
 ใบงานที่ 1   หน่วยที่ 10   
 รหัสวิชา   20101-2001          ช่ือวิชา  งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี         สอนคร้ังท่ี  10   
หน่วยท่ี 10  เร่ือง  งานบริการระบบเชือ้เพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส ์      เวลา  7  ช่ัวโมง 

 
จุดประสงค์ 

1. บอกช่ืออุปกรณ์ของระบบเช้ือเพลิงได ้
2. อธิบายวงจรการไหลของน ้ ามนัเช้ือเพลิงได ้
3. อธิบายการท างานของป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
4. บอกหนา้ท่ีของกรองน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
5. บอกหนา้ท่ีของท่อจ่ายน ้ามนัได ้
6. บอกหนา้ท่ีของตวัควบคุมความดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
7. อธิบายการท างานของตวัควบคุมความดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
8. ตรวจวดัความดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงได ้
9. เพื่อใหมี้กิจนิสัยท่ีดีในการท างานรับผิดชอบ ประณีตรอบครอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ 
   รักษาสภาพแวดลอ้ม 

 

สาระการเรียนรู้ 

               ระบบฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ ( Electronic  Fuel  Injection System ) หรือเรียกวา่ ระบบ 

EFI  เป็นระบบการจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิงใหก้บัเคร่ืองยนต ์โดยใชห้วัฉีดท่ีมีการควบคุมการท างานดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ 

  



ส่วนประกอบของระบบ EFI มีอยู่ 3 ส่วน 
1. ระบบเช้ือเพลงิ (Fuel system) การส่ังจ่ายเช้ือเพลิงประกอบไปด้วย 

1. ถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง 
2. ป๊ัมส่งน ้ามนัเช้ือเพลิง 
3. กรองน ้ามนัเช้ือเพลิง   
4. หวัฉีดสตาร์ท 
5. ตวัควบคุมแรงดนัเช้ือเพลิง 
6. หวัฉีด 

2. ระบบป้อนอากาศ  ( Air induction system  ) ระบบอากาศเข้าเคร่ืองยนต์ 
1. เซ็นเซอร์ควบคุมขณะสตาร์ทเคร่ืองเวลาเยน็ 
2. เซ็นเซอร์ควบคุมอุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ 
3. เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศ 
4. เซ็นเซอร์ต าแหน่งลิ้นเร่ง 
5. เซ็นเซอร์ตรวจวดัออกซิเจน 
6. เซ็นเซอร์วดัปริมาตรอากาศ/ตรวจจบัการไหลของอากาศ 

• 3. ระบบควบคุม ECU ( Electronics Control Unit ) การ
ควบคุมด้วยระบบสมองกล หรือ กล่อง ECU (Electronic 
Control Unit) เป็นกล่องอุปกรณ์ที่ประมวลผลเช่นเดียวกบั
คอมพิวเตอร์ ท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลต่างๆของตวัรถมา
ประมวลผลเพื่อการควบคุมการสั่งจ่ายน ้ ามนัและการจุด
ระเบิดของเคร่ืองยนตใ์ห้ท างานไดต้ามมาตรฐานของ
เคร่ืองยนต ์ กล่อง ECU ในรถยนต์เป็นแบบ Standard  
กล่อง ECU ที่ติดมากบัรถยนต์  ซ่ึงกล่อง ECU ชนิดน้ีจะ
ป้อนขอ้มูลมาพร้อมแลว้จากโรงงาน กล่อง ECU ชนิดน้ี 
บางรุ่นก็สามารถเปล่ียน Rom หรือ Eprom ได ้บางรุ่นก็ไม่
สามารถเปล่ียนได้ 

 

 



                วงจรการไหลของน ้ามันเช้ือเพลงิ 

 

 

 

 

 

 

ป๊ัมน้า้มันเช้ือเพลงิ 

               จะท างานดว้ยไฟฟ้ากระแสตรง แรงเคล่ือนไฟฟ้า 12 โวลท ์ซ่ึงจะมีการ ออกแบบให ้ตวัป๊ัมน ้ามนักบัตวั

มอเตอร์ไฟฟ้า อยูเ่ป็นชุดเดียวกนั เป็นอุปกรณ์ติดตั้งกบัรถยนตท่ี์ใชร้ะบบ ฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถ

แบ่งชนิดของ ป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิงออกตามลกัษณะของการติดตั้งได ้2 แบบ 

คือ  1.  แบบในถัง (In Tank ) โครงสร้างของตวัป๊ัมจะเป็น

ลกัษณะใบพดั ดงัรูป  

 

 

       

 

 

 

 

  

 



2. แบบนอกถัง (In Line) โครงสร้างของตวัป๊ัมจะเป็น

ลกัษณะลูกกลิ้งดงัรูปขวามือ  ซ่ึงจะมี หลกัการท างาน

คลา้ยกนั    ป๊ัมน ้ามนัเช้ือเพลิงจะท างานก็ต่อเม่ือ

เคร่ืองยนตท์ างานเท่านั้น ถา้เปิดสวิตซ์ จุดระเบิด 

ต าแหน่ง ON เคร่ืองยนตย์งัไม่ท างาน ป๊ัมน ้ามนั

เช้ือเพลิงก็จะยงัไม่ท างาน ดงันั้น จึงเป็น คุณลกัษณะ

พิเศษ ในดา้นความปลอดภยั ของเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้

ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

 กรองน้า้มันเช้ือเพลงิ    

               ท าหน้าท่ีกรองเอาส่ิงสกปรกต่างๆ ท่ีปะปนมากบัน ้ามนัเช้ือเพลิงออกไป ก่อนจะส่งน ้ามนัท่ีสะอาด

แลว้ไปยงั หวัฉีดหลกั และหวัฉีดสตาร์ทเยน็ การติดตั้งกรองน ้ามนัเช้ือเพลิง จะอยูร่ะหวา่งทางออกของป๊ัมน ้ามนั

เช้ือเพลิง กบัทางเขา้ของท่อจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึงจะมีรูปร่างดงั รูปท่ี 2.8 

 

ท่อจ่ายน้า้มันเช้ือเพลงิ  

           เป็นอุปกรณ์ส าหรับส่งน ้ามนัไปยงัหวัฉีด จะมี

ลกัษณะค่อนขา้งโตและแขง็แรง เพื่อจะไดท้นแรงดนัได้

สูง และมีท่ีมากเพียงพอท่ีจะเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิงไวส้ าหรับ 

หวัฉีดหลกั และหวัฉีดสตาร์ท เยน็ จะมีรูปร่างดงัภาพ

ขา้งล่าง 

  



ตัวควบคุมแรงดันน ้ามันเช้ือเพลงิ  

             เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับควบคุมค่าความแตกต่างระหวา่ง ความดนัของ น ้ามนัเช้ือเพลิงในระบบ กบั

ความดนัของอากาศในท่อร่วมไอดี ใหมี้สภาวะคงท่ีตลอดเวลา เพื่อให้ ปริมาณการการฉีดน ้ามนัเช้ือเพลิงต่อ

หน่ึงหน่วยเวลามีค่าเท่ากนัเสมอ 

  

 

 

 

 

การท างานของตัวควบคุมแรงดันน ้ามันเช้ือเพลงิ ตวัควบคุมแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง กบัท่อจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง ซ่ึง

อุปกรณ์ทั้งสองตวัน้ีจะถูกยดึ ติดกนั น ้ามนัเช้ือเพลิงจะไหลเขา้ไปยงัท่อจ่ายน ้ามนัเช้ือเพลิง ถา้หากแรงดนัของ

น ้ามนัเช้ือเพลิงสูงเกิน กวา่ท่ีก าหนดไวจ้ะเอาชนะแรงดนัของสปริง น ้ามนัเช้ือเพลิงจะดนัใหแ้ผน่

ไดอะแฟรมยบุลง แผน่วาวล ์ท่ีติดกบัแผน่ไดอะแฟรมจะเปิดออก ท าให้น ้ามนัเช้ือเพลิง ไหลออกจากตวัควบคุม

แรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิง กลบัสู่ถงัเก็บ ท าใหค้่าของแรงดนัน ้ ามนัเช้ือเพลิง ถูกควบคุมไวท่ี้ค่า ค่าหน่ึงตามแรงดนั

ของสปริง ท่ี บริษทัผูผ้ลิตไดอ้อกแบบไว ้โดยทัว่ไปจะควบคุมแรงดนัน ้ามนัเช้ือเพลิงไว ้ท่ี 2.55 กิโลกรัมต่อ

