Pressure regulator) หัวฉีดประจ้าสูบ (Injector) และหัวฉีดสตาร์ทเย็น (Cold start 
injector) 
 ระบบประจุอากาศ (Air intake system) มีหน้าที่ประจุอากาศเข้าไปในกระบอกสูบเพ่ือท้าให้
เชื้อเพลิงเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ระบบประจุอากาศ ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ กรอง
อากาศ (Air cleaner) มาตรวัดการไหลของอากาศ (Air flow sensor) เรือนลิ้นเร่ง (Throttle body) 
สกรูปรับความเร็วเดินเบา (Idle speed adjusting) ห้องประจุไอดี (Plenum chamber) ท่อไอดี 
(Intake manifold) และลิ้นอากาศ (Air valve) 
 ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  control  system) ของเครื่องยนต์ หรือเรียกว่า 
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ EFI ประกอบด้วย ตัวตรวจจับ หรือเซนเซอร์ (Sensor) หรือในพจนานุกรม
เรียกว่า ตัวรับรู้ ซึ่งท้าหน้าที่ในการตรวจจับสัญญาณตามสภาวะการท้างานต่างๆ ของเครื่องยนต์   
คอมพิวเตอร์หรือหน่วยควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) จะมีหน้าที่รับสัญญาณจากเซนเซอร์เพ่ือ
ค้านวณและก้าหนดระยะเวลาการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการควบคุมการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
เบื้องต้นให้กับหัวฉีด มิเตอร์วัดปริมาตรของไอดีเป็นเซนเซอร์อีกแบบหนึ่งที่ท้าหน้าที่ตรวจวัดปริ
มาตรการประจุของไอดีให้เป็นไปตามโหลดของเครื่องยนต์  เซนเซอร์อุณหภูมิไอดีและอัตราการเร่ง
หรือลดความเร็วจะส่งสัญญาณพัลส์ไปยังคอมพิวเตอร์ เพ่ือที่คอมพิวเตอร์จะก้าหนดระยะเวลาการฉีด
ที่ถูกต้องให้กับหัวฉีด หัวฉีดจะฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเข้าสู้ท่อร่วมไอดี ปริมาตรการฉีดของน้้ามันเชื้อเพลิง
ขึ้นอยู่กับการก้าหนดของคอมพิวเตอร์  
 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส้ าคัญ คือ หน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic control unit, ECU) หรือคอมพิวเตอร์ ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า (Water 
thermo sensor) ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Air thermo sensor) ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
(Throttle position sensor) ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน (Oxygen sensor) ตัวตรวจจับ
สุญญากาศ (Vacuum sensor) ตัวตรวจจับการไหลของอากาศ (Air flow sensor) สวิตซ์ความร้อน-
เวลา (Thermo-time switch) หรือสวิตซ์ควบคุมการเวลาฉีดของหัวฉีดสตาร์ทเย็น 
 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ (Electronic control unit, ECU) เป็นอุปกรณ์
ส้าหรับควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดให้ได้อัตราส่วนผสมของอากาศและน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ในสภาวะการท้างานต่างๆ 
 มาตรวัดการไหลของอากาศ (Air flow sensor) หรือมิเตอร์วัดการไหลของอากาศ (Air flow 
meter) ท้าหน้าที่ ตรวจจับปริมาตรของไอดีและจะส่งสัญญาณพัลส์ไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
คอมพิวเตอร์จะก้าหนดปริมาตรการฉีดเบื้องต้นให้กับหัวฉีดมาตรวัดการไหลของอากาศ 
 ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า (Water thermo sensor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับการตรวจวัดอุณหภูมิ
น้้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ให้เพ่ิมระยะเวลาในการ
ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่้า ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้าจะถูกติดตั้งไว้บริเวณช่อง
ทางออกของน้้าหล่อเย็นที่ตัวเครื่องยนต์ ภายในตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้าประกอบด้วย ตัวความ
ต้านทานแบบมีค่าสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิเป็นลบที่เรียกว่า NTC resistor (NTC ย่อมาจาก 



394     บทที่ 8  ระบบควบคมุการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์     เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

Negative temperature coefficient) ซึ่งจะมีค่าความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น คุณสมบัติ
ของ NTC resistor น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันของสัญญาณไฟฟ้าส้าหรับป้อนเข้าคอมพิวเตอร์
เพ่ือท้าการแก้ไขระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ให้ได้อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่
เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ 
 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Air thermo sensor) จะถูกติดตั้งไว้บริเวณช่องทางอากาศเข้า
กระบอกสูบ เช่น ที่กรองอากาศ ภายในมาตราวัดการไหลของอากาศ (Air flow meter) หรือที่ห้อง
ประจุไอดี ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ ท้าหน้าที่ตัวตรวจจับอุณหภูมิของอากาศที่บรรจุเข้ากระบอก
สูบ แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
ของหัวฉีดให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 ตัวตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง (Throttle position sensor) ท้าหน้าที่บอกต้าแหน่งการเปิดของลิ้น
เร่ง (บอกสภาวะการรับภาระของเครื่องยนต์) ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
เพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงหรือตัดการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ลักษณะของตัว
ตรวจจับต้าแหน่งลิ้นเร่ง 
 ตัวตรวจจับความดันท่อร่วมไอดี หรือเซนเซอร์วัดแรงดันท่อร่วมไอดี ( Intake manifold 
sensor) ท้าหน้าที่ วัดปริมาตรของไอดีโดยการท้างานของไอซีที่บรรจุภายในตัวตรวจจับ (เซนเซอร์) 
ตัวตรวจจับความดันท่อร่วมไอดีจะส่งสัญญาณแรงดันจากท่อร่วมไอดีผ่านขั้ว PIM ของคอมพิวเตอร์ 
(ECU)  และคอมพิวเตอร์จะค้านวณและก้าหนดปริมาตรการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเบื้องต้นและมุมจุด
ระเบิดล่วงหน้าเบื้องตันจากสัญญาณข้ัว PIM 
 ตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยง หรือเซนเซอร์วัดมุมเพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft  angle  sensor) 
เมื่อสัญญาณ G1 ของตัวตรวจจับมุมเพลาข้อเหวี่ยงส่งสัญญาณมุมเพลาข้อเหวี่ยงในต้าแหน่งจุดศูนย์
ตายบนไปยังยังคอมพิวเตอร์เพ่ือที่คอมพิวเตอร์จะค้านวณและก้าหนดระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงและ
จังหวะจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 
 ตัวตรวจจับออกซิเจน หรือออกซิเจนเซนเซอร์ (Oxygen sensor) ใช้ส้าหรับเครื่องยนต์ที่ติดตั้ง
หม้อปรับสภาพแก๊สไอเสีย 3 ทางไว้ เพื่อควบคุมมลภาวะอากาศเป็นพิษที่เกิดจากแก๊สไอเสียให้เป็นไป
ได้อย่างสมบรูณ์จึงต้องให้อากาศที่ถูกขับออกมาก่อนผ่านหม้อปรับสภาพแก๊สไอเสียให้มีปริมาณแก๊ส
ไอเสียที่น้อยที่สุด ด้วยสาเหตุนี้จึงจ้าเป็นต้องปรับอัตราส่วนผสมของไอดีให้มีอัตราส่วน  14.7 : 1 หรือ
มีความใกล้เคียงทฤษฎีมากที่สุด โดยการติดตั้งตัวตรวจจับออกซิเจนไว้ที่ท่อทางออกของท่อไอเสีย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
บทที่ 8 

 
1. จงบอกคุณลักษณะของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
2. ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์มีก่ีชนิด อะไรบ้าง 
3. จงอธิบายหลักการท้างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบ D-jetronic 
4. จงอธิบายหลักการท้างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบ L-jetronic 
5. จงอธิบายหลักการเบื้องต้นของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็นกี่ระบบย่อย อะไรบ้าง 
7. ระบบน้้ามันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ EFI ท้าหน้าที่อะไร 
8. จงอธิบายการท้างานของระบบน้้ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ EFI 
9. ตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง ท้าหน้าที่อะไร 
10. หัวฉีดสตาร์ทเย็นในระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ EFI ท้าหน้าที่อะไร 
11. จงบอกหน้าที่ของระบบประจุอากาศของเครื่องยนต์ EFI 
12. ส่วนประกอบที่ส้าคัญในระบบประจุอากาศของเครื่องยนต์ EFI มีอะไรบ้าง 
13. เรือนลิ้นเร่งในระบบประจุอากาศ ท้าหน้าที่อะไร 
14. ลิ้นอากาศในระบบประจุอากาศ ท้าหน้าที่อะไร 
15. มาตรวัดการไหลของอากาศ ท้าหน้าที่อะไร 
16. จงอธิบายการไหลของอากาศในระบบประจุอากาศ 
17. จงบอกหน้าที่และส่วนประกอบของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
18. กล่อง ECU ท้าหน้าที่อะไร 
19. จงอธิบายหลักการท้างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้้า  
20. จงอธิบายหลักการท้างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
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ใบงานที่ 1 

 

เรื่อง การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. เข้าใจหลักการท างานของเครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
 2. ใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ได้ถูกต้อง 
 3. เกิดทักษะในการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog multimeter) 
 2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 3. แบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต ์

 4. ถ่านไฟ 9 โวลต ์และ 1.5 โวลต์ 
 5. ฟิวส์แบบเสียบ 

 6. ฟิวส์แบบหลอด 
 7. สายไฟแรงต่ า 
 8. สายไฟแรงสูง 
   
ทฤษฎี 
 เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้าส่วนใหญ่นิยมตั้งชื่อตามหน่วยของค่าทางไฟฟ้า อาทิเช่น 
แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt) เครื่องวัดที่น าไปใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าจะเรียกว่า โวลต์มิเตอร์ 
(Voltmeter) ค่าความต้านทานมีหน่วยเป็น โอห์ม (Ohm) เครื่องวัดที่น าไปใช้วัดค่าความต้านทานจะ
เรียกว่า โอห์มมิเตอร์ (Ohmmeter) กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมป์ (Amp) เครื่องวัดที่น าไปใช้วัดค่า
กระแสไฟฟ้าจะเรียกว่า แอมมิเตอร์ (Ammeter) เป็นต้น  

ในการวัดค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้าส่วนมากจะวัดค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ซึ่ง
ต้องใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้า 3 เครื่องช่วยในการวัด คือ โอห์มมิเตอร์ แอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ เพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งาน จึงมีการสร้างเครื่องวัดไฟฟ้าขึ้นมาชนิดหนึ่งที่สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าต่าง 
ๆ ได้หลายค่าในเครื่องเดียว เรียกว่า มัลติมิเตอร์ (Multimeter) ซึ่งมัลติมิเตอร์แบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ 
มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog multimeter) และมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) ซึ่ง
ทั้งสองชนิดนี้จะนิยมใช้มากทางงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  
 1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog multimeter) มีลักษณะดังรูปที่ 1 สเกลต่างๆบนหน้าปัด
มิเตอร์ที่ใช้งานโดยทั่วไปจะแสดงไว้ดังรูปที่ 2 
  สเกลที่ 1 ส าหรับอ่านค่าความต้านทานไฟฟ้า 
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    - พิกัดการวัด × 1 × 100 × 1K และ M 
  สเกลที่ 2 ส าหรับอ่านค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง ( DC V) ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC V) และค่ากระแสไฟฟ้า (A) 
    - DC V พิกัดการวัด 0.3, 3, 12, 30, 120, 300 และ 1000 Volt (โวลต์) 
    - AC V พิกัดการวัด 12, 30, 120, 300 และ 1000 Volt (โวลต์) 
    - DC A ใช้วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) พิกัดการวัด 50 A, 0.3 mA, 
3 mA, 30 mA, 300 mA และ 10 A 
    - AC A ใช้วัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ 10 A 

 

 
 

รูปที่ 1 ลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 สเกลต่างๆ บนหน้าปัดของมัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

สเกลที่ 1 สเกลที่ 2 
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 2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข หรือแบบดิจิตอล (Digital multimeter) ใช้วัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ 
เช่นเดียวกับมัลติมิเตอร์แบบเข็ม วิธีการใช้และการดูแลรักษาส่วนใหญ่เหมือนกับมัลติมิเตอร์แบบเข็ม 
เมื่อเลิกใช้มัลติมิเตอร์ให้กดปุ่มปิด (Off) เสมอ มัลติมิเตอร์แบบนี้เหมาะส าหรับงานที่ต้องการวัดค่าที่มี
ความละเอียดสูง ลักษณะดังรูปที่ 3  
 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะของมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 

(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ การอ่านค่า และการ
ปรับตั้งเครื่องมือวัด 

 

ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมเครื่องมือวัดพ้ืนฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์บนโต๊ะทดลอง ได้แก่ มัลติ
มิเตอร์แบบเข็ม และแบบตัวเลข 

 2. เตรียมอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์เพ่ือท าการฝึกการใช้เครื่องมือวัด 
ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์ ถ่านไฟชนิด 9 โวลต์ และ 1.5 โวลต์ ฟิวส์แบบเสียบ ฟิวส์แบบ
หลอด สายไฟแรงต่ า และสายไฟแรงสูง 
 3. ท าการฝึกการใช้มัลติมิเตอร์ทั้งแบบเข็มและแบบตัวเลข โดยท าการวัดค่าแรงดันไฟฟ้า และ
ความต้านทาน ของอุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้ บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 4. เปรียบเทียบค่าท่ีวัดได้จากการใช้มัลติมิเตอร์ทั้งสองแบบ 

5. สรุปผลการทดลอง 
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บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

รายการอุปกรณ์ ค่าท่ีอ่านได้จากมัลติมิเตอร์แบบเข็ม ค่าที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์แบบตัวเลข 
 
แบตเตอรี่รถยนต์ 

 
............................................ (โวลต)์ 

 
............................................ (โวลต)์ 

ถ่านไฟ 9 โวลต ์ ............................................ (โวลต)์ ............................................ (โวลต)์ 
ถ่านไฟ 1.5 โวลต์ ............................................ (โวลต)์ ............................................ (โวลต)์ 
ฟิวส์แบบเสียบ ............................................ (โอห์ม) ............................................ (โอห์ม) 
ฟิวส์แบบหลอด ............................................ (โอห์ม) ............................................ (โอห์ม) 
สายไฟแรงต่ า ............................................ (โอห์ม) ............................................ (โอห์ม) 
สายไฟแรงสูง ............................................ (โอห์ม) ............................................ (โอห์ม) 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 



ใบงานที่ 2 

 

เรื่อง การตรวจสภาพแบตเตอรี่รถยนต์     วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันแบตเตอรี่รถยนต์ในสภาวะต่างๆ ได้ถูกต้อง 
 2. ใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดความถ่วงจ าเพาะแบตเตอรี่รถยนต์ได้ถูกต้อง 
 3. เกิดทักษะในการวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่รถยนต์ 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. ไฮโดรมิเตอร์ 
 3. รถยนต์ฝึกปฏิบัติ 
 4. น้ ากลั่น 

 5. เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ 
    
ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของแบตเตอรี่รถยนต์ 
  แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทางเคมีที่ออกแบบส าหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
ระบบสตาร์ท ระบบจุดระเบิด ระบบไฟแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ของรถยนต์ หรือรถจักยาน
ยนต์ แบตเตอรี่จะเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในรูปของพลังงานเคมี และจ่ายกระแสไฟออกให้แก่ระบบไฟฟ้า
แต่ละระบบหรืออุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ไฟฟ้า เมื่อแบตเตอรี่สูญเสียพลังงานเคมีไปในการใช้งานอัลเทอร์
เนเตอร์ (Alternator) จะท าการประจุไฟ หรือเรียกว่า ชาร์จแบตเตอรี่ ให้แบตเตอรี่เก็บเอาไว้ในรูป
พลังงานเคมี ดังนั้นการจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่จะเกิดข้ึนสลับกันไปอย่างต่อเนื่อง 
 2. หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์ 
  แบตเตอรี่รถยนต์ มีหน้าที่ เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ อาทิ
เช่น  มอเตอร์สตาร์ท ไฟหน้าและปัดน้ าฝน แบตเตอรี่มีค่าจ ากัดความจุไม่สามารถที่จะจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นแบตเตอรี่จึ งมี
ความจ าเป็นที่จะต้องมีประจุไฟฟ้าเต็มอยู่เสมอ เพ่ือจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่เพียงพอ
ในขณะที่อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละตัว รถยนต์จะต้องมีระบบชาร์จเพ่ือผลิตกระแสไฟที่ชาร์จให้กับแบตเตอรี่
เพ่ือสะสมเอาไว้ 
 3. โครงสร้างของแบตเตอรี่รถยนต์ 
  แบตเตอรี่ของรถยนต์ ประกอบด้วย น้ ากรด แผ่นธาตุบวก (+) และแผ่นธาตุลบ ( -) แผ่น
ธาตุมาจากผงตะก่ัวบริสุทธิ์ อัดแน่นในแผ่นตะแกรงตะกั่ว แบตเตอรี่แบบนี้จึงเรียกว่า แบตเตอรี่ตะกั่ว 
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(Lead  battery) ภายในแบตเตอรี่แยกออกเป็นช่องหลายๆ ช่อง (โดยทั่วไปแบตเตอรี่ของรถยนต์ มี  
6 ช่อง)  ในแต่ละช่องเรียกว่า เซลล์ (Cell) แต่ละเซลล์ มีชุดแผ่นธาตุแช่อยู่ในน้ ากรดก ามะถันอย่าง
เจือจาง ลักษณะโครงสร้างของแบตเตอรี่จะแสดงไว้ในรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างของแบตเตอรี่รถยนต์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

 
 4. ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
 ความจุไฟของแบตเตอรี่ หมายถึง สมรรถนะของการเก็บกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ซึ่ง
สามารถจ่ายไฟออกมาในลักษณะของต้นก าลังไฟฟ้า โดยวัดได้ในรูปของแอมแปร์-ชั่วโมง (Ah) ดัง
สมการที่ (1) 
 
Ah = A (แอมแปร์) × h (ชั่วโมง)                                                                         (1) 
 
  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ก าหนดการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจนกระทั่งถึงค่าแรงดันไฟ  
(10.5 Volt) ใน 5 ชั่วโมง (h) แล้วน ามาค านวณตามสูตรข้างบน เช่น แบตเตอรี่จ่ายไฟฟ้าออกอย่าง
ต่อเนื่อง 7.2 แอมแปร์ (A) ตลอดเวลา 5 ชั่วโมง (h) ก่อนที่จะถึงค่าแรงดันสิ้นสุด ดังนั้น แบตเตอรี่จึงมี
ความจุไฟ 36 Ah  (7.2 A × 5 h) 
 5. น้ ากรดแบตเตอรี่ 
  น้ ากรดแบตเตอรี่ คือ สารละลายของกรดก ามะถันเจือจางกับน้ ากลั่น น้ ากรดแบตเตอรี่จะ
มีค่าความถ่วงจ าเพาะที่อุณหภูมิทั่วไป 1.260 หรือ 1.280 ที่ 20๐C น้ ากลั่นมีค่าความถ่วงจ าเพาะ 

ขั้วต่อแบตเตอรี่ 
ฝาครอบ 

ขั้วแบตเตอรี่ 

ฝาปิดเซลล ์

เปลือกหุ้มแบตเตอรี่ 

แผ่นกั้น
เซลล์ 

ตะแกรง 
ขั้วต่อเซลล์ 

กรดก ามะถันเป็นอิเล็กทรอไลท์ 
แผ่นธาต ุ
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1.260 จะประกอบด้วย น้ ากลั่น 65 เปอร์เซ็นต์ และกรดก ามะถัน 35 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมือที่ใช้วัด
น้ ากรดแบตเตอรี่ เรียกว่า ไฮโดรมิเตอร์ (Hydrometer) ลักษณะดังรูปที่ 2  

 

 
 

รูปที่ 2 การวัดความถ่วงจ าเพาะน้ ากรดแบตเตอรี่ด้วยไฮโดรมิเตอร์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ในสภาวะต่างๆ เช่น ในสภาวะปกติไม่
สตาร์ทเครื่องยนต์ ในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ ในขณะที่เร่งคันเร่ง ในขณะที่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
รถยนต์ และในขณะที่ดับเครื่องยนต์ 
 

ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมรถยนต์ฝึกปฏิบัติ และเครื่องมือวัดและตรวจสภาพแบตเตอรี่รถยนต์ ได้แก่ มัลติมิเตอร์
ตัวเลข ไฮโดรมิเตอร์ น้ ากลั่น และเครื่องประจุแบตเตอรี่ 
 2. เปิดฝาจุกปิดแบตเตอรี่ และท าการวัดความถ่วงจ าเพาะน้ ากรด โดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ ดังรูปที่ 2 
บันทึกค่าที่ได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1  
 3. ท าการวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ ขณะที่ไม่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์ และไม่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
รถยนต์ใดๆ ดังรูปที่ 3 บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 4. ท าการเสียบกุญแจรถยนต์ บิดสวิทช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง ON และท าการสตาร์ทรถยนต์ ดังรูป
ที่ 4 ท าการวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 5. ท าการสตาร์ทเครื่องยนต์ ติดเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบา โดยที่ยังไม่ได้ท าการเปิดแอร์ หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ในรถยนต์ ดังรูปที่ 5 ท าการวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ บันทึกค่าที่อ่านได้ลงในตาราง
บันทึกผลการทดลองที่ 2 
 6. ท าการทดสอบโดยเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ทั้งหมด อาทิเช่น เปิดแอร์ เปิดวิทยุ เปิดไฟ
หน้ารถ เปิดไฟตัดหมอก และอ่ืนๆ ดังรูปที่ 6 ท าการวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ บันทึกค่าที่อ่านได้ลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2  
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รูปที่ 3 การวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ขณะยังไม่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์และไม่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

   

 
 

รูปที่ 4 การวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

  

 
 

รูปที่ 5 การวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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รูปที่ 6 การวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ 
(ที่มา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 7. ท าการเร่งรอบเครื่องยนต์ค้างไว้ที่ 2,000 rpm เป็นการจ าลองรถยนต์ขณะก าลังวิ่งใช้งาน การ
ทดสอบนี้ให้ท าการเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในรถยนต์ ท าการวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ บันทึกค่าที่อ่าน
ได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2  
 8. ท าการดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออกและท าการวัดแรงดันไฟแบตเตอรี่ บันทึกค่าที่อ่านได้ลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 แตแ่รงดันไฟแบตเตอรี่ต่ าให้ท าการถอดแบตเตอรี่ออกจากรถยนต์เพ่ือ
ท าการอัดหรือประจไุฟด้วยเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่ 
 9. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 
การตรวจสภาพแบตเตอรี่ ค่าท่ีวัดได้ ค่าตามเกณฑ์ท่ัวไป 

 
ค่าความถ่วงจ าเพาะน้ ากรด 

 
............................................. 

