
ระบบจุดระเบดิ 

(Ignition  system) 
 

ระบบจุดระเบิดในเคร่ืองยนตเ์ล็กสามารถแบ่งได ้3 ประเภทคือ 

1. ระบบจุดระเบิดแบบใช้แบตเตอร่ี  (Battery  ignition  system)  ในปัจจุบนัไม่นิยมใช ้    เพราะ 

เป็นการเพิ่มนํ้าหนกัและราคาของเคร่ืองยนตเ์กินความจาํเป็น 

              2.   ระบบจุดระเบิดแบบแม็กนีโต  (Magneto  ignition  system) ใชม้ากกบัเคร่ืองยนตเ์ล็ก  เน่ืองจาก

สะดวกกวา่แบบแบตเตอร่ีมาก  แต่มีขอ้เสียคือ  ตอ้งมีการบาํรุงรักษา และ  ปรับแต่งหลายจุด  ในปัจจุบนัยงัคงมี

ใชใ้นเคร่ืองยนตเ์ล็กบา้งในเคร่ืองรุ่นเก่าๆ 

              3.   ระบบจุดระเบิดแบบอเีลก็ทรอนิคส์  (Electronic  ignition  system) นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กรุ่น

ใหม่ ๆ มาก  เน่ืองจากสะดวกกวา่  ไม่ตอ้งปรับแต่งหรือบาํรุงรักษามากนกั  มี 2 แบบ  คือ  ระบบจุดระเบิดแบบ

ทรานซิสเตอร์ (Transistors  ignition  system)  และจุดระเบิดแบบ  ซี.ดี.ไอ (CDI = Capacitive  discharge 

ignition  system) 
 

ระบบจุดระเบิดแบบใช้แบตเตอร่ี  (Battery  ignition  system) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1   วงจรจุดระเบิดแบบใชแ้บตเตอร่ี 

ส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ภายในระบบ 

           1.    แบตเตอร่ี  (Battery)    ทาํหนา้ท่ีเป็นตน้กาํเนิดกระแสไฟฟ้าภายในวงจร    โดยทัว่ๆ ไปจะเป็น

แบตเตอร่ีแบบใชแ้ผน่ตะกัว่และกรดกาํมะถนั  ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้ซลลล์ะประมาณ 2.2 โวลท ์ 

แบตเตอร่ีท่ีนิยมใชเ้ป็นแบบ 3 เซลล ์หรือ 6 โวลท ์และแบบ 6 เซลล ์หรือ 12 โวลท ์

             2.   สวทิซ์  (Ignition switch)    ทาํหนา้ท่ีตดั/ต่อกระแสไฟฟ้าภายในวงจร  สําหรับในเคร่ืองยนตเ์ล็กจะ

ใชส้วทิซ์แบบเปิดปิดธรรมดา  ซ่ึงตามปกติแลว้สวทิซ์น้ีจะเป็นตวัต่อไฟเม่ือตอ้งการเดินเคร่ือง  และตดัไฟเม่ือ

ตอ้งการดบัเคร่ือง                       
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                3.  คอยล์จุดระเบิด  (Ignition coil)  ทาํหนา้ท่ีแปลงกระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่าเป็นกระแสไฟแรงเคล่ือน

สูง   ภายในมีขดลวด 2 ขดพนัทบัแกนเหล็กอ่อน   โดยลวดเส้นใหญ่ซ่ึงเรียกวา่ขดลวดปฐมภูมิ (Primary  wiring)  

จะพนัประมาณ 200 รอบ   มีหนา้ท่ีเปล่ียนกระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่าใหเ้ป็นสนามแม่เหล็ก   ส่วนลวดเส้นเล็กซ่ึง

เรียกวา่ขดลวดทุติยภูมิ  (Secondary  wiring)  จะพนัประมาณ  20,000 รอบ  มีหนา้ท่ีเปล่ียนสนามแม่เหล็กใหเ้ป็น

