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บทคัดย่อ   
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอน
เรล  2) ทดสอบการท างานของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นช่างอู่รถยนต์ที่ท างานบริการและซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 10 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูล และแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพของเครื่องทดสอบ
ประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล  ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ระดับดีมาก (4.60) การใช้เครื่องทดสอบ
ประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ก่อนและหลังการซ่อมพบว่าสามารถท าได้ถึงร้อยละ 100 ดีกว่า
แบบซ่อมปกติแล้วประกอบน าไปใช้งานถึงร้อยละ 53.33 และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่อง
ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล พบว่ามีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากที่สุด 
(4.61) 
 
ค าส าคัญ :  เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  
 
Abstract 
 This research aims  1) Performance testing of pumps and common rail diesel nozzles. 
2) Testing of performance tests of common rail pump and diesel injectors. 3) Study of user 
satisfaction of pump and nozzle performance tests. Diesel Common Rai to investigate the 
users’ satisfaction. The subjects, selected by the purposive sampling technique, consists of 
10 techniciansinvolving Demographics and samples are car mechanics, service and repair of 
diesel engines. In the district Chiangmai Province. The tools comprise a data recording form 
and a questionnaire Mean, standard deviation and percentage are used to analyze the 
obtained data. The results showed that the quality of the tester was at the level of ‘Very 
Good’ (4.60). The pre- and posttest had a 100 percent effectiveness. Moreover, the 
constructed tester had 53.33 percent better results than the use of conventional one. The 
satisfaction of the tester users was found at the highest level (4.61). 
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1. บทน า 
    ความเป็นมาและความส าคัญของเรื่อง  

 ระบบอมมอนเรล ไดเรคอินเจคชั่น (Common rail Direct Injection) ระบบคอมมอนเรล 
หรือระบบจ่ายน้ ามันแบบรางร่วม เป็นระบบจ่ายน้ ามันที่ไดพ้ัฒนาขึ้นมาล่าสุด ในปัจจุบัน ระบบจ่ายเชื้อเพลิง
ประกอบด้วย ปั๊มแรงดันสูง ซึ่งปัจจุบันสามารถท าได้สูงถึง 1800 บาร์ ในการอัดน้ ามันเขา้สู้รางร่วม เพื่อรอ
จังหวะการฉีดที่เหมาะสมที่ประมวลได้ จากหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อถึงจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงที่ กล่อง
ประมวลผลส่งสัญญาณสั่งให้วาล์วน้ ามันหรือเข็มหัวฉีดจะถูกยกด้วยแรงขับจากโซลีนอยด์โดยใช้ไฟฟา้ ซึ่งระบบ 
ฉีดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่เป็นปั๊มเชื้อเพลิงแบบแถวเรียงหรือจานจ่ายจะใช้วิธีการยกเข็มหัวฉีดด้วย 
แรงดันในตัวน้ ามันที่ปั๊มเชื้อเพลิงอัดเข้ามา (ประมาณ 120 -250 บาร)์ และสามารถเอาชนะแรงกดของสปริง ที่
หัวฉีดท าให้เข็มหัวฉีดยกเปิดน้ ามันให้ไหลผ่านไปได้ วธิีแบบเก่านี้จะไม่สามารถควบคุมจังหวะการฉีด เชื้อเพลิง
ให้ยืดหยุ่นได้แตกต่างจากระบบคอมมอนเรล ซึ่งใช้ไฟฟา้ในการควบคุม ดังนั้นระบบคอมมอนเรล จึงสามารถ
ฉีดเชื้อเพลิงยืดหยุ่นได้ตามสภาวะการท างานที่เหมาะสมตามการประมวลผลของ ECU โดย ECU ของ
เครื่องยนต์สามารถรับรู้สภาวะการท างานของเครื่องยนต์ได้จาก Sensor ต่างๆ เช่น ปริมาณ ออกซิเจนในไอ
เสีย แรงดันในรางร่วม คันเร่ง อุณหภูมิต่างๆ หรือ อื่นๆ ข้อดีจากการที่เราสามารถควบคุม การฉีดเชื้อเพลิงได้
ตามต้องการ ECU ปัจจุบันจึงสามารถควบคุมให้มีการฉีดแบบหลายครั้ง ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณมลพิษไนตริ
กออกไซด์ และช่วยให้มีการเผาไหม้ที่ไม่รุนแรงลดการ น็อกของเครื่องยนต์ได้บริษัทผู้ผลิตระบบเชื้อเพลิงให้กับ
รถยนต์ปัจจุบันสามารถผลิต ECU ให้คุมคุมการฉีด สูงสุดได้ถึง 5 ครั้งมีพื้นฐานดังนี้คือ การฉีดครั้งที่ 1 เป็นการ
ฉีดล่อ (Pilot Injection) เป็นส่วนช่วยให้เชื้อเพลิง ส่วนแรกผสมกับอากาศได้ดีก่อน หลังจากนั้นจึงฉีดครั้งท่ี 2 
ตามมาเรียกวา่ Pre-Injection เพื่อเพิ่มความ เข้มข้นของเชื้อเพลิงในการเริ่มการเผาไหม้ส่วนแรก การฉีดครั้งที่ 
3 เป็นการฉีดเชื้อเพลิงหลัก Main Injection เป็นการฉีดที่ควบคุมสภาวะการท างานของชุดยนต์ตามคันเร่ง 
การฉีดครั้งที่ 4 เรียกว่า After Injection เป็นการฉีดเพื่อเผาเขม่าหรืออนุภาคคาร์บอน ( PM) ส่วนสุดทา้ย
เพื่อให้มีการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุด และการฉีดที่ 5 สุดท้ายคอื Post-Injection เป็นการฉีดควบคุมอุณหภูมิไอ
เสีย ส าหรับในประเทศไทยส่วน ใหญ่จะเป็นการฉีดเชื้อเพลิงแบบ 2 ครั้ง คือ Pilot และ Main-Injection แต่
คาดวา่เทคโนโลยีการฉีดแบบ 5 ครั้งจะเข้ามาต่อไปเนื่องจากข้อก าหนดของการปลดปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมาก
ขึ้นระบบคอมมอนเรล ประกอบด้วย ปั๊มแรงดันสูง,รางร่วม,หัวฉีดโซลินอยด์และ อีซียู (ECU)ปั๊มแรงดันสูง 
สามารถฉีดน้ ามันให้มี ความดันได้สูงถึง 1,800บาร์ ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์แต่ละรุ่นและบริษัทผู้ผลิต แรงดันที่สูง
นี้ ท าให้น้ ามันแตกตัวเป็นละอองได้ดีกว่าการใช้หัวฉีดแบบเก่ามาก  

ระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลคอมมอนเรลเป็นระบบที่ใช้แรงดันสูงกว่าระบบฉีดดีเซลแบบเดิมที่มีแรงดัน 
100 – 200 บาร์ เท่านั้น มีระบบการสั่งงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีการท างานที่ซับซ้อน ซึ่งยังขาดเครื่องทดสอบ
ปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ให้สามารถทดสอบปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลได้ ในการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
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คอมมอนเรล ทางช่างผู้ช านาญการได้วิเคราะห์ชิ้นส่วนที่เสียหายของเครื่องยนต์ และท าการซ่อมเปลี่ยนไปแล้ว
นั้น เพื่อให้เครื่องยนต์ที่ซ่อมเสร็จแล้วมีประสิทธิภาพทัดเทยีมกับเครื่องยนต์ใหม่ที่มาจากโรงงาน ต้องมีการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลคอมมอนเรล เพื่อหาจุดบกพร่องของระบบฉีดเชื้อเพลิง
ของเครื่องยนต์  

  ด้วยเหตุผลและปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ผู้ศึกษาเกิดแนวคิดที่จะสร้างเครื่องทดสอบปั๊มและ
หัวฉีดดีเซลคอมมอนเรลขึ้น เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของปั๊มและหัวฉีดในด้านต่าง ๆ และ
ตรวจสอบความเสียหายของปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือก
ตัดสินใจได้ถูกต้อง ว่าจะซ่อมแซมปรับปรุงหรือเปลี่ยนปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลใหม่  หรือหลังจากปรับปรุง
ซ่อมแซมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทดสอบประสิทธิภาพการท างานเบื้องต้น ก่อนการติดตั้งใช้งานใน
รถยนต์ ซึ่งจะท าให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายหลังจากท่ีลูกค้าน ารถไปใช้งาน เป็นต้น 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  
 2.2 เพื่อทดสอบการท างานของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  
 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  
 
3. แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 ระบบคอมมอนเรล  
 เครื่องยนต์คอมมอนเรล คือ เครื่องยนต์ทีใ่ช้แรงดันน้ ามันสูงจ่ายเข้าห้องเผาไหม้ ต้นแบบของระบบ
คอมมอนเรล นั้นมีมานานแลว้ มีมาตั้งแต่เรารู้จัก เรือด าน้ า ที่ใช้เครื่องดีเซลถ้านับปี ค.ศ.1916 เป็นเครื่องยนต์
ของ Doxford Engines เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 1921 จนถึงปี 1980 การท างานของคอมมอนเรลในยุค
นั้นเป็นแบบกลไก มีปั๊มส่งน้ ามันแรงดันต่ าส่งน้ ามันไปที่หัวฉีด เหนือหัวฉีดมีลูกกระทุ้งที่รับแรงกระแทกจาก
เพลาราวลิ้นเมื่อเครื่องยนต์หมุน ลูกกระทุ้ง จะไปกระแทกกลไกในหัวฉีดให้น้ ามันเกิดแรงดันสูงพุ่งออกเป็นฝอย
จากปลายหัวฉีด คอมมอนเรล ระบบกลไกนี้มีใช้กันมานานสว่นใหญ่แล้วจะเป็นในเครื่องดีเซลขนาดใหญ่ระบบ
การท างานจะถูกเรียกว่า Unit injector ส่วนต้นแบบของคอมมอนเรลในปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นในปี 1960 โดย 
Robert Huber จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต้นแบบนั้นถูกน ามาพัฒนาปรับปรุงต่อโดย Dr.Marco Ganser 
จากสถาบัน Swiss Federal Institue of Technology การพัฒนาระบบเชื้อเพลิงดีเซลแบบปั๊มแรงดันสูงมา
ส าเร็จจนผลิตออกใช้งานในเชิงพาณิชย์กับรถยนต์ได้ก็ตกเอากลางปี 1990 โดย Dr.Shohei Itoh และ 
Masahiko Miyaki จากบริษทั เดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น (Denso Corperation) ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่ของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในญี่ปุ่น คือ บริษัทเดนโซ่ พัฒนาระบบคอมมอนเรลออกมาเพื่อใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
และพบกับความส าเร็จในปี 1995 น าออกขายให้แก่รถบรรทุกฮีโน่ รุ่น Hino Rising Ranger Truck หรือกล่าว
ได้วา่ เดนโซ่ คือผู้ผลิตระบบคอมมอนเรล หลังจากนั้นมาระบบคอมมอนเรลที่เกิดจากแนวคิดของเครื่องยนต์
ดีเซลในเรือด าน้ าที่เป็นต้นแบบให้แก่วิศวกรชาวสวิสก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนาที่จะน ามาใช้งานกับรถยนต์ทั่ว
โลก [1]    
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 3.2 หลักการท างานระบบคอมมอนเรล (Common rail Direct Injection)ระบบคอมมอนเรล หรือ
ระบบจ่ายน้ ามันแบบรางร่วม เป็นระบบจ่ายน้ ามันที่ได้พัฒนาขึ้นมาลา่สุดในปัจจุบัน ระบบจ่ายเชื้อเพลิง
ประกอบด้วย ปั๊มแรงดันสูง ปัจจุบันสามารถท าได้สูงถึง 1800 บาร์ ในประเทศไทย ในการอัดน้ ามันเข้าสู้ราง
ร่วม (Common Rail) เพื่อรอจังหวะการฉีดที่เหมาะสมที่ประมวลได้จากหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Control Unit, ECU) เมื่อถึงจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงที่ ECU ประมวลผลออกมาได้ วาล์วน้ ามัน
หรือเข็มหัวฉีดจะถูกยกด้วยแรงขับจากโซลีนอยด์โดยใช้ไฟฟ้า ซึ่งระบบฉีดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์รุ่นเก่าที่เป็น
ปั๊มเชื้อเพลิงแบบแถวเรียงหรือจานจ่ายจะใช้วิธีการยกเข็มหัวฉีดด้วยแรงดันในตัวน้ ามันที่ปั๊มเชื้อเพลิงอัดเข้ามา 
ประมาณ 120 -250 บาร์ และสามารถเอาชนะแรงกดของสปริงที่หัวฉีดท าให้เข็มหัวฉีดยกเปิดน้ ามันให้ไหล
ผ่านไปได้ วธิีแบบเก่านี้จะไม่สามารถควบคุมจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงให้ยืดหยุ่นได้  

