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หนังสือเลมนี้ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการอานรหัสไฟเตือน ความหมายของรหัสไฟเตือน และวิธีการ
ดับหรือรีเซ็ตไฟเตือนของรถยนตยี่หอตางๆ เชน ไฟเตือนตรวจเครื�องยนต ไฟเตือนเอบีเอส
ไฟเตือนถุงลม ไฟเตือน VSC (ระบบควบคุมการทรงตัว) ไฟเตือนใหเปล่ียนน้ํามันเครื�อง
ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา ไฟเตือน Fuel Filter และไฟเตือนกรองโซลารถยนตโตโยตา
คอมมอนเรล เปนตน ผูเขยีนพยายามใชคาํอธบิายงายๆ เพื�อใหผูอานสามารถซอมรถไดดวยตนเอง 
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● บน PC และ Notebook ท่ี www.se-ed.com
● สำหรับ SmartPhone และ Tablet ทุกย่ีหอ ท่ี http://m.se-ed.com (ผาน browser เขาอินเทอรเน็ตแลวทำ

Bookmark บนจอ Home จะใชงานไดเหมือน App ทุกประการ) หรือติดต้ัง SE-ED Application ไดจาก Play Store
บน Android หรือจาก App Store บน iOS
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หนังสือ ปญหารถยนตยอดฮิต เลมน้ี ผูเขียนไดเรียบเรียงข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค

เพื�อตองการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการอานรหัสไฟเตือน ความหมายของรหัสไฟเตือนและ

วิธีการดับหรือรีเซ็ตไฟเตือนของรถยนตยี่หอตางๆ เชน ไฟเตือนตรวจเครื�องยนต ไฟเตือน

เอบีเอส ไฟเตือนถุงลม ไฟเตือน VSC (ระบบควบคุมการทรงตัว) ไฟเตือนใหเปลี่ยนนํ้ามัน

เครื�อง ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา ไฟเตือน FUEL FILTER และไฟเตือนกรองโซลา

รถยนตโตโยตาคอมมอนเรล เปนตน 

ในขณะขบัรถหรอืทาํการตรวจบรกิารรถ ปญหารถทีพ่บกนับอยมากกค็อื ปญหาไฟเตอืน

ที่แผงหนาปดติดคาง เชน เมื�อซอมเครื�องยนตเสร็จเรียบรอยแลวไฟเตือนตรวจเครื�องยนต

ไมยอมดับ หรือเมื�อทําการซอมระบบเบรกเสร็จเรียบรอยแลว ไฟเตือนเอบีเอสไมยอม

ดับ หรือเมื�อเปลี่ยนกรองโซลาเสร็จเรียบรอยแลว ไฟเตือนกรองโซลาไมยอมดับ หรือเมื�อ

เปล่ียนสายพานไทมิ่งแลว ไฟเตือนสายพานไทมิ่งไมยอมดับ หรือถามีไฟเตือนดวงใดดวง

หนึ่งที่กลาวมาแลวติดขึ้นมาในขณะขับรถอาจทําใหผูขับข่ีรูสึกกังวลวาจะขับรถตอไปไดหรือ

ไม อันตรายหรือไม ทําใหเกิดความไมมั่นใจในการใชรถ เนื�องจากรถยนตรุนใหมในปจจุบัน

นี้จะใชอิเล็กทรอนิกสเขามาควบคุมการทํางานของรถยนตเกือบทุกระบบ ดังนั้นชางรถยนต

มือใหม นักศึกษาชางยนต ผูขับขี่รถยนต ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไปควรที่จะเรียนรูเกี่ยวกับ

ระบบไฟฟาในรถยนตเบื้องตนไวบาง สิ่งนี้นับวามีความสําคัญมาก

จากที่กลาวมาขางตนแลววาหนังสือ ปญหารถยนตยอดฮิต เลมนี้จะใหคําแนะนําใน

การอานรหสัไฟเตอืน ความหมายของรหสัไฟเตอืนและวธิกีารลบรหสัไฟเตอืน ผูเขยีนพยายาม

ใชคําอธิบายงายๆ เพื�อใหผูอานสามารถซอมรถไดดวยตนเอง สวนรถยนตรุนใหมอาจจําเปน

คํานํา
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ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการอ่านรหัสไฟเตือนและลบรหัสไฟเตือน ซึ่งจะท�าให้การตรวจ

