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เมือ่เครือ่งสตารท์ไมต่ดิ จะท าอยา่งไรด ี? 
 

เรยีบเรยีงโดย สพุจน ์โสตถโิสภา, วศ.บ. เครือ่งกล 

อดตี วศิวกรระดับ 11 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
e-Mail : subhot.s@hotmail.com 

 

สิง่ทีผ่มประสบกบัตวัเอง คอื ตอนเย็นเจา้ E34 ปี 1994 วิง่กลบัเขา้บา้นดว้ยด ีอยา่งปกต ิพอเชา้วนัรุง่ข ึน้ 
สตารท์เครือ่งยนตห์มนุ แตไ่มต่ดิ เป็นเชน่นี ้2 ครัง้ (ภายหลงัพบวา่ตา่งสาเหตกุนั) ทัง้ๆ ทีผ่มซอ่มรถเป็น ยังคดิวา่
จะท าอยา่งไรดหีนอ! 

แน่นอน! ไมว่า่จะเป็นรถยนตร์ุน่เกา่ทีใ่ชค้ารบ์เูรเตอร ์หรอืรุน่ใหมท่ีใ่ชห้วัฉีดเบนซนิ ตอ้งเริม่จากการ
ทดสอบหาสาเหตทุี ่2 ระบบหลกักอ่น คอื ระบบไฟจดุระเบดิกบัระบบน ้ามัน ทา่นใหด้วูา่ ขณะเครือ่งหมนุ ระบบ
น ้ามันจา่ยน ้ามนัหรอืไม?่ และระบบจดุระเบดิจา่ยไฟแรงสงูออกมาเขา้หวัเทยีนหรอืไม?่ ผมเชือ่วา่หลายทา่นทีเ่ป็น
แฟนพันธุแ๋ท ้DIY ของ รศ. บญุชดั คงมปีระสบการณ์มาบา้งแลว้ ไมม่ากก็นอ้ย ทีจ่ะน าเสนอตอ่ไปนี ้เป็นวธิกีารที่
ประยกุตม์าจากต ารา Service Manual รถ BMW Series 5 ปี 1989-1995 โดย Bentley Publishers อยา่งไรก็ตาม 
ลองมาดวูธิกีารทดสอบแบบคลาสสกิเสยีกอ่น ดงันี ้
 
1. การทดสอบระบบน า้มนัเชือ้เพลงิจา่ยน า้มนัหรอืไม ่? 

ใหถ้อดทอ่น ้ามนัทีเ่ขา้คารบ์ฯู (ส าหรับรถรุน่เกา่) หรอืทอ่น ้ามนัทีจ่ะเขา้รางหวัฉีด (ส าหรับรถทีใ่ชห้วัฉดี)ทีม่า
จากปัน้น ้ามัน (เอซปัีม้ หรอืปัม้ไฟฟ้ากต็าม) แลว้ทดลองสตารท์สัน้ๆ ด ูเพือ่ตรวจวา่ปัม้น ้ามนัท างาน หรอืไม ่
(ควรใชภ้าชนะรองรับน ้ามัน ป้องกนัการฉีดลงเครือ่งยนต)์ ถา้มนี ้ามันไหลออกมา แสดงวา่ปัม้ท างานปกต ิ  ถา้
ไมม่นี ้ามันไหลออกมา แสดงวา่ระบบน ้ามันเชือ้เพลงิบกพรอ่ง เป็นสาเหตใุหส้ตารท์ไมต่ดิ 