 

ภาพที่ 1  แสดงวงจรการท างานของระบบฉีดดีเซลคอมมอนเรล 

ซ่ึงแตกต่างจากระบบคอมมอนเรล ทีใ่ช้ไฟฟา้ในการควบคมุ ดังนั้นระบบคอมมอนเรลจึงสามารถฉีดเชื้อเพลิง
ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะการท างานที่เหมาะสมตามการประมวลผลของ ECU โดย ECU ของเครื่องยนต์สามารถ
รับรู้สภาวะการท างานของเครื่องยนต์ได้จาก Sensor ต่างๆ เช่น ปริมาณออกซิเจนในไอเสีย แรงดันในรางร่วม 
คันเร่ง อุณหภูมิต่างๆ หรือ อ่ืนๆ ข้อดีจากการที่เราสามารถควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงได้ตามต้องการ ECU 
ปัจจุบันจึงสามารถควบคุมให้มีการฉีดแบบหลายครั้ง (Multiple-Injection) ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณมลพษิ
ไนตริกออกไซด์ แลกช่วยให้มีการเผาไหม้ที่ไม่รุนแรงลดการน็อกของเครื่องยนต์ได้ บริษัทผู้ผลิตระบบเชื้อเพลิง
ให้กับรถยนต์ปัจจุบันสามารถผลิต ECU ให้คุมคุมการฉีดสูงสุดได้ถึง 5 ครั้งมีพื้นฐานดังนี้คือ การฉีดครั้งที่ 1 
เป็นการฉีดล่อ (Pilot Injection) เป็นส่วนช่วยให้เชื้อเพลิงส่วนแรกผสมกับอากาศได้ดีก่อน หลังจากนั้นจึงฉีด
ครั้งที่ 2 ตามมาเรียกวา่ Pre-Injection เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเชื้อเพลิงในการเริ่มการเผาไหม้ส่วนแรก การ
ฉีดครั้งที่ 3 เป็นการฉีดเชื้อเพลิงหลัก Main-Injection เป็นการฉีดที่ควบคุมสภาวะการท างานของเครื่องยนต์
ตามคันเร่ง การฉีดครั้งที่ 4 เรียกว่า After-Injection เป็นการฉีดเพื่อเผาเขม่าหรืออนุภาคคาร์บอน (PM) ส่วน
สุดท้ายเพื่อให้มีการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุด และการฉีดที่ 5 สดุท้ายคือ Post-Injection เป็นการฉีดควบคุม
อุณหภูมิไอเสีย ส าหรับในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการฉีดเชื้อเพลิงแบบ 2 ครั้ง คือ Pilot และ Main-
Injection แต่คาดว่าเทคโนโลยีการฉีดแบบ 5 ครั้งจะเข้ามาต่อไปเนื่องจากข้อก าหนดของการปลดปล่อยมลพิษ
ที่เข้มงวดมากข้ึนระบบคอมมอนเรล ประกอบด้วย ปั๊มแรงดันสูง,รางร่วม,หัวฉีดโซลินอย,และ อีซียู (ECU) 
ปั๊มแรงดันสูง สามารถฉีดน้ ามนัให้มีความดันได้สูงถึง 1,800บาร์ หรือ 180MPa ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์แต่ละรุ่น
และผู้ผลิตแต่ละเจา้ แรงดันที่สูงนี้ท าให้น้ ามันแตกตัวเป็นละอองได้ดีกว่าการใช้หัวฉีดแบบเก่ามาก หรือท่ี
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เรียกว่า Fuel Atomisation รางร่วม มีลักษณะเป็นท่อเล็กๆยาวๆ ที่มีความหนามากเพื่อทนต่อแรงดันสูง ราง
ร่วมนี้จะรักษาความดันให้คงที่และช่วยให้ละอองน้ ามันที่จ่ายไปยังห้องเผาไหม้ทุกห้องมีลักษณะเหมือนกัน  
หัวฉีดโซลินอย ช่วยท าให้สามารถควบคุมเวลาของการฉีดน้ ามัน และปริมาณน้ ามันที่ฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ 
ได้อย่างละเอียด อีซียู หรือ Electronic Control Unit ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของทั้งระบบให้เหมาะสม
กับการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็น การเร่งเครื่อง การขับด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วต่ า นอกจากนี้อีซียูยังสามารถสั่ง
ให้มีการฉีดน้ ามันเล็กน้อย เข้าไปในห้องเผาไหม้ก่อนที่จะมีการฉีดน้ ามันตามรอบ ได้อีกด้วย เรียกว่า ไพล็อต 
อินเจ็คชั่น (Pilot Injection) เพื่อที่จะลด ความรุนแรงของการระเบิดในรอบการจุดระเบิด ดังนั้น ลดเสียงดัง
และการสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นข้อเสียของเครื่องยนต์ดีเซลแบบเก่า นอกจากนี้ ไพล็อต อินเจ็คชั่น ยังช่วยให้
เครื่องยนต์สามารถสร้างก าลังงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ด้วยกลไกการท างานขา้งต้น ระบบคอมมอนเรล จึง
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเก่า ดังนั้นจึงช่วยประหยัดน้ ามัน ปล่อยมลพิษน้อยกว่า อีกทั้งยัง
เงียบกว่า และมีการสั่นสะเทือนน้อยกว่าเครื่องยนต์แบบเก่าอีกด้วย ปัจจุบัน ระบบคอมมอนเรล ได้ถูกน้ ามาใช้
ในรถกระบะในประเทศไทยเกือบทุกค่าย โดยมีชื่อเรียกทางการตลาดที่แตกต่างกันไป ส าหรับรถยนต์นั่งนั้น 
เครื่องยนต์ดีเซลยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในประเทศไทย แต่ในยุโรปซึ่งนิยมใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล เพราะมีมลพิษ
ต่ ากว่า ระบบคอมมอนเรลนี้ ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย [2]    

