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ประสานพงษ หาเรือนชีพประวัติผูเขียน

•  เคยดํารงตําแหน�งอาจารย 3 ระดับ 8 ประจําแผนกวิชาชางยนต 
    วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปนอาจารยผูสอนวิชาไฟฟารถยนต และวิชาไฟฟายานยนต

•  จบการศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรและ
   เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

•  เขารับการฝกอบรมเรื�องระบบเทคโนโลยีช้ันสูงของรถยนต NISSAN ท่ีบริษัท สยามนิสสัน จํากัด

•  เขารับการฝกอบรมเรื�องระบบไฟฟาตัวถังรถยนตและถุงลมนิรภัยของรถยนต TOYOTA 
   ท่ีบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

•  เขารับการฝกอบรมเรื�องอิเล็กทรอนิกสยานยนตช้ันสูงของรถยนต TOYOTA ท่ีบริษัท  โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

•  เขารับการฝกอบรมเรื�องเทคโนโลยีใหมของรถยนต TOYOTA (เครื�องยนตดีเซล EFI ระบบคอมมอนเรล)
    ท่ีวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

•  เขารับการฝกอบรมเรื�องการใช TECH2 และ TIS 2000 ในการตรวจสอบรถยนตเชฟโรเลต 
    ท่ีบริษัท เชฟโรเลต (ประเทศไทย) จํากัด

•  เขารับการฝกอบรมเรื�องการออกแบบซอฟตแวรสมองกลฝงตัว ท่ีสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา

•  เขารับการฝกอบรมเรื�องเทคโนโลยีรถยนตไฮบริด ท่ีวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

•  เขารับการฝกอบรมผูตรวจสอบและทดสอบรถยนตติดต้ังแกส NGV/CNG ท่ีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

•  อบรมชางซอมสีรถยนต ระดับ 1 (สีโซลิด) ณ ศูนยฝกอบรม บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด

•  อบรมชางซอมสีรถยนต ระดับ 2 (สีเมทาลิก) ณ ศูนยฝกอบรม บริษัท โตโยตา (ประเทศไทย) จํากัด
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        (Electronic Control Fuel Injection)

วิชาบังคับก่อน : 20101–2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างและหลักการท�างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

2. สามารถตรวจสภาพบ�ารุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการท�างานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษา

สภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท�างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

และดีเซล

2. ตรวจสอบข้อขัดข้อง บ�ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ของระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ

3. ปรับแต่งเครื่องยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ

ค�าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการท�างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ใน

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล การตรวจสภาพและบ�ารุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
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ค�ำน�ำ

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 20101-2104 เหมาะส�าหรับ

นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ ภายในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาในด้านทฤษฎีและ

ปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล ตรงตาม

หลักสูตรประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอตุสาหกรรม กลุม่สมรรถนะ

วิชาชีพเลือก สาขางานยานยนต์ ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียนขอขอบคุณบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โตโยต้าเป็นอย่างยิ่งที่ได้อนุญาตให้น�าข้อมูลและ 

รูปภาพบางส่วนของบริษัทลงพิมพ์

สุดท้ายผู้เขียนขอขอบคุณ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ที่ได้จัดท�าหนังสือเล่มนี้ออก

มาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์

หากหนังสือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอน้อมรับค�าติชม

เพื่อจะได้น�ามาแก้ไขและปรับปรุงในการจัดท�าครั้งต่อไป

ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
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ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื�องยนต
แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

1

สาระส�าคัญ

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเคร่ืองยนต์ท่ีพัฒนามาจาก
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่จ่ายส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศด้วยคาร์บูเรเตอร์ ซึ่งบางครั้งปริมาตรส่วนผสมของ
ไอดีอาจจะหนาหรือบางครั้งไม่เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิด
มลภาวะอากาศเป็นพิษได้มาก และปัญหาที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของเครื่องยนต์ใช้คาร์บูเรเตอร์ก็คือ ในแต่ละ
สูบจะได้รับส่วนผสมของไอดีที่ส่งผ่านไปในท่อร่วมไอดีไม่เท่ากัน โดยเฉพาะสูบสุดท้าย เนื่องจากน�้ามันเชื้อเพลิงมี
น�้าหนักมากกว่าอากาศ จึงไหลไปรวมตัวจับหยดน�้ามัน ท�าให้ส่วนผสมหนา ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมปริมาตรของ
แก๊สไอเสีย ประหยัดเชื้อเพลิง และจ่ายน�้ามันให้แต่ละสูบของเคร่ืองยนต์มีปริมาตรท่ีเท่ากัน ตลอดท้ังการปรับ
สมรรถนะให้สอดคล้องกบัการขบัขี่ในสภาพต่างๆ กนั ทัง้นีก้ารน�าระบบฉดีเชือ้เพลงิควบคมุด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ที่ใช้
หัวฉีดและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับรถยนต์ถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ชดเชยต่างๆ มากมาย ท�าให้ระบบการท�างานมี
ความยุ่งยากซับซ้อนก็ตาม แต่ระบบนี้ก็เหมาะสมที่จะน�ามาใช้แก้ไขสภาวะอากาศเป็นพิษ

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์มีท้ังแบบ D และแบบ L ประกอบ
ด้วยระบบการท�างานหลักใหญ่ๆ 3 ระบบด้วยกัน ซึ่งรวมทั้งอุปกรณ์ช่วยการท�างานในระบบต่างๆ ที่สามารถแยก
การท�างานไปตามหน้าที่ดังนี้ คือ 

1. ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)

2. ระบบประจุอากาศ (Air Induction System)

3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control System)

จุดประสงค์ทั่วไป

1. เพ่ือให้ความรู้และความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบใช้คาบูเรเตอร์กับ
ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

2. เพื่อความรูแ้ละความเข้าใจชนดิของระบบฉดีเชือ้เพลงิเครื่องยนต์แก๊สโซลนีควบคมุด้วยอเิลก็ทรอนกิส์

3. เพื่อความรู ้และความเข้าใจโครงสร้างของระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบใช้คาบูเรเตอร์กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้
ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้

2. บอกชนิดของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้

3. บอกโครงสร้างของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้
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2  งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fuel 

Injection System; EFI) เป็นระบบการจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงโดยการใช้หัวฉีด แทนการจ่ายน�้ามันเชื้อ

เพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ และควบคุมการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ในอัตราส่วน

ผสมของไอดตีามทฤษฎ)ี เข้าในช่องไอดขีองเครื่องยนต์ ซึง่รถยนต์ที่ใช้คาร์บเูรเตอร์นัน้จะมโีครงสร้าง

การท�างานท่ีง่ายต่อการวัดปริมาตรของอากาศที่จะดูดเข้าในกระบอกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมเปิดของ 

ลิ้นเร่งภายในคาร์บูเรเตอร์และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ซ่ึงบางครั้งปริมาตรส่วนผสมของไอดี

อาจจะหนาหรอืบางไม่เหมาะสมกบัสภาวะการเปลีย่นแปลงของเครื่องยนต์ จึงเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้

เกิดมลภาวะอากาศเป็นพษิได้มากและปัญหาทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ของเครื่องยนต์ใช้คาร์บเูรเตอร์

ก็คอื ในแต่ละสบูจะได้รบัส่วนผสมของไอดทีีส่่งผ่านไปในท่อร่วมไอดไีม่เท่ากนั โดยเฉพาะสบูสดุท้าย 

เนื่องจากน�า้มนัเชือ้เพลงิมนี�า้หนกัมากกว่าอากาศ จงึไหลไปรวมตวัจบัหยดน�า้มนั ท�าให้ส่วนผสมหนา 

ส่วนสูบแรกจะมีส่วนผสมของไอดีที่บาง ดังแสดงในรูปที่ 1.1

ลิ้นไอดีสูบที่ 5 เปิด

ส่วนผสมไอดี

หยดน�า้มันเบนซินขนาดใหญ่ หยดน�้ามันจับตัวรวมกัน

4 5 6

รูปที่ 1.1 การเกิดหยดน�้ามันของไอดีที่สูบสุดท้าย

ดังนัน้เพ่ือเป็นการควบคมุปรมิาตรของแก๊สไอเสยี ประหยดัเชือ้เพลงิ และจ่ายน�า้มนัให้แต่ละ

สูบของเครื่องยนต์มีปริมาตรที่เท่ากัน ตลอดทั้งการปรับสมรรถนะให้สอดคล้องกับการขับขี่ในสภาพ

ต่างๆ กัน ทั้งนี้ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับรถยนต์ถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์

ชดเชยต่างๆ มากมาย ท�าให้ระบบการท�างานมีความยุ่งยากซับซ้อนก็ตาม แต่ระบบนี้ก็เหมาะสมที่

จะน�ามาใช้แก้ไขสภาวะอากาศเป็นพิษได้เป็นอย่างดี
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1.1 อัตราส่วนผสมของไอดีตามทฤษฎี

อตัราส่วนผสมของไอดีตามทฤษฎหีมายถงึ อตัราส่วนผสมของอากาศกบัเชือ้เพลงิโดยน�า้หนกั 

โดยจะต้องมีออกซิเจนบริสุทธิ์ผสมกับเชื้อเพลิงที่มีปริมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้การเผาไหม้เป็นไป