 
............................................. 
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ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 

การตรวจสภาพแบตเตอรี่ ค่าแรงดันไฟแบตเตอรี่ 
ขณะที่ยังไม่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์และไม่เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ใดๆ ...................... (โวลต์) 
บิดสวิทช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง ON และท าการสตาร์ทรถยนต์ ...................... (โวลต์) 
สตาร์ทเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบา และไม่เปิดแอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ  ...................... (โวลต์) 
เครื่องยนต์ท างานที่รอบเดินเบา และเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ทั้งหมด ...................... (โวลต์) 
เร่งรอบเครื่องยนต์ค้างไว้ที่ 2,000 rpm และเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์
ทั้งหมด 

...................... (โวลต์) 

ดับเครื่องยนต์ ดึงกุญแจออก ...................... (โวลต์) 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 



 

 

ใบงานที่ 3 

 

เรื่อง ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา          วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของวงจรไฟจุดระเบิดแบบธรรมดา 
 2. ต่อวงจรไฟจุดระเบิดรถยนต์แบบธรรมดาได้ถูกต้อง 
 3. อธิบายการท างานของวงจรไฟจุดระเบิดรถยนต์แบบธรรมดาได้อย่างถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดา ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดา 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. หน้าที่ของระบบจุดระเบิดรถยนต์ 
  ระบบจุดระเบิด (Ignition system) มีหน้าที่ จ่ายประกายไฟเพ่ือจุดระเบิดไอดีภายใน
กระบอกสูบตามจังหวะการจุดระเบิดท่ีเหมาะสมของเครื่องยนต์ ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนส่วนผสมของ
เชื้อเพลิงกับอากาศ (ไอดี) ที่ถูกอัดตัวในกระบอกสูบของเครื่องยนต์จะเกิดการลุกไหม้ได้ ต้องอาศัย
ระบบจุดระเบิดซึ่งท าให้เกิดประกายไฟแรงสูงกระโดดข้ามที่เขี้ยวหัวเทียนในกระบอกสูบตามจังหวะที่
เหมาะสม ประกายไฟแรงสูงที่เกิดข้ึนจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงประมาณ 20,000 – 25,000 โวลต์ 

2. คุณลักษณะของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
 ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา (Conventional ignition system) เป็นระบบจุดระเบิดที่

ใช้จานจ่ายแบบหน้าทองขาว และใช้คอยล์จุดระเบิดแบบธรรมดา ซึ่งอาจใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่ง
พลังงานหลักในการจ่ายไฟแรงสูง เพ่ือจุดประกายไฟส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศในห้องเผาไหม้ 

3. ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
 ระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ แบตเตอรี่  

(Battery) สวิตช์จุดระเบิด (Ignition switch) คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) หน้าทองขาว 
(Contact) คอนเคนเซอร์ (Condenser) จานจ่าย (Distributer) และหัวเทียน (Spark plugs) ดัง
แสดงในรูปที่ 2 ในวงจรของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วงจรย่อย ดังนี้ 

 3.1 วงจรไฟแรงต่ า (Low-tension circuit) จะเริ่มต้นตั้งแต่ แบตเตอรี่ จ่ายกระแสไฟฟ้า
ผ่านสวิตช์กุญแจ ผ่านเข้าคอยล์จุดระเบิดด้านขดลวดปฐมภูมิ (Primary winding) ออกไปเข้าจานจ่าย
ผ่านหน้าทองขาวที่ต่อกันลงกราวด์ครบวงจร 

 3.2 วงจรไฟแรงสูง (High-tension circuit) จะเริ่มต้นจากขั้วบวกของคอยล์จุดระเบิด 
ผ่านขดลวดทุติยภูมิ (Secondary winding) ผ่านไปฝาครอบจานจ่าย ผ่านหัวโรเตอร์ไปยังหัวเทียนลง
กราวด์ครบวงจร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ทศพร แสงสว่าง, 2559) 

แบตเตอรี ่

สวิทช์จุดระเบิด 

หัวเทียน 

คอลย์จุดระเบิด 

จานจา่ย 
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 4. การท างานของระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
 เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจในต าแหน่ง ON กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านขั้ว B ของ
สวิตช์กุญแจ ผ่านขั้ว Ig เข้าขั้วบวกของคอยล์จุดระเบิด ผ่านขดลวดปฐมภูมิออกขั้วลบของคอยล์จุด
ระเบิดเข้าจานจ่าย ถ้าหน้าทองขาวต่อกันกระแสไฟฟ้าจะผ่านหน้าทองขาวที่ต่อกันลงกราวด์ครบวงจร 
ท าให้ขดลวดปฐมภูมิเกิดอ านาจแม่เหล็ก 
  เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ในขณะที่เครื่องยนต์หมุนเพลาลูกเบี้ยวจานจ่ายจะหมุนไปด้วย จน
กระทั้งลูกเบี้ยวจานจ่ายหมุนเปิดหน้าทองขาว ท าให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุด
ระเบิดถูกตัดวงจร เป็นผลให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดรอบขดลวดปฐมภูมิยุบตัวอย่างทันทีทันใด ตัดกับ
ขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิในคอยล์จุดระเบิดเหนี่ยวน าให้เกิดไฟแรงสูงประมาณ 20,000 – 
25,000 โวลต์ ที่ขดลวดทุติยภูมิจ่ายไปยังหัวเทียนตามจังหวะการจุดระเบิดและยังเหนี่ยวน า ให้
ขดลวดปฐมภูมิเองเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 500 โวลต์ ซึ่งกระแสไฟฟ้านี้จะพยายามที่จะ
กระโดดข้ามที่หน้าทองขาวจึงต้องมีคอนเดนเซอร์ต่อขนานกับหน้าทองขาวไว้ เพ่ือท าหน้าที่เก็บประจุ
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นไม่ให้กระโดดข้ามหน้าทองขาว และเมื่อหน้าทองขาวต่อกัน คอนเดนเซอร์ซึ่งเก็บประจุ
ไฟฟ้าอยู่เต็มจะคายประจุไฟฟ้ากลับเข้าสู่วงจร จนกระทั้งคอนเดนเซอร์คายประจุหมด กระแสไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่จึงเริ่มต้นไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิเป็นการเริ่มต้นการท างานของระบบจุดระเบิดอีกครั้ง
หนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 วงจรระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 

(ที่มา : สดใส มั่นคง, 2555) 
 
 5. คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) 
  คอยล์จุดระเบิด (Ignition coil) ท าหน้าที่เช่นเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า คือเพ่ิม
แรงเคลื่อนไฟฟ้าจาก 12 โวลต์ เป็น 20,000 – 25,000 โวลต์ เพ่ือให้สามารถกระโดดข้ามเขี้ยวหัว
เทียนได้ ภายในคอยล์จุดระเบิดจะประกอบด้วย ขดลวดปฐมภูมิพันรอบแกนเหล็กอ่อนด้วย
ลวดทองแดงขนาดใหญ่โดยพัน 150 ถึง 300 รอบ ทับขดลวดทุติยภูมิซึ่งเป็นลวดทองแดงขนาดเล็ก

ไปจานจา่ยและหัวเทียน 

หน้าทองขาว 

ขดลวดทุติยภูม ิ

ขดลวดปฐมภูม ิ

แบตเตอรี ่

มอเตอร์สตาร์ท 

St St1 

B 
B 

Ig 
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พันรอบแกนเหล็กอ่อนเดียวกันประมาณ 20,000 รอบ และเพ่ือป้องกันการลัดวงจรระหว่างขดลวดทั้ง
สองขดจึงมีกระดาษบางๆ คั่นอยู่และบรรจุน้ ามันอยู่ภายในเพ่ือช่วยระบายความร้อน ปลายด้านหนึ่ง
ของขดลวดปฐมภูมิจะต่ออยู่กับขั้วบวก (+) และปลายอีกด้านจะต่อเข้ากับขั้วลบ ( -) ของคอยล์จุด
ระเบิด 
 6. จานจ่าย (Distributor) 
  จานจ่าย (Distributor) จะติดตั้งอยู่ที่เครื่องยนต์ ท าหน้าที่ ให้หน้าทองขาวเป็นสวิตช์ปิด-
เปิดวงจรไฟแรงต่ าตามจังหวะการหมุนของลูกเบี้ยวจานจ่าย จานจ่าย ประกอบด้วย ฝาครอบจานจ่าย 
โรเตอร์ ชุดหน้าทองขาว และคอนเดนเซอร์ 
 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดาบนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท างานของวงจร 
พร้อมสังเกตการท างานของหัวเทียนแต่ละสูบเมื่อท าการปรับความเร็วรอบขึ้นเรื่อยๆ 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดา ดังวงจรการทดลองในรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 วงจรการทดลองระบบจุดระเบิดแบบธรรมดา 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

  
 3. ปรับปุ่ม Speed control ของเครื่องยนต์ไว้ที่ต าแหน่งต่ าสุด (LOW) สังเกตการเปลี่ยนแปลง
ที่หัวเทียนทั้ง 3 ชุด อธิบายผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 4. ปรับปุ่ม Speed control ไว้ที่ต าแหน่งกึ่งกลาง สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบ
และการจุดระเบิด (Spark) อธิบายผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

Spark Plug Unit  

Contact - Point  

Ignition Coil  

Ignition Start Switch  

Battery  

ACC 

IG1 

ST1 
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 5. ปรับปุ่ม Speed control ไว้ที่ต าแหน่งสูงสุด สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบและ
การจุดระเบิด (Spark) อธิบายผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 6. เขียนวงจรในรูปที่ 5 พร้อมอธิบายการท างานของวงจร 
 7. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. ปรับปุ่ม Speed control ของ
เครื่องยนต์ไว้ที่ต าแหน่งต่ าสุด 

........................................................................................... 

...........................................................................................  

...........................................................................................  
2. ปรับปุ่ม Speed control ไว้ที่
ต าแหน่งกึ่งกลาง 

...........................................................................................  

...........................................................................................  

...........................................................................................  
3. ปรับปุ่ม Speed control ไว้ที่
ต าแหน่งสูงสุด  

...........................................................................................  

...........................................................................................  

........................................................................ ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5 ฝึกต่อวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดา 

(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

Battery  

Ignition Switch  

AM1 AM2 IG2 ST1 IG1 ACC 

E1 

E1 +B G+ G- 

AM2 

AM1 
ACC 

IG2 

ST1 
IG1 
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อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 



ใบงานที่ 4 

 

เรื่อง ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์   วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของวงจรไฟจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ต่อวงจรไฟจุดระเบิดรถยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง 
 3. อธิบายการท างานของวงจรไฟจุดระเบิดรถยนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีองค์ประกอบหลักเหมือนกับระบบจุดระเบิดแบบ
ธรรมดา แตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งจะใช้รีลักเตอร์ (Reluctor) และเซนเซอร์ (Sensor) เป็นชุดควบคุม
การจุดระเบิดในส่วนประกอบของจานจ่าย แทนการใช้ชุดหน้าทองขาว และคอนเดนเซอร์  เนื่องจาก
ก าลังไฟแรงสูงระบบจุดระเบิดแบบธรรมดาขึ้นอยู่กับการสึกหรอของหน้าทองขาวซึ่งเป็นตัวตัดวงจร
ของขดลวดไฟแรงต่ าของคอยล์จุดระเบิด อายุการใช้งานของหน้าทองขาวไม่เกิน 5,000 กม. ต้อง
เปลี่ยนใหม่ มิฉะนั้นระบบจุดระเบิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ รถยนต์รุ่นใหม่
พัฒนาให้มีสมรรถนะสูง ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงและต้องการอัตราสูง ระบบจุดระเบิดธรรมดาที่ใช้
หน้าทองขาว จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเครื่องยนต์ที่รอบๆสูงได้ เพาะปัญหากลไก
ของหน้าทองขาว ที่ไม่สามารถจ่ายไฟแรงสูงได้เพียงพอที่ความเร็วรอบสูง วิศวกรยานยนต์จึงได้พัฒนา
ระบบจุดระเบิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ไฟแรงสูงสามารถสนองตอบได้ทุกสภาวะความเร็วรอบ  

 2. ระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย 
  ในวงจรจุดระเบิดที่ใช้จานจ่ายแบบหน้าทองขาว ยังมีข้อเสีย คือจะต้องคอยดูแลและ
บ ารุงรักษาหน้าทองขาวเป็นระยะๆ เพราะหน้าทองขาวจะเกิดคราบออกไซด์ที่หน้าสัมผัสเมื่อใช้งานไป
ระยะเวลาหนึ่ง ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่สะดวก เพ่ือขจัดปัญหานี้ จึงพัฒนามาใช้ระบบจุดระเบิด
แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทรานซิสเตอร์ ซึ่งในระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใช้จานจ่ายจะ
ประกอบด้วย เครื่องก าเนิดสัญญาณที่อยู่ ในจานจ่ายแทนชุดหน้าทองขาว ท าหน้าที่ก าเนิด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าส่งให้ชุดทรานซิสเตอร์ที่อยู่ที่คอยล์จุดระเบิดเพ่ือตัด-ต่อวงจรไฟฟ้าที่เลี้ยงขดลวดปฐม
ภูมิ ส่วนประกอบหลักและวงจรการท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย จะ
แสดงไว้ในรูปที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

แบตเตอรี ่

ตัวช่วยจุดระเบดิ 

จานจา่ย 

หัวเทียน 

ขั้วไฟแรงสูง 

ขดลวดทุติยภูม ิ

ขดลวดปฐมภูม ิ

ขั้ว - 
ขั้ว + 

ฟิวส ์

คอยล์จุดระเบิด 

ชุดก าเนิดสญัญาณ 
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รูปที่ 3 วงจรระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย 
(ท่ีมา : http://www.auto2drive.com/ทรานซิสเตอร์/) 

 
 3. เครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด  
  เครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด (Ignition signal generator) ท าหน้าที่เป็นสวิตช์
ให้แก่ทรานซิสเตอร์ในตัวช่วยจุดระเบิด เพ่ือตัดการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เข้าไปเลี้ยงขดลวดปฐมภูมิ
ของคอยล์จุดระเบิดตามจังหวะจุดระเบิดที่ถูกต้องเครื่องก าเนิดสัญญาณนี้เป็นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) เครื่องก าเนิดสัญญาณประกอบด้วยแม่เหล็กถาวร (Magnet) ซึ่งเป็นตัวเหนี่ยวน า
ขดลวดสัญญาณเป็นตัวท าให้เกิดสัญญาณไฟกระแสสลับในขดลวดสัญญาณ ส่วนโรเตอร์สัญญาณ 
(Signal rotor) เป็นตัวต่อเชื่อมให้เกิดไฟกระแสสลับขึ้นในขดลวดสัญญาณตามจังหวะการจุดระเบิดโร
เตอร์สัญญาณมีฟันอยู่หลายซี่ตามจ านวนสูบเครื่องยนต์ เช่น 4 ซี่ ส าหรับเครื่องยนต์ 4 สูบ และ 6 ซ่ี 
ส าหรับเครื่องยนต์ 6 สูบ ดังรูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 โครงสร้างของเครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด 
(ที่มา : http://www.auto2drive.com/ทรานซิสเตอร์/) 

ไปจานจา่ยและหัวเทียน 

ชุดก าเนิดสญัญาณ 

ความต้านทาน 

ขดลวดปฐมภูม ิ

ขดลวดทุติยภูม ิ

แบตเตอรี ่

มอเตอร์สตาร์ท 
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B 

Ig 

+ 
+ _ 

_ 

แม่เหล็กถาวร 
โรเตอร์ก าหนดสัญญาณ 

ระยะห่าง 

แรงเคลื่อนไฟ AC 

ขดลวดก าเนิดสัญญาณ 

แขนรับแม่เหล็กถาวร 
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 4. การท างานของเครื่องก าเนิดสัญญาณไฟจุดระเบิด 
  เส้นแรงแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรจะไหลผ่านซี่ฟันของโรเตอร์ ผ่านขดลวดก าเนิด
สัญญาณเมื่อระยะห่างระหว่างซี่โรเตอร์กับแกนของขดลวดสัญญาณเปลี่ยนแปลง จะท าให้ความ
หนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดก าเนิดสัญญาณเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงความ
หนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นในขดลวดก าเนิดสัญญาณ 
  รูปที่ 5 (ก) ระยะห่างฟันของโรเตอร์กับขดลวดสัญญาณจะมากท าให้ ณ ต าแหน่งนี้ความ
หนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดสัญญาณมีน้อย ดังนั้นจึงยังไม่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่
ขดลวดสัญญาณ (แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดสัญญาณเป็น 0 (ศูนย์)) รูปที่ 5 (ข) เมื่อโรเตอร์หมุนจาก
ต าแหน่ง (ก) ไปต าแหน่ง (ข) ในช่วงนี้จะมีอัตราการเพ่ิมของเส้นแรงแม่เหล็กสูงและเร็วมาก การ
เพ่ิมขึ้นของเส้นแรงแม่เหล็กในอัตราที่รวดเร็วนี้จะท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดสัญญาณสูงสุด  
รูปที่ 5 (ค) เมื่อโรเตอร์หมุนจากต าแหน่ง (ข) ไปต าแหน่ง (ค) อัตราการเพ่ิมขึ้นของเส้นแรงแม่เหล็กจะ
ต่ า ท าให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ขดลวดสัญญาณตกลงเรื่อยๆ จนกระทั่งมีค่าเป็น 0 (ศูนย์) ณ 
ต าแหน่ง (ค) ถึงแม้ว่าต าแหน่ง (ค) จะมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากที่สุดก็ตาม รูปที่ 5 (ง) เมื่อโร
เตอร์หมุนจากต าแหน่ง (ค) ไปต าแหน่ง (ง) ในช่วงนี้จะมีอัตราการลดของเส้นแรงแม่เหล็กสูงและเร็ว
มาก การลดลงของเส้นแรงแม่เหล็กในอัตราที่รวดเร็วนี้ท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขดลวดสัญญาณ
สูงสุดด้วย แต่ทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกลับทิศทางกับต าแหน่ง (ข) เกิดจึงเกิดเป็น
กระแสไฟฟ้าสลับขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 การท างานของโรเตอร์ที่สัมพันธ์กับขดลวดก าเนิดสัญญาณ 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537 
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 5. ตัวช่วยจุดระเบิด  
  ตัวช่วยจุดระเบิด (Igniter) ประกอบด้วย ตัวตรวจจับสัญญาณ (Sensor) ซึ่งคอยตรวจจับ
การก าเนิดแรงดันไฟจากตัวก าเนิดสัญญาณ ตัวขยายสัญญาณแรงดันไฟและ (Pulse amplifier) และ
ทรานซิสเตอร์ก าลัง (Power transistor) ตัวช่วยจุดระเบิด ท าหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟแรงต่ าของคอยล์
จุดระเบิดอย่างแม่นย าตามสัญญาณจากวงจรขยายสัญญาณตัวควบคุมมุมดเวล (Dwell angle 
control) ท าหน้าที่ปรับสัญญาณไฟแรงต่ าให้ถูกต้อง ตามความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่เพ่ิมขึ้น ตัวช่วยจุด
ระเบิดบางแบบมีวงจรจ ากัดกระแสไฟส าหรับควบคุมกระแสไฟแรงต่ าสุดอยู่ด้วย 
 6. หลักการท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่าย 
  6.1 ขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่หมุน 
   เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จุด P จะถูกรักษาไว้ให้ต่ ากว่า
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ขั้ว B ของทรานซิสเตอร์ที่ทรานซิสเตอร์ต้องการในการท างาน ซึ่งท าให้
ทรานซิสเตอร์ไม่ท างานโดยการต่อ R1 และ R2 ไว้ในวงจร จึงเป็นผลให้ทรานซิสเตอร์ไม่ท างานขณะที่
เครื่องยนต์ยังไม่หมุน ดังนั้นจึงไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรปฐมภูมิ ดังวงจรในรูปที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 การท างานของชุดจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้จานจ่ายในขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่หมุน 

(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 
 

 6.2 เมื่อเครื่องยนต์ติด 
  จากรูปที่ 7 เมื่อเครื่องยนต์หมุน โรเตอร์ก าหนดสัญญาณของจานจ่ายจะหมุนผลิต
แรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นในขดลวดก าเนิดสัญญาณ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลออกทางจุด Q ผ่านขั้ว B ออกขั้ว 
E ของทรานซิสเตอร์ลงกราวด์ได้ เป็นผลท าให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุด
ระเบิดไหลผ่านขั้ว C ไปขั้ว E และลงกราวด์ครบวงจร ท าให้เกิดสนามแม่เหล็กข้ึนรอบขดลวดปฐมภูมิ 
 

0,6 V หรือน้อยกว่า 

 
P 

หัวเทียน 

ชุดก าเนิดสญัญาณ 

ชุดช่วยจดุระเบิด 

ทรานซิสเตอร์ 
ไม่ท างาน 

คอยล์จุดระเบิด 

R
2
 

C 
R

1
 

B 

E 
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รูปที่ 7 ทรานซิสเตอร์ท างานเมื่อผลิตกระแสไฟฟ้าออกทางจุด Q 
(ท่ีมา : ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และ วีระ ทองประสิทธิ์, 2537) 

 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท างานของ
วงจร พร้อมสังเกตการท างานของหัวเทียนแต่ละสูบเมื่อท าการปรับความเร็วรอบขึ้นเรื่อยๆ 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรจุดระเบิดแบบธรรมดา ดังวงจรการทดลองในรูปที่ 8 เปิดสวิทช์กุญแจสังเกตการ
ท างานของระบบจุดระเบิด บันทึกผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 วงจรการทดลองระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

Spark Plug Unit  

Ignition Coil  

Ignition Start Switch  

Ignition Transistor  Battery  

ACC 

IG1 

ST1 

ชุดช่วยจดุระเบิด 
 

 
P 

Q 

ชุดก าเนิดสญัญาณ 

คอยล์จุดระเบิด 

หัวเทียน 

R
1
 

E R
2
 

B 
C 
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 3. ทดลองปรับปุ่ม Speed control ไว้ที่ต าแหน่งก่ึงกลาง สังเกตความสัมพันธ์ความเร็วรอบและ
การจุดระเบิด (Spark) อธิบายผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 4. ทดลองปรับปุ่ม Speed control ไว้ที่ต าแหน่งสูงสุด สังเกตความสัมพันธ์ความเร็วรอบและ
การจุดระเบิด (Spark) อธิบายผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
  5. เขียนวงจรในรูปที่ 9 พร้อมอธิบายการท างานของวงจร 
 6. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. เปิดสวิทช์กุญแจ ........................................................................................... 

...........................................................................................  

...........................................................................................  
2. ปรับปุ่ม Speed control ไว้ที่
ต าแหน่งกึ่งกลาง 

...........................................................................................  

...........................................................................................  

........................................................................ ................... 
3. ปรับปุ่ม Speed control ไว้ที่
ต าแหน่งสูงสุด  

...........................................................................................  

...........................................................................................  

