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การตรวจบรกิารระบบน้ํามนัเช้ือเพลงิ การตรวจบรกิารระบบประจอุากาศ การตรวจบรกิารระบบ
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ศกึษาทางดานชางทานจะตองรูทางภาคทฤษฎกีอน จากนัน้จงึนาํเอาทฤษฎีไปประยกุตใช ในภาค
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4 เครื�องยนตเบนซินควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ภาคปฏิบัติ

TOYOTA YARIS, TOYOTA HILUX VIGO, TOYOTA INNOVA, TOYOTA FORTUNER,  

และ TOYOTA COROLLA ALTIS เปนตน

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณทานผูอานทุกทานที่โทรศัพทมาสอบถามปญหารถและให

กําลังใจในการเขียนหนังสือเปนจํานวนมากและผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาทานผูอานคงจะ

ไดรับประโยชนสูงสุดจากหนังสือเลมนี้ ทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทานผูอํานวยการ

สันติ บํารุงคุณากร ที่ทานได ใหคําแนะนําหลายอยางที่มีคุณคา รวมทั้งใหการสนับสนุนและให

กําลังใจผูเขียนมาโดยตลอด ขอขอบคุณอาจารยทวีป เกิดตอพันธ และอาจารยเอนก พงษหนู 

ขอขอบคุณเจาหนาที่ฝายตําราวิชาการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ทุกทาน ที่ไดจัด
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12 เครื�องยนตเบนซินควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ภาคปฏิบัติ

กอนท่ีจะทําการซอมเครื�องยนตเบนซินควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส จะตองรูเสียกอนวา

เครื�องมอืที่ใชซอมมอีะไรบาง เพื�อเตรยีมพรอมท่ีจะซอม ในการวเิคราะหขอขดัของของเครื�องยนต

นั้น ชางจะตองมีความรูทางภาคทฤษฎีพอสมควร จากนั้นก็นํามาประยุกตใชกับภาคปฏิบัติ 

และสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงก็คือเครื�องมือที่ใช ในการวิเคราะห นับวามีความสําคัญมาก เครื�อง

มือจะชวยใหการแกปญหาถูกจุดไมบานปลาย เครื�องมือที่ใชมีทั้งเครื�องมือทั่วไปและเครื�องมือ

ที่ใช ในการวิเคราะห งานซอมบางอยางจําเปนตองใชเครื�องมือพิเศษ ซึ่งจะชวยใหงานซอมมี

ประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการทํางาน

ในบทนีจ้ะขอกลาวเฉพาะเครื�องมอืที่ใช ในการวเิคราะหขอขดัของของเครื�องยนตเบนซิน

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสเทานั้น สวนเครื�องมือทั่วไปนั้นขอใหทานผูอานดูในหนังสือ ชาง

รถยนตมือใหม จัดพิมพโดยสํานักพิมพซีเอ็ด

เครื่องมือที่ ใชในการวิเคราะหขอขัดของที่สําคัญ 

รายละเอียดมีดังนี้

1. เครื
องฟงเสียง (Stethoscope) 
รูปรางเหมือนกับเครื�องฟงปอดและหัวใจที่แพทยใชแขวนคอเดินไปเดินมา เครื�องมือ

นี้ใชสําหรับฟงเสียงดังที่ผิดปกติวามาจากแหลงใด ใชสําหรับตรวจการทํางานของหัวฉีดขณะ

ที่เครื�องยนตกําลังทํางานเปนเครื�องมือที่จําเปนและราคาไมแพง จึงควรจะมีไว 

หัวฉีด
เครื�องฟงเสียง

รูปที่ 1.1 ใชเครื�องฟงเสียงจี้ที่หัวฉีดเพื�อตรวจสอบการทํางาน
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2. เกจวัดความดันนํ้ามันเชื้อเพลิง (Fuel Pressure Gauge) 
ใชสาํหรบัวดัความดนันํา้มนัเชือ้เพลงิภายในระบบ เครื�องมอืนีน้บัวาเปนเครื�องมอืทีส่าํคญั

มากในการวเิคราะหขอขัดของของระบบน้ํามนัเชือ้เพลงิ ความดนันํา้มนัเชือ้เพลงิในระบบสงูมาก

