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ฉบับร่าง 

 
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

1. รายละเอียดทั่วไป 
1.1 เป็นเครื่องแก๊สโซลีนขับหลัง 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้้า ควบคุมการท้างานด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีอุปกรณ์ประกอบเครื่องยนต์ติดบนแท่น เครื่องยนต์ครบสมบูรณ์ตามรายละเอียด พร้อม
ชุดพอร์ทส้าหรับวิเคราะห์สัญญาณของกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ศึกษาระบบการท้างานของ
เครื่องยนต์สามารถติดเครื่องยนต์ได้ด้วย 

2. รายละเอียดเทคนิค 
2.1 เครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 4 สูบ 4 จังหวะ 16 วาล์ว ความจุกระบอกสูบ

ไม่น้อยกว่า 1,450 ซีซี หรือมากกว่า  
2.2 มีระบบจุดระเบิดแบบ DIS (ระบบจุดระเบิดแบบตรง) 
2.3 มีระบบการกรองอากาศครบตามมาตรฐานรุ่นของเครื่องยนต์ที่เสนอ 
2.4 เป็นเครื่องยนต์เก่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อติดเครื่องยนต์แล้วไม่มีควันขาวหรือควันด้า  
2.5 สภาพเครื่องยนต์ภายนอกท้าความสะอาดเรียบร้อย พร้อมพ่นสีทนความร้อน 
2.6 มีเกียร์อัตโนมัติติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้โดยจุดเชื่อมต่อชุดเฟือง

ขับเคลื่อนมีฝาปิดป้องกันน้้ามันเกียร์ไหลออก 
2.7 ติดตั้งหม้อน้้าระบายความร้อน  และพัดลมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ควบคุม  ในต้าแหน่งที่เหมาะสมมั่นคงแข็งแรง 
2.8 โครงชุดฝึกท้าด้วยเหล็กแข็งแรงทนทานมีล้อยูรีเทน  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว  สามารถเคลื่อนที่

ได้สะดวกมั่นคงแข็งแรงและสามารถล็อกล้อได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้อ 
2.9 มีแผงหน้าปัดม์ภายในแท่นติดอุปกรณ์ดังนี้ 

- กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
- กล่องฟิวส์ รีเลย์ควบคุมวงจร 
- เกจวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
- เกจวัดระดับน้้ามันเชื้อเพลิงในถัง 
- เกจวัดความดันน้้ามันเชื้อเพลิงในระบบ 
- เกจวัดสูญญากาศ 
- หลอดไฟเตือนเครื่องยนต์ (Check Engine) 
- หลอดไฟฟ้าเตือนแรงดันน้้ามันหล่อลื่น 
- หลอดไฟแสดงการท้างานไฟชาร์จ 

ฉบับร่าง 
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- หลอดไฟแสดงการท้างานเครื่องยนต์ 
- สวิทช์กุญแจจุดระเบิด 
- ชุดรีเลย์พร้อมฟิวส์ตัดต่อสัญญาณป้องกันกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
- มียางแท่นเครื่องครบชุด 

2.10  ติดตั้งท่อไอเสียพร้อมท่อพัก  สภาพพร้อมใช้งาน 
2.11  มีถังน้้ามันเชื้อเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อมติดตั้งปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิงและลูกลอยไว้ในถัง 
2.12  มีแบตเตอรี่ 12 v ขนาดไม่น้อยกว่า 60 Ah จ้านวน 1 ลูก พร้อมที่วางแบตเตอรี่ติดตั้งในต้าแหน่งที่เหมาะสม

มั่นคงแข็งแรง 
2.13  เดินวงจรไฟฟ้าเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที 
2.14  เครื่องยนต์สามารถติดเครื่อง  เดินเบาและเร่งความเร็วรอบได้ตามปกติ 
2.15  มีชุดจ้าลองสถานการณ์ข้อขัดข้องของเครื่องยนต์พร้อมจุดตรวจสอบทางไฟฟ้าจ้านวนไม่น้อยกว่า 20 