...........................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 ฝึกต่อวงจรจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

AM1 

AM1 

AM2 

AM2 

IG2 

IG2 

IG1 
ACC 

ST1 

E1 

E1 IG1 IG1 ST1 ACC TACHO 

HIGH 
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NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 

Ignition Switch  

Battery  
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อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 9 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 



 

 

ใบงานที่ 5 

 

เรื่อง ระบบสตาร์ท                            วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของระบบสตาร์ทรถยนต์ 
 2. ต่อวงจรระบบสตาร์ทรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 3. อธิบายการท างานวงจรระบบสตาร์ทรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบสตาร์ทรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบสตาร์ทรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
  1. คุณลักษณะและหน้าที่ของระบบสตาร์ทรถยนต์      
   ระบบสตาร์ท ( Starting system) ท าหน้าที่ให้เครื่องยนต์เริ่มหมุนได้ จากนั้นเครื่องยนต์
จะหมุนต่อไปได้เอง และระบบสตาร์ทก็จะหยุดท างานทันที่ที่เครื่องยนต์เริ่มท างาน ซึ่งโดยคุณสมบัติ
ของตัวเครื่องยนต์เองจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นในช่วงแรกจึงต้องหาต้นก าลังอ่ืน
มาขับเพื่อหมุนเครื่องยนต์ให้ได้รอบการท างานที่เครื่องยนต์จะสามารถท างานต่อไปได้ เครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนจะต้องมีความเร็วรอบขั้นต่ าประมาณ 40-60 รอบต่อนาที ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลต้องมีความเร็ว
รอบประมาณ 80-100 รอบต่อนาที เครื่องยนต์จึงจะติดและท างานด้วยตัวเองต่อไปได้ อุปกรณ์ที่ท า
หน้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์ดังกล่าว คือ มอเตอร์สตาร์ท (Starter motor หรือ Motor start) 
 
 2. ส่วนประกอบของระบบสตาร์ท 

   ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ประกอบด้วยอุปกรณ์พ้ืนฐาน ได้แก่ 
สวิทช์จุดระเบิด แบตเตอรี่ และมอเตอร์สตาร์ท ดังแสดงในรูปที่ 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก อ าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล, 2539) 

 
 3. หน้าที่ของมอเตอร์สตาร์ท 

        มอเตอร์สตาร์ท (Starter motor หรือ Motor start) ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่
เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล เพ่ือส่งกาลังให้เครื่องยนต์เริ่มต้นหมุน จะติดตั้งอยู่กับ
ตัวเครื่องยนต์ มอเตอร์สตาร์ทจะมีแกนหมุนชุดฟันเฟืองเพ่ือขบกับเฟืองของล้อช่วยแรง (Fly wheel) 
และล้อช่วยแรงจะพาให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุนไปด้วย จึงเป็นการเริ่มต้นการทางานของเครื่องยนต์ 
มอเตอร์สตาร์ทจะมีส่วนประกอบหลักที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วน คือ โซลินอยด์ (Solenoid) ตัวมอเตอร์ 
(Starter motor) และตัวขับสตาร์ท (Starter drive) ส าหรับส่วนประกอบภายนอกอ่ืนๆ ได้แก่ ขั้ว 
(Terminals) ฝาครอบท้าย (End cover) เฟืองขับ (Pinion) และโครงหรือเสื้อมอเตอร์สตาร์ท (Drive 
housing) ดังรูปที่ 3  

สวิทช์จุดระเบิด 

โซลินอยด ์

แบตเตอรี ่
มอเตอร์สตาร์ท เพลาข้อเหวี่ยง 

เครื่องยนต์ 
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รูปที่ 3 ส่วนประกอบภายนอกของมอเตอร์สตาร์ท 

(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
 

 4. โซลินอยด์ 
  โซลินอยด์ (Solenoid)ในมอเตอร์สตาร์ทโซลินอยด์จะท าหน้าที่ 2 อย่าง คือ ดันให้สะพาน
ไฟต่อทางให้ไฟจากแบตเตอรี่ไหลผ่านไปที่มอเตอร์ และดันให้เฟืองของมอเตอร์สตาร์ทไปขับกับล้อ
ช่วยแรง โครงสร้างภายในของโซลินอยด์จะแสดงรายละเอียดไว้ดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 โครงสร้างภายในของโซลินอยด์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

โซลินอยด ์

เฟืองขับ 

ฝาครอบท้าย 

ขั้ว 

โครงมอเตอร์สตาร์ท 

ไปยังตวัมอเตอร์ 

จากแบตเตอรี่ 

จากสวิทช์จุดระเบิด 

หน้าสัมผสัสวิทช ์แผ่น 

ขดลวดชุดดึง ขดลวดชุดยึด 

พลังเยอร์ 

ก้ามป ู

คลัตช ์

เฟืองขับ 
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 5. ตัวมอเตอร์  
  ตัวมอเตอร์ (Starter motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ท างานโดยใช้ไฟจาก
แบตเตอรี่ หลักการของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในมอเตอร์
โดยผ่านขดลวดฟิลคอยล์ (Field coils) แปรงถ่านผ่านคอมมิวเทเตอร์ (Commutator) เข้าไปขดลวด
อาร์เมเจอร์ (Armature) ลงกราวด์ ท าให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กขั้วเหนือและใต้ขึ้นตามคุณสมบัติของ
แม่เหล็กขั้วเหมือนกันจะผลักกันขั้วต่างกันจะดูดกันท าให้เกิดแรงบิดในตัวอาร์เมเจอร์ ซึ่งแกนเพลานี้
สวมอยู่กับตลับลูกปืนของมอเตอร์ท าให้อาร์เมเจอร์หมุนได้ เรียกตัวอาร์เมเจอร์ว่า โรเตอร์ (Rotor) 
โครงสร้างตัวมอเตอร์จะแสดงไว้ในรูปที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 โครงสร้างภายในของตัวมอเตอร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 6. ตัวขับสตาร์ท  
  ตัวขับสตาร์ท (Starter drive) จะประกอบด้วย เฟืองขับขนาดเล็ก (Drive pinion) และ
คลัตช์ (Clutch) เฟืองจะถูกดันเข้าไปขบกับเฟืองของล้อช่วยแรง (Ring gear) ด้วยก้ามปู หรือขาเขี่ย 
(Level) ซึ่งควบคุมด้วยโซลินอยด์ เพ่ือท าการขับล้อช่วยแรง  
 7. หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 หลักการท างานเบื้องต้นของมอเตอร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

ฝาครอบท้าย 

น๊อตยึดตัวมอเตอร ์

โครงยึดแปรงถ่าน 

สปริงแปรงถ่าน โครงขดลวดฟิลด์คอยล์ 
แบริ่ง 

แบริ่ง อาร์เมเจอร ์

คอมมิวเตเตอร์ 

แบตเตอรี ่
ทิศทางการหมุน 
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  จากรูปที่ 6 เมื่อแบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กจะท าให้แกนเหล็ก
อ่อนเกิดสนามแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) ขึ้น ขณะเดียวกันกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวด
อาร์เมเจอร์จะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆ ขดลวดอาร์เมเจอร์ สนามแม่เหล็กทั้งสองที่เกิดขึ้นจะ
เกิดการหักล้างและเสริมกันทางแม่เหล็ก ผลักดันให้ทุ่นอาร์เมเจอร์เกิดการหมุน 
  การหาทิศทางการหมุนของมอเตอร์หาได้โดยใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming’s left-
hand rule) ดังรูปที่ 7 โดยกางนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางของมือซ้ายให้ตั้งฉากกัน ให้นิ้วชี้ ชี้
ทิศทางของสนามแม่เหล็ก (Field) (จากขั้วเหนือไปขั้วใต้) นิ้วกลางชี้ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า 
(Current) ที่ไหลในขดลวดตัวน า นิ้วหัวแม่มือจะชี้ทิศทางการเคลื่อนที่  (Movement) ของขดลวด
ตัวน า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 การใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 8. ประเภทของมอเตอร์สตาร์ท 

  มอเตอร์สตาร์ทที่ใช้ในรถยนต์สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ มอเตอร์สตาร์แบบเฟือง
เลื่อน (Pre-engaged drive starter) มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง (Inertia drive starter) และ
มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทดก าลัง (Gear reduction of starter) ดังแสดงในรูปที่ 8 (ก) (ข) และ (ค) 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 

 
      (ก) แบบเฟืองเลื่อน                  (ข) แบบเฟืองเหวี่ยง             (ค)  แบบเฟืองทดก าลัง 

 
รูปที่ 8 มอเตอร์สตาร์ทแบบต่างๆ ที่ใช้ในรถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.kkkautopart.com/store/product/view/ไดสตาร์ท/) 

ทิศทางของกระแสไฟฟ้า 

การเคลื่อนที่ 

ทิศทางของสนามแม่เหล็ก 
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งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบสตาร์ทรถยนต์บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท างานของวงจร 
พร้อมอ่านค่ากระแสของมอเตอร์สตาร์ทจากแอมมิเตอร์ 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรระบบสตาร์ทรถยนต์ ดังวงจรการทดลองในรูปที่ 9  
 3. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง ON สังเกตการณ์ท างานของมอเตอร์ อธิบายผลการทดลอง และ
อ่านค่ากระแสจากแอมมิเตอร์ พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 4. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง Start และบิดสวิทช์กลับเมื่อมอเตอร์หมุน สังเกตการท างานของ
มอเตอร์ อธิบายผลการทดลอง และอ่านค่ากระแสจากแอมมิเตอร์ พร้อมบันทึกผลการทดลองลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 5. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง ON หลังจากนั้นถอดสายจากขั้ว ST (M+) ออก แล้วทดลองตาม
ข้อ 3 สังเกตการท างานของมอเตอร์ อธิบายผลการทดลอง และอ่านค่ากระแสจากแอมมิเตอร์ พร้อม
บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 6. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง ON ต่อสายขั้ว ST (M+) ไว้เหมือนเดิม หลังจากนั้นถอดสายจาก
ขั้ว +B ออก แล้วทดลองตามข้อ 3 สังเกตการท างานของมอเตอร์ อธิบายผลการทดลอง อ่าน
ค่ากระแสจากแอมมิเตอร์ พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง  
  7. เขียนวงจรในรูปที่ 10 พร้อมอธิบายการท างานของวงจร 

 8. สรุปผลการทดลอง 

 

 
 

รูปที่ 9 วงจรการทดลองระบบสตาร์ทรถยนต์ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
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บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
การทดลอง ผลการทดลอง ค่ากระแส (A) 
1. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง ON ................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

………………… 

2. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง Start 
และบิดสวิทช์กลับเมื่อมอเตอร์หมุน 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

………………… 

3. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง ON 
หลังจากนั้นถอดสายจากขั้ว ST (M+) 
ออก 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

………………… 

4. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง ON ต่อ
สายขั้ว ST (M+) ไว้เหมือนเดิม 
หลังจากนั้นถอดสายจากขั้ว +B ออก 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

………………… 

 

 
 

รูปที่ 10 ฝึกต่อวงจรระบบสตาร์ทรถยนต์ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
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อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 10 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 



ใบงานที่ 6 

 

เรื่อง ระบบประจุไฟ                           วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของระบบประจุไฟรถยนต์ 
 2. ต่อวงจรระบบประจุไฟรถยนต์ได้ถูกต้อง 
 3. อธิบายการท างานวงจรระบบประจุไฟรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบประจุไฟรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบประจุไฟรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของระบบประจุไฟในรถยนต์      
  ระบบประจุไฟ หรือระบบไฟชาร์จ (Charging system) ในรถยนต์จะใช้แบตเตอรี่เป็น
แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้าที่น าไปจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
รถยนต์ เมื่อมีการน าเอาพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไปใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในรถยนต์จะส่งผลท าให้แรงดันในแบตเตอรี่หมดลงได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการประจุไฟ
ให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ทุกครั้ง ซึ่งมีความยุ่งยากในการใช้งาน และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการ
ที่จะต้องน าเอาแบตเตอรี่ไปท าการชาร์จไฟใหม่ จึงได้มีการคิดค้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพ่ือท าหน้าที่ผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมาส าหรับจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ท างาน และในเวลา
เดียวกันก็จะท าการประจุไฟเข้าไปไว้ในแบตเตอรี่ด้วย เพ่ือจะได้มีพลังงานไฟฟ้าส ารองในแบตเตอรี่
เพียงพอส าหรับการใช้งานในขณะที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์  
   การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจะต่างกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าของแบตเตอรี่
รถยนต์ โดยที่เครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่สิ้นสุดเมื่อเครื่องยนต์ยัง
ท างานต่อเนื่อง รถยนต์ในสมัยอดีตมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน ดังนั้นการใช้
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าในรถยนต์สมัยก่อนจะใช้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกระแสตรง (Direct current 
generator)  หรือเรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) แต่ในปัจจุบันสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบไฟฟ้า
ในรถยนต์มีเพ่ิมขึ้น ท าให้การใช้กระแสไฟฟ้าของรถยนต์เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และเป็นสาเหตุที่ท าให้
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบในอดีตใช้งานไม่ได้ ท าให้มีการคิดค้นเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบใหม่ที่เรียกว่า อัล
เทอร์เนเตอร์ (Alternator) เพ่ือผลิตไฟฟ้าออกมาในลักษณะกระแสสลับ และท าการเปลี่ยนให้เป็น
กระแสตรง 
 2. โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบประจุไฟ 

   ระบบประจุไฟ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ได้แก่ แบตเตอรี่  (Battery) สวิทช์จุดระเบิด 
(Ignition switch) ฟิวส์ (Fuse) อัลเทอร์เนเตอร์ (Alternator) เรกกูเลเตอร์ (Regulator) และ
หลอดไฟแสดงการชาร์จ (Lamp) ดังรูปที่ 2 และ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ส่วนประกอบของระบบประจุไฟรถยนต์ชนิดเรกกูเลเตอร์อยู่ด้านนอก 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก อ าพล ซื่อตรง และ วิชิต เกริกไกวัล, 2539) 

 

แบตเตอรี ่

สวิทช์จุดระเบิด 

เรกูเลเตอร์ 

อัลเทอร์เนเตอร์ 

เครื่องยนต์ 
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รูปที่ 3 ส่วนประกอบของระบบประจุไฟรถยนต์ที่ใช้อัลเทอร์เนเตอร์ชนิดเรกกูเลเตอร์อยู่ในตัว 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
      3. หน้าที่ของอัลเทอร์เนเตอร์ 
  อัลเทอร์เนอเตอร์ (Alternater) ท าหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานกลจากเครื่องยนต์เป็น
ก าลังไฟฟ้า พลังงานกลจากเครื่องยนต์จะถ่ายทอดโดยพูลเลย์ เพ่ือท าการหมุนโรเตอร์ และท าให้เกิด
ไฟฟ้ากระแสสลับขึ้นในสเตเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับนี้จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยชุด
ไดโอด 
 4. โครงสร้างของอัลเทอร์เนเตอร์ 
  อัลเทอร์เนเตอร์แบ่งตามโครงสร้างภายนอก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดที่มี
ใบพัด (Fan) อยู่ด้านนอกและมีชิ้นส่วนบางส่วนสัมผัสกับสเตเตอร์ (Stator) ดังแสดงในรูปที่ 4 และ
ชนิดที่มีใบพัด (Fan) อยู่ด้านในและมีเสื้อตัวหน้าครอบสเตเตอร์ไว้ด้านใน ดังรูปที่ 5 ส่วนประกอบ
ภายนอกของอัลเทอร์เนเตอร์ มีดังนี้ 
  4.1 พลูเลย์ (Pulley) จะติดตั้งและเชื่อมต่อกับเพลาของอัลเทอร์เนเตอร์ขับเคลื่อนด้วย
สายพานจากพลูเลย์ของเพลาลูกข้อเหวี่ยง (Crankshaft pulley) 
  4.2 ใบพัด (fan) จะเป็นตัวระบายความร้อนให้กับอัลเทอร์เนเตอร์ มีทั้งแบบติดตั้งอยู่
ภายนอกและติดตั้งอยู่ภายในตัวอัลเทอร์เนเตอร์ 
  4.3 เสื้อตัวหน้า (Front housing) จะติดตั้งอยู่ด้านหน้าอัลเทอร์เนเตอร์ด้านในจะมีตลับ
ลูกปืนส าหรับท าให้เพลาหมุน และเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับยึดติดกับโครงสร้างของเครื่องยนต์ 
  4.4 สเตเตอร์ (Stator) เป็นส่วนที่ตรงกลางของอัลเทอร์เนเตอร์ จะถูกจับยึดระหว่างเสื้อ
ตัวหน้ากับเสื้อตัวหลังของอัลเทอร์เนเตอร์ ลักษณะจะเป็นเส้นลวดพันรอบๆ เป็นขด ซึ่งเป็นขดลวด
หลักของอัลเทอร์เนเตอร์ 
  4.5 เสื้อตัวหลัง (Rear housing) เป็นส่วนที่ครอบด้านท้ายของอัลเทอร์เนเตอร์ และ
ยึดอัลเทอร์เนเตอร์เข้ากับโครงสร้างของเครื่องยนต์ 

อัลเทอร์เนเตอร์ 
แบตเตอรี ่

สัญญาณไฟเตือน 

สายพานขับ 

สายไฟ 

เครื่องยนต์ 
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  4.6 เรกกูเลเตอร์แรงดัน (Voltage regulator) จะอยู่ด้านนอกส่วนท้ายของอัลเทอร์เน
เตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิดที่มีใบพัด (Fan) อยู่ด้านนอก 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 อัลเทอร์เนเตอร์ชนิดที่มีใบพัด (Fan) อยู่ด้านใน 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
  อัลเทอร์เนเตอร์ที่ใช้งานโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกัน ดังแสดงในรูปที่ 6 แต่
ส่วนประกอบหลักที่ส าคัญของอัลเทอร์เนเตอร์จะประกอบด้วย สเตเตอร์ (Stator) โรเตอร์ (Rotor) 
และชุดแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง (Rectifier)  

เสื้อตัวหน้า 

พลูเลย ์

ใบพัด 

ที่ยึดอัลเทอร์เนเตอร์ 

สเตเตอร์ 
เสื้อตัวท้าย 

 

เรกกูเลเตอร์แรงดนั 

เสื้อตัวหน้า 

พลูเลย ์

ช่องระบายความร้อน 

ที่ยึดอัลเทอร์เนเตอร์ 

เสื้อตัวท้าย 

เรกกูเลเตอร์แรงดัน 
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รูปที่ 6 ส่วนประกอบพ้ืนฐานภายในของอัลเตอร์เนเตอร์ 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 5. การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์  
  อัลเทอร์เนเตอร์ในรถยนต์จะท าการแปลงกระแสไฟโดยใช้ไดโอดท าการแปลงไฟฟ้า
กระแสสลับ (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพ่ือไปใช้งาน สัญลักษณ์ของไดโอดจะแสดงไว้ดังรูปที่ 7 
ไดโอดจะท างานได้ต้องต่อแรงดันไฟให้กับขาของไดโอด การต่อแรงดันไฟให้กับไดโอด เรียกว่า การให้
ไบแอส (Bias) 
 

 
 

รูปที่ 7 สัญลักษณ์ของไดโอดและกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้อย่างเดียว 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
  5.1 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์แบบ 1 เฟส 
   ถ้าอัลเทอร์เนเตอร์ที่มีขดลวดสเตเตอร์เพียงขดเดียวที่ใช้ไดโอดเพียงตัวเดียวเป็นตัว
เรียงกระแสไฟ เมื่อคลื่นบวกออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ทางด้านล่าง กระแสไฟคลื่นบวกไม่สามารถผ่าน
ไดโอดไปได้ จากกราฟในรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าเกิดการขาดตอนของกระแสไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เน
เตอร์ไม่เรียบ ซึ่งเป็นการแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น (Half wave)  

สเตเตอร์ โรเตอร์ 

พลูเลย ์แปรงถ่าน 

เสื้อตัวท้าย เสื้อตัวหน้า 
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รูปที่ 8 วงจรการเรียงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 การเรียงไดโอดอย่างง่ายส าหรับอัลเทอเนเตอร์  
(ก) ไดโอด 4 ตัว และตัวน า 1 ตัว (ข) ไดโอด 3 ตัวและตัวน า 2 ตัว 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 
  5.2 การแปลงกระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์แบบ 3 เฟส 
   วงจรของการแปลงกระแสไฟแบบครึ่งคลื่น (Half wave) จะใช้ได้เฉพาะคลื่นไฟบวก
เท่านั้นส่วนแบบเต็มคลื่น (Full wave) ไฟ ทั้งหมดจะเปลี่ยนให้เป็นกระแสตรงดังนั้นในรถยนต์ที่ใช้
ขดลวดสเตเตอร์ 3 เฟส จึงต้องใช้ ไดโอด 6 ตัว และเป็นการแปลงแบบเต็มคลื่น 
   การต่อขดลวด 3 ขด ในอัลเทอร์เนเตอร์มีด้วยกัน 2 แบบ ดังนี้ 
   1) การต่อขดลวดแบบ วาย หรือสตาร์ (Y or Star-connected stator windings) 
การต่อขดลวดแบบ 3 เฟส ของอัลเตอร์เนเตอร์เป็นแบบที่ใช้ทั่วไป ปลายขดลวดทั้ง 3 ขดปลายด้าน
หนึ่งต่อรวมกัน จุดต่อนี้เรียกว่า จุดต่อรวม (Neutral junction) หรือขั้ว N ดังรูปที่ 10 
   2) การต่อขดลวดแบบเดลต้า (Delta-connected stator windings) การต่อแบบนี้
จะไม่มีจุดต่อรวม (Neutral Junction) เหมือนแบบ Y มีใช้น้อย ส่วนการท างานและการบ ารุงรักษา
จะเหมือนกับการต่อแบบ Y ดังรูปที่ 11 
 

อัลเทอร์เนเตอร์ อัลเทอร์เนเตอร์ 

แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ 

(ก) (ข) 
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รูปที่ 10 การต่อวงจรของอัลเทอร์เนเตอร์ชนิดใช้ไดโอด 6 ตัว และต่อแบบสตาร์ 

(ที่มา : May and Simpson, 2014) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 การต่อวงจรของอัลเทอร์เนเตอร์ชนิดใช้ไดโอด 6 ตัว และต่อแบบเดลต้า 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 6. การควบคุมแรงดันไฟฟ้าจากอัลเทอร์เนเตอร์  
   อัลเทอร์เนเตอร์จจะควบคุมแรงดันไฟฟ้าด้วยเรกกูเรเตอร์ (Regulator) ซึ่งเรกกูเรเตอร์จะ
ควบคุมความเข้มของสนามแม่เหล้กของขดลวดโรเตอร์โดยการเพ่ิมหรือลดกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปยัง
ขดลวดโรเตอร์เพ่ือที่จะควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากอัลเทอร์เนเตอร์ให้อยู่ในค่าท่ีก าหนด 
 7. การท างานของเรกกูเลเตอร์แบบไอ.ชี. แบบ M  

  เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิด เครื่องยนต์ยังไม่ท างาน กระแสไฟฟ้าจากขั้ว IG เข้าชุด MIC Tr1 
ท างาน และกระแสไฟฟ้าจากขั้ว B ไหลเข้าขดลวดโรเตอร์ผ่าน Tr1 ลงดิน กระแสไฟฟ้าจากขั้ว IG อีก
เส้นหนึ่งจะไหลจากหลอดแสดงการชาร์จผ่าน Tr3 ลงดิน หลอดไฟแสดงการชาร์จติดสว่าง ที่เป็นเช่นนี้
เพราะชุด MIC จะให้ Tr1 ท างานและหยุดเป็นจังหวะจึงท าให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้าขดลวด ถูกรักษา

แบตเตอรี ่

ชุดแปลงกระแสไฟใช้ไดโอด 6 ตัว สเตเตอร์ 

DC output 

แบตเตอรี ่

DC output 

ชุดแปลงกระแสไฟใช้ไดโอด 6 ตัว สเตเตอร์ 
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ระดับกระแสไฟฟ้าที่ 1.2 แอมป์ และกระแสไฟฟ้าที่ขั้ว P ยังไม่มี ชุด MIC จึงให้ Tr3 ท างาน หลอดไฟ
แสดงการชาร์จติด ดังรูปที่ 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 เมื่อ Tr1 ท างานหลอดไฟชาร์จติด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/category/ระบบต่าง-ๆ-ในรถยนต์) 

 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบประจุไฟรถยนต์บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท างานของวงจร 
พร้อมอ่านค่าแรงดันไฟ 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรควบคุม และวงจรประจุไฟรถยนต์ ดังวงจรการทดลองในรูปที่ 13 และ 14 ตามล าดับ  
 3. เสียบปลั๊กของแผง Charging system บิดสวิทช์กุญแจให้อยู่ในต่ าแหน่ง ON พร้อมบันทึกผล
การทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 4. จ าลองสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยบิดสวิทช์กุญแจไปที่ต่ าแหน่ง ST (Start) อ่านค่าแรงดัน พร้อม
บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 5. ขณะที่ระบบประจุไฟก าลังท างาน ให้ถอดสายสัญญาณ ALT (S) ออก พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 6. เขียนวงจรในรูปที่ 15 พร้อมอธิบายการท างานของวงจร 
 7. สรุปผลการทดลอง 

 

ขดลวดสเตเตอร์ 

ขดลวดโรเตอร์ 

ไอซีเรกกูเลเตอร์ 

หลอดไฟแสดงการชาร์จ 

แบตเตอรี ่
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รูปที่ 13 วงจรควบคุม 

(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
 

 
รูปที่ 14 วงจรประจุไฟรถยนต์ 

(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
การทดลอง ผลการทดลอง ค่าแรงดัน (V) 
1. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง ON ................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

………………… 

2. บิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง Start  ................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

………………… 

3. ระบบประจุไฟก าลังท างาน ถอด
สายสัญญาณ ALT (S) ออก 

................................................................ 