กระแสไฟแรงเคล่ือนสูง 

              4.  ทองขาว (Contact  breaker) ทาํหนา้ท่ีตดั/ต่อกระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่า  ท่ีส่งมาจากแบตเตอร่ีและ

ไหลผา่นขดลวดปฐมภูมิ  ทาํใหส้นามแม่เหล็กเกิดการฟูตวัและยบุตวั   หนา้สัมผสัทองขาวทาํจากโลหะท่ีทนต่อ

การอาร์คจากกระแสไฟฟ้าไดดี้  ส่วนมากทาํมาจากทงัสะเตน 

              5.   ลูกเบีย้ว  (Breaker  cam)  ทาํหนา้ท่ีกาํหนดเวลาในการจุดระเบิดใหถู้กตอ้งตามจงัหวะการทาํงาน

ของเคร่ืองยนต ์

              6.   คอนเด็นเซอร์  (Condensor)  ทาํหนา้ท่ีเก็บประจุไฟในวงจรไฟแรงเคล่ือนตํ่า  ขณะท่ีหนา้ทองขาว

เร่ิมแยก ทาํใหล้ดการอาร์คท่ีหนา้ทองขาวและยงัช่วยใหเ้กิดไฟแรงสูงส่งไปใหห้วัเทียนอีกดว้ย   ทาํจากโลหะ

บางๆ เช่น อลูมิเนียม หรือ ดีบุก วางซอ้นกนั  โดยมีฉนวนขั้นระหวา่งแผน่แลว้มว้นบรรจุลงในกระป๋องโลหะ

เล็กๆ 

 7.    หัวเทียน (Spark  plug)  ทาํหนา้ท่ีนาํกระแสไฟแรงเคล่ือนสูงท่ีคอยลจุ์ดระเบิดผลิตไดม้าจุด

ประกายไฟเพื่อเผาไหมส่้วนผสมอากาศกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงภายในหอ้งเผาไหม ้

หลกัการทาํงาน 

                   เม่ือเปิดสวทิซ์  กระแสไฟจากแบตเตอร่ีจะไหลผา่นสวทิซ์, ขดลวดปฐมภูมิและครบวงจรท่ีหนา้

ทองขาว  ทาํใหเ้กิดสนามแม่เหล็กฟูข้ึนภายในคอยลจุ์ดระเบิด  สนามแม่เหล็กจะตดักบัขดลวดทุติยภูมิ ทาํใหเ้กิด

กระแสไฟข้ึน  แต่ยงัมีแรงเคล่ือนไม่สูงพอท่ีจะกระโดดขา้มเข้ียวหวัเทียนได ้   เม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนตห์รือขณะท่ี

เคร่ืองกาํลงัทาํงาน  ลูกเบ้ียวจะหมุนมาเตะหนา้ทองขาวใหเ้ปิดวงจร  กระแสไฟในวงจรไฟแรงเคล่ือนตํ่าจะไหล

ผา่นหนา้ทองขาวไดย้าก  จึงไหลเขา้ประจุในคอนเด็นเซ่อร์แทนเม่ือคอนเด็นเซ่อร์เก็บประจุไฟเตม็แลว้มนัจะไม่

รับกระแสไฟอีก  แต่จะรีบคายประจุภายในท่ีรับไวอ้อกไปทนัทีเม่ือครบวงจร   ซ่ึงในขณะน้ีกระแสไฟจากวงจร

ไฟแรงเคล่ือนตํ่าจะหยุดไหล   ประกอบกบัคอนเด็นเซ่อร์คายประจุไฟออกมา  จึงทาํใหส้นามแม่เหลก็ภายใน

คอยลจุ์ดระเบิดท่ีเกิดข้ึนภายในตอนแรกยบุหายไป  เพื่อเปล่ียนขั้วของสนามแม่เหล็กใหม่  การท่ีสนามแม่เหล็ก

ยบุตวัดว้ยความรวดเร็วน้ีจะทาํใหส้นามแม่เหล็กตดัผา่นขดลวดทุติยภูมิเป็นคร้ังท่ีสอง   และตดัดว้ยความแรง