อย่างสมบูรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.2 อัตราส่วนผสมของไอดีที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ระหว่าง 14.7 ต่อ 1 

หรือ 15 ต่อ 1 นั่นก็คือจะต้องมีอากาศ 15 หรือ 14.7 ส่วนต่อน�้ามัน 1 ส่วนโดยน�้าหนัก

อากาศ       เชื้อเพลิง  การเผาไหม้

รูปที่ 1.2 อัตราส่วนผสมของระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง

แต่อย่างไรกต็าม ถ้าหากอตัราส่วนผสมของไอดตี�า่กว่าอัตราส่วนผสมของไอดตีามทฤษฎ ี(เป็น 

12 ต่อ 1) ก็จะท�าให้ส่วนผสมของไอดีนั้นหนาเกินไป มีออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะท�าให้เชื้อเพลิง 

เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า อัตราส่วนผสมของไอดีหนา 

ในทางตรงกันข้าม ถ้าอัตราส่วนผสมของไอดีสูงกว่าอัตราส่วนผสมของไอดีตามทฤษฎี 

(ประมาณ 20 ต่อ 1) ก็คือมีส่วนผสมที่บางเกินไป และท�าให้มีออกซิเจนมากเกินไปส�าหรับการ 

เผาไหม้ที่สมบูรณ์ ซึ่งเรียกว่า อัตราส่วนผสมของไอดีบาง

1.2 ความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์ท่ีใช้คาร์บูเรเตอร์กบัเครื่องยนต์
 ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

แม้จดุมุง่หมายของการท�างานโดยรวมของเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บเูรเตอร์กบัเครื่องยนต์ระบบฉดี 

เชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะเหมือนกัน แต่ก็ย่อมมีวิธีการจ่ายเชื้อเพลิงและวิธีตรวจวัด

ปริมาตรของไอดีเข้าสู่กระบอกสูบที่แตกต่างกัน ดังนี้
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1. การผลิตส่วนผสมของไอดี ในเครื่องยนต์ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
จะมีมิเตอร์วัดการไหลของอากาศ ซ่ึงหน้าท่ีตรวจวัดปริมาตรของไอดีที่ไหลเข้ากระบอกสูบและจะ 
ส่งสัญญาณไฟไปยังคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะค�านวณและส่งสัญญาณไปยังหัวฉีด เพื่อที่หัวฉีด
จะฉีดปริมาตรของน�้ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมเข้าไปในท่อระบบไอดีของกระบอกสูบแต่ละกระบอก

ส�าหรับคาร์บูเรเตอร์จะจ่ายปริมาตรของไอดี จะถูกเปลี่ยนแปลงตามสุญญากาศที่เกิดขึ้น
บริเวณช่วงความเร็วต�่าในขณะที่รอบเดินเบา ท�าให้ปริมาตรเชื้อเพลิงที่ถูกดูดเข้าในกระบอกสูบมี
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นปริมาตรของไอดีที่เข้าไปภายในกระบอกสูบก็จะขึ้นอยู่กับสุญญากาศที่
เกิดขึ้นบริเวณคอคอด

2. ส่วนผสมของไอดีในสภาวะของการขับขี่ต่างๆ 

 • ในขณะสตาร์ต ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์จ�าเป็น
ต้องมีส่วนผสมที่หนาขึ้น ดังนั้นสัญญาณการสตาร์ตจากมอเตอร์จึงเป็นตัวก�าหนดให้หัวฉีด
สตาร์ตเย็นท�างานเมื่ออุณหภูมิต�่า เพื่อท�าให้ปริมาตรการฉีดมีมากขึ้น

ส�าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ ลิ้นโช้กจะปิดเมื่ออุณหภูมิเครื่องยนต์ต�่า เพื่อต้องการให้
ส่วนผสมของไอดีนั้นหนาเพียงพอที่จะท�าให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดได้

 • ในขณะทีข่บัขีอ่ณุหภมูติ�า่ ระบบฉีดเชือ้เพลิงเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนควบคมุด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
จะมเีทอร์มสิเตอร์ทีท่�าหน้าทีต่รวจวดัอณุหภมูขิองน�า้หล่อเยน็และเปลีย่นแปลงความต้านทาน
ของอุณหภมูใิห้เปน็สัญญาณไฟฟ้าส่งไปยงักลอ่งคอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอรจ์ะค�านวณและ
เพิ่มส่วนผสมของไอดีให้หนาขึ้น

ส�าหรบัเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บเูรเตอร์นัน้จะมรีะบบโช้กทีท่�าหน้าทีเ่มื่ออณุหภมูติ�า่ได้โดยอตัโนมตัิ 
เพื่อท�าให้มีส่วนผสมของไอดหีนาขึน้ และเมื่อเครื่องยนต์มอีณุหภมูทิีส่งูขึน้ขดลวดในเทอร์โมสแตตกิ
ก็จะเปิดลิ้นโช้กขึ้น ท�าให้ส่วนผสมของไอดีลดลง

3. ในขณะที่เร่งเครื่องยนต์ ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ใช้วธีิฉดีเชือ้เพลงิเข้าไปด้วยก�าลงัดนัสงูในทนัทตีามการเปลีย่นแปลงของปรมิาตรไอด ีด้วย
เหตุนี้จึงไม่ท�าให้การจ่ายเชื้อเพลิงล่าช้า

ส�าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์จะมีระบบปั๊มเร่งเพื่อท�าหน้าที่ป้องกันส่วนผสมที่บาง
เกินไปในขณะเร่งเครื่องยนต์ในทันที ในขณะที่ลิ้นเร่งเปิด ปริมาตรเชื้อเพลิงบางส่วนจะถูกฉีดผ่าน 
ช่องเร่ง เพื่อชดเชยความล่าช้าในการจ่ายเชื้อเพลิงหลัก

4. ในขณะที่ใช้ก�าลังงานสูง ในระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์จะมีเซนเซอร์ตรวจต�าแหน่งมุมเปิดของลิ้นเร่ง และถ่ายทอดสัญญาณไฟฟ้าไปยัง
คอมพิวเตอร์ เมื่อมุมเปิดของลิ้นเร่งเพิ่มขึ้น ยังผลให้ปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงจะมากขึ้นตาม
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ส�าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ การจ่ายเชื้อเพลิงจะเพิ่มมากขึ้นได้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ

สุญญากาศท่ีเพิ่มขึ้นในท่อไอดี และเมื่อสุญญากาศลดลง ลิ้นก�าลังจะถูกเปิดขึ้น จะท�าให้ส่วนผสม

ของไอดีที่หนาขึ้นถูกจ่ายออกไป

1.3 คุณลักษณะเฉพาะของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
 แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ข้อดีของระบบฉีดเชื้อเพลิงเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้น�ามา 

เปรียบเทียบกับระบบการท�างานของคาร์บูเรเตอร์มีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายส่วนผสมของไอดีให้แต่ละสูบของเครื่องยนต์ ได้ปริมาตรที่เท่ากัน เนื่องจาก

แต่ละสบูจะติดต้ังหวัฉดีโดยเฉพาะ และปรมิาตรการฉดีจะถกูควบคมุด้วยคอมพวิเตอร์เครื่องยนต์ให้

เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นย�าตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบและโหลดของเครื่องยนต์ 

ซึ่งเป็นไปได้ที่หัวฉีดของแต่ละสูบจะจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงให้แต่ละสูบเท่าๆ กัน ส�าหรับส่วนผสมของ

ไอดียังถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์โดยการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการท�างานของหัวฉีด 

จากข้อดีทั้ง 2 ประการของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จึง

ช่วยลดปริมาตรของแก๊สไอเสีย และเป็นการควบคุมมลภาวะอากาศเป็นพิษ อีกทั้งยังเพิ่มสมรรถนะ

ก�าลังงานของเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น

2. จ่ายไอดีอย่างแม่นย�าทุกๆ ระดับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ หัวฉีดหลักของ

คาร์บเูรเตอร์ไม่สามารถควบคมุอตัราส่วนผสมของไอดท่ีีจ่ายให้กับเครื่องยนต์ได้ในทุกระดบัความเรว็ 

จึงต้องแบ่งออกเป็น 2 ระบบด้วยกันคือ ระบบความเร็วสูงช่วงที่ 1 และระบบความเร็วสูงช่วงที่ 2 

ซ่ึงจะมผีลท�าให้ส่วนผสมของไอดหีนามากในขณะทีเ่ปลีย่นระบบความเรว็สงูจากระบบหนึง่ไปยังระบบ

ความเร็วสูงอีกระบบหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถควบคุมส่วนผสมของไอดีให้หนาเพียงเล็กน้อย

ได้ตลอดไป จึงท�าให้ส่วนผสมของไอดีแต่ละสูบไม่เท่ากัน ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาให้ส่วนผสมของ 

ไอดหีนาเพยีงเลก็น้อยอย่างสม�า่เสมอและต่อเนื่อง ด้วยการท�างานของระบบฉดีเชือ้เพลงิเครื่องยนต์

แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะจ่ายไอดีได้อย่างแม่นย�าท่ีทุกๆ ความเร็วและโหลดของ