................................................................ 
………………… 
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รูปที่ 15 ฝึกต่อวงจรระบบประจุไฟรถยนต์ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 
อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 15 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบงานที่ 7 

 

เรื่อง วงจรไฟหน้าและไฟหรี่                 วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ ไฟหน้าและไฟหรี่ 
 2. ต่อวงจรไฟหน้าและไฟหรี่รถยนต์ได้ถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. ไฟหน้ารถยนต์  
  ไฟหน้ารถยนต์ หรือไฟใหญ่ (Headlight) เป็นไฟที่ให้แสงสว่างขณะขับขี่ในเวลากลางคืน 
หรือในเวลาที่ทัศนะวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน ไฟหน้ารถยนต์ประกอบด้วย 2 อย่าง คือ ไฟสูงกับ
ไฟต่่า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ไฟสูง (High beam หรือ Main beam) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 จะเรียกว่า ไฟแสงพุง่ไกล ท่าหน้าที่ ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นทางในระยะไกล ใช้ในขณะที่
ไม่มีรถคันอ่ืนใช้ทางร่วม นอกจากให้แสงสว่างแล้วไฟสูงยังท่าหน้าที่เป็นไฟสัญญาณด้วย อาทิเช่น ใช้
ส่งสัญญาณเพ่ือขอใช้ทาง เป็นต้น 
  1.2 ไฟต่่า (Low beam หรือ Dimmer beam) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 จะเรียกว่า ไฟแสงพุ่งต่่า ท่าหน้าที่ ให้แสงสว่างในสภาวะปกติท่ีมีการใช้เส้นทางร่วมกัน 

  สัญญาณไฟสูง เป็นไฟสัญญาณเตือนในขณะขับรถยนต์ เมื่อมีรถยนต์สวนมาก็จ่าเป็น
จะต้องเปิดไฟต่่าเพ่ือป้องกันแสงสะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่รถยนต์ที่ขับสวนมาซึ่งถ้าเปิดไฟสูงไว้อาจจะท่าให้
แสงสว่างที่เข้าตาผู้ขับขี่รถยนต์สวนมาท่าให้เกิดอุบัติเหตุได้ระยะส่องสว่างของล่าแสง ประมาณ 15 
เมตร เมื่อไม่มีรถสวนมาให้เปิดสัญญาณไฟสูง เพ่ือที่สามารถเดินทางได้สะดวกและมองเห็นทางได้ไกล
ระยะทางประมาณ 100 เมตร ไส้หลอดสัญญาณไฟสูงและไส้ลอดสัญญาณไฟต่่า จะอยู่ในหลอด
เดียวกัน และวงจรจะเป็นดัง รูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 วงจรไฟแสงสว่างรถยนต์ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ่ากัด, 2552) 

สวิทช์ควบคุมไฟหนา้ สวิทชไ์ฟสูง - ต่่า 

ไฟหน้ารถยนต ์

แบตเตอรี ่

รีเลย์ไฟหน้ารถยนต ์รีเลย์ไฟท้าย 

ไฟท้าย 

ฟิวส ์
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 2. ไฟหรี่  
   ไฟหรี่ (Front clear light) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 จะเรียกว่า โคม
ไฟเล็ก เป็นไฟแสงสีขาว ใช้ส่าหรับบอกความกว้างของรถยนต์ ประกอบด้วย โคมไฟสีขาว 2 ดวง 
พร้อมชุดหลอดไฟชนิด 1 ไส้ ใช้หลอดไฟขนาด 5-8 วัตต์ 
 3. สวิทช์ไฟแสงสว่างรถยนต์  
  สวิทช์ไฟแสงสว่าง เป็นอุปกรณ์ที่ท่าหน้าที่เปิดและปิดวงจรไฟฟ้าของระบบต่างๆ วิธีการ
ท่างานมีหลายแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบจะต้องมีความแม่นย่า ทนทาน เชื่อถือได้และต้องมีความ
สะดวกต่อการท่างานร่วมกันโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้สวิทช์จึงต้องถูกออกแบบให้มีรูปทรง ต่าแหน่งติดตั้ง 
วิธีการท่างานและการสัมผัสที่ง่ายต่อการควบคุม สวิทช์ไฟแสงสว่างรถยนต์สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
  3.1 สวิทช์ไฟหน้า หรือไฟใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่มีระบบควบคุมไฟ
อัตโนมัติ (ดังรูปที่ 3) และแบบที่ไม่มีระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ (ดังรูปที่ 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 สวิทช์ไฟหน้าแบบที่มีระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 สวิทช์ไฟหน้าแบบที่ไม่มีระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

1 

2 

3 

1 

2 
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  จากรูปที่ 3 และ 4 การเปิดสวิทช์โดยการบิดปุ่มที่ปลายคันสวิทช์ไฟหน้า มีดังนี้ 
   ต่าแหน่งที่ 1 ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้ายทะเบียน และไฟส่องสว่างแผงหน้าปัด ไฟ
แสดงสถานะไฟหรี่ (ไฟสีเขียว) ที่แผงหน้าปัดจะติดข้ึนเพื่อแสดงให้ทราบว่าว่าไฟหรี่เปิดอยู่ 
   ต่าแหน่งที่ 2 ไฟหน้าและไฟทกุดวงที่ติดในต่าแหน่งที่ 1 
   ต่าแหน่งที่ 3 (อัตโนมัติ) ไฟหน้าและไฟทุกดวงที่ติดในต่าแหน่งที่ 1 ไฟทุกดวงจะ
เปิดและปิดเองโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความมีดของสภาพโดยรอบ 
  3.2 ไฟสูง-ต่่า ส่าหรับไฟสูง ให้เปิดไฟหน้าแล้วดันคันสวิทช์ออกจากตัว (ต่าแหน่งที่ 1) 
ส่าหรับไฟต่่าให้ดึงคันสวิทช์เข้าหาตัว (ต่าแหน่งที่ 2) ไฟแสดงสถานะไฟสูง (ไฟสีน้่าเงิน) ที่แผงหน้าปัด
จะบอกให้ทราบว่าเปิดไฟสูงอยู่ ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ต่าแหน่งไฟสูง-ต่่าของสวิทช์ไฟหน้ารถยนต์ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

  
  3.3 สวิทช์ไฟหรี่ 
   ชุดสายไฟของสวิทช์ไฟหรี่จะรวมอยู่ในชุดปลั๊กต่อสายไฟแบบรวมของปลั๊กต่อชุด
สายไฟแสงสว่างที่คอพวงมาลัย (ดังรูปที่ 6) ภายในปลั๊กต่อประกอบด้วยชุดสายไฟของสวิทช์ไฟใหญ่ 
สวิทช์ไฟหรี่ สวิทช์ไฟเลี้ยว สวิทช์ปัดน้่าฝน และสวิทช์น้่าล้างกระจก โดยชุดสายไฟของสวิทช์เปิด-ปิด
ไฟใหญ่/ไฟหรี่ประกอบด้วยสายไฟ 3 เส้น ได้แก่  
   - สายกราวด์มาที่สวิทช์ไฟหรี่/สวิทช์ไฟใหญ่ (สายไฟสีขาวล้วน) 1 เส้น 
   - สายกราวด์ไปที่รีเลย์ไฟหรี่ (สายไฟสีเทาล้วน) 1 เส้น 
   - สายกราวด์ไปที่รีเลย์ไฟใหญ่ (สายไฟสีแดงล้วน) 1 เส้น 
 

1 

2 

3 
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รูปที่ 6 สวิทช์ไฟแสงสว่าง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 4. การตรวจสอบสวิทช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่่า 
  ตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์ ตั้งค่า R×1 เปิดสวิตช์ไปในต่าแหน่งที่ต้องการตรวจสอบ โดยใช้
มิเตอร์วัดระหว่างขั้วที่ต้องการตรวจสอบ ถ้าเข็มมัลติมิเตอร์วิ่งขึ้น แสดงว่าต่าแหน่งนั้นของสวิทช์ใช้
งานได้ ดังรูปที่ 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 การตรวจสอบสวิทช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่่า 

(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

สวิทชไ์ฟแสงสว่าง 

สวิทชไ์ฟแสงสว่าง สวิทชไ์ฟสูง-ต่่า 
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งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรไฟหน้าและไฟหรี่รถยนต์บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท่างานของวงจร 
พร้อมวัดค่าความต้านทานของสวิทช์ไฟแสงสว่าง 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ขณะที่ยังไม่ต่อวงจรไฟแสงสว่าง ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานที่ขั้วต่างๆ ตามตารางบันทึก
ผลการทดลองที่ 1 เมื่อโยกสวิทช์แสงสว่างไปที่ต่าแหน่งต่างๆ  
 3. ต่อวงจรไฟหน้าและไฟหรี่ ตามรูปที่ 8 
 4. บิดสวิทช์ไฟแสงสว่างไว้ที่ต่าแหน่งแรก สังเกตหลอดสัญญาณไฟหรี่ พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 5. บิดสวิทช์ไฟแสงสว่างไว้ที่ต่าแหน่งที่ 2 โยกก้านสวิทช์ไว้ตรงกลาง สังเกตสัญญาณไฟหน้า 
พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 6. ทดลองโยกก้านสวิทช์ลงด้านล่าง สังเกตที่ไฟหน้า พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตาราง
บันทึกผลการทดลองท่ี 2 
 7. โยกก้านสวิทช์ไฟสัญญาณไปต่าแหน่งบนสุด สังเกตที่หลอดไฟหน้า พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 8. เขียนวงจรในรูปที่ 9  
 9. สรุปผลการทดลอง 

 

 
 

รูปที่ 8 วงจรการทดลองไฟหน้าและไฟหรี่ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ่ากัด, 2552) 
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บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

ต่าแหน่งสวิทช์ จุดวัดความต้านทาน ค่าความต้านทาน () 
DIM/TAIL DIM (RY)/TL(RY) กับ E1  

HEAD HD (RY) กับ E1  

LOW (กึ่งกลาง) LO กับ E1  

HIGH (กดลง) HI กับ E1  

FLASH (โยกขึ้น) HD (RY) กับ E1  

HI กับ E1  
 
 

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. บิดสวิทช์ไฟแสงสว่างไว้ที่ต่าแหน่งแรก ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
2. บิดสวิทช์ไฟแสงสว่างไว้ที่ต่าแหน่งที่ 2 โยก
ก้านสวิทช์ไว้ตรงกลาง 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
3. ทดลองโยกก้านสวิทช์ลงด้านล่าง ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
4. โยกก้านสวิทช์ไฟสัญญาณไปต่าแหน่งบนสุด ........................................................................... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
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รูปที่ 9 ฝึกต่อวงจรไฟหน้าและไฟหรี่ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ่ากัด, 2552) 

 
อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 9 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบงานที่ 8 

 

เรื่อง วงจรไฟเลี้ยว                            วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาระบบไฟเลี้ยวในรถยนต์ 
 2. ต่อวงจรไฟเลี้ยวในรถยนต์ได้ถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของไฟเลี้ยวรถยนต์ 
  ไฟเลี้ยว (Turn signal light) สัญญาณไฟเลี้ยวจะท าให้รถยนต์คันอ่ืนๆ ที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันทราบว่ารถยนต์คันนี้จะเลี้ยวซ้ายหรือขวาหรือจะท าการเปลี่ยนทิศทาง ดวงไฟเลี้ยวจะเป็น
ดวงไฟกระพริบสีเหลืองอ าพันติดตั้งทั้งด้านหน้าด้านหลัง และด้านข้างของรถยนต์ทั้งซ้ายและขวา โดย
สัญญาณไฟเลี้ยวจะกะพริบเตือนประมาณ 60 – 120 ครั้งต่อนาที การกะพริบของไฟเลี้ยว สามารถ
ท าได้โดยใช้ตัวแฟลชเชอร์ (Flasher) ซึ่งตัวแฟลชเชอร์จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ถ้าหลอดไฟเลี้ยว
หลอดใดหลอดหนึ่งขาดจะท าให้หลอดไฟเลี้ยวที่เหลือติดแต่ไม่กะพริบ เนื่องจากเกิดการลัดวงจรใน
แฟลชเชอร์ 
 2. ส่วนประกอบของระบบไฟเลี้ยว  
  ส่วนประกอบของระบบไฟเลี้ยว ประกอบด้วย  
   2.1 สวิทช์ไฟเลี้ยว (Turn Signal switch) 
   2.2 เฟลชเชอร์ (Flasher) 
   2.3 แบตเตอรี่ (Battery) 
 3. สวิทช์ไฟเลี้ยว  
  การเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ให้ดันคันสวิทช์ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว ขึ้นหรือลงไปยังต าแหน่งที่ 1 
โดยต้องเปิดสวิทช์กุญแจสตาร์ทในต าแหน่ง ON คันสวิทช์จะเลื่อนกลับมาที่เดิมโดยอัตโนมัติหลังจาก
เลี้ยวรถ แต่อาจดึงกลับเองหลังจากท่ีใช้เพื่อขอเปลี่ยนช่องทางวิ่ง การให้สัญญาณขอเปลี่ยนช่องทางวิ่ง
ให้เลื่อนคันสวิทช์ขึ้นหรือลงไปยังต าแหน่งที่ 2 แล้วดันค้างไว้ ถ้าไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยว (สีเขียว) ที่
แผงหน้าปัดกระพริบถี่ผิดปกติ แสดงว่าไฟเลี้ยวหน้าหรือหลังอาจขาด ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ต าแหน่งการท างานของสวิทช์ไฟเลี้ยวรถยนต์ 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

1 

2 

2 

1 
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 4. เฟลชเชอร์ 
  เฟลชเชอร์ (Flasher) ท าหน้าที่เป็นสวิทช์ตัดต่อทางไฟเพ่ือให้ไฟเลี้ยวกระพริบเป็นจังหวะ
ด้วยความถี่ประมาณ 60 ถึง 120 ครั้งต่อนาที ท าให้หลอดไฟเลี้ยวติดกระพริบ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้อง
โดยสารรถยนต์บริเวณคอนโซลใต้พวงมาลัย แฟลชเชอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีขั้วส าหรับต่อ
ทางไฟ 3 ขั้ว (ดังรูปที่ 3) ดังนี้ 
   - ขั้ว B หมายถึง ขั้วต่อกับไฟจากแบตเตอรี่ 
   - ขั้ว E หมายถึง ขั้วต่อเพ่ือลงกราวด์ 
   - ขั้ว L หมายถึง ขั้วต่อไปสวิทช์ไฟเลี้ยวและหลอดไฟเลี้ยว 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 ลักษณะของแฟลชเชอร์ (Flasher) 

(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 
 5. การท างานของแฟลชเซอร์ แบบ IC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 ระบบไฟเลี้ยวแฟลชเชอร์แบบ IC 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

สวิทช์ไฟเลี้ยว  สวิทช์จุดระเบิด  แฟรชเชอร์ไฟเลีย้ว  

สวิทช์ไฟเตือนฉุกเฉิน/แตร  

ฟิวส์  

ฟิวส์  

แบตเตอรี ่ 

สวิทช์ไฟเลี้ยว  หลอดไฟเลี้ยวซ้าย  หลอดไฟเลี้ยวขวา  

OFF  

ON  

RIGHT  

OFF  
LEFT  
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  จากรูปที่ 4 เมื่อสวิทช์ไฟเลี้ยวอยู่ในต าแหน่งเลี้ยวซ้ายหรือขวา และสวิทช์กุญแจอยู่ใน
ต าแหน่ง ON หน้าสัมผัสของรีเลย์จะตัดและต่อ โดยการควบคุมการท างานของทรานซิสเตอร์ การ
ประจุและคายประจุของคอนเดนเซอร์ ซึ่งจะท าให้หลอดไฟเลี้ยวติดกระพริบ 
  ถ้าหลอดไฟเลี้ยวหลอดใดหลอดหนึ่งขาด ท าให้โหลดในแฟลชเชอร์ตกต่ าลงกว่าค่าแอมป์
จ าเพาะและเวลาในการประจุและคายประจุไฟฟ้าของคอนเดนเชอร์เกิดขึ้นสั้นกว่าปกติ เป็นผลให้การ
ติดกระพริบของหลอดไฟเลี้ยวช้ากว่าปกติ 
 6. แบตเตอรี่ 
  แบตเตอรี่ (Battery) เป็นแหล่งจ่ายพลังงานของวงจรไฟเลี้ยว ถ้าไม่มีแหล่งจ่ายหลอด
สัญญาณก็ไม่สามารถให้พลังงานแสงสว่างออมาได้ แบตเตอรี่จะติดกับรถยนต์ทุกคันและใช้ในระบบ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของรถยนต์ 

 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรไฟเลี้ยวรถยนต์บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท างานของวงจร พร้อมวัด
ค่าความต้านทานของสวิทช์ไฟเลี้ยวที่ต าแหน่งต่างๆ 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ขณะที่ยังไม่ต่อวงจร ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานของสวิทช์ไฟเลี้ยวตามตารางบันทึกผล
การทดลองที่ 1 
 3. ต่อวงจรไฟเลี้ยวส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 วงจรการทดลองไฟเลี้ยว 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
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 4. เปิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง ON 
 5. โยกสวิทช์ไฟเลี้ยวลงด้านล่าง สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่หลอดไฟเลี้ยว พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 6. โยกสวิทช์ไฟเลี้ยวขึ้นบน สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่หลอดไฟเลี้ยว  พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 7. เขียนวงจรในรูปที่ 6 
 8. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

ต าแหน่งสวิทช์ ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน () 
เลี้ยวซ้าย FSH - LH  

FSH - RH  

ปิด FSH - LH  

FSH - RH  

เลี้ยวขวา FSH - LH  

FSH - RH  
 
 

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. เปิดสวิทช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง ON ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
2. โยกสวิทช์ไฟเลี้ยวลงด้านล่าง ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
3. โยกสวิทช์ไฟเลี้ยวขึ้นบน ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
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รูปที่ 6 ฝึกต่อวงจรไฟเลี้ยว 

(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
 

อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 6 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบงานที่ 9 

 
เรื่อง วงจรไฟฉุกเฉิน                          วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาวงจรไฟสัญญาณฉุกเฉินในรถยนต์ 
 2. ต่อวงจรไฟสัญญาณฉุกเฉินในรถยนต์ได้ถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของไฟฉุกเฉิน 

  สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Hazard warning light) จะท าให้รถยนต์คันอ่ืนบริเวณใกล้เคียง
ทราบว่า รถยนต์คันนี้จอดฉุกเฉินหรือจอดอยู่กับที่ โดยสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะติด
กระพริบร่วมกัน ชนิดของหลอดไฟฉุกเฉินจะเป็นหลอดไฟชุดเดียวกับหลอดไฟเลี้ยว แต่เมื่อเปิดใช้งาน
จะติดพร้อมกันทุกดวง 
 2. สวิทช์ไฟฉุกเฉิน  
  การเปิดไฟกระพริบฉุกเฉิน ให้กดที่สวิทช์ไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทุกดวงจะกระพริบ การปิดให้
กดซ้ าอีกครั้ง สวิทช์ไฟเลี้ยวจะไม่ท างานเมื่อเปิดไฟกระพริบฉุกเฉิน ดังรูปที่ 2 การเปิดสวิทช์ไฟฉุกเฉิน
เพ่ือเตือนให้ผู้ขับข่ีรถคันอ่ืนทราบ 
 

 
 

 
รูปที่ 2 ต าแหน่งสวิทช์ไฟฉุกเฉินในรถยนต์ 

(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 
 

 3. วงจรไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน  
  ระบบไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินประกอบด้วยสวิทช์ไฟเลี้ยว สวิทช์ไฟฉุกเฉิน และแฟลชเชอร์ 
(Flasher)  
  การท างานของวงจรไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน จากรูปที่ 3 มีดังนี ้
   1) เมื่อสวิทช์ไฟเตือนฉุกเฉินอยู่ต าแหน่ง OFF สวิทช์ไฟ กระแสไฟจะไหลผ่านสวิทช์ 
ไฟจะไหลผ่านสวิทช์ไฟเตือนฉุกเฉินไปเลี้ยงแฟลชเชอร์ไฟเลี้ยว แต่ยังไม่ต่อหน้าสัมผัสจากแฟลชเชอร์
ไปควบคุมหลอดไฟเลี้ยว 
   2) เมื่อสวิทช์ไฟเตือนฉุกเฉินอยู่ต าแหน่ง ON กระแสตรงไฟจะไหลผ่านสวิทช์ไฟ
เตือนฉุกเฉินไปเลี้ยงแฟลชเชอร์ไฟเลี้ยวและต่อวงจรจากแฟลชเชอร์ควบคุมหลอดไฟเลี้ยวทั้งหมด ท า
ให้หลอดไฟเลี้ยวทั้งหมดกระพริบ 
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รูปที่ 3 วงจรไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉินแบบ IC 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