2. การทดสอบระบบไฟจดุระเบดิ จา่ยไฟแรงสงูเขา้หวัเทยีนหรอืไม ่? 
การตรวจสอบแบง่เป็น 2 แบบ คอื รถทีร่ะบบจดุระเบดิมสีายหวัเทยีน ใหถ้อดสายหวัเทยีนเสน้ใดเสน้หนึง่
ออกจากหวัเทยีน แลว้ใชแ้ทง่เหล็กเสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 3-4 มม. เชน่ ไขควง เสยีบเขา้ไปในปลอก
ของสายหวัเทยีน แลว้น าไปวางใกล ้ๆ  โลหะชิน้สว่นเครือ่งยนต ์เชน่ ฝาครอบวาลว์  หยูกเครือ่ง และ ฯลฯ โดย
ใหม้ชีอ่งวา่งประมาณ 3-4 มม. (รปูที ่1) แลว้สตารท์เครือ่งยนตส์ัน้ๆ ถา้ระบบไฟจดุระเบดิเป็นปกต ิจะมไีฟแรง
สงูวิง่จากสายหวัเทยีน ผา่นแทง่เหล็ก ไปยังผวิโลหะของเครือ่งยนต ์เพือ่ใหแ้น่ใจ จะท าการตรวจเชคทกุสบูก็
ได ้
 

 
                                รปูที ่1 การตรวจสอบไฟแรงสงูเขา้หวัเทยีน-รถทีม่สีายหวัเทยีน 
 
สว่นรถทีใ่ชค้อยลจ์ดุระเบดิแบบ Direct Coil คอื Ignition Coil Set เสยีบตอ่อยูก่บัหวัเทยีนโดยตรง จ านวน 1 
ชดุ ตอ่ 1 สบู (BMW M50TU ม ี6 Ignition Coil Set) เนือ่งจากม ีECU ควบคมุและคอ่นขา้งซบัซอ้น ตามต าราจะ
กลา่วถงึการทดสอบอปุกรณ์ทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุทลีะอปุกรณ์ แลว้น ามาประมวลสรปุออกมาเป็นผลการทดสอบ ซึง่
จะไดก้ลา่วตอ่ไป  
 
นีเ่ป็นวธิกีารทดสอบแบบพืน้ฐานทีส่ดุ แตร่ถปัจจบุนั ใชเ้ทคโนโลยทีีก่า้วไกล ท าใหก้ารทดสอบมขีัน้ตอนเพิม่มาก
ขึน้ ในทีน่ีจ้ะขอเสนอเจาะจงเฉพาะ BMW 525i ปี 1994, Body : E34, Engine : M50TU 
 

BMW รุน่ 525i รหสัตวัถงั E34 รหสัเครือ่งยนต ์M50TU ปี 1994  
ส าหรับการหาสาเหตทุีร่ถสตารท์ไมต่ดิ ดา้น “ระบบไฟจดุระเบดิกบัระบบน ้ามันเชือ้เพลงิ” จากรถ BMW รุน่ 525i 
รหสัตวัถัง E34 รหสัเครือ่งยนต ์M50TU ปี 1994 ทีผู่เ้ขยีนใช ้เป็นชนดิเกยีรอ์อโต ้5 speed เครือ่งยนตร์ะบบหวัฉดี
เบนซนิ 6 Direct Coil ทัง้นี ้ควบคมุระบบเชือ้เพลงิ ระบบจดุระเบดิ และระบบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งยนตด์ว้ย 

Spark 
!  ! 

สายหวัเทยีน 

Bolt ฝาครอบวาลว์ 

แทง่เหล็ก(ไขควง) 

mailto:subhot.s@hotmail.com
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DME (Digital Motor Electronics) รุน่ DME 3.3.1 (บางต าราเรยีก DME วา่ ECM (Electronic Control 
Module/Engine Control Module) หรอื ECU (Electronic Control Unit)) 
 
การท างานของ DME (รปูที ่2) โดยยอ่คอื DME จะรับสญัญาณไฟฟ้าจาก Sensor จดุตา่งๆ ของเครือ่งยนตท์ีเ่ป็น 
Primary Input Signal หรอืเรยีกสัน้ๆวา่ “INPUT” เชน่ Air Flow Sensor, Intake Air Temperature, 
Engine Coolant Temperature, Crankshaft position/rpm sensor และ Oxygen Sensor เป็นตน้ โดย DME 
ท าหนา้ทีป่ระมวลผล หรอื “PROCESS” ระบบตา่งๆ ของเครือ่งยนต ์เพือ่น าผลทีไ่ด ้หรอืทีเ่รยีกวา่ “OUTPUT 
SYSTEM CONTROL หรอื “OUTPUT” ไปควบคมุระบบการท างานของเครือ่งยนต ์ 
 