 3.3 อุปกรณ์คอมมอนเรลของเครื่องยนต์ดีเซล                    

               3.3.1 ปั๊มความดันสูง (High Pressure Pump) หรือปั๊มจ่ายเชื้อเพลิง (Supply Pump) หลักการ
ท างานของปั๊มจ่ายเชื้อเพลิงจากรูปที่ 2 จะอาศัยก าลังขับของเฟืองไทมิ่งเพลาข้อเหวี่ยงท าให้เฟืองขับปั๊มจ่าย
เชื้อเพลิงหมุน ลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์อัดลูกปั๊มให้ท างาน โดยปรมิาตรการดูดเชื้อเพลิงที่เข้าปัม๊จ่ายเชื้อเพลิงนี้ถูก
ควบคุมด้วยลิ้นควบคุมการดูด (Suction Control Valve หรือSCV) แล้วจากนั้นลูกปั๊มจะถูกอัดกระแทกจาก
ลูกเบี้ยวเยื้องศูนย์ให้อัดเชื้อเพลิงออกทางลิ้นกันกลับด้านส่ง จ่ายเชื้อเพลิงความดันสูงไปสะสมยังรางร่วม 
(Common Rail) 
                  1) เครื่องยนต์ระบบรางร่วมรุ่นที่ 1 ใช้ความดันสูงสุด 1350 bar ขณะเดินเบาอยู่ที่ 30bar   

2) เครื่องยนต์ระบบรางร่วมรุ่นที่ 2 (เริ่มปี ค.ศ. 2001) ใช้ความดันสูงสุด 1600 - 1800 bar    
3) เครื่องยนต์ระบบรางร่วมรุ่นที่ 3 (เริ่มปี ค.ศ. 2003) ใช้ความดันสูงสุด 2000 bar 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  แสดงปั๊มความดันสูงและการท างานหรือปั๊มจ่ายเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์คอมมอนเรล 

          อนึ่งในปี ค.ศ. 2014 บางประเทศที่เจริญแล้วในยุโรปจะใช้กฎหมายควบคุมมลพิษยูโรระดับ 6 ท าให้
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะต้องพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลให้มีแก๊สพิษต่ าลงไปอีก ซึ่งจะใช้ระบบรางร่วมรุ่นที่ 4 ที่มี
ความดันสูงสุดถึง 3000 bar จังหวะการฉีดเชื้อเพลิงอาจถึง 7 ครั้งต่อ 1 กลวัตรการท างานของแต่ละสูบ 
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            3.3.2 รางร่วม (Common Rail) หมายถึงท่อร่วมเชื้อเพลิง เป็นท่อหรือห้องสะสมความดันเพื่อจ่าย
เชื้อเพลิงไปยังหัวฉีดสูบแต่ละสูบผ่านทางท่อฉีดเชื้อเพลิง (Injection Pipe) และที่ปลายด้านหนึ่งของรางร่วม
จะมีตัวจ ากัดความดัน (Pressure Limiter) เพื่อป้องกันมิให้ความดันเชื้อเพลิงมีค่าสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้สูงสุด 
บางแบบมีลิ้นควบคุมการระบายความดัน (Pressure Discharge Valve หรือ Pressure Relief Valve) High 
Pressure Vessel หรือ Common Rail มี 2 แบบคือแบบทรงกระบอกยาว (นิยมใช้เป็นส่วนใหญ่) กับแบบ
ทรงกระบอกสั้น  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงรางร่วม 