วิเคราะห์ปัญหาของรถยนต์ท�าได้ง่าย แม่นย�า สะดวกและรวดเร็วขึ้น ในปัจจุบันนี้เครื่องมือ

พิเศษมีราคาไม่แพงมาก ถ้าเป็นช่างซ่อมรถยนต์มืออาชีพควรมีไว้

ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนีค้งจะเป็นประโยชน์แก่ช่างซ่อมรถยนต์มอืใหม่ 

นักศึกษาช่างยนต์ ผู้ขับขี่รถยนต์ ตลอดจนผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ 

อาจารย์กษิดิจ ทับทิม หัวหน้าฝ่ายช่างยนต์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี 

ที่ให้ค�าแนะน�าที่มีคุณค่า และขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่โทรศัพท์มาให้ก�าลังใจ 

เป็นจ�านวนมากและให้ค�าแนะน�าที่มีคุณค่า รวมทั้งได้ติดตามผลงานของผู้เขียนมาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณฝ่ายผลิตหนังสือต�าราวิชาการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ที่ได ้

จัดท�าหนังสือเล่มนี้จนออกมาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ไว้ ณ โอกาสนี้ และถ้าท่านผู้อ่านมี 

ข้อสงสัยต้องการสอบถามปัญหารถหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ สามารถ

สอบถามผู้เขียนได้โดยตรงที่โทรศัพท์หมายเลข 081-659-3386 หรืออีเมลมาที่ Kongnim.S 

@hotmail.com หรือที่ Sompong Kongnim Facebook

สมปอง คงนิ่ม
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ไฟเตือนต่างๆ ที่แผงหน้าปัด

ในรถยนต์ทุกคันจะมีไฟเตือนต่างๆ ติดอยู่ที่แผงหน้าปัดหลายดวง เพื่อแจ้งเตือนให้

ผู้ขับขี่ได้ทราบถึงสภาพการท�างานของระบบต่างๆ ในรถยนต์ขณะท�างาน โดยที่ผู้ขับขี่และ

ช่างจะต้องเข้าใจความหมายเป็นอย่างดเีม่ือไฟเตอืนเหล่านีต้ดิข้ึนมาจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้อง ถ้าท่านใดที่ไม่ทราบความหมายของไฟเตือนที่ติดขึ้นมาก็ขอให้ดูในหนังสือ คู่มือการ

ใช้รถยี่ห้อนั้นๆ ถ้าท่านใดขายต่อรถตนเองให้กับผู้อื่นไปก็ควรให้คู่มือการใช้รถไปด้วย เพราะ

คูม่อืนีน้อกจากจะมคีวามหมายของสญัลกัษณ์ไฟเตอืนต่างๆ แล้วยงัมข้ีอมลูในการบ�ารงุรกัษา

รถที่จ�าเป็นอีกด้วย

ไฟเตือนตางๆ ที่แผงหนาปด

1
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BRAKE

(U.S.A.)
  ไฟเตือนระบบเบรก  

ABS
(U.S.A.)

  ไฟเตือนเอบีเอส

(Canada)

 ไฟเตือนระบบเบรก  

(Canada)

 ไฟเตือนเอบีเอส

  ไฟเตือนระบบประจุไฟ (ไฟชาร์จ)    ไฟเตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

 ไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่องต�่า  

(Yellow)

  ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่

CHECK
(U.S.A.)

  ไฟแสดงระบบควบคุมการท�างาน   ไฟแสดงการลื่นไถล
 ของเครื่องยนต์บกพร่อง

(Canada)

  ไฟแสดงระบบควบคุมการท�างาน  

(Yellow)

  ไฟแสดงระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ
 ของเครื่องยนต์บกพร่อง

  ไฟเตือนอุณหภูมิน�้าหล่อเย็นสูง   ไฟเตือนประตูเปิด

  ไฟเตือนถุงลม   ไฟเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิง
    ในถังเหลือน้อย

รูปที่ 1.1 ไฟเตือนต่างๆ ที่แผงหน้าปัด
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 ไฟแสดงไฟเลี้ยว  

(Green)

  ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่

(U.S.A.)
 ไฟแสดงไฟใหญ่  ECO

MODE
  ไฟแสดงโหมดประหยัด

(Canada)

 ไฟแสดงไฟท้าย  ไฟเตือนหลัก

 ไฟแสดงไฟสูง  

OFF

 ไฟแสดงระบบควบคุมการทรงตัวปิด
    (VSC OFF)

 ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน้า  

(Green)

  ไฟแสดงระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ

SPORT  ไฟแสดงโหมดสปอร์ต  AIR BAG

ON
AIR BAG
OFF

 ไฟแสดงถุงลมเปิด-ปิด
   (Air Bag ON/OFF)

ECO  ไฟแสดงการขับประหยัด  SET  ไฟแสดงปรับระบบควบคุมความเร็วคงที่ 

TRAC
OFF

 ไฟแสดงระบบป้องกัน  ไฟแสดงระบบป้องกันการโจรกรรม
  ล้อหมุนฟรีปิด (TRAC OFF)

 ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย    ไฟเตือนระดับน�้าฉีดกระจกต�่า

(U.S.A.)

MAINT
REQD  ไฟเตือนต้องการการบ�ารุงรักษา    ไฟเตือนแรงดันลมยาง

รูปที่ 1.2 ไฟเตือนต่างๆ ที่แผงหน้าปัด (ต่อ)
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หนังสือเล่มนี้จะเน้นที่ไฟเตือนต่างๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ที่ช่างมือใหม่และผู้ขับขี่ควรรู ้

ได้แก่ ไฟเตือนตรวจเครื่องยนต์ (CHECK ENGINE) หรือบางครั้งเรียกว่าไฟแสดงระบบ 

ควบคมุการท�างานของเครื่องยนต์บกพร่อง (Malfunction indicator lamp) ไฟเตอืนเอบเีอส 

ไฟเตือนถุงลม และไฟเตือนให้เปลี่ยนน�้ามันเครื่องในรถยุโรป เป็นต้น ของรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ 

ซึง่หนงัสอืเล่มนีจ้ะให้ค�าอธบิายมากกว่าในหนงัสอืคูม่อืการใช้รถ เพื่อให้ช่างมอืใหม่และผูข้บัขี่

สามารถซ่อมรถยนต์ได้ด้วยตนเอง 



 

รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ไฟเตือนตรวจเครื่องยนต์ 

ไฟเตือนตรวจเครื่องยนต์ติดค้าง

สิ่งที่ช่างหรือผู้ขับขี่จะต้องรู้

ก่อนทีจ่ะอ่านรหสัหรอืโค้ดไฟเตอืนตดิค้างว่ามสีาเหตมุาจากอะไร มสีิง่ทีช่่างหรอืผูข้บัขี่

จะต้องรู้ ดังนี้

1. ต�าแหน่งตดิตัง้ขัว้ต่อเชื่อมโยงข้อมลู (Data Link Connector, DLC) เปนแบบใด

รถยนต์โตโยต้ามีทั้งแบบ DLC 1 และ DLC 2 หรือบางครั้ง เรียกว่า OBD I ใช้กับ

รถยนต์รุน่เก่า บางรุน่ตดิตัง้ไว้ใต้แผงคอนโซล แต่ส่วนมากจะตดิตัง้อยูบ่รเิวณห้องเครื่องยนต์ 

วิธีอานรหัสไฟเตือน
ตรวจเครื�องยนตรถยนตโตโยตา

2
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ขั้ว TE 1

ขั้ว E 1

ขั้ว E 2

ขั้ว TE 2

ขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล 1

ขั้ว TE 2

ขั้ว TE 1

ขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล 2

รูปที่ 2.2 ขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล DLC 1 และ DLC 2

รหัสหรือโค้ดข้อขัดข้องที่ได้จากขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล DLC 1 และ DLC 2 นี้ จะเป็น

ตัวเลข 1 หลักกับ 2 หลักโดยนับการกะพริบของไฟเตือน

ส่วนขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล (Data Link Connector, DLC) แบบ DLC 3 หรือบางครั้ง 

เรียกว่า OBD I I หรือ OBD 2 มีลักษณะเป็นปลั๊กตัวเมีย รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มี 16 ช่อง ใช้

กับรถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) เป็นต้นมา ส่วนมากติดตั้งอยู่ที่บริเวณใต้

คอนโซลข้างแกนพวงมาลัย

ซึ่งทางสมาคมวิศวกรยานยนต์ (Society of Automotive Engineer, SAE) ได้ก�าหนด

ให้บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ทัง้หมดตดิตัง้ปลัก๊ชนดินี้ในรถยนต์ทกุคนั เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

ช่วยท�าให้ช่างวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

OBD I I (On-Board Diagnostics I I) เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะเชื่อมต่อกับ

เซนเซอร์ในรถยนต์ทุกจุด และคอยตรวจสอบความผิดพลาดและน�ามาแสดงผลส่งไปยังไฟ

เตือนที่แผงหน้าปัดรถยนต์ เพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบว่ารถมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น จะต้องน�ารถไป

ตรวจบริการเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นต่อไป
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ปลั๊กตัวเมียของ OBD II

ปลั๊กตัวผู้ของ
เครื่องมือพิเศษ

ปลั๊ก OBD II

ช่องกราวด์ 
สัญญาณ

รูปที่ 2.3 ต�าแหน่งติดตั้งขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล (DLC 3) หรือ OBD II มีลักษณะเป็นปลั๊กตัวเมีย 
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู มี 16 ช่อง ใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่

 1  2  3  4  5  6  7  8

 9  10   11   12   13   14   15   16

สลัก รายละเอียด สลัก รายละเอียด

1 Vendor Option 9 Vendor Option

2 J1850 Bus + 10 j1850 BUS

3 Vendor Option 11 Vendor Option

4 Chassis Ground 12 Vendor Option

5 Signal Ground 13 Vendor Option

6 CAN (J-2234) High 14 CAN (J-2234) Low

7 ISO 9141-2 K-Line 15 ISO 9141-2 Low

8 Vendor Option 16 Battery Power

 16  15  14  13  12  11  10  9

 8  7   6   5   4   3   2   1

รูปที่ 2.4 หมายเลขและรายละเอียดที่ปลั๊ก OBD II
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รหัสหรือโค้ดข้อขัดข้องที่ได้จากขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล DLC 3 จะเป็นรหัสหรือโค้ดตัว

อกัษรและตวัเลขรวม 5 หลกั มนัจะแสดงออกมาบนหน้าจอของเครื่องมอืพิเศษ (Scan Tool) 

ว่าสาเหตุของปัญหาที่พบนั้นเกิดจากอะไร ท�าให้หาข้อขัดข้องได้ละเอียด ง่าย และรวดเร็ว

ขึ้น DLC 3 บางรุ่นเมื่อใช้สายไฟลัดวงจรไฟเตือนจะกะพริบและนับเป็นตัวเลขได้ แต่บางรุ่น 

ไฟเตือนไม่กะพริบจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษอ่านรหัสหรือโค้ดเท่านั้น

รูปที่ 2.5 รหัสตัวอักษรและตัวเลขรวม 5 หลัก จะแสดงออกมาบนหน้าจอของเครื่องมือพิเศษ 
(Scan Tool) ระบุจุดที่เกิดปัญหาได้อย่างแม่นย�า

การตรวจรหัสปัญหาโดยใช้เครื่องมือพิเศษ

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์รหัสปัญหารุ่นแรกเรียกว่า OBD I  (On-Board Diagnostics) 

พัฒนาโดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษทางอากาศของรัฐแคลิฟอร์เนีย และในปี ค.ศ. 1988 

ใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับตรวจระบบควบคุมมลพิษในรถยนต์ รุ่นที่ 2 เรียกว่า OBD 2 ในยุโรป

เรียกว่า EOBD เครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นให้มีการตรวจระบบควบคุมมลพิษและระบบ

เครื่องยนต์ เมื่อตรวจพบปัญหาหรือข้อขัดข้อง ระบบ OBD 2 จะส่ังการให้ไฟเตือน MIL 

(Malfunction Indicator Lamp) ที่แผงหน้าปัดติดเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่าขณะนี้รถยนต์