DME or ECM (ECU)
(DME 3.3.1 for M50TU)

Ignition

s/w

Battery

DME

main

relay

Electrical Input   Primary Input Signal

1. Crankshaft/RPM sensor

2. Camshaft Sensor

3. O2 Sensor

4. Air flow sensor

5. Knock sensor

6. Throttle position sensor

7. Intake Air temp. sensor

8. Water coolant sensor

     etc.

1. Crankshaft/rpm

sensor

 Output : System control

1. Fuel Pump

2. Cyl.1-6 Ignition Direct Coil

3. Cyl.1-6 Injection Valve

4. Idle speed control valve

5. Camshaft actuator control

6. A/C Compressor

7. Evapolation Emission valve

     etc.

Fuel

pump

relay

Fuse

No. 23

1. Fuel
Pump2. Cyl. 1-6 Ignition

Direct Coil

 
รปูที ่2 การท างานของ DME 

 
ในทีน่ ีจ้ะกลา่วเฉพาะ การควบคมุการจา่ยน า้มนัเชือ้เพลงิ ตัง้แต ่การปัม้น ้ามันจากถังไปยังหวัฉีด ฉีดเขา้ไปยัง
ทอ่รว่มไอดขีองแตล่ะสบู และการควบคมุระบบจดุระเบดิ ตัง้แตก่ารสรา้ง High Tension Voltage จนกระทั่งการ
จดุระเบดิผา่นหวัเทยีนตาม Sequential Firing Order ณ สภาวะเครือ่งยนตใ์นขณะนัน้ๆ การทีร่ะบบจดุระเบดิ ระบบ
เชือ้เพลงิ และระบบอืน่ๆ มกีารใชร้ะบบควบคมุทีซ่บัซอ้นเพิม่ขึน้นัน้ ส ิง่ทีต่ามมาคอื เพือ่เป็นการเพิม่สมรรถนะและ
ความปลอดภยัน่ันเอง 
 

การวเิคราะห ์
 อาการทีส่ตารท์ไมต่ดิของ M50TU โดยเครือ่งยนตห์มนุปกต ิ(แบทเตอรดี)ี ไดป้ระมวลจากคูม่อืซอ่มบ ารงุ 
BMW 5 Series-Year 1989-1995 ของ Bentley Publisher ประกอบกบัทฤษฎชีา่งยนต ์น่าจะมสีาเหตจุาก 

1. ไมม่ไีฟเขา้ / ออกจาก DME Main Relay ทีม่หีนา้ทีค่วบคมุ Ignition Coil และ Fuel Pump หรอื 
2. ไมม่สีญัญาณจาก Crankshaft Position/rpm. Sensor ทีม่หีนา้ทีค่วบคมุระบบตา่งๆ หรอื 
3. ไมม่ไีฟจา่ยเขา้คอยลจ์ดุระเบดิ เนือ่งจากฟิวสข์าด หรอืสายไฟระหวา่งสวทิกญุแจกบัคอยลบ์กพรอ่ง 

หรอื Timing Chain/Chain Sprocket รดู หรอืคอยลเ์สยีพรอ้มกนัทัง้หมด 
4. ไมม่นี ้ามันจา่ยเขา้รางหวัฉีด (Fuel injection rail) เนือ่งจาก DME ไมค่วบคมุการท างาน อนั

เนือ่งจาก ขาด Primary Signal และอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งช ารดุ เชน่  
4.1 Crankshaft position/rpm sensor เสยี  
4.2 fuel pump relay เสยี  
4.3 มอเตอร/์ปัม้ ของ fuel pump เสยี  
4.4 ฟิวสข์าด หรอืสายไฟระหวา่งปัม้และสว่นทีเ่กีย่วขอ้งบกพรอ่ง 