เครื่องยนต์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากข้อดน้ีีจึงสามารถควบคมุมลภาวะอากาศเป็นพษิและประหยัดน�า้มนั

เชื้อเพลิง

3. ปรบัส่วนผสมของไอดีได้อย่างถกูต้องในขณะทีเ่คร่ืองยนต์มอุีณหภมูติ�่า การสตาร์ต

เครื่องยนต์ในขณะเครื่องยนต์มีอุณหภูมิต�่าจะถูกปรับให้ท�างานได้ดีขึ้นด้วยละอองน�้ามันเชื้อเพลิงที่

ถูกฉีดด้วยหัวฉีดสตาร์ตเย็นในขณะสตาร์ตเครื่องยนต์ และจะท�าให้สมรรถนะในการขับขี่ดีภายหลัง

จากเครื่องยนต์ติดแล้ว เนื่องจากอากาศถูกดูดผ่านลิ้นอากาศได้อย่างเพียงพอ
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4. ตัดน�้ามันเชื้อเพลิงได้ทันทีในขณะที่ลดความเร็วเครื่องยนต์ ขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์
ถอนคันเร่งเพื่อลดความเร็ว เครื่องยนต์ยังคงท�างานด้วยความเร็วรอบที่สูงอยู่แม้ว่าลิ้นเร่งจะปิด
แล้วก็ตาม ปริมาตรของไอดีที่ไหลเข้ากระบอกสูบจะลดลง แต่สุญญากาศในท่อร่วมไอดียังมีสูง
ขึ้น ในเคร่ืองยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์นั้นภายในท่อร่วมไอดีจะมีน�้ามันเชื้อเพลิงเกาะอยู่ตามผนังของ 
ท่อร่วมไอดี และจะกลายเป็นไอเข้าไปในกระบอกสบู เกดิสญุญากาศทีท่่อร่วมไอด ีไอดจีะหนาเกนิไป 
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ปริมาตรแก๊สไฮโดรคาร์บอนจึงมีมากในแก๊สไอเสีย

ส�าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
หวัฉดีจะหยดุการท�างานทนัทเีมื่อลิน้เร่งปิดสนทิ และเครื่องยนต์กห็มนุทีค่วามเรว็รอบทีจ่ดุหนึง่เท่านัน้ 
ด้วยเหตุนี้ปริมาตรความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรคาร์บอนในแก๊สไอเสียที่ขับออกมาจากเครื่องยนต์จะ
ลดลงและสิ้นเปลืองน�า้มันเชื้อเพลิงน้อยลง

5. มีประสิทธิภาพในการประจุส่วนผสมของไอดี ในเครื่องยนต์ใช้คาร์บูเรเตอร์ คอคอด
ท�าหน้าที่ควบคุมการไหลของอากาศ ดังนั้นสุญญากาศที่เกิดได้มากนั้น ขึ้นอยู่กับการเพิ่มความเร็ว 
ในการไหลของอากาศที่ผ่านคอคอดซึ่งจะท�าให้ส่วนผสมของไอดีถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบใน 
จังหวะดูด แต่ยังมีข้อจ�ากัดในการที่ไอดีไหลเข้ากระบอกสูบโดยคอคอด ซึ่งไม่เป็นผลดีส�าหรับ
เครื่องยนต์ ส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
จะมีก�าลังดันน�า้มันเชื้อเพลิงประมาณ 2 ถึง 3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (24.8 ถึง 42.7 ปอนด์
ต่อตารางนิว้) ในการจ่ายน�้ามนัเชือ้เพลิงให้เป็นฝอยละอองทีห่วัฉดีจงึไม่จ�าเป็นต้องมคีอคอดเช่นเดยีว
กับคาร์บูเรเตอร์ จึงท�าให้สามารถเพิ่มขนาดของท่อร่วมไอดีเพื่อประจุไอดีให้ได้มากๆ 

6. ความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของลิ้นเร่งได้ดี ในเครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์จะ
เกิดความล่าช้าในการประจุไอดีเข้ากระบอกสูบ เนื่องจากมีอุปกรณ์ในการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงอยู่ไกล
กระบอกสูบมากเกินไป ส�าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ หัวฉีดจะติดตั้งอยู่ใกล้กระบอกสูบ และด้วยก�าลังดันของน�้ามันเชื้อเพลิงที่มีก�าลังดัน
ประมาณ 2 ถึง 3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร น�้ามันเชื้อเพลิงจะแตกเป็นฝอยกระจายผสมกันกับ
อากาศได้ง่าย และปริมาตรของไอดีจะเปลี่ยนแปลงไปตามต�าแหน่งของลิ้นเร่งเพื่อตอบสนองการ
ท�างานของคันเร่งได้อย่างทันทีทันใด

1.4 ชนิดของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้น

มาเพื่อใช้กับรถยนต์นั่งโดยบริษัทบอชแห่งประเทศเยอรมนี ซึ่งได้แบ่งประเภทของเครื่องยนต์ที่ใช้

ระบบฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการส่งสัญญาณตรวจวัดปริมาตรการ

ไหลของไอดีได้เป็น 3 แบบใหญ่ๆ ด้วยกันคือ



บทที่ 1 ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนฯ  7

1. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ D หรือ 
D-jetronic (แบบควบคมุก�าลงัดนัทีท่่อร่วมไอด)ี เป็นแบบทีม่เีซนเซอร์วัดสญุญากาศอยู่ภายใน

ท่อร่วมไอดีและส่งสัญญาณวัดปริมาตรความหนาแน่นของอากาศผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ 

เพื่อก�าหนดปรมิาตรการฉดีเชือ้เพลงิให้กับเครื่องยนต์ (D ย่อมาจากค�าว่า Druk ซ่ึงเป็นภาษาเยอรมนี 

หมายถึงก�าลังดัน) ในรูปที่ 1.3 แสดงขั้นตอนการท�างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊ส 

โซลีนอิเล็กทรอนิกส์แบบควบคุมก�าลังดันที่ท่อร่วมไอดีหรือแบบ D

อากาศ

ท่อร่วมไอดี
การฉีดเชื้อเพลิง

เซนเซอร์วัดก�าลังดันที่ท่อร่วมไอดี

เครื่องยนต์ หัวฉีด
การตรวจวัดไอดี 

ที่ท่อร่วมสุญญากาศ

ความเร็วรอบเครื่องยนต์ เชื้อเพลิง

คอมพิวเตอร์
การควบคุมปริมาณการฉีดเชื้อเพลิง

 

รูปที่ 1.3 ขั้นตอนการท�างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แบบควบคุมก�าลังดันที่ท่อร่วมไอดีหรือแบบ D

2. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L หรือ
L-jetronic (แบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศ) อาศัยหลักการส่งสัญญาณการไหล 

ของอากาศที่ผ่านท่อร่วมไอดีด้วยมิเตอร์วัดการไหลของอากาศ อัตราส่วนผสมของไอดีจะถูกรักษา

ให้ถูกต้องอยู่เสมอ แม้ว่าภายในท่อร่วมไอดีจะเกิดสุญญากาศไม่คงที่ (L ย่อมาจากค�าว่า Luft ซึ่ง

เป็นภาษาเยอรมัน หมายถึงอากาศ) ในรูปที่ 1.4 แสดงขั้นตอนการท�างานของรระบบฉีดเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบควบคุมปริมาณการไหลของอากาศหรือแบบ L 
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อากาศ

ท่อร่วมไอดี
การฉีดเชื้อเพลิง

มิเตอร์วัดการไหลของอากาศ

เครื่องยนต์ หัวฉีด

การตรวจวัดปริมาณไอดี

ความเร็วรอบเครื่องยนต์

เชื้อเพลิงคอมพิวเตอร์
การควบคุมปริมาณการฉีดเชื้อเพลิง

รูปที่ 1.4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการท�างานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์แบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศหรือแบบ L

หมายเหตุ : ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 2 แบบมี

ความแตกต่างกันเมื่อน�ามาเปรียบเทียบกันคือ ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส์แบบ D จะใช้เซนเซอร์วัดแรงดันในท่อร่วมไอดี ส่วนระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต ์

แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L จะใช้มิเตอร์วัดปริมาตรการไหลของอากาศท�าหน้าที่

ตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่เข้าเครื่องยนต์

3. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ K หรือ 
K-jetronic (แบบฉีดเชื้อเพลิงด้วยกลไก) เป็นระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบควบคุมปริมาตรการไหล

ของอากาศอีกแบบหนึ่ง แต่จะแตกต่างจากระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส์แบบ L โดยจะมีลักษณะการท�างานที่ควบคุมส่วนผสมของไอดีด้วยกลไกและฉีดเชื้อ

เพลิงอย่างต่อเนื่อง หรือบางทีเรียกว่า ระบบฉีดเชื้อเพลิงต่อเนื่องแบบกลไก (Fuel Continuous 

Injection System; CIS) ซ่ึงระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กับรถนั่งกันอย่างแพร่หลายใน

ยุโรป ในรูปที่ 1.5 แสดงโครงสร้างของระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบ K
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1.5 โครงสร้างพื้นฐานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
 แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบ D และแบบ L 
ประกอบด้วยระบบการท�างานหลักใหญ่ๆ 3 ระบบด้วยกัน ซึ่งรวมทั้งอุปกรณ์ช่วยการท�างานในระบบ
ต่างๆ ที่สามารถแยกการท�างานไปตามหน้าที่ดังนี้คือ (ดูรูปที่ 1.5)

1. ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System) 

2. ระบบประจุอากาศ (Air Induction System)

3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Control System)

หัวฉีด 
สตาร์ตเย็น

สกรูปรับ 
รอบเดินเบา

หัวฉีด

ลิ้นเร่ง

สวิตช์ 
ควบคุมเวลา
ด้วยอุณหภูมิ
ความร้อน

อากาศ

เซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ

อุปกรณ์ควบคุม
ก�าลงัดนัเชือ้เพลงิ

ชุดเพิ่มแรงดัน

กรองเชื้อเพลิง

ปั๊มเชื้อเพลิง

ถังเชื้อเพลิง

ระบบ K-jetronic

พลันเยอร์ควบคุมเชื้อเพลิง
หัวฉีด

เชื้อเพลิงเข้า
แผ่นเซนเซอร์

อากาศ

จานจ่ายเชื้อเพลิง

เซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ 
(ที่รอบเดินเบาและความเร็วต�่า)

หัวฉีด

แผ่นเซนเซอร์

พลันเยอร์ควบคุมเชื้อเพลิง
จานจ่ายเชื้อเพลิง

เซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ 
(ภายใต้โหลดมากและที่ความเร็วสูง)

ปริมาณไอดีและปริมาตรการฉีด

ลิ้นอากาศ

จานจ่ายเชื้อเพลิง

 

รูปที่ 1.5 โครงสร้างและการท�างานของแระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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บบ K (K-jetronic)

 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์                       ระบบเชื้อเพลิง                           ระบบประจุอากาศ

เชื้อเพลิง
เซนเซอร์ควบคุมเวลา 

หัวฉีดสตาร์ตเย็น
กรองอากาศ

เซนเซอร์ ปั๊มเชื้อเพลิง มิเตอร์วัดการไหล 
ของอากาศเซนเซอร์อุณหภูมิน�้าหล่อเย็น 

เซนเซอร์อุณหภูมิอากาศ 
เซนเซอร์ต�าแหน่งลิ้นเร่ง 

สัญญาณสตาร์ต 
สัญญาณออกซิเจนเซนเซอร์

กรองเชื้อเพลิง

เรือนลิ้นเร่ง
ลิ้นอากาศหัวฉีดสตาร์ตเย็น

อุปกรณ์ควบคุม 
ก�าลังดันเชื้อเพลิง

ห้องประจุอากาศสัญญาณการจุดระเบิด 
(ความเร็วรอบเครื่องยนต์)

ECU

ควบคุมปริมาตร 
การฉีดเชื้อเพลิง

หัวฉีด ท่อร่วมไอดี

มิเตอร์วัดการไหล 
ของอากาศ

การตรวจจับปริมาตร 
ของอากาศ

กระบอกสูบ

สัญญาณการฉีด                         การฉีด

รูปที่ 1.6 โครงสร้างระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างพื้นฐานหลักที่ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ แล้วนั้น โครงสร้างพื้นฐานของ 

ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EFI) ทั้ง 3 ระบบก็ยังสามารถ

ที่จะแยกหน้าที่การท�างานออกเป็น 2 แบบคือ อุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานและอุปกรณ์แก้ไข 

ข้อบกพร่อง ดังแสดงในรูปที่ 1.7
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ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

เซนเซอร์ต�าแหน่งลิ้นเร่ง

หัวฉีด

เซนเซอร์วัดก�าลังดันท่อร่วมไอดี

นอคเซนเซอร์

ออกซิเจนเซนเซอร์

สวิตช์ต�าแหน่งเกียร์ว่าง

เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ เซนเซอร์อุณหภูมิไอดี

สวิตช์จุดระเบิด
รีเลย์เปิดวงจร

คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์

ลิ้นควบคุมรอบเดินเบา

ขั้วตรวจสอบ
ชุดความต้านทานเปลี่ยนแปลง

จานจ่ายและ
ชุดช่วยจุดระเบิด

เซนเซอร์อุณหภูมิ 
น�้าหล่อเย็น

รูปที่ 1.7 ส่วนประกอบของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EFI)

1.5.1 อุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน

อุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน (Basic Injection Control) ท�าหน้าที่ควบคุมอัตราส่วนของไอดี 

ที่ถูกดูดเข้าในกระบอกสูบให้ถูกต้องตามทฤษฎีเสมอไม่ว่าปริมาตรการประจุอากาศจะมีเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลง นั่นก็คือ ปริมาตรการการฉีดเชื้อเพลิงจะต้องได้ส่วนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาตรการประจุ

อากาศ ซึ่งอุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานจะประกอบด้วย (ดูรูปที่ 1.8 ประกอบ)

1. ลิ้นเร่งและมิเตอร์วัดการไหลของอากาศ ท�าหน้าที่ควบคุมและวัดปริมาตรของอากาศ

และส่งสัญญาณผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ จากระดับการเปิดของแผ่นวัด 

2. ปั๊มเชื้อเพลิง อุปกรณ์ควบคุมก�าลังดันเชื้อเพลิง และหัวฉีด ท�าหน้าที่รักษาก�าลังดัน

และปริมาตรการฉีดเชื้อเพลิงให้เปลี่ยนแปลงไปตามโหลด

ดังนั้นเมื่อมีปริมาตรของอากาศเข้าน้อย ช่วงระยะเวลาในการฉีดเชื้อเพลิงก็จะสั้น และถ้ามี

ปริมาตรอากาศเข้ามาก ช่วงระยะเวลาในการฉีดก็จะยาวขึ้น 
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3. คอมพวิเตอร์ ท�าหน้าทีร่บัสญัญาณการเปลีย่นแปลงแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากการวดัปรมิาตร 

ของอากาศจากมิเตอร์วัดการไหลของอากาศ และสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์จาก 

คอยล์จุดระเบิด จากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะค�านวณปริมาตรเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับอากาศ และ 

ส่งสัญญาณระยะเวลาการเปิดลิ้นโซลีนอยด์ของหัวฉีดแต่ละตัวเพื่อที่หัวฉีดจะเปิดให้เชื้อเพลิงฉีด

เข้าไปยังท่อร่วมไอดีในแต่ละสูบ

4. สัญญาณจากคอยล์จุดระเบิด เป็นตัวก�าหนดให้หัวฉีดทั้งหมดฉีดเชื้อเพลิงให้โหลดกับ

รอบการหมนุของเพลาข้อเหวีย่ง (เพลาข้อเหวีย่งหมนุ 2 รอบ) ดงันัน้หวัฉดีจงึต้องมกีารฉดีเชือ้เพลงิ

ถึง 2 ครั้งเพื่อให้ปริมาตรการฉีดเชื้อเพลิงถูกต้อง

กรองอากาศ

มเิตอร์วดัปรมิาตรการไหลของอากาศ

การตรวจจับปริมาตรของไอดี

อากาศ

คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์

การควบคุมปริมาตร 
การฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน

สัญญาณการ 
ฉีดเชื้อเพลิง

หัวฉีด
การฉีด

ไอดี

ท่อร่วมไอดี

ความเร็วรอบเครื่องยนต์

ปั๊มเชื้อเพลิง

เชื้อเพลิง

กระบอกสูบ

รูปที่ 1.8 ไดอะแกรมการท�างานของอุปกรณ์ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน

1.5.2 อุปกรณ์ควบคุมแก้ไขข้อบกพร่อง

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมอีปุกรณ์ควบคมุแก้ไขข้อบกพร่อง (Correction Control) กเ็นื่องมาจาก

อุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานสามารถท�างานได้ดีเฉพาะการฉีดพื้นฐานเท่านั้น แต่ไม่สามารถท�างาน 

ภายใต้สภาวะการท�างานที่เปลี่ยนแปลงได้ อุปกรณ์ควบคุมแก้ไขข้อบกพร่องจึงท�าหน้าที่ปรับ 

อัตราส่วนผสมของไอดีให้เหมาะสมเป็นไปตามสภาพที่เปลี่ยนแปลงภายใต้ โหลดที่หนักหรือเมื่อ

เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
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มเิตอร์วดัปรมิาตรการไหลของอากาศ คอยล์จุดระเบิด

คอมพิวเตอร์

ปริมาณ 
การฉีดพื้นฐาน 

+
การแก้ไขเพิ่มเติม

หัวฉีด

เซนเซอร์อุณหภูมิ 
น�้าหล่อเย็น

เซนเซอร์อุณหภูมิไอดี

เซนเซอร์ต�าแหน่งลิ้นเร่ง

สวิตช์จุดระเบิด

แบตเตอรี่

ออกซิเจนเซนเซอร์

รูปที่ 1.9 ไดอะแกรมควบคุมการเพิ่มหรือลดปริมาตรการฉีดเชื้อเพลิงของคอมพิวเตอร ์
จากการได้รับสัญญาณจากเซนเซอร์ต่างๆ 

ด้วยเหตุนี้คอมพิวเตอร์จึงท�าหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการท�างานของเครื่องยนต์จาก