สถานการณ์ ติดตั้งบนบอร์ดที่ท้าจากวัสดุแข็งชนิดทนความร้อนผิวเรียบไม่สะท้อนแสงเป็นฉนวนทางไฟฟ้ามีฝาครอบด้านหลัง
บอร์ด  เพื่อเก็บรายละเอียดต่อสายวงจรอย่างเรียบร้อย 

2.16  มีชุดจ้าลองการท้างานของตัวตรวจจับสัญญาณต่างๆ จ้านวน 3 ชุด พร้อมสกรีนวงจรสัญลักษณ์การต่อสายไฟ
ภายในระบบของเครื่องยนต์  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกจ้าลองสภาวะการท้างานของเซ็นเซอร์  และสังเกตผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากเครื่องยนต์ได้ 

2.17  มีพอร์ทวิเคราะห์ (OBD II)  ติดตั้งอยู่กับเครื่องยนต์ สามารถใช้ส้าหรับต่อกับเครื่องวิเคราะห์กล่องควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์  และวิเคราะห์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.18  ชุดวิเคราะห์กล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์  มีรายละเอียดดังนี้ 
2.18.1  เป็นชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์เชื่อมต่อโดยสัญญาณ Bluetooth 
2.18.2  สามารถใช้งานร่วม  คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่มีสัญญาณ  Bluetooth 
2.18.3  สามารถเชื่อมต่อกับกล่องควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องยนต์

ได้ ดังนี้ 
2.18.3.1  สามารถอ่านโค้ด (Code) ข้อบกพร่องจากกล่อง ECU 
2.18.3.2  สามารถลบโค้ด (Code) ข้อบกพร่องภายในกล่อง ECU 
2.18.3.3  สามารถอ่านข้อมูลสภาวะการท้างานปัจจุบันของเครื่องยนต์ได้ 

- Engine RPM : ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
                                                                  - Calculaterd Load Value : โหลดของเครื่องยนต์ที่ ECU ค้านวณ 
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                      - Coolant Tempereture: อุณหภูมิน้้าหล่อเย็น 
                      - Fuel System Status: สถานะของระบบจ่ายน้้ามัน 
                      - Vehicle Speed: ความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งอยู่ 
                      - Short Term Fuel Trim:ค่าของทริมน้้ามันแบบอัพเดทเร็ว 
                      - Long Term Fuel Trim: ค่าของทริมน้้ามันอัพเดทช้า 
                      - Intake Air Tempereture:อุณหภูมิอากาศที่ท่อรวมไอดี 
                      - Air Flow Rate: อัตราการไหลของอากาศ 
                      - Absolute Throttle Position: ค่าต้าแหน่งของลิ้นปีกผีเสื้อ 

                      - Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims: แรงดันจาก
ออกซิเจนเซนเซอร์ 
                                               - Fuel Pressure: แรงดันของน้้ามันเชื้อเพลิง 

                                2.18.3.4 มีโปรแกรมส้าหรับอ่านข้อมูล 
           3. รายละเอียดอื่นๆ 
 3.1 มีคู่มือประกอบการใช้งานเป็นภาษาไทย 1 ชุด 
 3.2 มี Wring Diagram ตรงกับรุ่นเครื่องยนต์จ้านวน 1 ชุด 
 3.3 มีผ้าคลุมชุดชุดฝึก จ้านวน 1 ผืน 
 3.4 มีการสาธิต และอบรมการใช้งานให้กับครูผู้ใช้งาน 
 3.5 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 3.6 ผู้เสนอราคาและผู้ผลิตชุดฝึกต้องได้รับรองระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ISO 9001:2008ด้านการผลิตและ
บริการหลังการขายชุดฝึกโดยเฉพาะ(Manufacture, Trading and service of Training Set) ซ่ึงต้องระบุในเอกสารแสดง
มาตรฐานอย่างชัดเจนพร้อมแนบเอกสารประกอบพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคาเพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการบริการหลังการ
ขาย 
 
 

 
 

 
           

 