 
กอ่นทีจ่ะเขา้สูข่บวนการ Do-It-Yourself : DIY นัน้ หวงัวา่คงท าความเขา้ใจ รปูที ่2 แลว้นะครับ โดย

สรปุก็คอื เมือ่ DME รับ Primary Input Signal จาก Sensor ตา่งๆ มาประมวลผล (Process) แลว้ จะได ้Output 
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ทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุ (Control) ระบบเชือ้เพลงิ ระบบจดุระเบดิ ระบบควบคมุมลพษิ และระบบอืน่ๆ เชน่ ระบบปรับ
อากาศ เป็นตน้ โดยทกุระบบท างานสอดคลอ้งตอ้งกนัอยา่งด ี

    
การวนิจิฉัยอาการสตารท์ไมต่ดิ BMW 525i-year 1994,body- E34, engine : M50TU เริม่จาก 

1. ทดสอบไฟเขา้ / ออกจาก DME Main Relay 
 

 
     A = DME main relay และ B = Fuel pump relay 
 
                            รปูที ่ 3 :   DME main relay และ Fuel pump relay ในกลอ่ง E-Box 
   

DME  main relay อยูใ่นกลอ่ง E-BOX คูก่บั Fuel Pump Relay ในหอ้งเครือ่งยนต ์ดา้นขวา ท าหนา้ที่
จา่ยไฟบวกให ้DME component รวมท ัง้ Fuel pump relay ถา้เสยีหาย เครือ่งยนตจ์ะสตารท์ไมต่ดิ 

 

                     
 

                    รปูที ่4 DME main relay                                           รปูที ่5 Voltage Socket Testing 
  

ขัน้ตอนการทดสอบ 
1. ตรวจสอบตวั DME Main Relay (รปูที ่4) ดว้ยการถอด DME main relay ออกจาก socket แลว้วดั

ความตา้นทาน (ohm) ระหวา่งขัว้ 85 กบั 86 ถา้ม ีohm ขึน้ แสดงวา่ coil ของ Relay ปกต ิตอ่ไปให ้
ป้อนไฟ +12 VCD. ทีข่ัว้ 86 และตอ่กราวนดก์บัขัว้ 85 แลว้วดั ohm ระหวา่งขัน้ 30 กบั 87 และ ขัว้ 
30 กบั 87b ถา้ม ีohm ขึน้ relay contact ปกต ิ

2. ตรวจสอบ DME Main Relay Socket (รปูที ่5) ใหปิ้ดกญุแจสตารท์ และถอด DME main relay 
ออกจาก socket แลว้วดั voltage ที ่socket for terminal no. 30 และ 86 ถา้มโีวลทข์ึน้ แสดงวา่ 
Elec. Wiring ปกต ิถา้ไมม่โีวลทข์ึน้ ใหต้รวจสายไฟสแีดงทีเ่ขา้ socket และแกไ้ข ตอ่ไปใหเ้สยีบ 
DME main relay เขา้ที ่แลว้เปิดกญุแจสตารท์ใหไ้ฟเขา้ แลว้ตรวจสอบที ่Ground terminal 31 วดั
คา่ ground ถา้ไมป่กต ิใหต้รวจสายไฟระหวา่ง DME กบั Relay ถา้สายไฟปกตดิ ีแสดงวา่ DME เสยี 
ใหเ้ปลีย่น DME  ถา้ปกต ิใหท้ดสอบวดัคา่โวลทท์ี ่relay ขา 87 & 87b ทัง้ 2 ขา ถา้มโีวลทข์ึน้ 
แสดงวา่ relay ปกตดิ ีถา้ไมข่ ึน้ relay เสยี ใหเ้ปลีย่นใหม ่
   