ประมาณ 35 – 70 ปอนดตอตารางนิว้ ถาความดนัลดลงจะทาํใหปรมิาณนํา้มนัเชือ้เพลงิสงไปยงั

หวัฉดีลดลงดวย ทําใหสวนผสมบาง เกจวดัความดนันํา้มนัเชือ้เพลิงใชตรวจความดันทีป่มนํา้มนั

สงออก ใชตรวจการทาํงานของตวัควบคมุความดนั (Pressure Regulator) และตรวจความดนั

ท่ีสงไปยงัหัวฉีด จากการทดสอบนีท้าํใหสามารถแยกแยะไดวาชิน้สวนใดในระบบน้ํามันเชือ้เพลิง

ทีท่าํงานไมถกูตอง เชน ปมนํา้มันเชือ้เพลิง ตวัควบคมุความดนั หรอืหวัฉดี นอกจากนีย้งัสามารถ

แยกแยะไดวาหมอกรองนํา้มันเช้ือเพลงิสกปรกหรือไม และทอทางนํา้มนัไหลกลบัอดุตนัหรอืไม

เกจวัดความดันนํ้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 1.2 เกจวัดความดันนํ้ามันเชื้อเพลิงใช ในการวิเคราะหขอขัดของของระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง

3. เกจวัดสุญญากาศ (Vacuum Gauge) 
การวัดสุญญากาศในทอรวมไอดีเปนอีกวิธีหนึ่งที่ใช ในการวิเคราะหสภาพภายในของ

เครื�องยนต สุญญากาศในทอรวมไอดีวัดไดโดยใชเกจวัดสุญญากาศ สุญญากาศจะเกิดขึ้นใน

ขณะที่ลูกสูบเลื�อนลงในจังหวะดูด ถากระบอกสูบซีลดีจะไมมีการรั่ว ความดันอากาศที่ถูกดูด

เขาไปในกระบอกสบูจะต่ํากวาความดันบรรยากาศ ความดนัอากาศทีต่ํา่กวานีเ้รยีกวา สญุญากาศ 

แตถาภายในกระบอกสูบมีการรั่วเกิดขึ้นจะทําใหเกิดสุญญากาศนอยหรือไมเกิดเลย 

เกจวัดสุญญากาศจะวัดความแตกตางระหวางสุญญากาศในทอรวมไอดีกับความดัน

บรรยากาศ สุญญากาศจะยังคงเกิดอยูถาความดันในทอรวมไอดีตํ่ากวาความดันบรรยากาศ 

สุญญากาศมีหน¨วยวัดเปนนิ้วปรอท (inHg) กิโลปาสคาล (kPa) หรือมิลลิเมตรปรอท (mmHg) 

เกจวัดสุญญากาศจะมีทอออนและขอตอที่ใชสวมเขากับแหลงที่เกิดสุญญากาศ ไดแก 

บริเวณทอรวมไอดี หรือจุดที่อยูตํ่ากวาลิ้นเรง (ลิ้นปกผีเสื้อ) บางครั้งอาจตองถอดปลั๊กอุดออก

จากทอรวมและใสขอตอพิเศษ

12 เครื�องยนตเบนซินควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ภาคปฏิบัติ

กอนที่จะทําการซอมเครื�องยนตเบนซินควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส จะตองรูเสียกอนวา

เครื�องมอืที่ใชซอมมอีะไรบาง เพื�อเตรยีมพรอมท่ีจะซอม ในการวเิคราะหขอขดัของของเครื�องยนต

นั้น ชางจะตองมีความรูทางภาคทฤษฎีพอสมควร จากนั้นก็นํามาประยุกตใชกับภาคปฏิบัติ 

และสิ่งที่สําคัญอยางหนึ่งก็คือเครื�องมือที่ใช ในการวิเคราะห นับวามีความสําคัญมาก เครื�อง

มือจะชวยใหการแกปญหาถูกจุดไมบานปลาย เครื�องมือท่ีใชมีท้ังเครื�องมือท่ัวไปและเครื�องมือ

ที่ใช ในการวิเคราะห งานซอมบางอยางจําเปนตองใชเครื�องมือพิเศษ ซึ่งจะชวยใหงานซอมมี

ประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการทํางาน

ในบทนีจ้ะขอกลาวเฉพาะเครื�องมือท่ีใช ในการวเิคราะหขอขดัของของเครื�องยนตเบนซนิ

ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสเทานั้น สวนเครื�องมือทั่วไปนั้นขอใหทานผูอานดูในหนังสือ ชาง