         
            3.3.3 หัวฉีด (Injector) หลักการท างานของหัวฉีดคือขณะที่ยังไม่ฉีดเชื้อเพลิงในต าแหน่งนี้ลิ้นโซลิ
นอยด์จะปิดช่องทางของห้องควบคุมความดันสูงของเชื้อเพลิงเข้ากระท าตามลูกศรซึ่งจะมีพื้นที่หน้าตัดมากกว่า
ห้องความดันที่ด้านล่างของเข็มหัวฉีด (Nozzle Needle) ดังนั้นตรงหน้าลิ้นของเข็มหัวฉีดจึงถูกกดให้อยู่ใน
ต าแหน่งปิดสนิท เชื้อเพลิงความดันสูงไม่อาจรั่วออกไปจากปลายหัวฉีดได้ ในขณะที่มีสัญญาณการฉีด
จาก ECU ส่งไปยังหน่วยส่งแรงขับด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EDU) แรงเคลื่อนสูง (ประมาณ 100 V ) จะไหลผ่านเขา้
ขดลวดโซลินอยด์ของหัวฉีดครบวงจร ซึ่งจะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กเอาชนะแรงของสปริงที่กดอยู่ด้านบนของ
ลิ้นโซลินอยด์ ลิ้นโซลินอยด์จึงยกข้ึน เปิดช่องทางของห้องควบคุมท าให้ความดันในห้องควบคุมตกเกือบเป็น
ศูนย์ (เชื้อเพลิงความดันสูงจากรางร่วมถูกกีดขวางระหว่างห้องความดันโดยรูเล็กหรือ Orifice)  ดังนั้นความดัน
เชื้อเพลิงที่ด้านล่างของเข็มหัวฉีดจะยกเข็มหัวฉีดเปิดช่องทางให้เชื้อเพลิงไหลผ่านลิ้นหัวฉีดผ่านรูหัวฉีด (หลาย
รู) ให้เป็นฝอยละออง จ านวนรูหัวฉีดมี 6 - 8 รู (หัวฉีดไพอิโซอิเล็กทริกรุ่นล่าสุดบางรุ่นมีรจู านวน 10 รู และ
ระบบรางร่วมรุ่นที่ 4 ในปี ค.ศ. 2014 หัวฉีดอาจมี 11 รู) หัวฉีดมีรูโต 0.13 - 0.147 mm (รุ่น 8 รู แต่ละรูโต 
0.0876 mm) ปริมาตรการฉีดเชื้อเพลิงขณะเดินเบา เมื่อเครื่องยนต์ร้อนประมาณ 3 - 4 mm3/Stroke   
หน่วยขับหัวฉีดหรือหน่วยส่งแรงขับด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Driver Unit หรือEDU) ส่งแรงเคลื่อน 
ไฟฟา้เปิดหัวฉีด 60 - 150 V         
   จังหวะการฉีดเชื้อเพลิงขณะเดินเบาบางรุ่นเริ่มฉีดหลังศูนย์ตายบน 2 องศา  และที่ 3,000rpm ไม่มีภาระจะ
เริ่มฉีดก่อนศูนย์ตายบน 1 ถึง 4 องศา เครื่องยนต์ระบบรางร่วมรุ่นที่ 1 - 2 มีจังหวะการฉีด 2 จังหวะ คือการ
ฉีดน าร่อง (Pilot Injection) ระยะเวลาการฉีดประมาณ 0.5 – 0.6 ms และการฉีดหลัก (Main Injection) มี
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ระยะเวลาประมาณ 0.7 – 0.9 ms เครื่องยนต์ระบบรางร่วมรุ่นที่ 3 จะมีการฉีด 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะมี
ระยะเวลาการฉีดเชื้อเพลิงประมาณ 0.1 - 0.2 ms การฉีดหลายครั้งเรียกว่า Multiple Injection การฉีด 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 4  แสดงแบบโซลินอยด์ ในเครื่องยนต์คอมมอนเรล 

ครั้งที่ 1 เรียกว่าการฉีดน าร่อง (Pilot Injection) การฉีดครั้งที่ 2 เรียกว่าการฉีดก่อน (Pre Injection) การฉีด
ครั้งที่ 3 เรียกว่าการฉีดหลัก (Main Injection) การฉีดครั้งที่ 4 เรียกว่าการฉีดภายหลัง (After 
Injection) และการฉีดสุดท้ายครั้งที่ 5 เรียกว่าการฉีดตามหลัง (Post Injection) อนึ่งผู้เขียนเคยทราบข้อมูล
มาวา่ที่ประเทศเยอรมันได้มีการทดลองการฉีดเชื้อเพลิง 9 ครั้ง หัวฉีดมี 2 แบบ 

1)  หัวฉีดลิ้นโซลินอยด์ (Solenoid Injector) ครั้ง หัวฉีดแบบโซลินอยด์มีความสามารถยกเข็ม
หัวฉีดให้มีความถ่ี 1-4 ครั้งต่อ 1 กลวัตรต่อการท างานของแต่ละสูบ 

2) และแบบใหม่ซึ่งใช้กับเครื่องยนต์ระบบรางร่วมรุ่นที่ 3 คือหัวฉีดไพอิโซอิเล็กทริก (Piezo 
Injector หรือ Piezoelectric Injector) ผลึกแร่ไพอิโซ (Piezo Crystals) ของหัวฉีดแบบไพอิโซอิเล็กทริก 
(Piezoelectric Injector) ถูกวางเรียงซ้อนกัน 350 ชั้น รวมความยาว 30 mm ใช้แรงเคลื่อนไฟฟา้150 V เกิด
แรงผลัก 2500 N สามารถยกเข็มหัวฉีดระยะทาง 40 micrometers ที่มีความดันเชื้อเพลิ2000 bar ซ่ึง
สามารถฉีดเชื้อเพลิงปริมาตร 1 mm3 ต่อการยกเข็มหัวฉีด 1          