ก�าลังเกิดปัญหาขึ้น ไฟเตือน MIL อาจมีข้อความ Check Engine หรือ Service Engine 

Soon ไฟเตือน MIL ไม่ดับจนกว่าช่างเทคนิคจะท�าการตรวจและแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว
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ระบบ OBD I I จะท�าหน้าที่

1. สั่งการให้ไฟเตือน MIL ติดหรือดับ

2. เก็บรหัสปัญหาไว้

3. พร้อมแสดงผลอย่างรวดเร็ว

ระบบ
P =  ส่วนที่ใช้ก�าลังจากเครื่องยนต์
 ในการขับเคลื่อน
B = ส่วนตัวถัง
C = ส่วนโครงรถ
U = ระบบสื่อสารเชื่อมโยงกันของ
 กล่องควบคุมต่างๆ

ระบบช่วย
1 = ระบบจัดการส่วนผสมน�้ามันเชื้อเพลิง
 กับอากาศ
2 = ระบบจัดการส่วนผสมน�้ามันเชื้อเพลิง
 กับอากาศ
3 = ระบบจุดระเบิด
4 = ระบบควบคุมมลพิษ
5 = ระบบควบคุมรอบเดินเบาและระบบ
 ควบคุมความเร็วรถ
6 = กล่องควบคุมและสัญญาณออกจากกล่อง
7 = ระบบส่งก�าลัง
8 = ระบบส่งก�าลัง
9 = ระบบส่งก�าลัง

ตัวอยางรหัสปญหา
P 0 2 0 2

ระบุส่วนของระบบ
พิเศษที่ไม่ท�างาน

ชนิดของรหัส

รหัสทั่วไปก�าหนดโดย SAE
P0, P2, P34-P39
B0, B3
C0, C3
U0, U3

รหัสพิเศษ ก�าหนดโดยบริษัทรถ
P1, P30-P33
B1, B2
C1, C2
U1, U2

รูปที่ 2.6 รหัสที่อ่านได้จากเครื่องมือพิเศษและความหมาย
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รหัสปัญหาหรือโค้ดข้อขัดข้อง (Diagnostic Trouble Code, DTC)

รหัสปัญหา EOBD หรือ OBD I I เป็นรหัสที่ถูกเก็บไว้โดย On-board diagnostic 

system เพื่อตอบสนองกับปัญหาที่พบในรถยนต์ รหัสเหล่านี้จะชี้บอกบริเวณที่เกิดปัญหา 

บางอย่างเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในรถยนต์

รหัสปัญหา EOBD หรือ OBD I I ประกอบด้วยรหัสตัวอักษรและรหัสตัวเลข รวม 

5 ตัว ตัวแรกเป็นตัวอักษรที่ใช้บอกระบบควบคุมต่างๆ ส่วนตัวเลข 4 ตัวใช้บอกข้อมูลที่ตรวจ

พบด้ังเดิมและข้อมูลใหม่ที่ถูกตรวจพบ รูปที่ 2.6 แสดงรหัสที่อ่านได้จากเครื่องมือพิเศษ 