และเร็วกวา่จงัหวะแรก  ทาํใหข้ดลวดทุติยภูมิเกิดแรงเคล่ือนไฟสูงมากพอท่ีจะกระโดดขา้มเข้ียวหวัเทียนได ้          

             ระบบจุดระเบิดแบบน้ีไม่นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กเน่ืองจากไม่สะดวกในการเคล่ือนยา้ยและบาํรุงรักษา  

เพราะเคร่ืองยนตจ์ะมีนํ้าหนกัมากเกินความจาํเป็น    อีกประการหน่ึงคือตามปกติแลว้เคร่ืองยนตเ์ลก็จะนิยมใช้

ตามชนบท  ซ่ึงมกัจะห่างไกลตวัเมือง   จะยุง่ยากในการนาํแบตเตอร่ีไปรับการชาร์จไฟ 
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ระบบจุดระเบิดแบบแมก็นีโต  (Magneto  ignition  system)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 2   วงจรจุดระเบิดแบบแมก็นีโต 

 

ส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ภายในระบบ 

1. ล้อช่วยแรง  (Flywheel)  สาํหรับในเคร่ืองยนตเ์ล็กนอกจากจะเป็นตวัเก็บตุนพลงังานท่ีไดจ้าก 

จงัหวะจุดระเบิดเพื่อทาํให้เคร่ืองยนตส์ามารถทาํงานในจงัหวะต่อไปไดแ้ลว้ยงัทาํหนา้ท่ีพาขั้วแม่เหล็กท่ีติดอยู่

กบัตวัของมนัใหห้มุนตดัขดลวด  หรือคอยลจุ์ดระเบิดอีกดว้ย 

2. ข้ัวแม่เหลก็  (Magnet)  ทาํหนา้ท่ีแปลงกระแสไฟภายในวงจรต่างๆ โดยอาศยัสนามแม่เหล็ก 

ในตวัขดลวด  หรือคอยลจุ์ดระเบิด 

  3.  คอยล์จุดระเบิด (Ignition  coil) ทาํหนา้ท่ีแปลงกระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่าเป็นกระแสไฟแรงเคล่ือน

สูงเหมือนคอยลจุ์ดระเบิดแบบแบตเตอร่ี 

                4.   หน้าทองขาว (Contact   breaker)   ทาํหนา้ท่ีเหมือนกบัหนา้ทองขาวในระบบจุดระเบิดแบบ 

แบตเตอร่ี 

 5.   ลูกเบีย้ว  (Breaker  cam)   ทาํหนา้ท่ีเหมือนกบัลูกเบ้ียวในระบบจุดระเบิดแบบแบตเตอร่ี 

 6.   คอนเด็นเซ่อร์  (Condensor)  ทาํหนา้ท่ีเหมือนกบัคอนเด็นเซ่อร์ในระบบจุดระเบิดแบบแบตเตอร่ี 

7.  สวทิช์  (Ignition  switch)  ทาํหนา้ท่ีเหมือนกบัสวทิช์ในระบบจุดระเบิดแบบแบตเตอร่ี แต่จะใช้

วธีิต่อวงจรลงกราวดใ์หก้ระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่าจากขดลวดปฐมภูมิไหลทิ้งไป เพื่อไม่ใหเ้กิดการเหน่ียวนาํ

ขดลวดทุติยภูมิ  ดงันั้นเม่ือสวทิชอ์ยูใ่นตาํแหน่ง OFF ระบบจะไม่ทาํงานเพราะกระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่าถูกต่อทิ้ง

ลงกราวด ์  และเม่ือสวทิช์อยูใ่นตาํแหน่ง ON วงจรไฟแรงเคล่ือนตํ่าจะไม่ต่อลงกราวด์ ระบบจุดระเบิดจะทาํงาน  

ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัสวทิช์ในระบบจุดระเบิดแบบแบตเตอร่ี     ในเคร่ืองยนตบ์างแบบอาจใชส้วทิช์แบบกดดบั คือ 