สรปุการตรวจสอบ DME main relay ส าหรบั E34-M50TU ทีส่ตารท์ไมต่ดิท ัง้ 2 คร ัง้ DME 
main relay อยูใ่นสภาพปกต ิจงึไดท้ดสอบอปุกรณ์ตอ่ไป คอื Crankshaft position/rpm sensor 

 
 
 
 
 
 

B A 
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2. การทดสอบ Crankshaft position/rpm sensor 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    รปูที ่6 Crankshaft Position-rpm sensor  
 

 Crankshaft position/rpm sensor ตดิตัง้อยูห่นา้เครือ่ง บรเิวณพัดลมหมอ้น ้า ท าหนา้ทีอ่า่นฟันเฟือง 
(Tooth wheel) ทีต่ดิอยูก่บัเพลาขอ้เหวีย่ง เป็นสญัญาณต าแหน่งและรอบของเพลาขอ้เหวีย่ง เป็น Primary 
Input Signal ทีส่ง่ไปยัง DME เพือ่น าไปประมวลผลรว่มกบั Input อืน่ๆ ส าหรับการควบคมุระบบเชือ่เพลงิ ระบบ
จดุระเบดิ ระบบควบคมุไอพษิ และอืน่ๆ หาก sensor นีเ้สยี เครือ่งยนตจ์ะสตารท์ไมต่ดิ เชน่กนั  มผีูเ้ปรยีบเทยีบวา่ 
Crankshaft position/rpm sensor เป็นเสมอืน Chief of Operator เฝ้าดเูครือ่งยนต ์ถา้ไมเ่ริม่หมนุ ก็จะไมส่ัง่จา่ย
ทัง้เชือ่เพลงิ และไฟฟ้า และหากเครือ่งยนตด์บัเอง หรอืบดิกญุแจดบัเครือ่งยนตเ์มือ่ไร เครือ่งยนตจ์ะหยดุหมนุ ท า
ใหไ้มม่สีญัญาณ Crankshaft Position/rpm ท าให ้DME หยดุจา่ยไฟเขา้ปัม้น ้ามัน และไฟเขา้คอยล ์ท าใหน้ ้ามัน
และไฟฟ้าถกูตดัทันท ี 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        รปูที ่7 Crankshaft Sensor แบบ Inductive 
 

 M50TU ใช ้sensor แบบ Inductive Type ดงัแสดงในรปู รายละเอยีดโปรดศกึษาจากวดีโีอ : 
http://www.youtube.com/watch?v=RuIislTGOwA  
 

ข ัน้ตอนการตรวจสอบ 
 
 
 
    
 
 
          
               รปูที ่8 Terminal of Crankshaft Position/rpm Sensor     

http://www.youtube.com/watch?v=RuIislTGOwA


5 
 

 
 

การตรวจสอบ Crankshaft position/rpm sensor ทีอ่ยูบ่รเิวณหนา้เครือ่ง จ าเป็นตอ้งรือ้ ใบพัดหมอ้น ้า
และกระบงัลมออกกอ่น (รปูที ่6) แลว้ด าเนนิการดงันี ้
1. ถอดพลาสตกิครอบสายสญัญาณ  
2. ถอด Bolt ยดึหวั Sensor 
3. ปลดหวัตอ่สายสญัญาณ บรเิวณใตท้อ่ไอด ี
4. น า Sensor พรอ้มสายสญัญาณ ออกมาตรวจสอบ 
เนือ่งจากใตท้อ่รว่มไอด ีมอีปุกรณ์มากมาย และสายสญัญาณมคีวามยาวจ ากดั การประกอบ หาเดนิสาย

ผดิ Route เดมิ อาจท าใหเ้ชือ่มตอ่กบั terminal เดมิไมไ่ด ้ตอ้งลองผดิลองถกูกนัพักใหญ ่ดงันัน้ขณะรือ้ออกมา 
ขอแนะน าใหผ้กูเชอืกไนลอนหรอืลวดเสน้เล็กยาวๆ กบัสายสญัญาณของ sensor ไว ้เพือ่ขณะประกอบกลบั จะได ้
ลากกลบัตามเสน้ทางเดมิ 

5. วดัความตา้นทานทีข่า 1 และ ขา 2 (รปูที ่8) คา่ความตา้นทานคอื 1280 + 10 % ohms และ air 
gap ระหวา่งหวั sensor กบั Tooth wheel มคีา่ 1.0 + 0.3 มม. 