และความหมาย

เมื่อเครื่องยนต์หรือระบบต่างๆ ของรถยนต์มีปัญหา จะเกิดรหัสปัญหาขึ้น โดยรหัสนี้

จะถูกเก็บไว้ ใน On-board ของ ECU (แบบกึ่งถาวร) รหัสปัญหาจะถูกก�าหนดโดย SAE J 

1979 Standard Code ใช้ส�าหรับ OBD I I หรือถ้าหากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใดต้องการ 

จะก�าหนดรหัสปัญหาของตนเอง ก็จะต้องอ้างอิงรูปแบบรหัสจาก SAE

ความหมายของรหัสปัญหา

รหสัปัญหา (DTC) จะก�าหนดเป็นรปูแบบมาตรฐาน เพ่ือให้เข้าใจง่ายและตรงกนั ดงันี้

ตัวที่ 1 

P = Powertrain หมายถึงเครื่องยนต์ เกียร์ และส่วนที่ใช้ก�าลังจากเครื่องยนต์ใน 

การขับเคลื่อน เช่น แอร์ ไดชาร์จ เป็นต้น

B = Body Electronic หมายถงึระบบถงุลม (Airbag) ประต ูฝากระโปรงหน้า เป็นต้น

C = Chassis หมายถึงระบบเอบีเอส ระบบควบคุมการทรงตัว ระบบป้องกันล้อ 

หมุนฟรี เป็นต้น

U = Network Communication หมายถงึระบบสื่อสารเชื่อมโยงกนัของกล่องควบคมุ

ต่างๆ

ตัวที่ 2

0 = รหัสทั่วไปที่ถูกก�าหนดโดย SAE รถยนต์ทุกยี่ห้อจะใช้รหัสเหมือนกัน รหัสทั่วไป

นอกจากจะขึ้นต้นด้วย 0 แล้วยังมี P2, P3, P34-P39, B3, C3 และ U3 เป็นต้น

1 = รหัสที่ถูกก�าหนดโดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เช่น P1, P30-P33, B1, B2, C1, C2, 

U1 และ U2 เป็นต้น
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ตัวที่ 3

1 = ระบบจัดการส่วนผสมน�้ามันเชื้อเพลิงกับอากาศ

2 = ระบบการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง

3 = ระบบการจุดระเบิด

4 = ระบบควบคุมมลพิษ

5 = ระบบควบคุมรอบเดินเบาและระบบควบคุมความเร็วรถ

6 = กล่องควบคุมและสัญญาณออกจากกล่อง

7 – 9 = ระบบส่งก�าลัง

ตัวที่ 4 (ตัวเลข 2 ตัว)

00 – 99 = ตัวเลขระบุส่วนที่ท�างานผิดปกติของระบบ

ตัวอย่างของรหัสปัญหาที่แสดงบนจอเครื่องมือพิเศษ เช่น

P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction หมายถึง วงจรแอร์โฟลว์
ท�างานผิดปกติ 

P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction หมายถึง วงจรออกซิเจนเซนเซอร์ท�างาน
ผิดปกติ

P0202 Injector Circuit Malfunction Cylinder 2 หมายถึง วงจรหวัฉีดสบู 2 ท�างาน
ผิดปกติ

P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction หมายถึง เซนเซอร์ความเร็วรถท�างาน

ผิดปกติ

เครื่องมือพิเศษ

ขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล

รูปที่ 2.7 ใช้ปลั๊กตัวผู้ของเครื่องมือพิเศษ (Scan Tool) เสียบเข้ากับขั้วต่อเชื่อมโยง 
ข้อมูล DLC 3 หรือ OBD II
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2. ต�าแหน่งขั้วที่จะลัดวงจร

ขัว้ต่อเชื่อมโยงข้อมลู DLC 1 และ DLC 2 ใช้สายไฟลดัวงจรขัว้ TE 1 กบั E 1 (รถยนต์

โตโยต้า) ส่วนขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล DLC 3 หรือ OBD I I ใช้สายไฟลัดวงจรขั้ว 4 (CG) กับ 

TC (13) หรือใช้เครื่องมือพิเศษ

3. การอ่านรหัสไฟกะพริบ

= 26

= 34

= 41

= 55

= 60

= 61

= 62

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

รูปที่ 2.8 การอ่านรหัสไฟกะพริบ กะพริบช่วงยาวเท่ากับหลักสิบ กะพริบช่วงสั้นเท่ากับหลักหน่วย

4. เมื่อรู้รหัสต้องรู้ต�าแหน่งหรือจุดที่มีปัญหาว่าอยู่ที่ไหน

ถ้าอยากทราบว่าไฟเตือนตรวจเครื่องยนต์ติดค้างรถยนต์โตโยต้า มีสาเหตุเกิดจาก 

อะไร มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ตดิเครื่องยนต์ให้ร้อนถงึอณุหภมุทิ�างานตามปกต ิ(ถ้าท�าได้) จากนัน้ให้ดบัเครื่องยนต์

2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต�าแหน่ง ON (ไม่ต้องติดเครื่องยนต์)

3. ถ้าเป็น ขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล DLC 1 หรือ DLC 2 หรือบางครั้งเรียกว่า OBD I

ใช้สายไฟลัดวงจรขั้ว TE 1 กับ ขั้ว E 1
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ถ้าเป็น ขั้วต่อเชื่อมโยงข้อมูล DLC 3 หรือบางครั้งเรียกว่า OBD II (เป็นปลั๊กตัวเมีย