เซนเซอร์ต่างๆ นอกเหนือจากข้อมูลปริมาตรการไหลของอากาศจากมิเตอร์วัดการไหลของอากาศ

และความเร็วรอบเครื่องยนต์จากคอยล์จุดระเบิด คอมพิวเตอร์จะค�านวณและเพิ่มหรือลดปริมาตร

ของการฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานให้เป็นไปตามสภาวะการท�างานของเครื่องยนต์ได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.9

1.6 ไดอะแกรมแสดงระบบควบคุมการท�างานของระบบฉีดเชื้อเพลิง
    เครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EFI)

ในรปูที ่1.10 เป็นไดอะแกรมแสดงระบบควมคมุการท�างานของระบบฉดีเชือ้เพลงิเครื่องยนต์

แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EFI)
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แบบฝกหัดบทที่ 1 

จงเขียนเครื่องหมายวงกลมลงในข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

 1. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงระบบอะไร

 ก. ระบบประจุไอดีด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 ข. ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 ค. ระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ง. ระบบประจุไอดีด้วยอิเล็กทรอนิกส์และระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 2. อะไรคือสาเหตุที่เราน�าระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์มา

ใช้แทนคาร์บูเรเตอร์

 ก. ความประหยัดในการสิ้นเปลือง

 ข. ปรับปรุงสมรรถนะในการขับขี่

 ค. จ่ายอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงที่ถูกต้อง

 ง. ความประหยัดในการสิ้นเปลืองและจ่ายอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงที่ถูกต้อง

 3. อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงทางทฤษฎีมีค่าอัตราส่วนประมาณเท่าใด

 ก. 12 ถึง 13 ต่อ 1 ข. 13.7 ถึง 14.7 ต่อ 1

 ค. 18 ถึง 20 ต่อ 1 ง. ข้อ 12 และ 20 ต่อ 1

 4. อัตราส่วนผสมระหว่างอากาศกับเชื้อเพลิงที่สูงกว่าทางทฤษฎีอัตราส่วนประมาณเท่าใด

 ก. 12 ถึง 13 ต่อ 1 ข. 13.7 ถึง 14.7 ต่อ 1

 ค. 18 ถึง 20 ต่อ 1 ง. ข้อ 12 และ 20 ต่อ 1

 5. เครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์ การจ่ายเชื้อเพลิงให้มีปริมาตรที่เพิ่มมากขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลักที่ส�าคัญคืออะไร

 ก. ลิ้นเร่งเปิดมากขึ้น ข. ลิ้นเร่งเปิดน้อย

 ค. สุญญากาศในท่อร่วมไอดีมาก ง. ลิ้นเร่งเปิดมากขึ้นและสุญญากาศในท่อร่วม 
  ไอดีมาก 
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 6. ข้อดีของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเทียบกับ 
เครื่องยนต์ที่ใช้คาร์บูเรเตอร์คืออะไร

 ก. ช่วยให้ส่วนผสมของไอดีในแต่ละสูบได้ปริมาตรที่เท่ากัน

 ข. จ่ายไอดีอย่างแม่นย�าทุกความเร็วรอบของเครื่องยนต์

 ค. ตัดน�า้มันเชื้อเพลิงในทันทีเมื่อลดความเร็วเครื่องยนต์

 ง. ช่วยให้ส่วนผสมของไอดีในแต่ละสูบได้ปริมาตรที่เท่ากันและตัดน�้ามันเชื้อเพลิงในทันทีเมื่อ
ลดความเร็วเครื่องยนต์

 7. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ D หมายถึงเครื่องยนต์
แบบใด

 ก. แบบควบคุมความหนาแน่นในทุกความเร็วของอากาศ

 ข. แบบควบคุมส่วนผสมของอากาศ

 ค. แบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศ

 ง. แบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง

 8. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ L หมายถึงเครื่องยนต์
แบบใด

 ก. แบบควบคุมความหนาแน่นในทุกความเร็วของอากาศ

 ข. แบบควบคุมส่วนผสมของอากาศ

 ค. แบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศ

 ง. แบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง

 9. ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบ K หมายถึงเครื่องยนต์
ฉีดเชื้อเพลิงแบบใด

 ก. แบบควบคุมความหนาแน่นในทุกความเร็วของอากาศ

 ข. แบบควบคุมส่วนผสมของอากาศ

 ค. แบบควบคุมปริมาตรการไหลของอากาศ

 ง. แบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง

 10. จุดเด่นของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

 ก. ให้ส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงแต่ละสูบได้เท่ากัน

 ข. มีการตอบสนองสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของคันเร่งได้ดี

 ค. รักษาอัตราส่วนของอากาศกับเชื้อเพลิงได้แน่นอนตลอดทุกย่านความเร็ว

 ง. ให้ส่วนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงแต่ละสูบได้เท่ากันและมีการตอบสนองสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของคันเร่งได้ดี
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 11. ระบบฉีดเชือ้เพลงิเครื่องยนต์แก๊สโซลนีควบคมุด้วยอเิลก็ทรอนกิส์สามารถแบ่งระบบการท�างาน

ใหญ่ๆ ได้เป็น

 ก. ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุไอดี และระบบแก้ไขข้อขัดข้อง

 ข. ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุไอดี และระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 ค. ระบบเชื้อเพลิง ระบบประจุไอดี และระบบคอมพิวเตอร์

 ง. ระบบประจุไอดี ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์และระบบแก้ไขข้อขัดข้อง

12. อุปกรณ์ฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ท�าหน้าที่อย่างไร

 ก. ดูดซับการกระเพื่อมของแรงดันน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ ในการฉีดเชื้อเพลิง

 ข. ฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงเข้าภายในห้องประจุไอดีเพื่อให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่าย

 ค. ควบคุมอัตราส่วนไอดีที่ถูกดูดเข้าในกระบอกสูบ

 ง. รับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าจากการวัดปริมาตรของอากาศจากมิเตอร์วัด 

การไหลของอากาศ

 13. อุปกรณ์การฉีดเชื้อเพลิงพื้นฐานประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ส�าคัญคือข้อใด

 ก. ปั๊มเชื้อเพลิง

 ข. ลิ้นเร่งและมิเตอร์วัดการไหลของอากาศ

 ค. คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์หรือ ECU
 ง. ปั๊มเชื้อเพลิงและคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์หรือ ECU

 14. สัญลักษณ์ E01 ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. จุดลงกราวด ์ ข. สวิตช์สตาร์ต

 ค. จานจ่าย ง. ตัวช่วยจุดระเบิด

 15. สัญลักษณ์ STA ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. จุดลงกราวด ์ ข. สวิตช์สตาร์ต

 ค. จานจ่าย ง. ตัวช่วยจุดระเบิด

 16. สัญลักษณ์ IGF ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. จุดลงกราวด ์ ข. สวิตช์สตาร์ต

 ค. จานจ่าย ง. ตัวช่วยจุดระเบิด
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 17. สัญลักษณ์ PIM ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. เซนเซอร์สุญญากาศ ข. เซนเซอร์อุณหภูมิน�้าหล่อเย็น

 ค. เซนเซอร์ต�าแหน่งลิ้นเร่ง ง. เซนเซอร์อุณหภูมิไอดี

 18. สัญลักษณ์ THW ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. เซนเซอร์สุญญากาศ ข. เซนเซอร์อุณหภูมิน�้าหล่อเย็น

 ค. เซนเซอร์ต�าแหน่งลิ้นเร่ง ง. เซนเซอร์อุณหภูมิไอดี

19. สัญลักษณ์ PSW ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. เซนเซอร์สุญญากาศ ข. เซนเซอร์อุณหภูมิน�้าหล่อเย็น

 ค. เซนเซอร์ต�าแหน่งลิ้นเร่ง ง. เซนเซอร์อุณหภูมิไอดี

20. สัญลักษณ์ THA ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. เซนเซอร์สุญญากาศ ข. เซนเซอร์อุณหภูมิน�้าหล่อเย็น

 ค. เซนเซอร์ต�าแหน่งลิ้นเร่ง ง. เซนเซอร์อุณหภูมิไอดี

 21. สัญลักษณ์ +B1 ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. รีเลย์หลัก ข. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

 ค. แบตเตอรี่ ง. ขั้วตรวจสอบ

22. สัญลักษณ์ A/C ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. รีเลย์หลัก ข. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

 ค. แบตเตอรี่ ง. ขั้วตรวจสอบ

23. สัญลักษณ์ BATT ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. รีเลย์หลัก ข. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

 ค. แบตเตอรี่ ง. ขั้วตรวจสอบ

24. สัญลักษณ์ VF และ T ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. รีเลย์หลัก ข. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

 ค. แบตเตอรี่ ง. ขั้วตรวจสอบ

25. สัญลักษณ์ SPD ที่กล่องคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์คือข้อใด

 ก. รีเลย์หลัก ข. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

 ค. เซนเซอร์วัดความเร็วรถยนต์ ง. ขั้วตรวจสอบ



ระบบเชื้อเพลิงของ
ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื�องยนต

แกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

2

สาระส�าคัญ

ระบบเชือ้เพลงิของระบบฉีดเชือ้เพลงิเครื่องยนต์แก๊สโซลนีควบคมุด้วยอเิลก็ทรอนกิส์มีส่วนประกอบ
หลักที่ส�าคัญในการจ่ายเชื้อเพลิงไปยังหัวฉีด เช่น

• ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง ท�าหน้าที่ดูดน�้ามันเชื้อเพลิงจากถังน�้ามันส่งไปยังหัวฉีด ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงที่
ใช้กบัระบบฉดีเชือ้เพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลนีอเิลก็ทรอนกิส์ซึง่จะท�างานด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
ที่ถูกควบคุมการท�างานด้วยคอมพิวเตอร์ของเครื่องยนต์

• กรองน�้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Filter) ท�าหน้าที่กรองสิ่งสกปรก ฝุ่นผง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่
ปะปนมากับน�้ามันเชื้อเพลิง

• เครื่องช่วยลดอาการกระเพื่อมของน�้ามัน ก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงจะถูกควบคุมให้มีก�าลังดันอยู่ 
เท่ากับสุญญากาศที่ท่อร่วมไอดี 

• อุปกรณ์ควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิง ท�าหน้าที่ควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด 
ปริมาตรการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดจะถูกควบคุมโดยสัญญาณที่จ่ายให้หัวฉีด 

• หัวฉีด ท�าหน้าที่ฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองเข้าไปในห้องเผาไหม้ ในแต่ละสูบของ
เครื่องยนต์ หัวฉีดของแต่ละสูบจะถูกติดตั้งอยู่บริเวณฝาสูบใกล้กับช่องทางเข้าของไอดี 

จุดประสงค์ทั่วไป

1. เพื่อให้ความรูแ้ละความเข้าใจ ส่วนประกอบของระบบเชือ้เพลงิของระบบฉดีเชือ้เพลงิเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

2. เพ่ือความรูแ้ละความเข้าใจหน้าทีแ่ละการท�างานอปุกรณ์ในระบบเชือ้เพลงิของระบบฉดีเชือ้เพลงิ
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกส่วนประกอบระบบเชื้อเพลิงของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ได้

2. บอกหน้าที่และการท�างานอุปกรณ์ในระบบเช้ือเพลิงของระบบฉีดเช้ือเพลิงเครื่องยนต์แก๊ส
โซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้
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2.1 ระบบเชื้อเพลิงของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย

อิเล็กทรอนิกส์แสดงดังรูปที่ 2.1 น�้ามันเชื้อเพลิงจะถูกดูดจ่ายไปยังหัวฉีดและหัวฉีดสตาร์ตเย็นได้

โดยป๊ัมน�า้มนัเชือ้เพลงิผ่านท่อส่งน�า้มนัเชือ้เพลงิ และกรองน�า้มนัเชือ้เพลงิ ภายใต้การควบคมุก�าลงั

ดันของชุดควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงที่นอกเหนือจากการใช้งานจะถูกส่งกลับไปยังถังน�้ามัน 

เชื้อเพลิงทางท่อน�า้มันไหลกลับ

เครื่องช่วยลดอาการกระเพื่อมของน�า้มนัเชือ้เพลงิจะท�าหน้าทีด่ดูซบัอาการกระเพื่อมของก�าลงั

ดันน�า้มันที่ใช้ ในการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง

หัวฉีดสตาร์ตเย็นเป็นอุปกรณ์หนึ่งในระบบเชื้อเพลิงซึ่งท�าหน้าที่ฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงเข้าภายใน

ห้องประจุไอดี เพื่อให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายขึ้นในขณะที่อุณหภูมิของน�้าหล่อเย็นยังต�่าอยู่

หัวฉีดท�าหน้าที่ฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองภายในห้องประจุไอดี โดยได้รับสัญญาณ

ในการท�างานจากคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์

ชุดกันกระเพื่อม

ท่อน�า้มันเชื้อเพลิงไหลกลับ

หัวฉีด

ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

หัวฉีดสตาร์ตเย็น

กรองเชื้อเพลิงชุดควบคุมแรงดัน

รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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2.1.1 ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pump) ท�าหน้าที่ดูดน�้ามันเชื้อเพลิงจากถังน�้ามันส่งไปยังหัวฉีด 

ปั ๊มน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ ในระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วย

อเิลก็ทรอนกิส์ท�างานด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรีท่ีถ่กูควบคมุการท�างานด้วยคอมพวิเตอร์ของเครื่องยนต์

ปัจจุบันปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้กับระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็ก- 

ทรอนิกส์มีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ

1. แบบตดิตัง้อยู่ในถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ เป็นป๊ัมน�า้มนัเชือ้เพลงิทีถ่กูตดิตัง้อยูภ่ายในถงัน�้ามนั

เชื้อเพลิง โดยมีจุดประสงค์หลักดังนี้คือ

 • ถังน�้ามันเชื้อเพลิงสามารถป้องกันอันตรายจากเศษหินที่อาจท�าให้ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงเกิด

การช�ารุดได้

 • ลดเสียงดังจากการที่ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงท�างานให้น้อยลง

 • ป้องกันการเกิดเวเปอร์ล็อคได้เป็นอย่างดี

 • การจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงมีอาการกระเพื่อมน้อยมาก

 • ไม่จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการเสียหายของปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงประกอบด้วยมอเตอร์ ชุดปั๊มกรองน�้ามันเชื้อเพลิง ลิ้นระบายก�าลังดันและ

ลิ้นกันกลับซึ่งทั้งหมดจะรวมเป็นหน่วยเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.2

มอเตอร์

กรองเชื้อเพลิง ฝาครอบปั๊ม

เรือนปั๊ม

  ลิ้นกันกลับ

ลิ้นระบายก�าลังดัน

  แปรงถ่าน
 อาร์เมเจอร์

 แม่เหล็ก

  อิมเพลเลอร์

รูปที่ 2.2 ส่วนประกอบระบบเชื้อเพลิงของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EFI)
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ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จะเป็นแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Pump) ซึ่งมีชุดปั๊มอิมเพลเลอร์ 
(Impeller) จ�านวน 2 ชดุ ดงัแสดงในรปูที ่2.3 ชดุใบพดัอมิเพลเลอร์ตดิตัง้อยูภ่ายในตวัเรอืนป๊ัม และ
ถูกขับให้หมุนโดยมอเตอร์ของปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง เมื่อมอเตอร์ปั๊มหมุนท�างาน ใบพัดอิมเพลเลอร์จะ
หมุนตามไปด้วย ครีบของอิมเพลเลอร์ที่มีลักษณะโค้ง มีไว้เพื่อท�าหน้าที่ดูดน�้ามันเชื้อเพลิงจากช่อง
ทางเข้าของปั๊มและส่งจ่ายออกทางด้านช่องทางออก โดยที่น�้ามันเชื้อเพลิงจะไหลผ่านตัวมอเตอร์
และลิ้นกันกลับ ตามล�าดับ

 

ช่องน�้ามันเชื้อเพลิงออก

ใบพัดเรือนปั๊ม

อิมเพลเลอร์

รูปที่ 2.3 ไดอะแกรมการท�างานของอุปกรณ์ควบคุมการรีดเชื้อเพลิงพื้นฐาน

ลิ้นระบายก�าลังดัน (Relief Valve) จะเปิดท�างานเมื่อมีก�าลังดันมากกว่า 345.3 ถึง 588.4 
กิโลปาสคาล (3.5 ถึง 6.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ 49.3 ถึง 85.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 
ส�าหรับก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงที่สูงจะถูกระบายให้ไหลกลับสู่ถังน�้ามันเชื้อเพลิงอีกครั้ง ดังนั้น 
ลิ้นระบายก�าลังดัน จึงท�าหน้าที่ในการป้องกันก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงเกินกว่าก�าลังดันที่ก�าหนดไว้

ลิ้นกันกลับ (Check Valve) ท�าหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงไหลกลับเมื่อปั๊มน�้ามัน 
เชื้อเพลิงหยุดท�างาน ลิ้นกันกลับจะควบคุมและรักษาก�าลังดันของน�้ามันเชื้อเพลิงให้มีค่าคงที่อยู่ 
อย่างสม�า่เสมอ เพื่อความสะดวกในการสตาร์ตเครื่องยนต์ให้สามารถติดง่ายขึ้น

หมายเหตุ : ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงที่ติดตั้งอยู่ภายในถังน�้ามันจะไม่ท�าให้เกิดการลุกไหม้ได้จาก
ประกายไฟของมอเตอร์ เนื่องจากไม่มีออกซิเจนเพียงพอภายในถัง ตัวปั๊มน�้ามันจะจุ่มอยู่ในน�้ามัน
เชื้อเพลิง การเกิดประกายไฟที่แปรงถ่านของมอเตอร์จึงไม่มี
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2. แบบติดตั้งอยู่ที่ท่อส่งน�้ามันเชื้อเพลิง ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงแบบนี้จะติดตั้งอยู่ภายนอก 

ถังน�้ามัน และเป็นแบบโรเตอร์ ประกอบด้วยมอเตอร์ ชุดปั๊มแบบโรเตอร์ลิ้นกันกลับ ลิ้นระบาย 

ก�าลังดัน กรองเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ลดเสียง ซึ่งทั้งหมดนี้จะรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน ดังแสดง