เม่ือกดสวทิช์กระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่าจะถูกต่อลงกราวด์ และเม่ือปล่อยสวทิช์จะเป็นการตดักระแสไฟแรงเคล่ือน

ตํ่าไม่ใหล้งกราวด ์  ระบบจุดระเบิดก็สามารถทาํงานได ้

                8.   หัวเทียน  (Spark  plug)   ทาํหนา้ท่ีเหมือนกบัหวัเทียนในระบบจุระเบิดแบบแบตเตอร่ี            
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หลกัการทาํงาน    

 เม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนตห์รือขณะท่ีเคร่ืองยนตก์าํลงัทาํงาน  ลอ้ช่วยแรงจะหมุนพาขั้วแม่เหลก็มา

เหน่ียวนาํคอยลจุ์ดระเบิด  ทาํใหแ้กนเหล็กอ่อนของคอยลจุ์ดระเบิดถูกเหน่ียวนาํเป็นแม่เหล็กดว้ย   

สนามแม่เหล็กจะฟูข้ึนตดัขดลวดทั้งขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิ  ทาํใหข้ดลวดปฐมภูมิเกิดกระแสไฟไหลไปครบ

วงจรท่ีหนา้ทองขาว  ส่วนทางดา้นขดลวดทุติยภูมิ  กระแสไฟไม่เกิด  เพราะกระแสไฟมีแรงเคล่ือนตํ่าเกินกวา่จะ

กระโดดขา้มเข้ียวหวัเทียนได ้  เม่ือลอ้ช่วยแรงหมุนต่อไปอีกและหนา้ทองขาวเร่ิมแยก  กระแสไฟภายในขดลวด

ปฐมภูมิจะไหลผา่นหนา้ทองขาวลาํบาก จึงไหลเขา้ประจุคอนเด็นเซ่อร์  เม่ือคอนเด็นเซ่อร์รับประจุเตม็ก็จะคาย

ประจุไฟออกมาทนัทีท่ีครบวงจรเป็นเวลาเดียวกบัท่ีลอ้ช่วยแรงหมุนพาเอาขั้วแม่เหล็กมาเหน่ียวนาํคอยลจุ์ด

ระเบิดอีกดา้นหน่ึง สนามแม่เหล็กในตอนแรกจะยบุตวัและฟูข้ึนใหม่ทนัที (เป็นการสลบัขั้วกบัตอนแรก)  ทาํให้

สนามแม่เหล็กตดัขดลวดทั้งสองในทนัทีทนัใด  ในขณะน้ีกระแสไฟจะไหลสวนทางกบักระแสไฟในตอนแรก  

ประกอบกบัคอนเด็นเซ่อร์คายประจุไฟออกมา  พอดีเสริมทิศทางการไหลของกระแสไฟท่ีเกิดข้ึนในจงัหวะท่ี

สอง  ทาํใหส้นามแม่เหลก็ฟูข้ึนอีกคร้ัง   ซ่ึงคร้ังน้ีสนามแม่เหล็กมีความเขม้ขน้มากข้ึนกวา่ตอนแรกทาํให้

กระแสไฟท่ีขดลวดทุติยภูมิมีแรงเคล่ือนสูงมากจนสามารถกระโดดขา้มเข้ียวหวัเทียนได ้      เน่ืองจากกระแสไฟ

ท่ีไดจ้ากชุดแมก็นีโตน้ี เป็นกระแสไฟแรงเคล่ือนสูงท่ีส่งไปใหห้วัเทียนเลยจึงเรียกแม็กนีโตชนิดน้ีวา่ “แมก็นีโต

ไฟสูง” มีใชใ้นเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีนทัว่ๆไป 
 

แม็กนีโตไฟตํ่า 

                           ส่วนประกอบภายในระบบ 

ส่วนประกอบหลกัๆ จะเหมือนกบัระบบ

แมก็นีโตไฟสูง     ต่างกนัท่ีคอยลจุ์ดระเบิดท่ีแยก

ออกเป็น 2  ส่วน คือ  คอยลไ์ฟตํ่าซ่ึงจะอยูใ่นชุด

แมก็นีโต และคอยลจุ์ดระเบิดซ่ึงจะติดตั้งอยูภ่ายนอก  

โดยท่ีคอยลไ์ฟตํ่าจะผลิตกระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่า