  
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรไฟฉุกเฉินบนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท างานของวงจร พร้อมวัดค่า
ความต้านทานของสวิทช์ไฟเลี้ยวที่ต าแหน่งต่างๆ 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ขณะที่ยังไม่ต่อวงจร ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานของสวิทช์ไฟฉุกเฉินตามตารางบันทึกผล
การทดลองที่ 1 
 3. ต่อวงจรไฟฉุกเฉินส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 4 
 4. กดสวิทช์บนแผง Hazard warning light control switch สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่
หลอดไฟเลี้ยว พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2  
 5. กดสวิทช์ไฟฉุกเฉินต าแหน่ง OFF พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
ที่ 2 
 6. เขียนวงจรไฟฉุกเฉินในรูปที่ 5 
 7. สรุปผลการทดลอง 

 
 

สวิทชไ์ฟเลี้ยว  สวิทช์จุดระเบิด  แฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว  

สวิทช์ไฟเตือนฉุกเฉิน/แตร  

ฟิวส ์ 

ฟิวส ์ 

แบตเตอรี ่ 

สวิทชไ์ฟเลี้ยว  หลอดไฟเลี้ยวซ้าย  หลอดไฟเลี้ยวขวา  

OFF  

ON  

RIGHT  

OFF  
LEFT  

สวิทชไ์ฟฉุกเฉิน  
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รูปที่ 4 วงจรการทดลองไฟฉุกเฉิน 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

ต าแหน่งสวิทช์ ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน () 
 

OFF 
FSH - LH  

FSH - RH  

LH - RH  

 
ON 

FSH - LH  

FSH - RH  

LH - RH  
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ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. กดสวิทช์บนแผง Hazard warning light 
control switch 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
2. กดสวิทช์ไฟฉุกเฉินต าแหน่ง OFF ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
 

 
 

รูปที่ 5 ฝึกต่อวงจรไฟฉุกเฉิน 

(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
 

อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบงานที่ 10 

 

เรื่อง วงจรไฟเบรก                            วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาวงจรไฟเบรกของรถยนต์ 
 2. ต่อวงจรไฟเบรกของรถยนต์ได้ถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 

  



468     ใบงานที่ 10 วงจรไฟเบรก                                    เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของไฟเบรก 

  ไฟเบรก (Stop light) เป็นสัญญาณไฟเตือนที่ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถยนต์ ลักษณะของแสง
ไฟจากหลอดไฟเบรกเป็นสีแดง เพ่ือบอกให้รถยนต์ที่ตามมาทราบว่าก าลังชะลอ หรือหยุดรถยนต์
ป้องกันรถคันอ่ืนที่แล่นตามมาชนท้าย โดยจะแสดงให้รถยนต์คันอ่ืนได้เห็นในขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์
เหยียบเบรก ไฟเบรกจะใช้หลอดไฟเดียวกับไฟหรี่ท้ายเป็นหลอดไฟมี 2 ไส้ ขนาด 21/5 วัตต์ หมายถึง 
ไฟเบรก 21 วัตต์ และไฟหรี่ท้าย 5 วัตต์ ใช้กระจกเลนส์สีแดง เขี้ยวหลอดไฟจะสูงต่ าไม่เท่ากันเพ่ือ
ป้องกันการใส่หลอดไฟผิด เพราะไฟเบรกต้องสว่างกว่าไฟหรี่ท้ายเสมอ เมื่อเบรกทั้งกลางวันและ
กลางคืนจะได้เห็นชัดเจนในระยะทาง 30 เมตร 
 2. สวิทช์ไฟเบรก  
  สวิทช์ไฟเบรกที่ใช้ในรถยนต์มี 2 แบบ คือ 
   2.1) สวิทช์แบบความดัน (ดังรูปที่ 2 (ก)) ติดตั้งที่ปั้มเบรกด้านบน โดยอาศัยการ
ท างานของแรงดันน้ ามันเบรกดันให้แผ่นไดอะแฟรมไปดันหน้าคอนแทคของสวิทช์ให้สัมผัสกัน ท าให้
กระแสไฟฟ้าจากสวิทช์ไฟเบรกผ่านไปยังหลอดไฟเบรกได้ 
   2.2) สวิทช์แบบกลไก (ดังรูปที่ 2 (ข)) จะติดตั้งที่คันเหยียบเบรก โดยอาศัยการ
ท างานของคันเหยียบเบรก ปกติคันเหยียบเบรกจะดันให้หน้าคอนแทคจากกันโดยชนะแรงสปริงของ
สวิทช์ ในขณะที่เหยียบเบรกสปริงในสวิทช์จะดันให้หน้าคอนแทคติดกัน ท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ครบวงจร ซึ่งปัจจุบันสวิทช์ไฟเบรกแบบกลไกจะเป็นแบบที่นิยมใช้ในรถยนต์ทั่วไป 
 

 
 
 

                (ก) สวิทช์ไฟเบรกแบบความดัน                            (ข) สวิทช์ไฟเบรกแบบกลไก 

รูปที่ 2 สวิทช์ไฟเบรก 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 3. วงจรไฟเบรก  
  วงจรไฟเบรกจะมี 2 แบบ คือ วงจรไฟเบรกแบบไม่มีรีเลย์ (ดังรูปที่ 3 (ก)) และแบบมี
รีเลย์ (ดังรูปที่ 3 (ข)) 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 วงจรไฟเบรกแบบไม่มีรีเลย์ (ก) และแบบมีรีเลย์ (ข) 

(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

สวิทช ์
สวิทช ์ รีเลย์ 
(ก) (ข) 

S 

B 
H 

ฟิวส ์
ฟิวส ์
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งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรไฟเบรกบนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท างานของวงจร พร้อมวัดค่า
ความต้านทานของสวิทช์เบรกที่ต าแหน่งต่างๆ 
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ขณะที่ยังไม่ต่อวงจร ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานของสวิทช์ไฟเบรกตามตารางบันทึกผล
การทดลองที่ 1 
 3. ต่อวงจรไฟเบรกส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 วงจรการทดลองไฟเบรก 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 

 4. ทดลองกดเบรกบนแผง Brake switch สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่หลอดไฟสัญญาณบนแผง 
Tail light (Left) และ Tail Light (Right) พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการ
ทดลองที่ 2  
 5. เขียนวงจรไฟฉุกเฉินในรูปที่ 5 พร้อมอธิบายการท างาน 

 6. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

ต าแหน่งเบรก ค่าความต้านทาน () 
ปกติ  

กดเบรก  
 



470     ใบงานที่ 10 วงจรไฟเบรก                                    เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
ทดลองกดเบรกบนแผง Brake switch ........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
 

 
 

รูปที่ 5 ฝึกต่อวงจรไฟเบรก 

(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
 

อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบงานที่ 11 

 

เรื่อง วงจรไฟเก๋ง ส่องป้าย และไฟหน้าปัด วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาวงจรไฟแสงสว่าง ไฟเก๋ง ไฟส่องป้าย และไฟหน้าปัดของรถยนต์ 
 2. ต่อวงจรไฟแสงสว่าง ไฟเก๋ง ไฟส่องป้าย และไฟหน้าปัดของรถยนต์ได้ถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรระบบไฟแสงสว่างรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 

  



472     ใบงานที่ 11 วงจรไฟเก๋ง ส่องป้าย และไฟหน้าปัด         เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของไฟเก๋ง  
  ไฟส่องสว่างห้องโดยสาร หรือไฟเก๋ง (Dome light) เป็นไฟที่ช่วยให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร
สามารถมองเห็นภายในรถยนต์ โดยทั่วไปไฟชนิดนี้จะถูกติดตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของหลังคา (เพดานห้อง
โดยสาร)  หรือด้านบนของกระจกมองหลัง นอกจากจะใช้เป็นไฟแสงสว่างแล้วไฟส่องสว่างห้อง
โดยสารยังใช้เป็นไฟสัญญาณ ไฟประตูด้วย นั่นคือ ถ้าผู้ขับขี่ปิดประตูไม่แน่น หลอดไฟเก๋งก็จะไม่ดับผู้
ขับขี่ก็จะสามารถทราบได้ทันทีว่าประตูรถยนต์ประตูใดประตูหนึ่งปิดไม่แน่น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัย การท างานของสวิทช์นี้มี 3 ต าแหน่ง ดังรูปที่ 2  ดังนี้ 
  ON หมายถึง ไฟติดตลอด  
  OFF หมายถึง ปิดไฟ 
  DOOR หมายถึง ให้แสงสว่างเมื่อประตูใดประตูหนึ่งถูกเปิดเท่านั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ไฟส่องสว่างห้องโดยสารรถยนต์ หรือไฟเก๋ง 
(ท่ีมา : กองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ, 2554) 

 
 2. คุณลักษณะของไฟส่องป้ายทะเบียน 

  ไฟส่องป้ายทะเบียน (License plate light) ใช้ส่องสว่างป้ายทะเบียนด้านหลัง 
ประกอบด้วย โคมไฟขนาดเล็กสีขาว ดังรูปที่ 6.6 นิยมใช้ทั้งแบบส่องจากด้านบน ด้านข้าง (2 ดวง) 
และส่องด้านล่าง หลอดไฟที่ใช้เป็นชนิด 1 ไส้ขนาดก าลังไฟ 5-8 วัตต์ 
 3. คุณลักษณะของไฟหน้าปัด 

  ไฟส่องสว่างแผงหน้าปัดใช้เพ่ือให้แสงสว่างบนหน้าปัดรถยนต์ เพ่ือให้ผู้ขับขี่สามารถ
มองเห็นเกจวัดต่างๆ ได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน โดยติดตั้งอยู่ในตัวหน้าปัดรถยนต์ (เรือนไมล์) 
ตามต าแหน่งอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น มิเตอร์วัดความเร็ว มิเตอร์วัดรอบ เกจวัดอุณหภูมิ เกจวัดระดับ
น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น หลอดไฟหน้าปัดโดยทั่วไปใช้หลอดไฟขนาด 1.4–3.4 วัตต์ เป็นแบบขั้วเสียบ 
   

งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรไฟเก๋ง ไฟส่องป้าย และไฟหน้าปัดของรถยนต์บนแผงฝึกปฏิบัติ และ
อธิบายการท างานของวงจร  
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ขั้นตอนการทดลองวงจรไฟเก๋ง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรไฟเก๋งส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 วงจรการทดลองไฟเก๋ง 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 

 3. ทดลองโยกสวิทช์บนโคมไฟเก๋ง สังเกตต าแหน่งของสวิทช์ และการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟ
แสงสว่าง พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1  
 4. ย้ายสายไฟจากจุด E1 ไปต่อกับจุด DR (SW) จากนั้นทดลองโยกสวิทช์บนโคมไฟเก๋ง สังเกต
ต าแหน่งของสวิทช์ และการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟแสงสว่าง พร้อมบันทึกผลการทดลองลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 1 
 5. เขียนวงจรไฟฟ้าของไฟเก๋งในรูปที่ 4 พร้อมอธิบายการท างาน 

 6. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลองวงจรไฟเก๋ง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. โยกสวิทช์บนโคมไฟเก๋ง สังเกตต าแหน่งของ
สวิทช์ และการเปลี่ยนแปลงของหลอดไฟแสง
สว่าง 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
2. ย้ายสายไฟจากจุด E1 ไปต่อกับจุด DR (SW) 
จากนั้นทดลองโยกสวิทช์บนโคมไฟเก๋ง 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
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รูปที่ 4 ฝึกต่อวงจรไฟเก๋ง 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 
อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 4 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นตอนการทดลองวงจรไฟส่องป้าย 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรไฟส่องป้ายส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที่ 5 วงจรการทดลองไฟส่องป้าย และไฟหน้าปัด 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 

 3. เปิดสวิทช์ไฟแสงสว่างที่ต าแหน่งไฟหรี่ สังเกตการเปลี่ยนของหลอดไฟแสงสว่างส่องป้าย
ทะเบียน พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2  
 4. เลื่อนสวิทช์ไฟแสงสว่างไปที่ต าแหน่งที่ 2 สังเกตเปลี่ยนของหลอดไฟแสงสว่างส่องป้าย
ทะเบียน พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 5. อธิบายการท างานของวงจรไฟส่องป้าย 

 6. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลองวงจรไฟส่องป้าย 

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. เปิดสวิทช์ไฟแสงสว่างที่ต าแหน่งไฟหรี่ ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
2. เลื่อนสวิทช์ไฟแสงสว่างไปที่ต าแหน่งที่ 2  ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
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อธิบายการท างานของวงจรไฟส่องป้าย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นตอนการทดลองวงจรไฟหน้าปัด 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรไฟหน้าปัดส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 5 
 3. เปิดสวิทช์ไฟแสงสว่างที่ต าแหน่งไฟหรี่ สังเกตการเปลี่ยนของหลอดไฟแสงสว่างส่องหน้าปัด 
พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3  
 4. เลื่อนสวิทช์ไฟสว่างไปที่ต าแหน่งที่ 2 สังเกตเปลี่ยนของหลอดไฟแสงสว่างส่องหน้าปัด พร้อม
บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3 
 5. อธิบายการท างานวงจรไฟหน้าปัด 

 6. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลองวงจรไฟหน้าปัด 

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. เปิดสวิทช์ไฟแสงสว่างที่ต าแหน่งไฟหรี่ ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
2. เลื่อนสวิทช์ไฟสว่างไปที่ต าแหน่งที่ 2 ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
 
อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 4 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบงานที่ 12 

 

เรื่อง วงจรสัญญาณแตร                     วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของวงจรไฟสัญญาณแตรรถยนต์ 
 2. ต่อวงจรไฟสัญญาณแตรรถยนต์ได้ถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรอ านวยความสะดวกในรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของแตรรถยนต์  
   แตรรถยนต์ (Horns) เป็นอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์โดยท าให้เกิด
เสียงดังเพ่ือใช้เป็นสัญญาณเตือนผู้ที่ขับขี่รถยนต์คันอ่ืนๆ และผู้ที่สัญจรไปมาในท้องถนน ในอดีตจะใช้
แตรลมเป็นสัญญาณเตือน แต่อุปกรณ์ที่ใช้กับแตรลมมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการใช้งาน ปัจจุบัน
จึงใช้แตรไฟฟ้าแทน ซึ่งแตรไฟฟ้าจะท างานโดยอาศัยการสั่นของแผ่นสปริงเสียง หรือแผ่นไดอะแฟรม 
(Diaphragm) ที่ท าจากแผ่นเหล็กสปริง จะอาศัยอ านาจแม่เหล็กไฟฟ้าดูดให้แผ่นสปริงเสียงเกิดการ
เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและจะท าให้เกิดเสียงดังขึ้นได้ดัง การติดตั้งแตรรถยนต์ให้หันปากแตรไปทาง
หน้ารถและไม่มีสิ่งกีดขวางคลื่นเสียง ความดังในระยะทางห่างจากแตร 7 เมตร ไม่ควรดังเกิน 104 เด
ซิเบล โครงสร้างและส่วนประกอบของแตรไฟฟ้าจะแสดงไว้ในรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 โครงสร้างของแตรรถยนต์ 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Stockel, 1974) 
 

 2. การท างานของแตรรถยนต์ 
  เมื่อกดปุ่มแตร จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด ท าให้ขดลวดเกิดอ านาจแม่เหล็กดูดให้
อาร์เมเจอร์ที่มีแผ่นสปริงเสียงติดอยู่เคลื่อนที่ ท าให้แผ่นสปริงเสียงหรือแผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) 
บิดตัว ขณะเดียวกันที่ปลายอาร์เมเจอร์อีกด้านหนึ่งที่มีสกรูปรับติดตั้งอยู่จะดันให้หน้าทองขาวที่ติดกัน
แยกออกจากกันเป็นการตัดวงจรการไหลของกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ไปยังแตร อ านาจแม่เหล็กที่
เกิดข้ึนในอาร์เมเจอร์ก็หมดอ านาจแม่เหล็ก แผ่นสปริงเสียงจะกลับคืนอยู่ในต าแหน่งเดิม หน้าทองขาว
จะต่อวงจรการท างานอีกครั้งหนึ่ง แผ่นสปริงเสียงจะบิดตัวและเกิดการสั่นอยู่ตลอดเวลาท าให้เกิด
เสียงดังข้ึนผ่านออกทางช่องปากแตร ดังรูปที่ 2 

ปากแตร 

ขดลวดฟิลด์คอยล ์

นอตปรับช่องวา่ง 

ช่องว่าง 
หน้าทองขาว 

นอตปรับ 

นอตล็อค นอตยึดฝาครอบ 

ฝาครอบ 

แกนอาร์เมเจอร์ 
ตัวต้านทาน 

ไดอะแฟรม 
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งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรไฟสัญญาณแตรรถยนต์บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท างานของวงจร 
พร้อมวัดความต้านทานของสวิทช์แตรที่ต าแหน่งต่างๆ 

 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2.  วัดความต้านทานสวิทช์แตรที่ต าแหน่งต่างๆ บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการ
ทดลองที่ 1 
 3. ต่อวงจรไฟสัญญาณแตรส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 วงจรการทดลองไฟสัญญาณแตร 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 

 4. ทดลองกดสวิทช์แตรบนพวงมาลัย สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการทดลองลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลองที ่1  
 5. เขียนวงจรไฟสัญญาณแตรในรูปที่ 4 พร้อมอธิบายการท างาน 

 6. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

ต าแหน่งสวิทช์ ค่าความต้านทาน () 
ปกติ  

กดสวิทช์  
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ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
กดสวิทช์แตรบนพวงมาลัย สังเกตการณ์
เปลี่ยนแปลง 

........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
 

 
 

รูปที่ 4 ฝึกต่อวงจรไฟสัญญาณแตร 

(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
 

อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 4 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบงานที่ 13 

 

เรื่อง มอเตอร์ปัดน ้าฝนและฉีดล้างกระจก  วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของมอเตอร์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจก 

 2. ต่อวงจรไฟฟ้ามอเตอร์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจกรถยนต์ท างานได้ถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรอ านวยความสะดวกในรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

  



484     ใบงานที่ 13 มอเตอร์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจก          เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะและหน้าที่ของระบบปัดน ้าฝนและฉีดล้างกระจก  
  ระบบปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจก (Windshield wiper and washer system) เป็น
ระบบที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับให้ความปลอดภัยกับการขับขี่รถยนต์ เพราะในช่วงฤดูฝน ถ้า
ไม่มีระบบปัดน้ าฝนจะท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย ระบบปัดน้ าฝนจะใช้งานร่วมกับน้ าฉีดล้างกระจก
เสมอ เพ่ือท าความสะอาดสิ่งสกปรกออกจากกระจกบังลม ประจุบันได้มีการพัฒนาระบบปัดน้ าฝน
และน้ าฉีดล้างกระจกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการน าเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมการ
ใช้งาน อาทิเช่น การปัดน้ าฝนแบบท างานหยุดเป็นระยะๆ หรือหน่วงความเร็ว ซึ่งจะท างานควบคู่กับ
ฉีดน้ าล้างกระจก อย่างอัตโนมัติภายหลังจากเริ่มฉีดน้ าล้างกระจก 
  ระบบปัดน้ าฝน จะท าหน้าที่ปัดน้ าฝนออกจากกระจกบังลมและล้างรถยนต์ (ถ้ามี) 
ในขณะฝนตกท าให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นถนนและขับรถได้อย่างปลอดภัย และยังช่วยปัดท าความ
สะอาดกระจกบังลมหน้าและหลังรถยนต์ (ถ้ามี) โดยท างานร่วมกับชุดฉีดน้ าล้างกระจก 
 2. มอเตอร์ปัดน ้าฝน 

  มอเตอร์ปัดน้ าฝน (Wiper motor) เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช้แม่เหล็กถาวรเป็นขั้วแม่เหล็ก
ท างานได้โดยได้รับกระแสไฟจากแบตเตอรี่ไหลผ่านแปรงถ่าน ท าให้เกิดการผลักดันให้มอเตอร์หมุน
ท างาน โครงสร้างภายในของมอเตอร์ปัดน้ าฝน ประกอบด้วย ตัวมอเตอร์ และชุดเฟืองขับ ซึ่งท า
หน้าที่ลดความเร็วมอเตอร์ให้ช้าลง และมีแปรงถ่านจ านวน 3 ตัว คือ แปรงถ่านความเร็วต่ า แปรงถ่าน
ความเร็วสูง และแปรงถ่านที่ต่อลงดิน (กราวด์) (ดังรูปที่ 2) สวิทช์ลูกเบี้ยว (Cam switch) ซึ่งเป็น
สวิทช์หยุดอัตโนมัติ (Auto stop switch) เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ปัดน้ าฝน ท าหน้าที่ควบคุมตัดต่อ
วงจรไฟไปยังมอเตอร์ท าให้มอเตอร์หยุดท างานในต าแหน่งที่ใบปัดกลับมาอยู่ต าแหน่งพัก (ด้านล่าง
ของกระจก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างของมอเตอร์ปัดน้ าฝน 
(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

แม่เหล็กถาวร 

จุดสัมผัส 

เฟืองตัวหนอน 
อาร์เมเจอร์ 

แผ่นลูกเบี้ยว 

แปรงถ่านความเร็วสูง 

แปรงถ่าน 

แปรงถ่านความเร็วต่ า 

แปรงถ่านลงกราวด ์
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 3. สวิทช์ปัดน ้าฝนและฉีดล้างกระจก 

  ก้านสวิทช์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจก (Windshield wiper and washer switch) จะ
ติดอยู่คอพวงมาลัยใช้ส าหรับควบคุมการท างานของที่ปัดน้ าฝนและฉีดน้ าล้างกระจก มีต าแหน่งการ
ท างานอยู่ 5 ต าแหน่ง (ดังรูปที่ 3) ดังนี้ 
  ต าแหน่ง MIST หมายถึง ต าแหน่งขจัดฝ้า 
  ต าแหน่ง OFF  หมายถึง ต าแหน่งปิด 
  ต าแหน่ง INT   หมายถึง ต าแหน่งปัดเป็นช่วง 
  ต าแหน่ง LO   หมายถึง ต าแหน่งปัดช้า 
  ต าแหน่ง HI   หมายถึง ต าแหน่งปัดเร็ว 
  การเลือกต าแหน่ง ท าได้โดยกดก้านสวิทช์ลงหรือดันก้านสวิทช์ขึ้น ในต าแหน่งปัดเป็นช่วง
นั้นการท างานของที่ปัดน้ าฝนแต่ละครั้งจะทิ้งช่วงห่างกันประมาณ 2-3 วินาที ส่วนต าแหน่งปัดช้าและ
ปัดเร็ว ที่ปัดน้ าฝนจะท างานอย่างต่อเนื่อง 
   ต าแหน่งปัดขจัดฝ้า การใช้ที่ปัดน้ าฝนเพ่ือปัดขจัดฝ้า ดันก้านปัดน้ าฝนขึ้นจากต าแหน่ง 
OFF ที่ปัดน้ าฝนจะท างานด้วยความเร็วสูงสุดจนกว่าจะปล่อยก้านสวิทช์ วิธีนี้จะช่วยท าความสะอาด
กระจกบังลมหน้าได้เร็วขึ้น ดังรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 สวิทช์ปัดน้ าฝนต าแหน่งปัดขจัดฝ้า 
(ที่มา : May and Simpson, 2014) 