            3.3.5 กรองเชื้อเพลิง (Fuel Filter) ส าหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบรางร่วมจะต้องเปลี่ยนตามอายุการ
ใช้งานที่ 40,000 km จึงสมควรปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างเคร่งครัดและไม่ควรใช้กรองเชื้อเพลิงของเทียม ซึ่ง
อาจจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเสียหายกับระบบเชื้อเพลงิได้ รถยนต์บางแบบจะมีหลอดไฟเตือนให้เปลี่ยน
กรองเชื้อเพลิงเมื่อถึงระยะทาง 40,000 ก.ม.[3]    
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มีแนวคิดและกรอบการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจัยเครื่องทดสอบการหาประสทิธิภาพปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรล 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การสร้างเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล  มีขั้นตอนการด าเนินการ
ดังนี้ 
     4.1.1ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  
และข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล 
    4.1.2 ออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบต้นแบบ ท าการทดลองให้ใช้งานได้ตามข้อก าหนด 
  4.1.3 สร้างแบบประเมินด้านคุณภาพประสิทธิภาพเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีด
ดีเซลคอมมอนเรล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ท ประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการออกแบบ (2) ด้านการสร้าง (3) ด้านการใช้งาน และ (4) ด้านการเก็บและบ ารุงรักษา 
 4.1.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ของแบบประเมินด้านคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าจนได้เครื่องมือประเมินด้านคุณภาพที่สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลต่อไป 
 4.1.5 ก าหนดผู้เชี่ยวชาญและสาธิตการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซล
คอมมอนเรล ต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อให้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพทั้ง 4 ด้านเพื่อน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  4.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอม
มอนเรล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบค่าเฉลี่ยที่ได้กับชั้นระดับคุณภาพดังนี้ [4]    
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายถึง ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายถึง ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49     หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
  เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือค่าเฉลี่ย ( x ) ไม่น้อยกว่าระดับมาก (มากกว่า 3.50) 

เครื่องยนต์
ดีเซลที่
เสื่อมสภาพ 

ถอดแยกชิ้นส่วน/ตรวจสอบ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

เครื่องยนต์ดีเซลที่สมบูรณ์บางส่วน 

ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีด
ดีเซลคอมมอนเรล 

ถอดแยกชิ้นส่วน/ตรวจสอบ
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ 

เครื่องยนต์ดีเซลที่สมบูรณ์  

ซ่อม/เปลี่ยน
ปั๊มและหัวฉีด
ดีเซลคอมมอน

เครื่องยนต์ดีเซล
ไม่สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 6 แสดงแบบร่างของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล       

 
 
            

             
 

ภาพที่ 7 แสดงลักษณะของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  
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 4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น ช่างที่ท างานบริการและซ่อมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่
เป็นระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลคอมมอนเรล                  
  4.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น ช่างที่ท างานบริการและซ่อมเก่ียวกับเครื่องยนต์
ที่เป็นระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลคอมมอนเรล ในเขต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 คน (10 สถาน
ประกอบการ) โดยเลือกแบบเจาะจง 
 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย  
  4.3.1 แบบบันทึกผลการทดลองเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล    
รถยนต์ 3 ยี่ห้อ จ านวน 5 เครื่อง แต่ละประเภทเก็บข้อมูลการทดสอบ ดังนี้คือ 
    1) ตารางบันทึกข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพปั๊มคอมมอนเรลโดยใช้ปั๊มของค่าย
รถยนต์ 3 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 5 ลูก ทดสอบแรงดันตามรอบ 
    2) ตารางบันทึกข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพปั๊มคอมมอนเรลโดยใช้ปั๊มของค่าย
รถยนต์ 3 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 5 ลูก ทดสอบปริมาณการจ่ายตามรอบทดสอบปริมาณการจ่ายตามรอบ 
    3) ตารางบันทึกข้อมูลการทดสอบหัวฉีดคอมมอนเรล ปริมาณการฉีด ปริมาณน้ ามัน
ไหลกลับ การรั่วซึมหัวฉีด ของค่ายรถยนต์ 3 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 5 หัว 
   4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีด
ดีเซลคอมมอนเรล ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 1) ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 2) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ 10 ข้อ 
 3) ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพของเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซล
คอมมอนเรล ด าเนินการดังนี้   
   1) ก าหนดและเชิญผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คนเพ่ือท าการประเมินคุณภาพเครื่องทดสอบ
ประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  
  2) ด าเนินการสาธิตการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอน
เรลที่สร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 
  3) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
 4.4.2 การทดลองเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                 
ที่สร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
    1) ทดลองใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                 
ด้านประสิทธิภาพการสร้างแรงดันและการจ่ายของน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงจากปั๊มสร้างแรงดันสูงของค่าย
รถยนต์ 3 ยี่ห้อ 
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    2) ทดลองใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของหัวฉีด ปริมาณการฉีด ปริมาณของน้ ามันไหลกลับและฝอยละอองการฉีดของค่าย
รถยนต์ 3 ยี่ห้อ    
    3) เปรียบเทียบผลการทดลองของค่ายรถยนต์ 3 ยี่ห้อได้แก่  
      1) ทดลองใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                 
ด้านประสิทธิภาพการสร้างแรงดันและการจ่ายของน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันสูงจากปั๊มสร้างแรงดันสูงของค่าย
รถยนต์ 3 ยี่ห้อ 
      2) ทดลองใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของหัวฉีด ปริมาณการฉีด ปริมาณของน้ ามันไหลกลับและฝอยละอองการฉีดของค่าย
รถยนต์ 3 ยี่ห้อ 
   4.4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊ม
และหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  
    1) นัดหมายกลุ่มตัวอย่างที่เป็นช่างทีท่ างานบริการและซ่อมเก่ียวกับเครื่องยนต์ดีเซล
คอมมอนเรล ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 คนโดยเลือกแบบเจาะจง
    2) ด าเนินการสาธิตการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอน
เรล ใหก้ลุ่มตัวอย่างดู และทดลองใช้ จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างใช้งาน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
    3) ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊ม
และหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรลที่สร้างข้ึน 
  4) เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
 4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
  4.5.1 ข้อมูลด้านคุณภาพ 4 ด้านที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลด้านความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นเทียบค่าเฉลี่ยกับชั้นระดับคุณภาพ ดังนี้ [4] 
   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00     หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49     หมายถึง ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49     หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49     หมายถึง ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49     หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือค่าเฉลี่ย ( x ) ไม่น้อยกว่าระดับมาก  
  4.5.2 ข้อมูลการทดลองเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  
น ามาเปรียบเทียบกับการใช้งานจริง และหาค่าร้อยละ ดังนี้ 
    1) การบริการซ่อมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล และประกอบใช้งานแบบปกติ 
    2) การบริการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลโดยใช้เครื่องทดสอบปั๊มและหัวฉีดก่อน
ประกอบใช้งาน   
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5. ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                  