ออกมาจากชุดแมก็นีโต แลว้ส่งกระแสไฟท่ีไดอ้อกมา

กระตุน้คอยลจุ์ดระเบิดซ่ึงอยูภ่ายนอกชุดแมก็นีโต  

ใหผ้ล 

                    รูปท่ี 3   วงจรจุดระเบิดแบบแมก็นีโตไฟตํ่า                         กระแสไฟแรงเคล่ือนสูงอีกทีหน่ึง 
 

หลกัการทาํงาน 

มีหลกัการทาํงานเหมือนกบัแบบแมก็นีโตไฟสูงทุกอยา่ง  แต่เน่ืองจากกระแสไฟท่ีไหลออกมาจากชุด

แมก็นีโตเป็นกระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่า  จึงเรียกแมก็นีโตชนิดน้ีวา่ “แมก็นีโตไฟตํ่า”  ไม่นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็ก 

แกสโซลีน เน่ืองจากการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ค่อนขา้งยุง่ยาก 
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ข้อสังเกตุระหว่างแมก็นีโตไฟสูงและแมก็นีโตไฟตํา่ 

แม็กนีโตไฟสูง      แม็กนีโตไฟตํ่า 

  1. คอยลจ์ะจุดระเบิดรวมอยูใ่นชุดแมก็นีโต                   1. คอยลจุ์ดระเบิดแยกออกมาติดตั้งภายนอก 

  2. กระแสไฟท่ีชุดแมก็นีโตผลิตได ้เป็นกระ                   2. กระแสไฟท่ีชุดแมก็นีโตผลิตไดเ้ป็นกระแสไฟ 

      แสไฟแรงเคล่ือนสูง ส่งไปใหห้วัเทียน                              แรงเคล่ือนตํ่าซ่ึงจะตอ้งไปกระตุน้คอบลจุ์ดระ 

      โดยตรง                                                                                เบิดก่อน จึงจะเกิดไฟแรงสูงส่งไปใหห้วัเทียนได ้
 

ระบบจุดระเบิดแบบทรานซีสเตอร์ (Transistors  ignition  system) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 4   ระบบจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ 
 

ส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบ  ท่ีสาํคญัๆ คือ 

1. ทรานซิสเตอร์ (Transistor)  ทาํหนา้ท่ีเป็นสวทิซ์ตดั/ต่อวงจรไฟคลา้ยกบัหนา้ทองขาวในระบบ 

จุดระเบิดแบบแบตเตอร่ีและแบบแมก็นีโตท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ แต่ตวัทรานซิสเตอร์จะตดั/ต่อไฟไดโ้ดยอตัโนมติั 

โดยไม่ตอ้งใชลู้กเบ้ียว      การทาํงาน คือ เม่ือมีกระแสไฟไหลในวงจร    กระแสไฟจะมาคอยท่ีขั้ว  A กระแส 

ไฟจะไหลไดก้็ต่อเม่ือมีกระแสไฟจาํนวนหน่ึงไหลมากระตุน้ท่ีขั้ว G กระแสไฟท่ีมาคอยท่ีขั้ว A ก็จะไหลผา่น 

ไปยงัขั้ว  K ได ้

2. วงจรควบคุม (Control  circuit)  ทาํหนา้ท่ีควบคุมใหท้รานซิสเตอร์ตดั/ต่อวงจรไดซ่ึ้งคลา้ยกบั 

ลูกเบ้ียวในการเปิดปิดหนา้ทองขาว 

3. ความต้านทาน (Resistor)  ความตา้นทาน R1 และ R2 เป็นตวัทาํใหท้รานซิสเตอร์และวงจร 