 
 4. สวิทช์ลูกเบี ยว  
  สวิทช์ลูกเบี้ยว หรือสวิทช์ปิดอัตโนมัติ หรือแคมสวิทช์ (Cam switch หรือ Auto stop 
switch) ท าหน้าที่เป็นสวิทช์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ไปยังมอเตอร์ท าให้มอเตอร์หยุดการท างานใน
ต าแหน่งที่ใบปัดน้ าฝนกลับมาอยู่ในต าแหน่งเดิม (ด้านล่างของกระจก) ในตัวมอเตอร์จะมีแผ่นหน้า
ทองขาว 3 ตัว ยึดติดกับโครงมอเตอร์โดยมีฉนวนกั้น และสัมผัสเสียดสีกับแคมสวิทช์ตลอดเวลาดังรูป
ที่ 4 
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รูปที่ 4 การท างานของสวิทช์ลูกเบี้ยวหรือแคมสวิทช์ 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 

 5. การท้างานของระบบปัดน ้าฝนแบบ 2 ความเร็ว 

  รูปที่ 5 เมื่อดึงสวิทช์ปัดน้ าฝน (แบบดึง) ไปในต าแหน่ง Lo กระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้ว 
Bat ผ่านสวิทช์ปัดน้ าฝนเข้าขั้วของมอเตอร์และออกทางขั้ว B3 ลงกราวด์ ท าให้มอเตอร์ท างานที่
ความเร็วต่ า 
 

 
 

รูปที่ 5 การท างานของระบบปัดน้ าฝนเมื่อดึงสวิทช์ในต าแหน่ง Lo 
(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
 

แคมสวิทช์ (ต าแหน่งหยุด) 

สวิทช ์

ปัดน้ าฝนปิด 

มอเตอร์ 

ปัดน้ าฝน 

แคมสวิทช์ 
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  เมื่อแคมสวิทช์เลื่อนมาในต าแหน่งเปิดท าให้ขั้ว Bat และขั้ว S ถูกตัดวงจรกระแสไฟฟ้าไม่
สามารถไหลได้ และขณะเดียวกันแคมสวิทช์จะต่อขั้ว S เข้ากับขั้ว E มอเตอร์ปัดน้ าฝนจะเกิดการ
ลัดวงจรท าให้เกิดแรงไฟฟ้าเบรก มอเตอร์ปัดน้ าฝนหยุดหมุนในต าแหน่งที่ใบปัดน้ าฝนหยุดในต าแหน่ง
ปกติ ดังรูปที่ 6 รูปที่ 7 และรูปที่ 8 แสดงให้เห็นสวิทช์ที่ติดตั้งพวงมาลัย และสวิทช์ปัดน้ าฝนแบบดึง 
 

 
 

รูปที่ 6 การท างานของระบบปัดน้ าฝนเมื่อปิดสวิทช์ปัดน้ าฝนและมอเตอร์ปัดน้ าฝนหยุดการท างาน 
(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 การท างานของสวิทช์ปัดน้ าฝนที่ติดตั้งตรงแกนพวงมาลัย 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
 
 
 
 

แคมสวิทช์ 

ฉีดน้ าลา้งกระจก 

ช้า 

ปิด 

เร็ว 



488     ใบงานที่ 13 มอเตอร์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจก          เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 สวิทช์ปัดน้ าฝนแบบดึงและต าแหน่งสวิทช์ 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
 6. วงจรการท้างานของระบบปัดน ้าฝนแบบท้างานและหยุดชั่วขณะ 

  ระบบปัดน้ าฝนแบบท างานและหยุดชั่วขณะเป็นแบบที่ได้น าเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบเข้าไปในวงจรปัดน้ าฝน ท าหน้าที่คล้ายรีเลย์ซึ่งจะท าให้มอเตอร์ปัดน้ าฝนท างานและหยุด
ชั่วขณะ (หยุดประมาณ 5 วินาทีแล้วท างานใหม่ บางแบบสามารถปรับตั้งเวลาได้) หลักการท างานมี
ดังนี้ 
  1) เมื่อสวิทช์ปัดน้ าฝนอยู่ในต าแหน่ง LOW/MIST เมื่อบิดสวิทช์ปัดน้ าฝนไปในต าแหน่ง
ความเร็วต่ า กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านสวิตช์ปัดน้ าฝนที่ต าแหน่ง LOW (ขั้ว 18) ไปสวิตช์
ปัดน้ าฝน ต าแหน่ง LOW/MIST ออกทางขั้ว 7 และกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปแปรงถ่านความเร็วต่ า 
(Lo) ลงกราวด์ ครบวงจรการท างาน มอเตอร์ปัดน้ าฝนจะหมุนท างานความเร็วช้า ดังรูปที่ 9 
  2) เมื่อสวิทช์ปัดน้ าฝนอยู่ในต าแหน่ง HIGH เมื่อบิดสวิทช์ปัดน้ าฝนไปในต าแหน่งความเร็ว
สูง 
  3) เมื่อสวิทช์ปัดน้ าฝนอยู่ในต าแหน่ง OFF เมื่อบิดสวิทช์ไปในต าแหน่ง OFF ขณะนั้น 
มอเตอร์ปัดน้ าฝนยังท างานอยู่ 
  4) เมื่อสวิทช์ปัดน้ าฝนอยู่ในต าแหน่งท างานและหยุดชั่วขณะ (INT) มอเตอร์ปัดน้ าฝนจะ
ท างานและหยุดท างานเป็นช่วงเวลา ซึ่งจะควบคุมด้วยวงจรหน่วงเวลา 
  5) เมื่อสวิทช์น้ าล้างกระจกและใบปัดน้ าฝนท างานพร้อมกัน 
 

ต าแหน่งสวทิช ์

1 
2 

ขั้ว 1 
ขั้ว 2 
ขั้ว 3 

ขั้ว 4 
ขั้ว 5 

บิด 
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รูปที่ 9 สวิทช์ปัดน้ าฝนอยู่ในต าแหน่ง LOW/MIST และมอเตอร์ปัดน้ าฝนหมุนความเร็วช้า 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก www.auto2drive.com/ระบบปัดน้ าฝน/) 

 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรมอเตอร์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจกบนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการ
ท างานของวงจร พร้อมวัดความต้านทานของสวิทช์ที่ต าแหน่งต่างๆ 

 
ขั นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. วัดความต้านทานที่ขั้วสวิทช์ PUMP กับ E1 บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการ
ทดลองที่ 1 
 3. ต่อวงจรมอเตอร์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจกส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 10 
 4. เปิดสวิทช์กุญแจที่ต าแหน่ง ON 
 5. โยกก้านสวิทช์ปัดน้ าฝนไว้ที่ต าแหน่ง OFF สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที ่1 
 6. โยกก้านสวิทช์ปัดน้ าฝนไว้ที่ต าแหน่ง INT สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการทดลอง
ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 7. โยกก้านสวิทช์ปัดน้ าฝนไว้ที่ต าแหน่ง LO สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการทดลอง
ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 8. โยกก้านสวิทช์ปัดน้ าฝนไว้ที่ต าแหน่ง HI สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการทดลอง
ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 

ล้างกระจก 

มอเตอร์ฉีดน้ า 

ฟิวส์ปัดน้ าฝน 

สวิทช ์

จุดระเบิด 

แบตเตอรี ่

มอเตอร์ปัดน้ าฝน 

วงจร 

ทรานซิสเตอร์ 
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 9. ทดลองกดปุ่มสวิทช์ฉีดน้ าล้างกระจก สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการทดลองลง
ในตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 1 

 10. เขียนวงจรมอเตอร์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจกในรูปที่ 11 พร้อมอธิบายการท างาน 

 11. สรุปผลการทดลอง 

 

 
 
 

รูปที่ 10 วงจรการทดลองมอเตอร์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจก 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 

บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

ต าแหน่งสวิทช์ ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน () 
ปกติ PUMP – E1  

กดสวิทช์ PUMP – E1  
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ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. โยกก้านสวิทช์ปัดน้ าฝนไว้ที่ต าแหน่ง OFF ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
2. โยกก้านสวิทช์ปัดน้ าฝนไว้ที่ต าแหน่ง INT ................................................................ ........... 

............................................................. .............. 

................................................................ ........... 
3. โยกก้านสวิทช์ปัดน้ าฝนไว้ที่ต าแหน่ง LO ................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
4. โยกก้านสวิทช์ปัดน้ าฝนไว้ที่ต าแหน่ง HI .............................................................. ............. 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
5. ทดลองกดปุ่มสวิทช์ฉีดน้ าล้างกระจก ........................................................................... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 
 

 
 

รูปที่ 11 ฝึกต่อวงจรมอเตอร์ปัดน้ าฝนและฉีดล้างกระจก 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
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อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 11 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบงานที่ 14 

 

เรื่อง ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของวงจรควบคุมมอเตอร์ปรับกระจกมองข้าง 
 2. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ปรับกระจกมองข้างได้ถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรอ านวยความสะดวกในรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า  
  ระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า (Mirror electrical system) เป็นอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน โดยที่ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถท าการปรับกระจกมองข้าง
ทั้งซ้ายและขวาตามที่ต้องการได้ภายในรถยนต์ โดยภายในจะมีสวิตช์ควบคุมปรับได้ทั้งขวา (R) และ
ซ้าย (L) สัญลักษณ์ท่ีสวิทช์ควบคุม คือ MIRROR 
 2. วงจรควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้ารถยนต์ 
  วงจรควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้ารถยนต์ ประกอบด้วยสวิตช์ควบคุมการปรับกระจกมอง
ข้าง กระจกมองข้าง และมอเตอร์ซึ่งท างานควบคุมการปรับทิศทางของกระจกมองข้างตามต้องการ 
วงจรไฟฟ้าไฟฟ้าจะแสดงไว้ดังรูปที่ 2 และการต่อเนื่องของวงจรของสวิทช์ควบคุมจะแสดงไว้ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 วงจรไฟฟ้าระบบปรับกระจกมองข้าง 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3 ต าแหน่งสวิทช์ควบคุมระบบปรับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

มอเตอร์ปรับกระจกมองข้าง 

สวิทชป์รับกระจกมองข้าง 

แบตเตอรี ่

ฟิวส์วิทย ุ

ขึ้น 

ลง 
ซ้าย 

ขวา 

ขึ้น ลง 

LH LH RH RH 

ACC 

M M M M 

ซ้าย ขวา 

กระจก 
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งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ปรับกระจกมองข้างบนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการ
ท างานของวงจร พร้อมวัดความต้านทานของสวิทช์ที่ต าแหน่งต่างๆ 

 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. วัดความต้านทานของต าแหน่งสวิทช์ควบคุม โดยใช้มัลติมิเตอร์ บันทึกผลการทดลองลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 1 
 3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ปรับกระจกมองข้างส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 4 
 

 
  

รูปที่ 4 วงจรการทดลองการควบคุมมอเตอร์ปรับกระจกมองข้างรถยนต์ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
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 4. เปิดสวิทช์กุญแจที่ต าแหน่ง ON 
 5. ทดลองกดปุ่ม RETRACT บนแผง REMOTE CONTROL MIRROR SWITCH สังเกตการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 6. ทดลองกดปุ่ม RETRACT บนแผง REMOTE CONTROL MIRROR SWITCH อีกครั้ง สังเกต
การเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 7. กดสวิทช์บนแผง REMOTE CONTROL MIRROR SWITCH ไว้ที่ต าแหน่ง L 
 8. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรชี้ขึ้น ค้างไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3 
 9. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรชี้ลง ค้างไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3 
 10. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรด้านซ้าย ค้างไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผล
การทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3 
 11. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรด้านขวา ค้างไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผล
การทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3 
 12. กดสวิทช์บนแผง REMOTE CONTROL MIRROR SWITCH ไว้ที่ต าแหน่ง R 
 13. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรชี้ขึ้น ค้างไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 4 
 14. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรชี้ลง ค้างไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการ
ทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 4 
 15. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรด้านซ้าย ค้างไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผล
การทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 4 
 16. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรด้านขวา ค้างไว้ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผล
การทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 4  
 17. เขียนวงจรควบคุมมอเตอร์ปรับกระจกมองข้างในรูปที่ 5 พร้อมอธิบายการท างาน 

 18. สรุปผลการทดลอง 
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บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

ต าแหน่งสวิทช์ ต าแหน่งที่วัด ค่าความต้านทาน () 
ปกติ ACC – S  

กด RETRACT ACC – S  
เลือก L กด MIRROR ไปทางขวา 
เลือก R กด MIRROR ไปทางขวา  

H(L) – E1 
H(R) – E1 

 

เลือก L กด MIRROR ไปทางซ้าย 
เลือก R กด MIRROR ไปทางซ้าย  

H(L) – ACC 
H(R) – ACC 

 

เลือก L กด MIRROR ลง 
เลือก R กด MIRROR ลง  

V(L) – E1 
V(R) – E1 

 

เลือก L กด MIRROR ขึ้น 
เลือก R กด MIRROR ขึ้น  

V(L) – ACC 
V(R) – ACC 

 

เลือก L กด MIRROR ขึ้น 
เลือก R กด MIRROR ซ้าย  

M+ – E1 
M+ – E1 

 

เลือก L กด MIRROR ขึ้น 
เลือก R กด MIRROR ขวา  

M+ – ACC 
M+ – ACC 

 

 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. กดปุ่ม RETRACT บนแผง REMOTE 
CONTROL MIRROR SWITCH 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

...........................................................................  
2. กดปุ่ม RETRACT บนแผง REMOTE 
CONTROL MIRROR SWITCH อีกครั้ง 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

................................................................ ........... 

........................................................................... 
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ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 3  
กดสวิทช์บนแผง REMOTE CONTROL MIRROR SWITCH ไว้ที่ต าแหน่ง L 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรชี้ขึ้น ค้างไว้ ........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 
2. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรชี้ลง ค้างไว้ ........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 
3. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรด้านซ้าย 
ค้างไว้ 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................... ................ 
4. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรด้านขวา 
ค้างไว้ 

........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 
 
 

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 4 
กดสวิทช์บนแผง REMOTE CONTROL MIRROR SWITCH ไว้ที่ต าแหน่ง R 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรชี้ขึ้น ค้างไว้ ........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 
2. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรชี้ลง ค้างไว้ ........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 
3. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรด้านซ้าย 
ค้างไว้ 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................... ................ 
4. กดสวิทช์ MIRROR ต าแหน่งลูกศรด้านขวา 
ค้างไว้ 

........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 
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รูปที่ 5 ฝึกต่อวงจรปรับกระจกมองข้างรถยนต์ 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 
อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 5 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ใบงานที่ 15 

 

เรื่อง ระบบเซ็นทรัลล็อค                     วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของวงจรระบบเซ็นทรัลล็อค 

 2. ต่อวงจรควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อคได้ถูกต้อง 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติการวงจรอ านวยความสะดวกในรถยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แบตเตอรี่ 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติการวงจรอ านวยความสะดวกในรถยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเซ็นทรัลล็อค  
  รถยนต์นั่งในปัจจุบันได้พัฒนาการทางด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้ขับ
ขี่รถยนต์ และผู้โดยสาร และระบบที่ป้องกันรถยนต์ไม่ให้สูญหาย ได้แก่ ระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Central lock system) ระบบนี้จะท างานได้โดยสวิตช์ควบคุมการล็อคประตู 
ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านข้างของประตูรถยนต์และมีสวิตช์ควบคุมการท างานทั้งหมดที่ เรียกว่า เซ็นทรัลล็อค 
(Central lock) 
  ระบบล็อคประตูรถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์นั่งมีการท างานที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบ
ของรถยนต์ จุดมุ่งหมายที่ต้องการและเกรดของรถยนต์โดยมีหน้าที่ดังนี้ 
   1) ควบคุมการล็อคและปลดล็อคประตูรถยนต์ด้วยสวิตช์ควบคุมการล็อคประตู 
(Door lock control switch) 
   2) มีการล็อคและปลดล็อคประตูรถยนต์ด้วยลูกกุญแจ เช่นเดียวกันกับการล็อค
และปลดล็อคประตูรถยนต์ทั่วๆ ไป 
   3) มีหน้าที่ในการปลดล็อคประตูรถยนต์ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่ งของการปลด
ลอกประตูรถยนต์ คือ เมื่อกลไกประตูรถยนต์อยู่ในต าแหน่งปลดล็อค กลไกของประตูรถยนต์บานที่มี
ลูกกุญแจสอดอยู่เท่านั้น ที่จะปลดล็อค และขั้นตอนที่ 2 เมื่อมีประตูหนึ่งถูกปลดล็อคประตูรถยนต์
บานอื่นๆ ก็จะถูกปลดล็อคด้วย 
   4) ระบบล็อคประตูรถยนต์จะไม่ท างานเมื่อมีลูกกุญแจสอดอยู่ในรูสวิตช์จุดระเบิด 
   5) หน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย โดยเมื่อมีการเอาลูกกุญแจออกจากสวิตช์จุด
ระเบิดและประตูทั้งหมดถูกล็อคด้วยลูกกุญแจหรือไม่ใช้ลูกกุญแจ ประตูรถยนต์จะไม่สามารถถูกปลด
ล็อคด้วยสวิตช์ควบคุมการล็อคประตู 
   6) เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่ง OFF ระบบเปิด/ปิดกระจกประตูรถยนต์ด้วย
ไฟฟ้าจะท างานประมาณ 60 วินาที โดยที่ขณะนั้นประตูรถยนต์ทั้งหมดปิด 
 2. ส่วนประกอบของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ส่วนประกอบของระบบล็อคประตูรถยนต์อัตโนมัติ ประกอบด้วย สวิทช์ควบคุมการล็อค
ประตู (Door lock control switch) มอเตอร์ล็อคประตู (Door lock motor) สวิทช์ตรวจจับการ
ท างานของลูกกุญแจ (Key-operated switch) สวิทช์จับต าแหน่งล็อคประตู (Door lock position 
switch) สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค (Key unlock warning switch) สวิทช์เตือนการปิดประตู 
(Door courtesy switch) และรีเลย์ควบคุมการล็อคประตู (Door lock control relay) ดังแสดงใน
รูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ส่วนประกอบของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ 
(ท่ีมา : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2556) 

 
 3. การท างานของระบบล็อคประตูรถยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  จากการศึกษาการท างานของอุปกรณ์ล็อคประตูรถยนต์ในต าแหน่งล็อกและปลดล็อกแล้ว 
ต่อไปก็จะเป็นการท างานของอุปกรณ์ท้ังหมดในวงจรไฟระบบล็อคประตูรถยนต์ในต าแหน่งต่างๆ ซึ่งมี
ดังนี้ 
  3.1 การท างานในต าแหน่งล็อคประตู เมื่อประตูอยู่ในต าแหน่งล็อคและสอดคล้องกับ
สัญญาณจากสวิทช์ต่างๆ (ข้ัว 10 ลงกราวด์) ท าให้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไหลผ่านวงจร IC (ขั้ว 1) 
ของรีเลย์ควบคุมการล็อคประตู ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการล็อคประตูกระตุ้นให้ขาเบสของ Tr1 
ท างาน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านชุดรีเลย์ตัวที่ 1 (ทางขั้ว 8) ท าให้ขดลวดภายในรีเลย์ตัว
ที่ 1 มีอ านาจแม่เหล็กดึงให้หน้าทองขาวต่อวงจรกัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านรีเลย์ตัวที่ 
1 ไปยังมอเตอร์ล็อคประตูทุกบานท างาน โดยมอเตอร์ล็อคประตูรถยนต์จะหมุนเลื่อนไปในต าแหน่ง
ล็อค โดย Tr1 จะท างานประมาณ 0.2 วินาที ดังรูปที่ 3 
  3.2 การท างานในต าแหน่งปลดล็อค เมื่อสวิทช์ควบคุมการล็อคประตูเคลื่อนไปใน
ต าแหน่งปลดล็อค กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสวิตช์ควบคุมการล็อคประตูลงกราวด์ (ขั้ว 11 ลงกราวด์) 
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านวงจร IC ซึ่งอยู่ภายในรีเลย์ควบคุมการล็อคประตูกระตุ้นให้ Tr2 
ท างาน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านขดลวดในรีเลย์ตัวที่ 2 (ขั้ว 8) ท าให้รีเลย์มีอ านาจ
แม่เหล็กตึงให้หน้าทองขาวในรีเลย์ต่อวงจรกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านไปยังมอเตอร์ล็อค
ประตูให้มอเตอร์หมุนเลื่อนไปในต าแหน่งปลดล็อค โดย Tr2 จะท างานภายในเวลา 0.2 วินาที 

 

ชุดล็อคประต ู

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตูขวา 

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตูซา้ย 

สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค 

สวิทช์เตือนการปิดประตู 

รีเลย์ควบคุมการล็อคประตู 
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รูปที่ 3 การท างานของวงจรไฟล็อคประตูในต าแหน่งล็อกประตู 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
 4. โซลีนอยด์ล็อคประตู 
  โซลีนอยด์ล็อคประตู (Door look solenoid) มีใช้กับรถยนต์นั่งบางแบบ โดยมี
ส่วนประกอบที่ส าคัญคือ ขดลวดโซลีนอยด์ 2 ชุด และเพลาซึ่งติดตั้งแม่เหล็กถาวร เมื่อมีกระแสไฟฟ้า
จากแบตเตอรี่ไหลผ่านขดลวดโซลีนอยด์ในทิศทางหนึ่ง จะท าให้แม่เหล็กถาวรถูกดูดและพลังเยอร์จะ
เคลื่อนที่ไปด้วยในต าแหน่งเดียวกับแม่เหล็กถาวร ท าให้ก้านต่อเกิดการล็อคประตู และเมื่อเปลี่ยนทิศ
ทางการไหลของกระแสไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรและพลังเยอร์จะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ท าให้ก้าน
ต่อเคลื่อนที่ในต าแหน่งปลดล็อคดังรูปที่ 4 และรูปที่ 5 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 เพลาและพลังเยอร์ถูกดึงเข้าประตูจะถูกล็อค 

(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 
 
 
 

สวิทช์เตือนการปิดประตู 
สวิทช ์

จุดระเบิด 

ฟิวส์หลัก 

ฟิวส์เกจ 

สวิทช์เตือนการปิดประตู 
สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค 
สวิทช์เตือนไม่ให้ประตูถูกล็อค 

สวิทช์ตรวจจับการท างานของลูกกุญแจ 

สวิทช์ตรวจจับการท างานของลูกกุญแจ 

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตู 

สวิทช์ควบคุมการล็อคประตู 

รีเลย์ควบคุมการล็อคประตู 

รีเลย์หมายเลข 1 

รีเลย์หมายเลข 2 

รีเลย์หลัก 

ไปสวิทช์กระจกไฟฟ้า 

มอเตอร์ล็อคประตู 

IC 

ขั้วแม่เหล็ก 
ขั้วแม่เหล็ก พลังเยอร์ 

พลังเยอร์ถูกดึง 

N 

N N 
N 

S S 

S 
S S 
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รูปที่ 5 เพลาและพลังเยอร์ถูกดันออกประตูจะถูกปลดล็อค 
(ท่ีมา : บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2544) 

 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อคบนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท างานของ
วงจร  
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อคส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 6 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 วงจรการทดลองการควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อค 
(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 

 
 3. กดปุ่ม LOCK บนแผงฝึกปฏิบัติ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการทดลองลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 1 
 4. กดปุ่ม UNLOCK บนแผงฝึกปฏิบัติ สังเกตการเปลี่ยนแปลง พร้อมบันทึกผลการทดลองลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 1 
 5. เขียนวงจรควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อคในรูปที่ 7 พร้อมอธิบายการท างาน 

 6. สรุปผลการทดลอง 

ขั้วแม่เหล็ก 
ขั้วแม่เหล็ก 

พลังเยอร์ 

เพลา 

พลังเยอร์ถูกดัน 

N N 

N N N 

S 

S S S 
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บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 
การทดลอง ผลการทดลอง 
1. กดปุ่ม LOCK บนแผงฝึกปฏิบัติ ........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 
2. กดปุ่ม UNLOCK บนแผงฝึกปฏิบัติ ........................................................................... 