รถยนตมือใหม จัดพิมพโดยสํานักพิมพซีเอ็ด

เครื่องมือที่ ใชในการวิเคราะหขอขัดของที่สําคัญ 

รายละเอียดมีดังนี้

1. เครื
องฟงเสียง (Stethoscope) 
รูปรางเหมือนกับเครื�องฟงปอดและหัวใจที่แพทยใชแขวนคอเดินไปเดินมา เครื�องมือ

น้ีใชสําหรับฟงเสียงดังท่ีผิดปกติวามาจากแหลงใด ใชสําหรับตรวจการทํางานของหัวฉีดขณะ

ที่เครื�องยนตกําลังทํางานเปนเครื�องมือที่จําเปนและราคาไมแพง จึงควรจะมีไว 

หัวฉีด
เครื�องฟงเสียง

รูปที่ 1.1 ใชเครื�องฟงเสียงจี้ที่หัวฉีดเพื�อตรวจสอบการทํางาน
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เกจวัดสุญญากาศ

15
2010

255

300

Vacuum
in. Hg

ทอรวมไอดี

                  รูปที่ 1.3 ใชเกจวัดสุญญากาศ                    รูปที่ 1.4 สุญญากาศมีหน�วยวัด

        วัดสุญญากาศในทอรวมไอดี                 เปนนิ้วปรอท

4. เครื�องมือสรางสุญญากาศ (Vacuum Pump)
ในรถยนตมสีวติชสญุญากาศและกลไกทีท่าํงานโดยใชสญุญากาศเปนจาํนวนมาก กลไก

ตางๆ เหลาน้ีจะทาํงานโดยใชสญุญากาศในเครื�องยนตไปบงัคบัใหสวติชทาํการเปด–ปด เครื�อง

มอืสรางสญุญากาศมอียู 2 แบบ ไดแก แบบใชไฟฟาและแบบใชมอื แบบใชมอืเปนแบบทีนิ่ยม

ใช ในการวิเคราะหขอขัดของมากที่สุด เพราะใชงายและสะดวก ประกอบดวย ปมมือ เกจวัด

สุญญากาศ ทอออน และชุดขอตอตางๆ ใชสวมเขากับชิ้นสวนที่จะทําการทดสอบโดยไมจําเปน

ตองถอดชิ้นสวนที่จะทดสอบออกมาจากรถยนตเปนเครื�องมือที่สําคัญ จึงควรจะมีไว

 

ตัวควบคุมไอเสีย

เทอรไบน

เครื�องสรางสุญญากาศแบบใชมือ

กานบังคับ

รูปที่ 1.5 ใชเครื�องมือสรางสุญญากาศตรวจการทํางานของตัวควบคุมไอเสีย
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5. เครื�องมอืวดักาํลงัอดัในกระบอกสูบ 
 (Cylinder  Compression Tester) 
เครื�องมือวัดกําลังอัดในกระบอกสูบใชสําหรับตรวจสภาพภายในเครื�องยนต เชน สภาพ

ของลูกสูบ แหวนลูกสูบ ผนังกระบอกสูบ วาลวไอดีและวาลวไอเสีย รวมทั้งปะเก็นฝาสูบวา

อยูในสภาพดีหรือไม ถาคากําลังอัดที่วัดไดตํ่ากวาคากําหนดมาก จะทําใหเครื�องยนตไมมีกําลัง

กินนํ้ามันเชื้อเพลิงและกินนํ้ามันเครื�องมาก เปนเครื�องมือที่ใช ในการวิเคราะหขอขัดของที่

สําคัญจึงควรจะมีไว

เครื�องมือวัดกําลังอัดในกระบอกสูบ

รูหัวเทียน

ขอตอ

 รปูที ่1.6 เครื�องมอืวดักาํลงัอดัภายในกระบอกสบู          รปูที ่1.7 การใชเครื�องมอืวัดกาํลงัอดัในกระบอกสบู

6. เครื�องมือทดสอบการรั่วภายในกระบอกสูบ 
 (Cylinder Leakage Tester)
เครื�องมือทดสอบแบบนี้ชวยทําใหหาตําแหน�งที่กําลังอัดรั่วไดอยางแมนยํา ถาใชเครื�อง