 



ควบคุมทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์  โดยจะให ้R1 มีความตา้นทานนอ้ยกวา่ R2   ดงันั้นเม่ือมีกระแสไฟแรงเคล่ือนตํ่าๆ 

ไหลผา่นจะสามารถไหลผา่น R1 ไดแ้ต่ผา่น R2 ไม่ได ้    แต่ถา้กระแสไฟมีแรงเคล่ือนสูงข้ึน กระแสไฟจะสามารถ

ไหลผา่นไดท้ั้ง R1  และ R2 

6 

 

หลกัการทาํงาน 

 เม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนตห์รือในขณะท่ีเคร่ืองยนตก์าํลงัทาํงาน  ลอ้ช่วยแรงจะหมุนพาเอาขั้วแม่เหล็กท่ีติด 

อยูบ่นตวัมนัเคล่ือนท่ีไปดว้ย     เม่ือขั้วแม่เหล็กเคล่ือนท่ีมาถึงขดลวดปฐมภูมิ   สนามแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กจะ 

เหน่ียวนาํทาํใหข้ดลวดปฐมภูมิเกิดกระแสไฟฟ้าไหลเป็นสองทาง  โดยทางหน่ึงกระแสไฟจะไหลไปรอท่ีขั้ว A  

ของทรานซิสเตอร์  ส่วนอีกทางหน่ึงจะไหลผา่น R1 ไปกระตุน้ท่ีขั้ว G ของทรานซิสเตอร์ (ขณะน้ีกระแสไฟท่ี

เกิดข้ึนยงัสูงไม่พอท่ีจะผา่นR2 ได ้)  ทาํใหท้รานซิสเตอร์เปิดทางใหก้ระแสไฟจากขั้ว A ไหลไปยงัขั้ว K และครบ

วงจรท่ีขดลวดปฐมภูมิได ้   เม่ือลอ้แม่เหล็กหมุนต่อไปอีกจนถึงจงัหวะจุดระเบิด  สนามแม่เหล็กจะเหน่ียวนาํ

ขดลวดปฐมภูมิเตม็ท่ี  ทาํให้ขดลวดปฐมภูมิเกิดกระแสไฟแรงเคล่ือนสูงข้ึนกวา่ตอนแรก  จนเพียงพอท่ีจะไหลผา่น 

R2ได ้  เม่ือมีกระแสไฟไหลเขา้ไปในวงจรควบคุมจะทาํใหว้งจรควบคุมทาํงาน  ทาํใหท้รานซิสเตอร์ตดัวงจร  

กระแสไฟจะหยดุไหล  ทาํใหส้นามแม่เหล็กยบุตวัตดัขดลวดทุติยภูมิ  เกิดกระแสไฟแรงเคล่ือนสูงไหลไปกระโดด

ขา้มเข้ียวหวัเทียนเพื่อจุดระเบิดเผาไหมส่้วนผสมอากาศกบันํ้ามนัเช้ือเพลิงภายในกระบอกสูบได ้  ระบบจุดระเบิด

แบบน้ีนิยมใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กรุ่นใหม่ๆ มาก 
 

ระบบจุดระเบิดแบบ ซี ดี ไอ (Capacitive  discharge  ignition  system) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 5   แสดงวงจรจุดระเบิดแบบ ซี . ดี .ไอ. 
 

ส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบ 

1.    ชาร์คอยล์  (Charge  coil)  ทาํหนา้ท่ีเป็นตน้กาํเนิดกระแสไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเขา้ประจุในคอนเด็นเซ่อร์ 

 



2.  พลัเซอร์คอยยล์ (Pulser coil)  ทาํหนา้ท่ีเป็นตน้กาํเนิดกระแสไฟฟ้า  แลว้จ่ายต่อไปยงัขั้ว G ของ

ทรานซิสเตอร์  เพื่อเปิดทางใหค้อนเด็นเซ่อร์คายประจุได ้

3. ไดโอด (Diode)  ทาํหนา้ท่ีเรียงกระแสไฟสลบัท่ีเกิดจากชาร์จคอยลใ์หเ้ป็นไฟกระแสตรงก่อนท่ีจะ 