........................................................................... 

................................................................ ........... 
 

 
 

รูปที่ 7 ฝึกต่อวงจรควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อค 

(ที่มา : แสงชัยมิเตอร์ จ ากัด, 2552) 
 

อธิบายผลการทดลองวงจรรูปที่ 7 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



ใบงานที่ 16 

 
เรื่อง การเริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ EFI         วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) 
 2. ศึกษาการท างานของวงจรสัญญาณการสตาร์ท 
 3. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แหล่งจ่ายไฟ DC 12 โวลต ์
 4. เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  
  ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic fuel injection system, EFI) 
ในรถยนต์ เป็นระบบควบคุมการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใช้แทนระบบการจ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ โดยการน าเอาหัวฉีดและการควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (ในอัตราส่วนผสมของไอดีตามทฤษฎี) เข้าในช่องไอดีของเครื่องยนต์ ในรถยนต์ที่ใช้
คาร์บูเรเตอร์จะมีโครงสร้างการท างานที่ง่ายต่อการวัดปริมาตรของอากาศที่จะดูดเข้าไปในกระบอก
สูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมเปิดของลิ้นเร่งภายในคาร์บูเรเตอร์และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ บางครั้ง
ปริมาตรส่วนผสมของไอดีอาจจะหนา หรือบางไม่เหมาะสมกับสภาวะการท างานของเครื่องยนต์ ท าให้
อากาศเป็นพิษได้มาก และปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ คือในสูบ
สุดท้ายจะได้รับส่วนผสมที่หนามากกว่าอากาศ ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการไหลไปรวมตัวจับเป็นหยด
น้ ามัน ท าให้เกิดส่วนผสมที่หนามากกว่าอากาศ ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดการไหลไปรวมตัวจับเป็นหยด
น้ ามัน ท าให้ส่วนผสมหนา ส่วนสูบแรกจะมีส่วนผสมของไอดีที่บาง ดังนั้นเพ่ือเป็นการควบคุมปริมาณ
ของแก๊สไอเสีย ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง และจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้แต่ละสูบของเครื่องยนต์มีปริมาณ
ที่เท่ากัน ตลอดทั้งการปรับสมรรถนะให้สอดคล้องกับการขับขี่ในสภาพต่างๆ กัน จึงใช้ระบบหัวฉีด
และการควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในรถยนต์ ทั้งนี้การน าระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเครื่องยนต์จะมีอุปกรณ์ชดเชยต่างๆ มากมาย ท าให้ระบบการท างานมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนขึ้นมาก แต่ระบบนี้ก็เหมาะสมที่จะน ามาใช้สภาวะอากาศเป็นพิษได้เป็นอย่างดี 
 
 2. หลักการเบื้องต้นของระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
        ระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic fuel injection System) หรือ
เรียกว่า ระบบ EFI เป็นระบบการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ โดยใช้หัวฉีดที่มีการควบคุมการ
ท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ น้ ามันเชื้อเพลิงจากถังจะถูกส่งผ่านกรองน้ ามัน ไป
ยังหัวฉีดซึ่งตดตั้งไว้ที่ท่อไอดีของแต่ละสูบ โดยใช้ปั้มไฟฟ้า ดังรูปที่ 2  เมื่อสัญญาณไฟฟ้าจาก
คอมพิวเตอร์ป้อนเข้าหัวฉีด น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีความดันประมาณ 2.5 บาร์ (bar) จะถูกฉีดเข้าไปผสม
กับอากาศในท่อไอดี แล้วถูกดูดเข้ากระบอกสูบของเครื่องยนต์ ส าหรับปริมาณน้ ามันที่ถูกฉีดออกมา
จะมากหรือน้อย จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการป้อนไฟฟ้าเข้าหัวฉีด กล่าวคือ ถ้ ามีสัญญาณไฟฟ้า
ป้อนเข้าหัวฉีกนาน ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดออกมามาก 
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รูปที่ 2 หลักการเบื้องต้นระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
 3. การท้างานของการจ่ายกระแสไฟเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3 วงจรจ่ายกระแสไฟเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1. ลิ้นไอดี (Intake valve) 

2. ห้องเผาไหม้ (Combustion chamber) 

3. หัวฉีด (Injector) 

4. ท่อไอดี (Intake tube) 
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  รูปที่ 3 เมื่อบิดสวิทช์จุดระเบิด (Ignition Switch) ไปยังต าแหน่งเปิด (ON) ขั้ว AM2 และ 
IG2 ของสวิทช์จุดระเบิดจะต่อถึงกัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะถูกป้อนเข้าขดลวดของรีเลย์ทางขั้ว
หมายเลข2 และมาลงกราวด์ครบวงจรที่ขั้วหมายเลข 1 ท าให้รีเลย์หลัก (EFI RELAY) ท างาน 
(หน้าสัมผัสขอรีเลย์ต่อขั้วหมายเลข 3 และ 5 เข้าด้วยกัน) กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่าน
หน้าสัมผัสของรีเลย์เข้าไปยัง หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ทางขั้ว +B ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ทางข้ัว +B นี้จะใช้ในการควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง 
  ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ทางขั้ว BATT จะเป็น
กระแสไฟฟ้าส าหรับเลี้ยงระบบการวินิจฉัยข้อขัดข้องต้องมีการบันทึกข้องมูลความผิดปกติ ของ
ตัวเซนเซอร์ต่างๆไว้ในหน่วยความจ า (Memory) และแสดงความผิดปกติที่เกิดขึ้นให้กับผู้ขับขี่รถยนต์
ทราบ กระแสไฟฟ้าจะถูกป้อนเข้าที่ขั้ว BATT ตลอดเวลาโดยไม่ผ่านรีเลย์หลัก (EFI RELAY) เพ่ือ
ป้องกันข้อมูลความผิดแกติที่บันทึกไว้ในหน่วยความจ าถูกลบออก ห้างต้องการลบข้อมูลความผิดปกติ
ในหน่วยความจ าออก จะต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออก 
 

 
 

รูปที่ 4 วงจรสัญญาณการสตาร์ทเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 

 
  รูปที่ 4 เมื่อบิดสวิทซ์จุดระเบิด (Ignition Switch) ไปยังต าแหน่งสตาร์ท (ST) ขั้ว AM2 
และ ST2 ของสวิทช์จุดระเบิดจะต่อถึงกัน กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะถูกป้อนเข้าหน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ทางขั้ว NSW และเมื่อเกียร์อัตโนมัติอยู่ในต าแหน่งเกียร์ P หรือ N จะท าให้
สวิทช์เกียร์ P,N ท างานท าให้มีกระแสไหลผ่านขดลวดของรีเลย์สตาร์ท (Starter Relay) จากขั้ว
หมายเลข 2 มาลงกราวด์ ครบวงจรที่ขั้วหมายเลข1 ท าให้รีเลย์สตาร์ทท างาน (หน้าสัมผัสของรีเลย์ต่อ
ขั้วหมายเลข 3 และ 5 เข้าด้วยกัน) กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านหน้าสัมผัสของรีเลย์สตาร์ท
เข้าไปยังมอเตอร์ท าให้มอเตอร์สตาร์ทท างาน 
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 สัญญาณการสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ป้อนเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางขั้ว NSW และ 
STA จะถูกป้อนเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะตอนที่สวิทช์จุดระเบิดอยู่ในต าแหน่งสตาร์ท 
 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) บนแผงฝึกปฏิบัติ 
และอธิบายการท างานของวงจร พร้อมวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแผง ECU ขณะบิดสวิทช์จุดระเบิด
ที่ต าแหน่งต่างๆ  
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ส าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 
5 

 
  

รูปที่ 5 วงจรการทดลองการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 

 
 3. บิดสวิทช์จุดระเบิดให้อยู่ในต าแหน่ง OFF 
 4. ใช้โวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว BATT และขั้ว +B ของแผง ECU บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่
วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 5. บิดสวิทช์จุดระเบิดให้อยู่ในต าแหน่ง ON 
 6. ใช้โวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว BATT และขั้ว +B ของแผง ECU บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่
วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 7. บิดสวิทช์จุดระเบิดให้อยู่ในต าแหน่ง ST ค้างไว้ แล้วใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว BATT 
และข้ัว +B บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 8. สรุปผลการทดลอง 
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บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

ต าแหน่งของสวิทช์จุดระเบิด แรงดันไฟฟ้า (V) 
ขั้ว BATT ขั้ว +B 

OFF   
ON   
ST   

 
สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



ใบงานที่ 17 

 
เรื่อง ระบบจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง              วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาระบบการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
 2. ทดสอบระบบการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงได้ 
 3. วิเคราะห์ระบบการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงได้ 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แหล่งจ่ายไฟ DC 12 โวลต ์
 4. เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า 
 5. Vacuum pump 
 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. หน้าที่ของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง  
  ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel systems) ท้าหน้าจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงภายใต้ความดันที่
เหมาะสมให้กับหัวฉีด ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการในทุกสภาวะการท้างานของเครื่องยนต์ 
 2. ส่วนประกอบของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
  ระบบน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel system) ประกอบด้วย ถังน้้ามัน (Fuel tank) ปั๊มน้้ามัน
เชื้อเพลิง (Fuel pump) กรองน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel filter) ท่อจ่ายน้้ามัน (Fuel rail) ตัวควบคุม
แรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง (Pressure regulator) หัวฉีดประจ้าสูบ (Injector) และหัวฉีดสตาร์ทเย็น 
(Cold start injector) ดังรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ส่วนประกอบของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 

(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 
 
 3. การท้างานของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
  น้้ามันเชื้อเพลิงจะถูกดูดจ่ายไปยังหัวฉีดและหัวฉีดสตาร์ทเย็นได้โดยปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง
ผ่านท่อน้้ามันเชื้อเพลิงและกรองน้้ามันเชื้อเพลิงภายใต้การควบคุมแรงดันของชุดควบคุมแรงดันน้้ามัน
เชื้อเพลิงที่นอกเหนือจากการใช้งานจะถูกส่งกลับไปยังถังน้้ามันเชื้อเพลิงทางท่อไหลกลับ ดังแผนภาพ
ในรูปที่ 3 
  เครื่องช่วยลดอาการกระเพ่ือมของน้้ามันเชื้อเพลิงจะท้าหน้าที่ดูดซับอาการกระเพ่ือมของ
แรงดันน้้ามันที่ใช้ในการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง 
  หัวฉีดสตาร์ทเย็นเป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบเชื้อเพลิงที่ท้าหน้าที่ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเข้า
ภายในห้องประจุไอดี เพ่ือให้เครื่องยนต์สตาร์ทง่ายขึ้นในขณะที่อุณหภูมิของน้้าหล่อเย็นยังต่้าอยู่ 
หัวฉีดท้าหน้าที่ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองภายในห้องประจุไอดี โดยได้รับสัญญาณในการ
ท้างานจากคอมพิวเตอร์ 
 
 

ปั้มน้้ามนัเชื้อเพลิง 
หัวฉีด 

หัวฉีดสตาร์ทเย็น 

ท่อจ่าย 

ตัวควบคุมแรงดัน 

กรองน้้ามัน 
 ถังน้้ามัน 
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รูปที่ 3 แผนภาพการท้างานของระบบน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : ดัดแปลงจาก May and Simpson, 2014) 

 
 4. ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง 
  ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel pump) ท้าหน้าที่ดูดน้้ามันเชื้อเพลิงจากถังน้้ามันส่งไปยังหัวฉีด 
และหัวฉีดสตาร์ทเย็น ภายใต้ความดันและปริมาตรที่พียงพอกับความต้องการสูงสุดของเครื่องยนต์ 
ปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ระบบฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ท้างานด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ถูกควบคุมการท้างานด้วยคอมพิวเตอร์ ปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิงใน
เครื่องยนต์หัวฉีด จะถูกควบคุมให้ท้างานเฉพาะตอนที่เครื่องยนต์ท้างานเท่านั้น หากเครื่องยนต์ดับปั๊ม
จะไม่ท้างาน แม้ว่าสวิตช์จุดระเบิดจะยังเปิดอยู่ใน (ต้าแหน่ง ON) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายที่
เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งอาจท้าให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ ปัจจุบันน้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ระบบฉีด
เชื้อเพลิงแก๊สโซลีน ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบติดตั้งอยู่ในถังน้้ามันเชื้อเพลิง ดัง
รูปที่ 4 และแบบติดตั้งอยู่ที่ท่อส่งน้้ามันเชื้อเพลิง ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 โครงสร้างของปั้มน้้ามันเชื้อเพลิงแบบติดตั้งอยู่ในถังน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

ถังน้้ามัน 

ปั้มน้้ามัน กรองน้้ามัน ท่อจ่าย ตัวควบคุมแรงดัน 

หัวฉีดประจ้าสูบ หัวฉีดสตาร์ทเย็น 

น้้ามันแรงดนัสงู 
น้้ามันแรงดนัต่า้ 
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รูปที่ 5 โครงสร้างของปั้มน้้ามันเชื้อเพลิงแบบติดตั้งอยู่ที่ท่อส่งน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

 
 5. วงจรไฟควบคุมการท้างานของป้ัมน้้ามันเชื้อเพลิง 
  รูปที่ 6 แสดงวงจรไฟควบคุมการท้างานของปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ 
กระแสไฟจะไหลผ่านขดลวด L2 ในรีเลย์ เกิดอ้านาจแม่เหล็กดึงให้หน้าทองขาวต่อวงจร กระแสไฟจะ
ไหลผ่านไปยังปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง มอเตอร์ปั๊มน้้ามันจะหมุนท้างานทันที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 วงจรไฟควบคุมปั้มน้้ามันเชื้อเพลิงขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
 6. กรองน้้ามันเชื้อเพลิง 
  กรองน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel filter) ท้าหน้าที่กรองสิ่งสกปรก ฝุ่นผง และสิ่งแปลกปลอม
อ่ืนๆ ที่มาปะปนกับน้้ามันเชื้อเพลิงก่อนส่งเข้าสู่หัวฉีด กรองน้้ามันเชื้อเพลิงจะติดตั้งอยู่ที่ท่อแรงดันสูง
ของปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง ลักษณะของกรองน้้ามันเชื้อเพลิงจะแสดงไว้ดังรูปที่ 7 

อาร์เมเจอร์ แปรงถ่าน 

ทางเข้า ทางออก 

ขดลวดฟิลด์คอยล ์

วาล์วกันกลบั 

วาล์วจา้กัดความดนั ปั้มช่องลูกกลิ้ง 

ขั้วตรวจสอบ 

ปั้มน้้ามนัเชื้อเพลิง รีเลย์เปิดวงจร 

หน้าทองขาว 

สวิทช์จุดระเบิด 

คอมพิวเตอร์ 

รีเลย์หลัก 
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รูปที่ 7 ลักษณะของกรองน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 7. ท่อจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
  ท่อจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง (Fuel rail) เป็นอุปกรณ์ส้าหรับส่งน้้ามันไปยังหัวฉีด ท่อจ่ายจะมี
ขนาดค่อนข้างโต ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจ่ายน้้ามันให้กับหัวฉีดได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
ของเครื่องยนต์โดยที่แรงดันน้้ามันไม่เปลี่ยนแปลง ลักษณะของท่อจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงจะแสดงไว้ดังรูป
ที่ 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ลักษณะของท่อจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

 

 

ทางออก 

ทางเข้า 

ไส้กรอง 

ท่อจ่ายน้า้มันเชื้อเพลิง 

ตัวควบคุมแรงดัน 

 ซิลกันรั่ว (โอริง) 

หัวฉีด 

คลิ้บล็อค 
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 8. ตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง 
  ตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง (Pressure regulator) ท้าหน้าที่รักษาสมดุลย์ของ
แรงดันน้้ามันเชื้อเพลิงที่ได้รับมาส่งให้กับหัวฉีด ซึ่งจะมีท่อน้้ามันกลับไปยังถังน้้ามันเชื้อเพลิงในกรณีที่
มีแรงดันน้้ามันเกินกว่าความจ้าเป็นที่จะต้องใช้ แต่ระบบหัวฉีดอิเล็คทรอนิคส์บางระบบ อาจใช้
อุปกรณ์สะสมแรงดันน้้ามันร่วมในการท้างาน โครงสร้างของตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง จะ
แสดงไว้ดังรูปที่ 9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 โครงสร้างของตัวควบคุมแรงดันน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
 9. หัวฉีดประจ้าสูบ 

  หัวฉีดประจ้าสูบ (Injector) ท้าหน้าที่ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองในห้องเผาไหม้
ในแต่ละสูบของเครื่องยนต์ หัวฉีดของแต่ละสูบจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณฝาสูบใกล้กับช่องทางเข้าไอดี 
และจะมีการท้างานด้วยอ้านาจแม่เหล็กไฟฟ้า เข็มหัวฉีดจะถูกเปิดให้น้้ามันเชื้อเพลิงฉีดเป็นฝอยได้ก็
ต่อเมื่อได้รับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ รูที่ปลายหัวฉีดทั้งสองมีรูไว้เพ่ือให้เกิดการฉีดเป็นฝอยละอองที่
ดี ทั้งนี้เพ่ือจุดประสงค์ในการจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงเข้าในช่องทางของไอดีส้าหรับเครื่องยนต์ที่มีลิ้นไอดี
หลายลิ้นในแต่ละสูบ โครงสร้างของหัวฉีดประจ้าสูบจะแสดงไว้ในรูปที่ 10 
  การท้างานของหัวฉีดประจ้าสูบ มีดังนี ้
   หัวฉีดน้้ามันจากท่อจ่าย (Fuel rail) จะไหลเข้าหัวฉีดโดยผ่านกรอง (Filter) ลงไป
ยังเข็มหัวฉีด (Needle valve) ที่ปลายหัวฉีด ซึ่งในต้าแหน่งที่ยังไม่ท้างานจะถูกสปริงดันให้แนบสนิท
อยู่กับบ่าลิ้นไม่ให้น้้ามันไหลออก เมื่อมีสัญญาณไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ (ECU) ป้อนเข้าขดลวดโซลิ
นอยด์ (Solinoid winding) จะท้าให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบขดลวดตัวอาร์เมเจอร์ (Solinoid 
Armature) จะถูกดูดเลื่อนขึ้น เข็มหัวฉีดซึ่งติดกับตัวอาร์เมเจอร์ก็จะยกตัวขึ้นจากบ่าลิ้น น้้ามันซึ่งมี
ความดันประมาณ 2.5 บาร์ จะถูกฉีดออกจากหัวฉีดในลักษณะของฝอยละออง ส้าหรับปริมาณน้้ามัน
ที่ถูกฉีดออกมาจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการป้อนสัญญาณไฟฟ้าเข้าขดลวดโซลินอยด์

 

 

ต่อท่อไปยังท่อร่วมไอดี (ท่อสญุญากาศ) 

วาล์ว 

แผ่นไดอะแฟรม 

ช่องทางน้้ามนัไหลกลบัถัง 

ช่องทางน้้ามนัเข้า (จากท่อจ่าย) 
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ของหัวฉีด ในการเปิดและปิดของเข็มหัวฉีดจะมีความเร็วสูงมาก (ประมาณ 1-1.5 ms) เนื่องจากเข็ม
หัวฉีดมีระยะการยกตัวขึ้นน้อยมาก (ประมาณ 0.1 mm) ดังนั้นการฉีดของหัวฉีดจึงมีความเที่ยงตรง
และแม่นย้าสูง ในกรณีที่มีการอุดตันที่กรองน้้ามันของหัวฉีดหรือเขม่าจับที่ปลายเข็มหัวฉีด จะท้าให้
ปริมาณน้้ามันที่ถูกฉีดน้อยลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบ เร่งไม่ขึ้น ไฟตีกลับ หรือถ้า
หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดขัดบริเวณหน้าสัมผัสของเข็มหัวฉีด จะท้าให้เกิดการรั่วของน้้ามัน
เชื้อเพลิงในขณะหัวฉีดยังไม่ท้างาน จะเป็นเหตุให้เครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบ หรือเกิดการระเบิดที่ท่อ
ไอเสีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 โครงสร้างของหัวฉีดประจ้าสูบ 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรระบบจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการท้างานของ
วงจร พร้อมวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง และค่าความดันจากเกจวัดที่สภาวะ
ต่างๆ 

 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรระบบจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับการทดลอง ตามรูปที่ 11 และต่อสายน้้ามันดังรูปที่ 
12 
 3. ปรับตั้งค่าพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - อุณหภูมิเครื่องยนต์   80๐C 
  - อุณหภูมิอากาศ   20๐C 
  - ความดันท่อรวมไอดี   0 In.Hg. 
  - ต้าแหน่งลิ้นเร่ง   ปกติ (เดินเบา) 
  - ต้าแหน่งออกซิเจนเซนเซอร์  Normal 

กรองน้้ามัน 

ขั้วไฟ 

ขดลวดโซลนิอยด ์

ทุ่นโซลนิอยด์อาร์
เมเจอร์ 

เข็มหัวฉีด 
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  - ความเร็วรอบเครื่องยนต์   500 rpm 

 
 

รูปที่ 11 วงจรทดลองระบบจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 

 
 

รูปที่ 12 การต่อสายน้้ามันในระบบจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 

 
 4. จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ากับระบบ วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง บันทึกค่าที่
วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
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 5. อ่านค่าความดันน้้ามันเชื้อเพลิงในระบบจากเกจวัดความดัน บันทึกค่าที่ได้ลงในตารางบันทึก
ผลการทดลองที่ 1 
 6. ใช้ Vacuum pump สร้างความดันสุญญากาศให้กับตัวควบคุมความดันน้้ามันเชื้อเพลิงตาม
ค่าต่างๆ ในตารางการทดลองที่ 2 วัดค่าความดันน้้ามันเชื้อเพลิงจากเกจวัดความดันและกระแสไฟฟ้า
ของมอเตอร์ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 7. พล๊อตกราฟความสัมพันธ์ของความดันน้้ามันเชื้อเพลิงในระบบกับความดันสุญญากาศกับตัว
ควบคุมความดันน้้ามันเชื้อเพลิง พร้อมอธิบายการท้างาน 