มือวัดกําลังอัดภายในกระบอกสูบแลวยังไมสามารถหาตําแหน�งการรั่วได เครื�องมือนี้จะชวยได

เปนอยางดี แตตองใชลมจากปมลม

ไปยังปมลม ไปรูหัวเทียน

รูปที่ 1.8 เครื�องมือทดสอบการรั่วภายในกระบอกสูบ

Larger Diameter
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เกจวัดสุญญากาศ

15
2010

255

300

Vacuum
in. Hg

ทอรวมไอดี

                  รูปที่ 1.3 ใชเกจวัดสุญญากาศ                    รูปที่ 1.4 สุญญากาศมีหน�วยวัด

        วัดสุญญากาศในทอรวมไอดี                 เปนนิ้วปรอท

4. เครื�องมือสรางสุญญากาศ (Vacuum Pump)
ในรถยนตมสีวติชสญุญากาศและกลไกทีท่าํงานโดยใชสญุญากาศเปนจาํนวนมาก กลไก

ตางๆ เหลานีจ้ะทาํงานโดยใชสญุญากาศในเครื�องยนตไปบงัคบัใหสวติชทาํการเปด–ปด เครื�อง

มอืสรางสุญญากาศมอียู 2 แบบ ไดแก แบบใชไฟฟาและแบบใชมอื แบบใชมอืเปนแบบทีน่ยิม

ใช ในการวิเคราะหขอขัดของมากที่สุด เพราะใชงายและสะดวก ประกอบดวย ปมมือ เกจวัด

สุญญากาศ ทอออน และชุดขอตอตางๆ ใชสวมเขากับชิ้นสวนที่จะทําการทดสอบโดยไมจําเปน

ตองถอดชิ้นสวนที่จะทดสอบออกมาจากรถยนตเปนเครื�องมือที่สําคัญ จึงควรจะมีไว

 

ตัวควบคุมไอเสีย

เทอรไบน

เครื�องสรางสุญญากาศแบบใชมือ

กานบังคับ

รูปที่ 1.5 ใชเครื�องมือสรางสุญญากาศตรวจการทํางานของตัวควบคุมไอเสีย
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7. ไทมิ่งไลต (Timing Light) 
ไทม่ิงไลตจะมีรูปรางคลายปน ภายในประกอบดวยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เลนส และ

หลอดไฟ โดยทั่วไปมีสายไฟ 3 เสน ใชสําหรับปรับตั้งองศาการจุดระเบิด (ตั้งไฟ) ในขณะที่

เครื�องยนตกําลังทํางาน

เครื�องหมายที่
เพลาขอเหวี่ยง

ไทมิ่งไลต
องศาการจุดระเบิด

ปุมกด

เครื�องหมายองศาการจุดระเบิด

 รูปที่ 1.9 ไทมิ่งไลต     รูปที่ 1.10 ใชไทมิ่งไลตปรับตั้งองศาการจุดระเบิด

8. มัลติมิเตอร (Multimeter)
มลัตมิเิตอรเปนเครื�องมอืวดัทางไฟฟาทีส่าํคญัมาก ในการตรวจระบบไฟฟาทัง้หมดจาํเปน

ตองใชเครื�องมือนี้ มัลติมิเตอรประกอบดวยแอมมิเตอร โอหมมิเตอร และโวลตมิเตอร รวมไว

เปนชุดเดียวกัน เพื�อใชสําหรับวัดกระแสไฟฟา ความตานทาน และแรงดันไฟฟา มีทั้งแบบเข็ม 

(Analog) และแบบตัวเลข (Digital) ควรมีไวทั้ง 2 แบบ

ใชมัลติมิเตอรที่มีความตานทานสูง (ไมตํ่ากวา 10 kΩ/V) สําหรับวิเคราะหขอขัดของใน

วงจรไฟฟา

คําแนะนํา
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แบบตัวเลข
แบบเข็ม

มัลติมิเตอรแบบตัวเลข

รูปที่ 1.11 มัลติมิเตอรแบบตัวเลขและแบบเข็ม                รูปที่ 1.12 ใชโวลตมิเตอรวัดแรงดันไฟฟา