ส่งไปประจุในคอนเด็นเซอร์ 
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4.  ซีนเนอร์ไดโอด (Zener  diode)  ทาํหนา้ท่ียอมใหไ้ฟลบท่ีเกิดจากชาร์จคอยลไ์หลทิ้งไปและเป็นตวั

ควบคุมใหแ้รงเคล่ือนไฟท่ีไหลเขา้ประจุในคอนเด็นเซ่อร์ไม่ใหสู้งเกินกวา่กาํหนด โดยจะยอมใหแ้รงเคล่ือน

ส่วนเกินไหลยอ้นทางได ้ เพื่อเป็นการป้องกนัคอนเด็นเซ่อร์เสียหาย 

 5.   ทรานซิสเตอร์,  คอนเด็นเซอร์,  คอยล์จุดระเบิด  และ  หัวเทียน   ทั้งหมดน้ีทาํงานเหมือนกบัใน

ระบบจุดระเบิดแบบอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
 

หลกัการทาํงาน 

 ในขณะสตาร์ทเคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองยนตก์าํลงัทาํงาน  ลอ้ช่วยแรงจะหมุนพาเอาขั้วแม่เหล็กใหเ้คล่ือนท่ี

ไปดว้ย  เม่ือขั้วแม่เหลก็น้ีเคล่ือนท่ีมาถึงชาร์จคอยล ์ สนามแม่เหล็กจะเหน่ียวนาํใหช้าร์จคอยลเ์กิดกระแสไฟบวก

ไหลผา่นไดโอดเขา้ประจุในคอนเด็นเซ่อร์  เม่ือขั้วแม่เหล็กเคล่ือนท่ีต่อไปอีกจะทาํให้ชาร์จคอยลเ์กิดกระแสไฟ

ลบ และไหลทิ้งลงกราวดโ์ดยผา่นซีนเนอร์ไดโอดและครบวงจรท่ีตวัชาร์จคอยลเ์อง    เม่ือขั้วแม่เหล็กเคล่ือนท่ี

ต่อไปจนถึงพลัเซอร์คอยล ์  สนามแม่เหล็กจะเหน่ียวนาํใหพ้ลัเซอร์คอยลเ์กิดกระแสไฟบวกไหลมายงัขั้ว G ของ

ทรานซิสเตอร์ ทาํใหท้รานซิสเตอร์เปิดทางใหก้ระแสไฟไหลจากขั้ว A ไปยงัขั้ว K ได ้   คอนเด็นเซ่อร์จะคาย

ประจุไฟท่ีเก็บไวใ้นจงัหวะแรกออกมาผา่นทรานซิสเตอร์ลงกราวดผ์า่นขดลวดปฐมภูมิของคอยลจุ์ดระเบิดและ

ครบวงจรท่ีขั้วลบของคอนเด็นเซ่อร์   ทาํใหเ้กิดการเหน่ียวนาํภายในคอยลจุ์ดระเบิด  เป็นผลใหข้ดลวดทุติยภูมิ

ภายในคอยลจุ์ดระเบิดเกิดกระแสไฟแรงเคล่ือนสูงส่งไปยงัหวัเทียน  และกระโดดขา้มเข้ียวหวัเทียนได ้

อน่ึง  เม่ือขั้วแม่เหล็กเคล่ือนท่ีต่อไปอีกจะทาํใหพ้ลัเซอร์คอยลเ์กิดไฟลบ  กระแสไฟจะไหลสวนทางกบั

กระแสไฟในตอนแรก  โดยกระแสไฟจะไหลผา่นกราวด์ ผา่นขั้ว G ของทรานซิสเตอร์  และครบวงจรท่ีพลัเซอร์

คอยล ์     ระบบจุดระเบิดแบบน้ีมีใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซลีนรุ่นใหม่ๆ เช่นเดียวกนั 
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