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 16 ช่อง) ใช้สายไฟลัดวงจรขั้ว 4 (CG) กับขั้ว 13 (TC)

E1
DLC 1

TE 1

DLC 1

SST
CG           TC

DLC 3

สายไฟ
ลัดวงจร

 1  2  3  4  5  6  7  8

 9  10  11  12  13  14  15  16

รูปที่ 2.9 DLC 1 ใช้สายไฟลัดวงจรขั้ว TE 1 กับ E 1 ส่วน DLC 3 ลัดวงจรขั้ว 4 (CG) กับขั้ว 13 (TC)

4. อ่านรหัสไฟกะพริบออกมา

ถ้าไฟกะพริบสม�่าเสมอ แสดงว่า ปกติ

ถ้าไฟกะพริบไม่สม�่าเสมอ แสดงว่า ผิดปกติ

ON

OFF

ON

OFF

¼ วินาที

¼ วินาที

½ วินาที

1½ วินาที
2½ วินาที

4½ วินาที

รูปที่ 2.10 แสดงรหัสปกติไฟกะพริบสม�า่เสมอและรหัสผิดปกติไฟกะพริบ 
ไม่สม�่าเสมอ 21 กับ 32 (ON = ไฟติด OFF=ไฟดับ) 
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P1630  ระบบควบคุมการทรงตัว (Traction Control) 

P1633  กล่องควบคุม (ECM) 

P1652  วงจรควบคุมรอบเดินเบา 

P1656  วงจรวาล์วควบคุมน�้ามันเครื่อง

P1658  วงจรควบคุมวาล์วไอเสียเทอร์โบ 

P1661  วงจรอีจีอาร์ 

P1662  วงจรควบคุมวาล์วทางลัดอีจีอาร์ 

P1780  สวิตช์ต�าแหน่งเกียร์ P/N ไม่ท�างาน (เกียร์ออโต) 

ตัวเปิด-ปิดไอน�า้มัน

ECM

ออกซิเจนเซนเซอร์มีขด
ลวดความร้อน (ตัวที่ 2)

สวิตช์ต�าแหน่งเกียร์ P/N 
(เกียร์ออโต)

แมสแอร์โฟลว์มิเตอร์

กล่องรีเลย์ในห้องเครื่องยนต์
รีเลย์ต่างๆ
ฟิวส์ EFI
ฟิวส์ EFI 2
ฟิวส์ AM 2
ฟิวส์ ECTS

ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง ชุดหม้อดักไอน�า้มัน

รูปที่ 2.11 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์โตโยต้าวีออส
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หัวฉีด

ชุดวาล์วควบคุมแรงดัน 
น�้ามันเครื่องเพื่อปรับไทมิ่ง 

เพลาลูกเบี้ยว

คอยล์จุดระเบิดพร้อมด้วย 
ตัวช่วยจุดระเบิด

เซนเซอร์ต�าแหน่งเพลาลูกเบี้ยว

น็อคเซนเซอร์

เซนเซอร์ต�าแหน่งเพลา 
ข้อเหวี่ยง

ออกซิเจนเซนเซอร์ (ตัวที่ 1)

เซนเซอร์อุณหภูมิ 
น�้าหล่อเย็น

ตัวเรือนลิ้นเร่ง

รูปที่ 2.12 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์เบนซินควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์โตโยต้าวีออส

ECU หลัก (กล่องฟิวส์และรีเลย์)
- ฟิวส์ STOP
- ฟิวส์ IGN
- รีเลย์ ACC

เซนเซอร์ต�าแหน่งคันเร่งสวิตช์ไฟเบรก

ปลั๊กเชื่อมโยงข้อมูล 
(DLC 3)

สวิตช์สตาร์ตเกียร์ว่าง 
(เกียร์ธรรมดา)

เกจวัดต่างๆ

รูปที่ 2.13 ต�าแหน่งติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ ในรถยนต์โตโยต้าวีออส
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กล่องแผงฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์

• รีเลย์ต่างๆ
  (รีเลย์ EDU, รีเลย์ MAIN)
• รีเลย์หัวเผา
• รีเลย์สตาร์ต
• ALT H-fuse
• GLOW H-fuse
• BATT P/I H-fuse
• AM2 H-fuse
• EFI Fuse