ในรูปที่ 2.4

อุปกรณ์ลดเสียง

ห้องไดอะแฟรม

ลิ้นกันกลับ

แม่เหล็ก

อาร์เมเจอร์

แปรงถ่าน

มอเตอร์

ช่องว่างปั๊ม

ลิ้นระบายก�าลังดัน

กรอง

จ่ายน�้ามันออก

โรเตอร์

ทางน�้ามันเข้า

รูปที่ 2.4 ส่วนประกอบภายในของปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงแบบติดตั้งอยู่ที่ท่อส่งน�้ามันเชื้อเพลิง

ปั๊มแบบโรเตอร์ประกอบด้วยโรเตอร์ที่ถูกขับให้เคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ปั๊ม เรือนปั๊มจะอยู่ด้าน
นอกเพื่อให้ลูกกลิ้งท�าหน้าที่เป็นซีลระหว่างโรเตอร์กับตัวเรือนปั๊ม โรเตอร์จะหมุนด้วยแรงขับของ
มอเตอร์เพื่อให้ลูกกลิ้งเคลื่อนตัวภายในผนังของตัวเรือนปั๊มในลักษณะการเคลื่อนที่แบบแรงหวี่ยง
หนีศูนย์กลาง ซึ่งจากการเคลื่อนที่นี้จะท�าให้เกิดช่องว่างขึ้น เป็นสาเหตุให้น�้ามันเชื้อเพลิงถูกดูดเข้า
และถูกรีดออกด้านทางออกของปั๊ม ไหลผ่านมอเตอร์ออกทางด้านลิ้นกันกลับ อุปกรณ์ลดเสียงดัง 
และจ่ายไปยังหัวฉีด ตามล�าดับ

อุปกรณ์ลดเสียงดังยังท�าหน้าที่ช่วยลดการกระเพื่อมของน�้ามันเชื้อเพลิงที่เกิดจากการท�างาน
ของปั๊ม แสดงการท�างานของปั๊มแบบโรเตอร์ ดังแสดงในรูปที่ 2.5
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ทางออกของน�า้มันเชื้อเพลิง ทางเข้าของน�้ามันเชื้อเพลิง

โรเตอร์ เรือนปั๊ม

ลูกกลิ้ง

รูปที่ 2.5 การท�างานของปั๊มแบบโรเตอร์

2.1.2 การควบคุมปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง 

ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่ติดต้ังมากับรถยนต์ที่ใช้กับระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์
แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงจะท�างานก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์ท�างาน
เท่านั้น แม้จะเปิดสวิตช์จุดระเบิดไว้ก็ตาม ปั๊มน�า้มันเชื้อเพลิงจะยังคงไม่ท�างาน จนกว่าเครื่องยนต์
สตาร์ต จากสาเหตุจึงเป็นคุณลักษณะพิเศษในด้านความปลอดภัยของเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงแก๊ส
โซลีนอิเล็กทรอนิกส์

การท�างาน การควบคุมการท�างานของปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงมีรายละเอียดดังนี้

 • ขณะสตาร์ตเครื่องยนต์ เมื่อเปิดสวิตช์สตาร์ตเครื่องยนต์ กระแสไฟจะไหลผ่านขดลวด L2 
ในรเีลย์ เกดิอ�านาจแม่เหลก็ดงึให้หน้าทองขาวต่อวงจร กระแสไฟจากแบตเตอรีจ่งึไหลผ่าน
ไปยังปั๊มน�้ามันเช้ือเพลิง ท�าให้มอเตอร์หมุนท�างานทันที ในรูปที่ 2.6 แสดงวงจรควบคุม 
ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงท�างานในขณะสตาร์ตเครื่องยนต์

ขั้วตรวจสอบ

+B

FP

รีเลย์หลัก
+B

รีเลย์เปิดวงจร

FPหน้าทองขาว

L1

ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

FP         E1

สวิตช์จุดระเบิด IG

ST STA

คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์

L2

FC
E1 FC

Tr

NE

รูปที่ 2.6 วงจรควบคุมปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงท�างานในขณะสตาร์ตเครื่องยนต์
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 • ภายหลังจากสตาร์ตเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์ติดแล้ว) เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ได้รับ
สัญญาณ NE จากจานจ่าย กระแสไฟจึงไปกระตุ้นทรานซิสเตอร์ซึ่งอยู่ภายในคอมพิวเตอร์
ของเครื่องยนต์ให้ท�างาน ท�าให้กระแสไฟไม่ไหลผ่านขดลวด L2 ของรีเลย์ ซึ่งมันจะเปิด
วงจรอยูต่ลอดเวลาในขณะทีเ่ครื่องยนต์ท�างาน ในรปูที ่2.7 แสดงวงจรการควบคมุป๊ัมน�า้มนั
เชื้อเพลิงท�างานในขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน

ขั้วตรวจสอบ

+B

FP

รีเลย์หลัก
+B

รีเลย์เปิดวงจร

FPหน้าทองขาว

L1

ปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง
FP         E1

สวิตช์
จุดระเบิด IG

ST STA

คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์

L2

FC
E1 FC

Tr

NE

รูปที่ 2.7 วงจรควบคุมปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงท�างานในขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน

2.1.3 กรองน�้ามันเชื้อเพลิง

กรองน�้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Filter) ท�าหน้าที่กรองสิ่งสกปรก ฝุ่นผง และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 
ทีป่ะปนมากับน�า้มนัเชือ้เพลงิ กรองน�า้มนัเชือ้เพลงิจะตดิตัง้อยูท่ีท่่อแรงดนัสงูของป๊ัมน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ในรูปที่ 2.8 เป็นภาพตัดแสดงภายในกรองน�้ามันเชื้อเพลิง

ออก

ไส้กรอง

เข้า

กรองน�า้มันเชื้อเพลิง

 

รูปที่ 2.8 ภาพตัดแสดงโครงสร้างภายในของกรองน�า้มันเชื้อเพลิง
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2.1.4 เครื่องช่วยลดอาการกระเพื่อมของน�้ามันเชื้อเพลิง

เครื่องช่วยลดอาการกระเพื่อมของน�้ามันเชื้อเพลิง (Pulsation Damper) แสดงอยู่ในรูปที่ 

2.9 ก�าลังดันน�า้มันเชื้อเพลิงจะถูกควบคุมให้มีก�าลังดันอยู่ประมาณ 2.55 ถึง 2.9 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร (36.3 ถึง 41.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เท่ากับสุญญากาศที่ท่อร่วมไอดี แต่อย่างไรก็ตาม 

คงจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในท่อเนื่องจากมีการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงบ้างเล็กน้อย เครื่องช่วยลด

อาการกระเพื่อมของน�้ามันเชื้อเพลิงจึงท�างานควบคุมอาการเปลี่ยนแปลงของก�าลังดันภายในด้วย

แผ่นไดอะแฟรม

ฝาครอบ

แผ่นไดอะแฟรม

จากปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิง

ท่อจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง  

รูปที่ 2.9 ภาพตัดแสดงการท�างานของเครื่องช่วยลดอาการกระเพื่อมของน�า้มันเชื้อเพลิง

2.1.5 อุปกรณ์ควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิง

อุปกรณ์ควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิง (Pressure Regulator) ดังแสดงในรูปที่ 2.10 และ

รูปที่ 2.11 ท�าหน้าที่ควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ปริมาตรการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงของ 

หัวฉีดจึงถูกควบคุมโดยสัญญาณที่จ่ายให้หัวฉีด ดังนั้นก�าลังดันน�้ามันที่หัวฉีดจึงต้องถูกควบคุมไว ้

อย่างคงที่ แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย แม้สัญญาณการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงและก�าลังดัน

จะคงทีก่ต็าม ด้วยสาเหตนุีเ้พื่อให้การฉดีน�า้มนัเชือ้เพลงิมปีรมิาตรทีแ่น่นอน ก�าลงัดนัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ที่ระยะ A และสุญญากาศที่ท่อร่วมไอดีที่ระยะ B (รูปที่ 2.12) จึงต้องรักษาระดับไว้ที่ 2.7 ถึง 3.1 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (38 ถึง 44 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)



บทที่ 2 ระบบเชื้อเพลิงของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนฯ  29

ท่อน�้ามันไหลกลับ

สปริง

แผ่นไดอะแฟรม

ลิ้นกันกลับ จากท่อจ่ายน�้ามัน

 

รูปที่ 2.10 ภาพตัดแสดงส่วนประกอบภายในอุปกรณ์ควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิง

ท่อสุญญากาศ

อุปกรณ์ควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิง

ท่อน�้ามันเชื้อเพลิงไหลกลับ

รูปที่ 2.11 ต�าแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิง

การท�างาน ก�าลังดันของน�้ามันเชื้อเพลิงจากท่อเชื้อเพลิง จะไปดันให้แผ่นไดอะแฟรมของ
ล้ินกันกลับเปิด ท�าให้น�้ามันเชื้อเพลิงบางส่วนได้ไหลกลับสู่ถังน�้ามันที่ขึ้นอยู่กับความแข็งของสปริง
แผ่นไดอะแฟรม อย่างไรก็ตาม ถ้าสุญญากาศที่ท่อร่วมไอดีที่ส่งผ่านห้องส่วนบนของไดอะแฟรมมี
มาก สปริงแผ่นไดอะแฟรมจะยุบตัวลง ปริมาตรเชื้อเพลิงที่ไหลกลับจึงเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ก�าลังดัน 
เชื้อเพลิงลดลง แต่เมื่อสุญญากาศที่ท่อร่วมไอดีเพิ่มมากขึ้นอีก จึงท�าให้ก�าลังดันเชื้อเพลิงที่จ่าย 
เท่ากับก�าลังดันเชื้อเพลิงที่ไหลกลับ 
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ดังนั้นผลรวมของก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงที่ระยะ A และระดับสุญญากาศที่ระยะ B จึงถูก