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
    ค่าเฉลี่ย ( x ) S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านการออกแบบ 4.40 0.54 มาก 
2. ด้านการสร้าง 4.80 0.44 มากที่สุด 
3. ด้านการใช้งาน 4.60 0.54 มากที่สุด 
4. ด้านการเก็บและบ ารุงรักษา 4.60 0.54 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.60 0.51 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องทดสอบระสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอน
เรล  โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.60 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านการสร้าง ด้านการเก็บและบ ารุงรักษา ด้านการใช้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
ตามล าดับ ส่วนด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.40 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล  โดยใช้ปั๊มและหัวฉีด
ของค่ายรถยนต์จ านวน 3 ยี่ห้อคละยี่ห้อ รุ่นละ 5 เครื่อง  

 ประเภท/รุ่น 
   เครื่องยนต์ 

การซ่อมที่ไม่ทดสอบ
ระบบดีเซล  

การซ่อมใชเ้ครื่อง
ทดสอบก่อนและหลัง

ติดตั้ง 

ผลต่าง 
(ร้อยละ) 

1. Toyota Vigo 2 เครื่อง (ร้อยละ 40) 5 เครื่อง (ร้อยละ 100) 60 

2. Isuzu Demax 3 เครื่อง (ร้อยละ 60) 5 เครื่อง (ร้อยละ 100) 40 

3. Mazda BD50 pro 3 เครื่อง (ร้อยละ 60) 5 เครื่อง (ร้อยละ 100)  40 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.66 (ร้อยละ53.33) 5 เครื่อง(ร้อยละ 100) 46.66 

 จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบและเปรียบเทียบระหว่างการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเร
ลแบบปกติจนถึงขั้นตอนการประกอบและการใช้งาน และการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลโดยใช้เครื่อง
ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ตรวจและทดสอบก่อน/หลังการประกอบและใช้งานโดย
ใช้ปั๊มและหัวฉีดของค่ายรถยนต์ 3 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 5 เครื่อง พบว่าการซ่อมที่ไม่ทดสอบจนใช้งานได้สมบูรณ์
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเพียง 2.66 ลูกคิดเป็นร้อยละ 53.33 ต่างจากการใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ก่อนและหลังซ่อมเสร็จ สามารถท างานได้ครบสมบูรณ์ทั้ง 5 เครื่อง
คิดเป็นร้อยละ 100 และผลต่างของภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 46.66  
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ตามรายการและ
เงื่อนไขท่ีก าหนด โดยใช้ปั๊มของค่ายรถยนต์ 3 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 5 ลูก ทดสอบแรงดันตามรอบ 

ค่ายรถยนต์/ 
ปั๊มสร้างแรงดันสูง 

500 RPM 1000  RPM 2000 RPM 
ท าได้ ท าไม่ได้ ท าได้ ท าไม่ได้ ท าได้ ท าไม่ได้ 

1. Toyota Vigo √ - √ - √ - 
2. Isuzu Demax √ - √ - √ - 
3. Mazda BD50 pro √ - √ - √ - 
     ค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 

100 
- ร้อยละ 

100 
- ร้อยละ 100 - 

 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                 
แยกรายการ ได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพการสร้างแรงดัน ตามรอบ 500 – 2000 RPM สามารถท างานได้ทุก
ยี่ห้อ คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ตามรายการและเงื่อนไขท่ี
ก าหนด โดยใช้ปั๊มของค่ายรถยนต์ 3 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 5 ลูก ทดสอบปริมาณการจ่ายตามรอบ 

ค่ายรถยนต์/ 
ปริมาณการจ่ายของป๊ัม 

500 RPM 1000  RPM 2000 RPM 
ท าได้ ท าไม่ได้ ท าได้ ท าไม่ได้ ท าได้ ท าไม่ได้ 

1. Toyota Vigo √ - √ - √ - 
2. Isuzu Demax √ - √ - √ - 
3. Mazda BD50 pro √ - √ - √ - 
     ค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 

100 
- ร้อยละ 

100 
- ร้อยละ 

100 
- 

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                 
แยกรายการ ได้แก่ การทดสอบปริมาณการจ่าย ตามรอบ 500 – 2000 RPM สามารถท างานได้ทุกยี่ห้อ คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ตามรายการและเงื่อนไขท่ี
ก าหนด โดยใช้หัวฉีดของค่ายรถยนต์ 3 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 5 หัว  

ประเภท/รุ่น 
หัวฉีด 

ปริมาณการจ่าย ปริมาณน้ ามันไหลกลับ การรั่วซึมของหัวฉีด 
ท าได้ ท าไม่ได้ ท าได้ ท าไม่ได้ ท าได้ ท าไม่ได้ 

1. Toyota Vigo √ - √ - √ - 
2. Isuzu Demax √ - √ - √ - 
3. Mazda BD50 pro √ - √ - √ - 
     ค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 