เกจวัดหรือมิเตอร์ต่างๆ

ปลั๊กเชื่อมโยง
ข้อมูล (DLC 3)

เซนเซอร์ 
ต�าแหน่งคันเร่ง

กล่องแผงฟิวส์ที่คอนโซลหน้า

• ฟิวส์ AM 1
• ฟิวส์ ECU-IG&GAUGE
• ฟิวส์ STOP
• ฟิวส์ IGN
• ฟิวส์ MET
• ฟิวส์ ST ECU (Electronic Control Unit) 

= กล่องควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

TCM (Transmission 
Control Module) 
= กล่องควบคุม 
  เกียร์อัตโนมัติ

EDU (Electronic Driving Unit) 
= กล่องควบคุมการท�างานของหัวฉีด

ชุดขับมอเตอร์เทอร์โบ

รูปที่ 2.14 โครงสร้างของเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์โตโยต้า
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สมปอง คงนิ่ม
■ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

■ อดีตเจาหนาที่บริหารงานฝกอาชีพ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

■ ฝกอาชีพและยกระดับฝมือชางซอมรถยนตใหกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป

■ เขียนหลักสูตรและจัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรมดานชางยนตใหกับ
  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

■ คณะอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางซอมรถยนต

■  กรรมการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถไปทํางานตางประเทศ

■  วิทยากรรายการวิทยุคลินิกชาง

■ วิทยากรรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา ETV กรมการศึกษานอกโรงเรียน รายการ คนคบรถ

■ วิทยากรรายการโทรทัศน เรื่องรถเรื่องเล็ก ใหกับ บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด (มหาชน)

■ วิทยากรหลักสูตรโครงการสรางนักขับรถมืออาชีพใหกับกรมการขนสงทางบก

■ วิทยากรหลักสูตรโครงการรถโดยสารปลอดภัยผูโดยสารวางใจใชบริการใหกับกรมการขนสงทางบก

■ วิทยากรหลักสูตรการขับรถเชิงปองกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving)

■ วิทยากรหลักสูตรยกระดับฝมือ สาขาการบํารุงรักษารถยนต ประจําศูนยบริการไทรพลัส บริษัท สยาม มิชลิน จํากัด

■  เขียนหนังสือใหกับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่อง ใชรถอยางคุมคา, แกปญหารถเสียดวยตนเอง,
คูมือสอบใบขับขี่รถยนตและรถจักรยานยนต, ชางรถยนตมือใหม, เครื่องยนตเบนซินควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
(ภาคทฤษฎี), เครื่องยนตเบนซินควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (ภาคปฏิบัติ), ขับรถเชิงปองกันอุบัติเหตุ,
เตรียมรถใหพรอมกอนและหลังน้ําทวม, ขับไดซอมเปนอยางมือโปร, รักรถ เขาใจรถ และ ตรวจรถเรื่องงาย
ทําไดดวยตัวเอง 

เกียรติประวัติ
■  ขาราชการพลเรือนดีเดน  กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ป พ.ศ. 2538

ปจจุบัน
■  เปนนักเขียนและวิทยากรอิสระใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 โทร. 081-659-3386, Kongnim.s@hotmail.com
 www.Defensivedriving-training.com
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สมปอง คงนิ่ม

หนังสือเลมนี้ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการอานรหัสไฟเตือน ความหมายของรหัสไฟเตือน และวิธีการ
ดับหรือรีเซ็ตไฟเตือนของรถยนตยี่หอตางๆ เชน ไฟเตือนตรวจเครื�องยนต ไฟเตือนเอบีเอส
ไฟเตือนถุงลม ไฟเตือน VSC (ระบบควบคุมการทรงตัว) ไฟเตือนใหเปล่ียนน้ํามันเครื�อง
ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา ไฟเตือน Fuel Filter และไฟเตือนกรองโซลารถยนตโตโยตา
คอมมอนเรล เปนตน ผูเขยีนพยายามใชคาํอธบิายงายๆ เพื�อใหผูอานสามารถซอมรถไดดวยตนเอง 
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รถยนต-การบำรุงรักษา

รถยนต-การบำรุงรักษา
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