ตาราง เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

  



ค าส่ัง : ใหต้รวจสอบหวัฉีดหลกั  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    การตรวจสอบความต้านทานของหัวฉีดหลกั และการตรวจสอบรีเลย์เปิดวงจร 

    ก่อนลงมือปฏิบติังานตอ้งศึกษารายละเอียดจากคู่มือการซ่อมเคร่ืองยนตด์ว้ย 

    1. ถอดปลัก๊ขั้วต่อสายไฟฟ้าท่ีหวัฉีดออก 

 

 

 

 

 

 

2. น ามลัติมิเตอร์ มาวดัความตา้นทานของขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้าในหวัฉีดท่ีปลัก๊ขั้วต่อกบัหวัฉีด 

  

 

 

 

 

3. บนัทึกผลค่าความตา้นทานของขดลวดแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีวดัค่าไดใ้นใบบนัทึกผลการปฏิบติังาน  

 4. การตรวจสอบรีเลยเ์ปิดวงจร ต่อสายจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี

เขา้ท่ี ขั้ว STA และ E1 ตามรูป 

 

 



5. ใชม้ลัติมิเตอร์วดัการต่อเน่ืองระหวา่งขั้ว +B และ FP  ตามรูป 

 

 

  

 

6. ต่อสายจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเขา้ท่ีขั้ว +B และ FC 

 

 

 

 

 

7. ใชม้ลัติมิเตอร์วดัการต่อเน่ืองระหวา่งขั้ว +B และ FP 

 

 

 

 

8. บนัทึกผลลงในใบบนัทึกผลการปฏิบติังาน 

 

 

 



ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

 

1. ตรวจสอบการต่อเน่ืองระหวา่งขั้ว STA และ E1 ดว้ยมลัติมิเตอร์ 

     (   )  ต่อเน่ือง      (   ) ไม่ต่อเน่ือง          

     สรุปผล   แสดงวา่ขดลวด L2 ภายในรีเลย ์    (    ) ปกติ      (    )  ขาดช ารุด 

2. ตรวจสอบการต่อเน่ืองระหวา่งขั้ว +B และ FC ดว้ยมลัติมิเตอร์ 

     (   )  ต่อเน่ือง      (   ) ไม่ต่อเน่ือง        

      สรุปผล   แสดงวา่ขดลวด L1 ภายในรีเลย ์    (    ) ปกติ      (    )  ขาดช ารุด 

3. ตรวจสอบวา่มีการต่อเน่ืองระหวา่งขั้ว +B และ FP 

     (   )  ต่อเน่ือง      (   ) ไม่ต่อเน่ือง          

       สรุปผล   แสดงวา่หนา้สัมผสั ขั้วสะพานไฟภายในรีเลย ์  (    ) ปกติ      (    )  ช ารุด 

4. ต่อสายจ่ายแรงเคล่ือนไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเขา้ระหวา่งขั้ว STA และ E1  แลว้ตรวจสอบวา่มีการต่อเน่ืองวงจร

ระหวา่งขั้ว +B และ FP ดว้ยมลัติมิเตอร์ 

    (   )  ต่อเน่ือง      (   ) ไม่ต่อเน่ือง          

     สรุปผล   แสดงวา่หนา้สัมผสั ขั้วสะพานไฟภายในรีเลย ์  (    ) ปกติ      (    )  ช ารุด 

5. ต่อสายจ่ายแรงเคล่ือนไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเขา้ระหวา่งขั้ว +B และ FC ตรวจสอบวา่มีการต่อเน่ืองวงจรระหวา่ง

ขั้ว +B และ FP 

    (   )  ต่อเน่ือง      (   ) ไม่ต่อเน่ือง          

     สรุปผล   แสดงวา่หนา้สัมผสั ขั้วสะพานไฟภายในรีเลย ์  (    ) ปกติ      (    )  ช ารุด 

6. จากการตรวจสอบการต่อเน่ืองและการท างานแสดงวา่รีเลยเ์ปิดวงจร   (     ) ดี     (     )  เสีย   

สรุปผล.................................... 

 

 

 

ขอ้มูลเพิ่ม https://online.pubhtml5.com/uwvx/xpxn/#p=1 