100 
- ร้อยละ 

100 
- ร้อยละ 

100 
- 

 จากตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบเครื่องทดสอบปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล  แยกรายการ ได้แก่ 
การทดสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบประสิทธิภาพการจ่ายปริมาณน้ ามันตามรอบ สามารถท างานได้ 3 ยี่ห้อคิด
เป็นร้อยละ 100 การทดสอบประสิทธิภาพปริมาณน้ ามันไหลกลับ สามารถท าได้ ร้อยละ 100 และยังสามารถ
ทดสอบการรั่วซึมตามรอยต่อเกลียว และปลายเข็มหัวฉีด ได้ร้อยละ 100 เช่นกัน 
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ตารางท่ี 6 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอม
มอนเรล            

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ( x ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ใช้งานได้ง่าย  
 

4.70 0.48 มากที่สุด 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบครบถ้วนสะดวก 4.60 0.51 

 

 

มากที่สุด 
3. ใช้ทดสอบได้ตรงตามความต้องการ 4.70 0.48 มากที่สุด 
4. สามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ง่าย 
 

4.50 0.52 มากที่สุด 
 
 
 
 

5. มีความปลอดภัยในการใช้งาน 4.60 0.51 

 

 

มากที่สุด 
6. มีขนาดเหมาะสม 4.80 0.42 

 

มากที่สุด 
7. ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาจัดเก็บ 4.30 0.48 มาก 

8. 8. ความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า 4.80 0.42 

 

มากที่สุด 
9. ความรวดเร็วในการตรวจสอบ 4.60 0.51 มากที่สุด 

10. ความแข็งแรงของโครงสร้าง 4.50 0.52 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 0.48 มากที่สุด 
 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและ
หัวฉีดคอมมอนเรล จากรายการประเมินทั้งหมดพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเครื่องทดสอบระสิทธิภาพปั๊ม
และหัวฉีดดีเซลโดย รวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.61 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เฉลี่ย 0.48 โดยรายการที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ มีขนาดเหมาะสม ความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.80  ใช้งานได้ง่าย ใช้ทดสอบได้ตรงตามความต้องการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน
สะดวก ความรวดเร็วในการตรวจสอบ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60  มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถอ่านค่าต่าง 
ๆ ได้ง่ายค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50  และรายการท่ีมีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาจัดเก็บค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.30 
  
6. การอภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 จากผลการวิจัยพบว่าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดี เซลคอมมอนเรล                  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการประเมินด้านคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชียวชาญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ที ่4.60 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านด้านการสร้างค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.80 ด้านการใช้งานและด้านการเก็บและบ ารุงรักษามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.60 ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 4.40 และด้านการสร้างค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
ปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพของปั๊มและหัวฉีดดีเซล
คอมมอนเรลกับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบฉีดดีเซลคอมมอลเรลได้ 
 6.2 จากการทดสอบการใช้งานเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล                
เมื่อทดลองใช้ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล สามารถใช้งานได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบ
ฉีดดีเซลแบบคอมมอนเรลอ่ืนๆได้หลายยี่ห้อ และสามารถสร้างความมั่นใจในการตรวจสอบปั๊มและหัวฉีดใน
ก่อนและหลังการซ่อมได้ว่า หลังติดตั้งแล้วหมดปัญหา ในการกลับมาซ่อมหลังการส่งมอบรถให้กับลูกค้า ซึ่งผล
การทดลองพบว่าเมื่อซ่อมแล้วติดตั้งโดยไม่ใช้เครื่องทดสอบจะใช้งานได้ดีที่ ร้อยละ 53.33  ที่เหลือคือประสพ
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ปัญหา และต้องถอดกลับออกมาและส่งศูนย์บริการตรวจซ่อมเปลี่ยน ส่วนการใช้เครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
ปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล ก่อนและหลังซ่อมท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้  หากตรวจสอบว่ามี
ข้อบกพร่อง สามารถส่งศูนย์บริการตรวจซ่อมเปลี่ยน และหลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็ยังสามารถตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างาน จนแน่ใจว่าใช้งานได้ดี ก่อนท าการประกอบกับเครื่องยนต์ได้ ซึ่งจาการทดลองพบว่า
อยู่ที่ร้อยละ 100 และผลต่างโดยภาพรวมของทั้งสองการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 46.66 จึงสรุปได้ว่าเครื่อง
ทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้จริง 
 6.3 จากการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีด
ดีเซลคอมมอนเรล พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเครื่องทดสอบระสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลโดย รวมค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.61 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.48 โดยรายการที่ได้คะแนน
สูงสุด ได้แก่ มีขนาดเหมาะสม ความสะดวกในการใช้ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80  ใช้งานได้ง่าย ใช้ทดสอบได้ตรง
ตามความต้องการ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบครบถ้วนสะดวก ความรวดเร็วในการตรวจสอบ 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60  มีความปลอดภัยในการใช้งาน สามารถอ่านค่าต่าง ๆ ได้ง่ายค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50  และ
รายการที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาจัดเก็บค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 สามารถใช้งานได้จริง
และสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงเคลื่อน 220 V เข้ากับเครื่องทดสอบได้ ท าให้สามารถใช้งานกับอู่ที่มีขนาด
เล็กได ้
 สรุปได้ว่าเครื่องทดสอบประสิทธิภาพปั๊มและหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล    เมื่อประเมินการใช้งานโดย
ร่วมแล้ว สามารถน าไปใช้งานได้จริง และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมากท่ีสุดได้แก่ ท าความสะอาดและบ ารุงรักษา
จัดเก็บและควรเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีแข็งแรงและเป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิม เป็นต้น 
 
7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 7.1 ควรปรับปรุงให้ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาจัดเก็บให้สะดวกเก็บรักษางาย 
 7.2 ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่แข็งแรงและเป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิม  
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