V Ω

OFF
สวิตช์ปรับ

V
V

200mV

10A

300mA COM

Ω

A A

V Ω

OFF V
V

200mV

10A

300mA COM

Ω

Ω

A A

V Ω

OFF V
V

200mV

10A

300mA COM

Ω

Ω

A A

สวิตชปรับ

รูปที่ 1.13 ใชแอมมิเตอรวัดกระแสไฟฟา             รูปที่ 1.14 ใชโอหมมิเตอรวัดความตานทาน

 • ในการตรวจวัดเซ็นเซอรตางๆ จะใช โวลตมิเตอรวัดแรงดันไฟฟาและใช โอหมมิเตอร

วัดความตานทาน

 • ตองแน�ใจวาไดถอดหรือตัดอุปกรณนั้นออกจากแบตเตอรี่กอนที่จะใช โอหมมิเตอรวัด

ความตานทาน มิฉะนั้นอาจทําใหเครื�องมือวัดเสียหาย

คําแนะนํา
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7. ไทมิ่งไลต (Timing Light) 
ไทมิ่งไลตจะมีรูปรางคลายปน ภายในประกอบดวยชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เลนส และ

หลอดไฟ โดยทั่วไปมีสายไฟ 3 เสน ใชสําหรับปรับตั้งองศาการจุดระเบิด (ตั้งไฟ) ในขณะที่

เครื�องยนตกําลังทํางาน

เครื�องหมายที่
เพลาขอเหวี่ยง

ไทมิ่งไลต
องศาการจุดระเบิด

ปุมกด

เครื�องหมายองศาการจุดระเบิด

 รูปที่ 1.9 ไทมิ่งไลต     รูปที่ 1.10 ใชไทมิ่งไลตปรับตั้งองศาการจุดระเบิด

8. มัลติมิเตอร (Multimeter)
มลัตมิเิตอรเปนเครื�องมอืวดัทางไฟฟาทีส่าํคญัมาก ในการตรวจระบบไฟฟาทัง้หมดจาํเปน

ตองใชเครื�องมือนี้ มัลติมิเตอรประกอบดวยแอมมิเตอร โอหมมิเตอร และโวลตมิเตอร รวมไว

เปนชุดเดียวกัน เพื�อใชสําหรับวัดกระแสไฟฟา ความตานทาน และแรงดันไฟฟา มีทั้งแบบเข็ม 

(Analog) และแบบตัวเลข (Digital) ควรมีไวทั้ง 2 แบบ

ใชมัลติมิเตอรที่มีความตานทานสูง (ไมตํ่ากวา 10 kΩ/V) สําหรับวิเคราะหขอขัดของใน

วงจรไฟฟา

คําแนะนํา



18 เครื�องยนตเบนซินควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ภาคปฏิบัติ

9. หลอดไฟทดสอบ (Test Light)
หลอดไฟทดสอบอยูภายในตัวเรือนที่โปรงใสพรอมดวยปลายโลหะแหลม สายไฟ และ

คลิปหนีบ ใชสําหรับตรวจสอบวามีแรงดันไฟฟาปอนเขาอุปกรณไฟฟาหรือไม

กราวนด

หลอดไฟ

กราวนด
ที่ตัวถัง

หลอดไฟหลอดไฟ
ทดสอบ 12 V

 รูปที่ 1.15 หลอดไฟทดสอบ 12 โวลต     รูปที่ 1.16 การใชหลอดไฟทดสอบตรวจวามี

  แรงดันไฟฟาปอนเขาอุปกรณไฟฟาหรือไม

10. เกจวัดรอบเครื�องยนต (Tachometer)
เกจวัดรอบเครื�องยนตทําหนาที่วัดความเร็วรอบของเครื�องยนต มีหน�วยเปนรอบตอ

นาที รถยนตรุนใหมทุกคันจะมีเกจวัดรอบเครื�องยนตติดอยูที่แผงหนาปด เปนแบบใชเข็มหรือ

เปนแบบตัวเลข เกจวัดนี้มีประโยชนหลายอยาง เชน ใช ในการปรับตั้งรอบเดินเบา ใช ในการ

ตรวจสอบคันเรงวาคางหรือไม

เสันสีแดง

ย่านรอบเครื่องยนต์

เสนสีแดง

ยานรอบเครื�องยนต

รูปที่ 1.17 เกจวัดรอบเครื�องยนต     รูปที่ 1.18 เกจวัดรอบเครื�องยนตมียานรอบตํ่า 

 ที่แผงหนาปด (0 – 1,000 rpm) และยานรอบสูง (0 – 5,000 rpm)
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11. เครื�องมอืวดัความดนัไอเสยียอนกลบั  (Back Pressure  Tester)
เครื�องมือวัดความดันไอเสียยอนกลับใชสําหรับตรวจการทํางานของแคตาไลติก