 8. พล๊อตกราฟความสัมพันธ์ของความดันน้้ามันเชื้อเพลิงในระบบกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์
ปั้มน้้ามันเชื้อเพลิง พร้อมอธิบายการท้างาน 
 9. สรุปผลการทดลอง 

 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 

 

การทดลอง ค่าท่ีได้ 
1. จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ากับระบบ …………………………………………………………A 
2. ค่าความดันน้้ามันเชื้อเพลิงในระบบ …………………………………………………………kg/cm2 
 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 

 
Vacuum (In.Hg.) ความดันน้้ามันเชื้อเพลิง (kg/cm2) กระแสไฟฟ้า (A) 
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กราฟความสัมพันธ์ของความดันน้้ามันเชื้อเพลิงในระบบกับความดันสุญญากาศกับตัวควบคุมความดัน
น้้ามันเชื้อเพลิง (อธิบาย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กราฟความสัมพันธ์ของความดันน้้ามันเชื้อเพลิงในระบบกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์ปั้มน้้ามัน
เชื้อเพลิง (อธิบาย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



ใบงานที่ 18 

 

เรื่อง ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ            วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
 2. สามารถทดสอบการท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศได้ 
 3. สามารถวิเคราะห์การท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศได้ 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แหล่งจ่ายไฟ DC 12 โวลต ์
 4. เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า 

 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  
  ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  control  system) ของเครื่องยนต์ หรือ
เรียกว่า ระบบควบคุมเครื่องยนต์ EFI ประกอบด้วย ตัวตรวจจับ หรือเซนเซอร์ (Sensor) หรือใน
พจนานุกรมเรียกว่า ตัวรับรู้ ซึ่งท าหน้าที่ในการตรวจจับสัญญาณตามสภาวะการท างานต่างๆ ของ
เครื่องยนต์  คอมพิวเตอร์หรือหน่วยควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) จะมีหน้าที่รับสัญญาณจาก
เซนเซอร์เพ่ือค านวณและก าหนดระยะเวลาการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการควบคุมการฉีดน้ ามัน
เชื้อเพลิงเบื้องต้นให้กับหัวฉีด มิเตอร์วัดปริมาตรของไอดีเป็นเซนเซอร์อีกแบบหนึ่งที่ท าหน้าที่ตรวจวัด     
ปริมาตรการประจุของไอดีให้เป็นไปตามโหลดของเครื่องยนต์  เซนเซอร์อุณหภูมิไอดีและอัตราการเร่ง
หรือลดความเร็วจะส่งสัญญาณพัลส์ไปยังคอมพิวเตอร์ เพ่ือที่คอมพิวเตอร์จะก าหนดระยะเวลาการฉีด
ที่ถูกต้องให้กับหัวฉีด หัวฉีดจะฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าสู้ท่อร่วมไอดี ปริมาตรการฉีดของน้ ามันเชื้อเพลิง
ขึ้นอยู่กับการก าหนดของคอมพิวเตอร์  
 2. ส่วนประกอบของระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
         ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ส าคัญ คือ หน่วยควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic control unit, ECU) หรือคอมพิวเตอร์ ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า (Water 
thermo sensor) ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Air thermo sensor) ตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง 
(Throttle position sensor) ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน (Oxygen sensor) ตัวตรวจจับ
สุญญากาศ (Vacuum sensor) ตัวตรวจจับการไหลของอากาศ (Air flow sensor) สวิตซ์ความร้อน-

เวลา (Thermo-time switch) หรือสวิตซ์ควบคุมการเวลาฉีดของหัวฉีดสตาร์ทเย็น  
 3. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 

  ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ (Air thermo sensor) จะถูกติดตั้งไว้บริเวณช่องทางอากาศ
เข้ากระบอกสูบ เช่น ที่กรองอากาศ ภายในมาตราวัดการไหลของอากาศ (Air flow meter) หรือที่
ห้องประจุไอดี ดังรูปที่ 2 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ ท าหน้าที่ตัวตรวจจับอุณหภูมิของอากาศที่บรรจุ
เข้ากระบอกสูบ แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับระยะเวลาในการฉีด
น้ ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป จากหลักการของระบบ
ฉีดปริมาณอากาศท่ีบรรจุเข้ากระบอกสูบ จะเป็นข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ค านวณหาระยะเวลาในการฉีด
น้ ามันเชื้อเพลิงให้ได้อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ ามันเชื้อเพลิงตามทฤษฎีแต่ด้วยเหตุที่อุณหภูมิ
ของอากาศมีค่าไม่คงที่ ท าให้น้ าหนักต่อปริมาณของอากาศ (ความหนาแน่น) เปลี่ยนไปคือ จะมี
น้ าหนักตอ่ปริมาณน้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักอากาศนี้ จึงเป็นเหตุให้
อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่ได้จากการฉีดของหัวฉีดมีค่าที่ไม่เที่ยงตรง กล่าวคือ เมื่ออุณหภูมิของ
อากาศสูงขึ้น น้ าหนักของอากาศต่อปริมาตรจะน้อยลง ท าให้อัตราส่วนผสมน้อยลง ท าให้อั ตรา
ส่วนผสมของเชื้อเพลิงหนาขึ้น และในทางตรงกันข้าม ส่วนผสมของเชื้อเพลิงจะบาง เมื่ออุณหภูมิ
อากาศต่ าลง ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมระยะเวลาในการ
ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่ออุณหภูมิอากาศ และลดระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้ อเพลิงเมื่ออุณหภูมิของ
อากาศสูงขึ้น 
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รูปที่ 2 ลักษณะและต าแหน่งการติดตั้งตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 

 
 4. การท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 

  รูปที่ 3 แสดงวงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศจะมี
โครงสร้างและหลักการท างานเหมือนกับตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า คอมพิวเตอร์จะเพ่ิมระยะเวลาในการ
ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่ออุณหภูมิของอากาศต่ ากว่า 20 องศาเซลเซียส และจะลดเวลาในการฉีดน้ ามัน
เชื้อเพลิงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 3 วงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 

(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 
 
 

คอมพิวเตอร์ ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 

สัญญาณ 

จากแบตเตอรี่ 
12 V. 
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526     ใบงานที่ 18 ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ                    เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 

งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรการท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบาย
การท างานของวงจร พร้อมวัดค่าความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าท่ีสภาวะการท างานต่างๆ  
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานบนแผงทดลอง ตามรูปที่ 4 
 

 
  

รูปที่ 4 การวัดความต้านทานตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 

 
 3. ขณะที่ยังไม่ต่อ Air Temperature Sensor เข้ากับ Engine Control Unit ใช้ดิจิตอลมัลติ
มิเตอร์วัดความต้านทานของ Air Temperature Sensor ในสภาวะที่ Simulator Switch อยู่ใน
สภาวะ OFF บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 1 
 4. ปรับสวิทช์ Simulator Switch อยู่ในสภาวะ ON ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดความต้านทานของ 
Air Temperature Sensor ตามอุณหภูมิในตารางการทดลอง บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 1 
 5. พล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานของตัวตรวจจับกับอุณหภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมอธิบาย 

 6. ต่อวงจรการทดลอง ดังรูปที่ 5 
 7. เปิดสวิทช์กุญแจ เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้ากับระบบ 
 8. ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ Air Temperature Sensor ในขณะที่
สวิทช์ Simulator อยู่ที่ต าแหน่ง OFF (เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าที่อุณหภูมิปกติ) บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่
วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
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 9. ปรับสวิทช์ Simulator Switch อยู่ในสภาวะ ON ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่ตก
คร่อม Air Temperature Sensor ตามอุณหภูมิอากาศลงในตารางการทดลอง บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า
ที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 2 
 10. พล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับอุณหภูมิอากาศจาก Air Temperature 
Sensor ที่ป้อนเข้า ECU พร้อมอธิบาย 

 11. สรุปผลการทดลอง 

 

 
รูปที่ 5 วงจรการทดลองการท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ 

(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 
 
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

อุณหภูมิ (๐C) ความต้านทาน (k) 
สภาวะ OFF  
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ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 

อุณหภูมิ (๐C) แรงดันไฟฟ้า (V) 
สภาวะ OFF  
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กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานของตัวตรวจจับกับอุณหภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 
พร้อมอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับอุณหภูมิอากาศจาก Air Temperature Sensor ที่
ป้อนเข้า ECU พร้อมอธิบาย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการทดลอง 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



ใบงานที่ 19 

 
เรื่อง ตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง            วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั้นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง 
 2. ทดสอบการท างานของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งได้ 
 3. วิเคราะห์การท างานของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งได้ 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แหล่งจ่ายไฟ DC 12 โวลต ์
 4. เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า 

 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง  
  ตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง (Throttle position sensor) ท าหน้าที่บอกต าแหน่งการเปิด
ของลิ้นเร่ง (บอกสภาวะการรับภาระของเครื่องยนต์) ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงหรือตัดการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด  ลักษณะของตัว
ตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง จะแสดงไว้ในรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ลักษณะของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
   ตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งที่ใช้ในระบบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ มีอยู่
ด้วยกันหลายแบบโดยจะแตกต่างกันที่รูปภายนอกและโครงสร้างภายในตามแต่บริษัทผู้สร้าง แ ต่
โดยทั่วไปแล้วจะมีหน้าที่และการท างานคล้ายคลึงกัน ในขั้นต้นนี้จะขอกล่าวถึงเพียง 2 แบบ ซึ่งเป็น
เครื่องยนต์โตโยต้า คือ 
                  1) แบบหน้าสัมผัสปิด – เปิด (ON-OFF type) 
                  2) แบบเชิงเส้น (Linear type) 
   ตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งจะมีสัญญาณที่คอยท าหน้าที่ควบคุมปริมาณการฉีด
น้ ามันเชื้อเพลิงและตัดปริมาตรการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์อยู่ 2 สัญญาณด้วยกัน
คือ สัญญาณ IDL จะท าหน้าที่หลักในการควบคุมการตัดการจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง และสัญญาณ PSW 
จะท าหน้าที่หลักในการควบคุมปริมาตรการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงและก าลังความเร็วของเครื่องยนต์ให้
เพ่ิมข้ึน ดังรูปที่ 3 
 
 
 
 
 

ตัวตรวจจับต าแหน่งลิน้เร่ง 
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รูปที่ 3 ต าแหน่งตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งเปิด-ปิด 
(ที่มา : ดัดแปลงจาก วิระ เอี่ยมสุกใส และคณะ, 2559) 

 
 2. การท างานของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง 
  รูปที่ 4 แสดงวงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งแบบหน้าสัมผัสปิด–เปิด ภายใน
ตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง จะมีสวิทซ์ส าหรับตัดต่อวงจรไฟฟ้าสวิทซ์นี้จะท างานด้วยร่องลูกเบี้ยว 
(Guide cam) ที่หมุนไปพร้อมกับเพลาของลิ้นเร่ง คือ เมื่อลิ้นเร่งอยู่ในต าแหน่งปิด คอนแทคต าแหน่ง
เดินเบาจะสัมผัสกัน (ข้ัว TL และ IDL จะต่อถึงกัน) และในต าแหน่งที่ลิ้นเร่งเปิดกว้าง ร่องลูกเบี้ยวจะ
บังคับให้คอนแทคต าแหน่งรับภาระสูงงสุดสัมผัสกัน (ข้ัว TL และ PSW จะต่อถึงกัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4 วงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งแบบหน้าสัมผัสปิด–เปิด 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
   รูปที่ 5 แสดงวงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งแบบเชิงเส้น ตัวตรวจจับ
ต าแหน่งลิ้นเร่งเชิงเส้นจะประกอบด้วยแผ่นเลื่อน 2 ตัว (หน้าสัมผัสส าหรับสัญญาณเดินเบาและ
สัญญาณมุมการปิดของลิ้นเร่ง) แผ่นเลื่อน 2 ตัวนี้จะหมุนเคลื่อนไหวไปพร้อมกับลิ้นเร่ง โดยแผ่นเลื่อน
หมายเลข 2 สัมผัสไปด้วยความต้านทานที่ต่อระหว่างขั้ว Vcc และ E2 เมื่อลิ้นเร่งปิด แผ่นเลื่อนจะ
หมุนเคลื่อนที่ไปในทิศทางเข็มนาฬิกา (ดังรูปที่ 5) ซึ่งมีผลให้ค่าความต้านทานระหว่างขั้ว Vcc และ 

ลูกเบี้ยวเลื่อนหน้าทองขาว 

ต าแหน่งก าลงั 
หน้าทองขาวเลื่อน 

หน้าทองขาวเลื่อนต าแหน่งเดินเบา 

PSW 

IDL 
E 

E PSW IDL 

ตัวตรวจจับต าแหน่งลิน้เร่ง คอมพิวเตอร์ 

จากแบตเตอรี่ +B 

R 

PSW PSW 

IDL IDL 
TL TL 

12 V. 
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VTA เปลี่ยนแปลงไป (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานระหว่างขั้ว Vcc และ VTA ของ
ตัวตรวจจับลิ้นเร่งนี้จะถูกน าไปใช้ในการส่งสัญญาณไฟฟ้าบอกต าแหน่งลิ้นเร่งให้คอมพิวเตอร์ส าหรรับ
แผ่นเลื่อนหมายเลข 3 (หน้าสัมผัสส าหรับสัญญาณเดินเบา) ในขณะเครื่องยนต์เดินเบา (ลิ้นเร่งเปิด) 
แผ่นเลื่อนจะต่อวงจรระหว่างขั้ว IDL และ E2 เมื่อเครื่องยนต์ขึ้นเล็กน้อย แผ่นเลื่อนจะเคลื่อนที่หมุน
ไปในทิศทางเข็มนาฬิกา ท าให้ขั้ว IDL และ E ไม่ต่อถึงกัน ทั้งนี้เนื่องจากวงจร IDL ถูกท าให้ขาดวงจร
ได้ เมื่อแผ่นเลื่อนหมุนเลยไป ขั้ว IDL และ E2 ก็จะขาดวงจรจากกัน แต่เมื่อเครื่องยนต์กลับอยู่ใน
ต าแหน่งเดินเบา แผ่นเลื่อนจะกลับมาต่อขั้ว IDL และ E2 อีก การตัดและต่อวงจรจากขั้ว IDL และ E2 
นี้ จะน าไปใช้ส าหรับบอกสภาวะเดินเบาของเครื่องยนต์ให้กับคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการ
ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงหรือตัดการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงในขณะลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ทันทีทันใด 
เช่น ขณะท าการเบรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 5 วงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งแบบเชิงเส้น 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรการท างานของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบาย
การท างานของวงจร พร้อมวัดค่าความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าท่ีสภาวะการท างานต่างๆ  
 
ขั้นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรบนแผงทดลอง ตามรูปที่ 6 
 3. ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานที่ต าแหน่ง VC กับ E2 ของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง
บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

 

ตัวตรวจจับต าแหน่งลิน้เร่ง 
คอมพิวเตอร์ 

IDL 
IDL 

VTA 
VTA 

Vcc 
Vcc 

E1 

E2 
E2 

5 V. 

0.1 – 4.5 V. 

5 V. 
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รูปที่ 6 การวัดค่าความต้านทานของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 

 
 4. ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานที่ต าแหน่ง VTA กับ E2 ของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งเมื่อ
ต าแหน่งการเปิดอยู่ที่ 0% บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 5. ใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานที่ต าแหน่ง VTA กับ E2 และต าแหน่ง IDL กับ E2 ของตัว
ตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง เมื่อต าแหน่งการเปิดตามตารางการทดลอง บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้
ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 6. พล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งการเปิดลิ้นเร่งกับค่าความต้านทานของตัวตรวจจับ 
พร้อมอธิบาย 

 7. ต่อวงจรการทดลอง ดังรูปที่ 7 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 วงจรการทดลองวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่ง 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 
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 8. ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมที่ต าแหน่ง VTA กับ E2 เมื่อต าแหน่งการเปิดอยู่ที่ 0 
องศา บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 9. ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่ต าแหน่ง VTA กับ E2 ของตัวตรวจจับต าแหน่งลิ้นเร่งที่
ต าแหน่งต่างๆ ตามตารางการทดลอง บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองที่ 
2 
 10. พล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งการเปิดลิ้นเร่งกับค่าแรงดันไฟฟ้า พร้อมอธิบาย 

 11. สรุปผลการทดลอง 

 

บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

ต าแหน่งการเปิด (องศา) ความต้านทาน (k) ความต้านทาน (k) 
VTA กับ E2 IDL กับ E2 

ความต้านทานที่ต าแหน่ง VC กับ E2  
0   
25   
50   
75   
90   

 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 

ต าแหน่งการเปิด (องศา) แรงดันไฟฟ้า (V) 
0  
25  
50  
75  
90  
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ใบงานที่ 20 

 

เรื่อง ตัวตรวจจับอุณหภูมิน ้า                วิชา เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
ชื่อ-สกุล..................................................    ชั นปี................................. 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะดังนี้ 
 1. ศึกษาการท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า 
 2. ทดสอบการท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าได้ 
 3. วิเคราะห์การท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าได้ 
  
อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข (Digital multimeter) 
 2. แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ดังรูปที่ 1 
 3. แหล่งจ่ายไฟ DC 12 โวลต ์
 4. เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้า 

 

 
 

รูปที่ 1 แผงฝึกปฏิบัติระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 
(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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ทฤษฎี 
 1. คุณลักษณะของตัวตรวจจับอุณหภูมิน ้า  
  ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า (Water thermo sensor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการตรวจวัด
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของเครื่องยนต์แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ให้เพ่ิม
ระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ า ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าจะถูกติดตั้งไว้
บริเวณช่องทางออกของน้ าหล่อเย็นที่ตัวเครื่องยนต์ ดังรูปที่ 2 ภายในตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า
ประกอบด้วย ตัวความต้านทานแบบมีค่าสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิเป็นลบที่เรียกว่า NTC resistor 
(NTC ย่อมาจาก Negative temperature coefficient) ซึ่งจะมีค่าความต้านทานลดลงเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น คุณสมบัติของ NTC resistor น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันของสัญญาณไฟฟ้าส าหรับ
ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์เพ่ือท าการแก้ไขระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ให้ได้อัตรา
ส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ โครงสร้างและส่วนประกอบของตัว
ตรวจจับอุณหภูมิน้ าจะแสดงไว้ดังรูปที่ 3 
 2. การท้างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิน ้า 

  จากวงจรไฟฟ้าในรูปที่ 4 แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ป้อนเข้าที่ขั้ว +B ของคอมพิวเตอร์ 
แล้วไหลผ่านตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ ามาลงกราวด์ที่ขั้ว E1 ขณะที่หล่อเย็นของเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต่ า 
ค่าความต้านทานของ NTC resistor จะเพ่ิมข้ึน เป็นเหตุให้ความดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมระหว่างขั้ว THW 
และ E2 สูงขึ้น สัญญาณไฟฟ้านี้ใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงของ
หัวฉีด ท าให้อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงนาขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นสูงขึ้น ค่าความต้านทาน
ของ NTC resistor จะต่ าลง แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมระหว่าง THW และ E2 ก็จะลดลง ท าให้
คอมพิวเตอร์ก าหนดระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงน้อยลงและกลับเข้าสู่ระยะเวลาในการฉีด
พ้ืนฐานเมื่ออุณหภูมิน้ าหล่อเย็นสูงถึงค่าท่ีก าหนด 
หมายเหตุ : คอมพิวเตอร์จะเพ่ิมระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่ออุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นต่ า
กว่าค่าท่ีก าหนดในเครื่องยนต์แต่ละรุ่น เช่น ที่อุณหภูมิ 60๐C เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 ต าแหน่งการติดตั้งของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า 

(ท่ีมา : สุนทร สุทธิบาก, 2559) 
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รูปที่ 3 โครงสร้างของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า 
(ท่ีมา : May and Simpson, 2014) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 วงจรไฟฟ้าของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า 
(ท่ีมา : วิทยา เจียรสุวรรณ และประสานพงษ์ หาเรือนชีพ, 2541) 

 
งานทีม่อบหมาย 

 ฝึกปฏิบัติการต่อวงจรการท างานของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า บนแผงฝึกปฏิบัติ และอธิบายการ
ท างานของวงจร พร้อมวัดค่าความต้านทานและแรงดันไฟฟ้าทีส่ภาวะการท างานต่างๆ  
 

ขั้วต่อสายไฟ 

โครงยึด 

เทอร์มิสเตอร์ 

ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า คอมพิวเตอร์ 

R 

สัญญาณ 

จากแบตเตอรี่ 
12 V. 

+B 

E1 

E2 E2 

THW THW 
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ขั นตอนการทดลอง 

 1. เตรียมแผงฝึกปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ดังรูปที่ 1  
 2. ต่อวงจรการทดลอง บนแผงทดลอง ตามรูปที่ 5 
  

 
 

รูปที่ 5 การวัดค่าความต้านทานของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 

 
 3. ขณะที่ยังไม่ต่อตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของเครื่องยนต์ (Coolant Temperature 
Sensor) เข้ากับหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานของตัวตรวจจับอุณหภูมิ
น้ า ในสภาวะที่ Simulator Switch อยู่ในสภาวะ Off บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงในตาราง
บันทึกผลการทดลองท่ี 1 
 4. ปรับสวิทช์ Simulator Switch อยู่ในสภาวะ On ใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทาน
ของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า ตามอุณหภูมิในตารางการทดลอง บันทึกค่าความต้านทานที่วัดได้ลงใน
ตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 1 
 5. พล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานของตัวตรวจจับกับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น
เครื่องยนต์ พร้อมอธิบาย 

 6. ต่อวงจรการทดลอง การวัดแรงดันไฟฟ้า ดังรูปที่ 6 
 7. เปิดสวิทช์กุญแจ เพื่อจ่ายไฟเข้าระบบ 
 8. ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์ ในขณะที่
สวิทช์ Simulator อยู่ในสภาวะ Off (เป็นค่าของแรงดันไฟฟ้าที่อุณหภูมิปกติ) บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า
ที่วัดได้ลงในตารางบันทึกผลการทดลองท่ี 2 
 9. ปรับสวิทช์อยู่ในสภาวะ On ใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า
หล่อเย็น ตามอุณหภูมิเครื่องยนต์ลงในตารางการทดลอง บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ลงในตาราง
บันทึกผลการทดลองท่ี 2  
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 10. พล๊อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดันไฟฟ้ากับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์ พร้อม
อธิบาย 

 11. สรุปผลการทดลอง 

 

 
  

รูปที่ 6 วงจรการทดลองวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ า 
(ท่ีมา : Konstanz, 2559) 

  
บันทึกผลการทดลอง 
ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 
 

อุณหภูมิ (๐C) ความต้านทาน (k) 
Simulator Switch อยู่ในสภาวะ Off  
Simulator Switch อยู่ในสภาวะ On  
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ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 
 

อุณหภูมิ (๐C) แรงดันไฟฟ้า (V) 
Simulator Switch อยู่ในสภาวะ Off  
Simulator Switch อยู่ในสภาวะ On  
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กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานของตัวตรวจจับกับอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต์ พร้อม
อธิบาย 
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