ควบคุมให้มีค่าคงที่อยู่เสมอ ลิ้นจะถูกปิดลงด้วยแรงดันของสปริงเมื่อปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงหยุดท�างาน 

เป็นผลท�าให้ลิ้นกันกลับภายในปั๊มน�้ามันเชื้อเพลิงและลิ้นภายในชุดควบคุมก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิง

ปรับก�าลังดันน�้ามันภายในท่อส่งให้คงที่ไว้ ในรูปที่ 2.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างก�าลังดันน�้ามัน 

เชื้อเพลิงแบบสุญญากาศท่อร่วมไอดี ส่วนรูปที่ 2.13 แสดงการเปรียบเทียบปริมาตรน�้ามัน 

เชื้อเพลิงที่จ่ายอย่างคงท่ีสม�่าเสมอในขณะท่ีก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงและสุญญากาศที่ท่อร่วมไอดี 

มีการเปลี่ยนแปลง

 
สุญญากาศที่ท่อร่วมไอดี

สุญญากาศที่ 0

2.9 kg/cm2

A

B

2.9 kg/cm2

ก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิง

ก�าลังดันบรรยากาศ

รูปที่ 2.12 ความสัมพันธ์ระหว่างก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงกับสุญญากาศที่ท่อร่วมไอดี

ก�าลังดันน�า้มันเชื้อเพลิง ต�า่ สูง

สุญญกาศที่ท่อร่วมไอดี สูง (ก�าลังดันต�่า) ต�่า (ก�าลังดันสูง)

ปริมาตรการเผาไหม้ เท่ากัน เท่ากัน

รูปที่ 2.13 การเปรียบเทียบปริมาตรน�้ามันเชื้อเพลิงที่จ่ายอย่างคงที่สม�่าเสมอในขณะที ่
ก�าลังดันน�้ามันเชื้อเพลิงและสุญญากาศที่ท่อร่วมไอดีมีการเปลี่ยนแปลง
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2.1.6 ท่อเชื้อเพลิง 

ท่อเชื้อเพลิง (Delivery Pipe) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า รางเชื้อเพลิงท�าจากโลหะอลูมิเนียม

หรือเหล็ก ถูกออกแบบเพื่อยึดหัวฉีด ท่อเชื้อเพลิงถูกติดตั้งอยู่ในต�าแหน่งของท่อร่วมไอดีท�าหน้าที่

จ่ายเชื้อเพลิงก�าลังดันสูงให้กับหัวฉีด ดังนั้นจึงต้องมีขนาดที่โตพอเพียงที่จะจ่ายเชื้อเพลิงให้ตอบ

สนองตามความต้องการของหัวฉีด ในขณะที่เครื่องยนต์ท�างานในสภาวะต่างๆ โดยไม่ท�าให้ก�าลังดัน 

เชื้อเพลิงเปลี่ยนแปลง ดังแสดงในรูปที่ 2.14

 

ขั้วต่อ

หัวฉีด

ท่อเชื้อเพลิงไหลกลับ

ชุดควบคุมก�าลังดัน
ท่อเชื้อเพลิง ท่อจ่ายเชื้อเพลิง

รูปที่ 2.14 แสดงต�าแหน่งติดตั้งของท่อเชื้อเพลิง

2.1.7 หัวฉีด

หัวฉีด (Injector) ท�าหน้าที่ฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยละอองเข้าไปในห้องเผาไหม้ ใน

แต่ละสูบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในแต่ละสูบของหัวฉีดถูกติดตั้ง 

อยู่บริเวณฝาสูบใกล้กับช่องทางเข้าของไอดี และท�างานด้วยอ�านาจแม่เหล็กไฟฟ้า เข็มหัวฉีดจะถูก 

เปิดให้น�้ามันเชื้อเพลิงฉีดเป็นฝอยได้ก็ต่อเมื่อได้รับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ (ดูรูปที่ 

2.15) รูที่ปลายหัวฉีดทั้ง 2 รูมีไว้เพื่อให้เกิดการฉีดเป็นฝอยละอองที่ดี ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการ

จ่ายน�้ามันเชื้อเพลิงเข้าในช่องทางของไอดีส�าหรับเครื่องยนต์ที่มีลิ้นไอดีหลายลิ้นในแต่ละสูบ ดัง

แสดงในรูปที่ 2.16
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ท่อน�้ามันเชื้อเพลิงไหลกลับ

โอริง

ปลอกโลหะ

หัวฉีด

ฉนวน

ฝาสูบ

 

รูปที่ 2.15 ต�าแหน่งติดตั้งหัวฉีดที่บริเวณฝาสูบ

รูปที่ 2.16 หัวฉีดที่มีหลายรูที่ใช้กับเครื่องยนต์ชนิดหลายลิ้น

การท�างาน ขดลวดโซลีนอยด์ในหัวฉีดได้รับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ ท�าให ้

พลันเยอร์เกิดอ�านาจแม่เหล็กดึงให้เข็มหัวฉีดเปิดให้น�้ามันเชื้อเพลิงไหลผ่านออกได้ โดยเอาชนะ

แรงสปริง ปริมาตรของน�้ามันเชื้อเพลิงจึงถูกควบคุมให้เป็นไปตามระยะเวลาจากสัญญาณพัลส์ของ

คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ ท�าให้น�้ามันเชื้อเพลิงถูกฉีดออกไปอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 2.17
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เข็มหัวฉีด

ขั้วต่อสายไฟ

การฉีด

ทางน�้ามันเชื้อเพลิงเข้า

ขดลวดโซลีนอยด์  

รูปที่ 2.17 ภาพตัดแสดงส่วนประกอบของหัวฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง

2.1.8 หัวฉีดสตาร์ตเย็น

หวัฉดีสตาร์ตเย็น (Cold Start Injector) ถกูตดิตัง้ให้อยู่ในต�าแหน่งกึง่กลางของห้องประจุไอด ี

มีหน้าที่ท�าให้การสตาร์ตเครื่องยนต์ติดได้ง่ายขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์มีอุณหภูมิของน�้าหล่อเย็นต�่า

หวัฉดีสตาร์ตเยน็จะท�างานในขณะทีส่ตาร์ตเครื่องยนต์ เมื่ออณุหภมูขิองน�า้หล่อเยน็ต�า่เท่านัน้ 

หัวฉีดสตาร์ตเย็นจะถูกควบคุมระยะเวลาในการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงโดยสวิตช์ควบคุมเวลาหัวฉีด 

สตาร์ตเย็น เพื่อเป็นการป้องกันน�้ามันท่วมจากการฉีดน�้ามันอย่างต่อเนื่องของหัวฉีดสตาร์ตเย็น 

ภายในของหัวฉีดสตาร์ตเย็นจึงมีลักษณะของส่วนประกอบเช่นเดียวกันกับหัวฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง 

แต่ท่ีปลายหัวฉีดถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษเพื่อการฉีดน�้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นฝอยฟุ้งกระจาย 

ที่ดีในขณะติดเครื่องยนต์ ในรูปที่ 2.18 เป็นภาพตัดแสดงส่วนประกอบภายในหัวฉีดสตาร์ตเย็น

การฉีดน�้ามัน

สปริง
ขดลวดโซลีนอยด์

พลันเยอร์

ทางน�้ามันเชื้อเพลิงเข้า

กรองเชื้อเพลิง

ขั้วต่อสายไฟ

รูปที่ 2.18 ภาพตัดแสดงส่วนประกอบภายในตัวหัวฉีดสตาร์ตเย็น
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การท�างาน เมื่อผู้ขับขี่รถยนต์บิดสวิตช์จุดระเบิดไปในต�าแหน่ง ST กระแสไฟจะไหลผ่าน 

ขดลวดโซลีนอยด์และพลันเยอร์ พลันเยอร์จะเกิดอ�านาจแม่เหล็กยกตัวเปิดเอาชนะแรงสปริง เพื่อ 

ที่ท�าให้น�้ามันเชื้อเพลิงไหลผ่านพลันเยอร์ออกไปทางด้านปลายหัวฉีดได้ และหัวฉีดจะหยุดท�างาน 

เมื่อสวิตช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตาร์ตเย็นท�างานตัดวงจรกระแสไฟไปยังหัวฉีดสตาร์ตเย็น วงจร 

พื้นฐานของระบบหัวฉีดสตาร์ตเย็นและวงจรสวิตช์ควบคุมเวลาของหัวฉีดสตาร์ตเย็น ดังแสดงใน

รูปที่ 2.19
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รูปที่ 2.19 แสดงวงจรไฟฟ้าของหัวฉีดสตาร์ตเย็นและวงจรสวิตช์ควบคุมเวลาหัวฉีดสตาร์ตเย็น
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