คอนเวอรเตอรวาอุดตันหรือไม ถาไมมีเครื�องวัดนี้อาจใชเกจวัดความดัน (0 – 10 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว) แทนได จึงควรมีไว

เครื�องวัดความดัน
ไอเสียยอนกลับ

ขอตอ

ออกซิเจน
เซ็นเซอร

ทอรวมไอเสีย

รูปที่ 1.19 ตรวจความดันยอนกลับโดยถอดออกซิเจน

เซ็นเซอรออก ติดตั้งเครื�องมือวัดความดันไอเสีย

ยอนกลับเขาไปในชองออกซิเจนเซ็นเซอร

รูปที่ 1.20 ลูกบล็อกที่ใช

ถอดออกซิเจนเซ็นเซอร

12. เครื�องวิเคราะหแกสไอเสีย (Exhaust Gas Analyzer)
เครื�องวเิคราะหแกสไอเสยีเปนเครื�องมอืที่ใช ในการวเิคราะหขอขดัของของระบบควบคมุ

มลพิษที่มีประโยชนมาก เครื�องวิเคราะหแกสไอเสียโดยทั่วไปสามารถวิเคราะหได 4 แกส บาง

รุนวิเคราะหได 5 แกส ไดแก คารบอนมอนอกไซด (CO), ไฮโดรคารบอน (HC), ออกไซดของ

ไนโตรเจน (NOx), คารบอนไดออกไซด (CO2) และออกซิเจน (O2)

เครื�องวิเคราะหแกสไอเสียบางครั้งเรียกวา เครื�องวิเคราะหอินฟราเรด (Infrared) เพราะวา

ใชแสงอินฟราเรดชวยในการวิเคราะห

ขอสังเกต
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9. หลอดไฟทดสอบ (Test Light)
หลอดไฟทดสอบอยูภายในตัวเรือนที่โปรงใสพรอมดวยปลายโลหะแหลม สายไฟ และ

คลิปหนีบ ใชสําหรับตรวจสอบวามีแรงดันไฟฟาปอนเขาอุปกรณไฟฟาหรือไม

กราวนด

หลอดไฟ

กราวนด
ที่ตัวถัง

หลอดไฟหลอดไฟ
ทดสอบ 12 V

 รูปที่ 1.15 หลอดไฟทดสอบ 12 โวลต     รูปที่ 1.16 การใชหลอดไฟทดสอบตรวจวามี

  แรงดันไฟฟาปอนเขาอุปกรณไฟฟาหรือไม

10. เกจวัดรอบเครื�องยนต (Tachometer)
เกจวัดรอบเครื�องยนตทําหนาที่วัดความเร็วรอบของเครื�องยนต มีหน�วยเปนรอบตอ

นาที รถยนตรุนใหมทุกคันจะมีเกจวัดรอบเครื�องยนตติดอยูที่แผงหนาปด เปนแบบใชเข็มหรือ

เปนแบบตัวเลข เกจวัดนี้มีประโยชนหลายอยาง เชน ใช ในการปรับตั้งรอบเดินเบา ใช ในการ

ตรวจสอบคันเรงวาคางหรือไม

เสันสีแดง

ย่านรอบเครื่องยนต์

เสนสีแดง

ยานรอบเครื�องยนต

รูปที่ 1.17 เกจวัดรอบเครื�องยนต     รูปที่ 1.18 เกจวัดรอบเครื�องยนตมียานรอบตํ่า 

 ที่แผงหนาปด (0 – 1,000 rpm) และยานรอบสูง (0 – 5,000 rpm)
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ปริมาณคารบอนมอนอกไซดและไฮโดรคารบอนที่ออกจากแกสไอเสียจะเปนตัวชี้วัด

สมรรถนะของเครืองยนตโดยตรงยกตัวอยางเชน ถาไฮโดรคารบอนมีคาสูง แสดงวาเครือง

ยนตเดินไมครบสูบ ถาคารบอนมอนอกไซดมีคาสูง แสดงวาสวนผสมหนา และถาออกไซด

ของไนโตรเจนมคีาสงู แสดงวาระบบ EGR ทํางานไมถกูตอง สวนคารบอนไดออกไซดและออกซเิจน 

มีผลตอการทํางานของแคตาไลติกคอนเวอรเตอรนอยมาก ถาคาออกซิเจนสูง แสดงวาสวน

ผสมบาง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากทอรวมไอดีรั่ว เครืองวิเคราะหนี้มีราคาคอนขางแพง

ปลายทอไอเสีย สายทดสอบ

รูปที่ 1.21 เครืองวิเคราะหแกสไอเสีย

ชนิดวิเคราะหได 4 แกส
รูปที่ 1.22 เครืองวิเคราะหแกสไอเสีย

ชนิดวิเคราะหได 5 แกส

13. สแกนทูล (Scan Tool)
สแกนทลูเปนเครืองมอืทดสอบระบบคอมพวิเตอร ใชสาํหรบัตรวจวเิคราะหขอขดัของของ

ระบบคอมพิวเตอรในรถยนต รถยนตเปนจํานวนมากจะมีขั้วตรวจสอบ เมือจะทําการวิเคราะห

ขอขัดของ ให ใชสแกนทูลตอเขากับขั้วตรวจสอบนี้ ขั้วตรวจสอบเปนขั้วตอที่เชือมโยงขอมูล

ตางๆ เขาไวดวยกัน (Data Link Connector; DLC)

รถยนตทีผ่ลติตัง้แตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา จะมรีะบบวเิคราะหขอขดัของ (On–board

Diagnostic System) โดยติดตั้งขั้วตรวจสอบไวที่ใตแผงหนาปด สวนรถยนตรุนเกาขั้ว

ตรวจสอบจะติดตั้งไวที่ใตฝากระโปรงหนา
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รถยนตหลายคันมีกลองคอมพิวเตอรหลายกลอง ขอมูลของแตละกลองจะเชื�อมโยงซึ่ง

กันและกันและจะมารวมกนัอยูทีข่ัว้ตรวจสอบ ดงัน้ันเมื�อตอสแกนทลูเขากบัขัว้ตรวจสอบจะทาํให

การวิเคราะหรหัสขอขัดของทําไดงายขึ้น ชางที่จะทําการซอมรถยนตรุนใหมจึงควรมีไว

DLC

สแกนทูล

รูปที่ 1.23 ใชสแกนทูลสําหรับตรวจวิเคราะหขอขัดของ

ระบบคอมพิวเตอรในรถยนต โดยตอเขากับขั้วตรวจสอบ

สรุป

ในการตรวจวิเคราะหและแกปญหารถยนต นอกจากทานจะมีประสบการณในการซอม

มาบางแลว ทานยังจะตองมีเครื�องมือเพื�อใช ในการตรวจวิเคราะห ทดสอบ และแกปญหานั้น

ดวย เครื�องมือทดสอบบางอยางจําเปนตองใช ซึ่งจะชวยวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นไดตรงจุด

และทําใหไมเสียเวลามาก เปรียบเหมือนกับแพทยที่ตรวจรักษาคนไขจําเปนตองใชเครื�องมือ

บางอยาง เชน เครื�องฉายเอกซเรย ตรวจสภาพภายในรางกายของคนไข ซึ่งจะชวยทําใหการ

ตรวจวินิจฉัยโรคถูกตองแมนยํา เครื�องมือทดสอบที่กลาวมาทั้งหมดบางอยางมีราคาไมแพง

นักควรมีไว เชน เครื�องฟงเสียง เกจวัดความดัน นํ้ามันเชื้อเพลง เกจวัดสุญญากาศ เครื�อง

มือสรางสุญญากาศ เครื�องมือวัดกําลังอัดในกระบอกสูบ ไทมิ่งไลตและมัลติมิเตอร เปนตน 

แตบางอยางมีราคาคอนขางแพง ไดแก สแกนทูล และเครื�องมือวิเคราะหแกสไอเสีย เปนตน 

แตถามีจะทําใหงานซอมมีประสิทธิภาพ
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