6. ถา้คา่ความตา้นทานไมเ่ป็นไปตาม specification ใหเ้ปลีย่น sensor 
 
หมายเหต ุการทดสอบตาม ขอ้ 5 และ 6 อา้งองิตาม BMW Series 5, Service Manual 525i, 535i, 535i, 540i, 
including Touring 1989-1995, Bentley Publishers, Ignition System Service, P.120-5 to 120-6  
 
  การใชง้านจรงิ สายสญัญาณมักจะแข็งกรอบเนือ่งจากความรอ้นและขาดระหวา่งการรือ้ปลดหวัตอ่ ดงันัน้ 
หากเกดิความเสยีหายและเปลีย่น sensor แลว้ ยังอาจเป็นได ้2 กรณี คอื 

ก. เครือ่งยนตส์ตารท์ตดิ แสดงวา่ sensor เสยีจรงิ เมือ่เปลีย่น Sensor แลว้ เครือ่งยนตจ์งึท างานปกต ิ
ข. เครือ่งยนตย์ังคงสตารท์ไมต่ดิ แสดงวา่เดมิ sensor ไมเ่สยี อาจเสยีในขณะถอด แตก็่เป็นการด ีถอืวา่

เป็นการท าการบ ารงุรักษาป้องกนั (Preventive Maintenance) ซึง่จรงิๆ แลว้ เปลีย่นเสยีก็ด ีราคา
ประมาณ 1700 บาท ถา้ไปเสยีกลางทาง ก็มสีองทางเลอืก คอื ลาก (เกอืบๆ 1,000 บาท) หรอื ขึน้
รถบรรทกุกลบับา้น หรอืไปอู ่(ราวๆ 1,800 บาท) ทัง้ 2 วธิ ีราคาพอๆ กบั Sensor ใหม ่

 
สรปุผลการตรวจสอบ  Crankshaft/rpm Sensor  ส าหรบั E34-M50TU ทีส่ตารท์ไมต่ดิท ัง้ 2 คร ัง้  คอื  

คร ัง้ที ่1 Crankshaft/rpm Sensor  ช ารดุ ท าการเปลีย่นใหม ่เครือ่งยนตต์ดิเป็นปกต ิ
คร ัง้ที ่2 Crankshaft/rpm Sensor  อยูใ่นสภาพปกต ิจงึตอ้งทดสอบระบบตอ่ไป คอื ระบบ
เชือ้เพลงิ (Fuel System)  

 
หมายเหต ุ 

มอีกีวธิหีนึง่ ทีย่ังไมต่อ้งรือ้ Crankshaft/rpm sensor คอื ใหท้ าการทดสอบระบบเชือ้เพลงิกอ่น ถา้ระบบ
เชือ้เพลงิปกต ิ(ปัม้เดนิปกต)ิ แสดงวา่ Crankshaft/rpm sensor ปกตดิว้ย เพราะ Crankshaft/rpm 
sensor ท าหนา้ทีค่วบคมุ Fuel Pump  
 

3. การทดสอบระบบเชือ้เพลงิ 
 ระบบเชือ้เพลงิ ประกอบดว้ยอปุกรณ์ดา้นเครือ่งกลและไฟฟ้า คอื ถังน ้ามัน ทอ่สง่น ้ามัน กรองเบนซนิ ปัม้
น ้ามันรางหวัฉดีและอปุกรณ์ควบคมุน ้ามันกลบั (Fuel pressure regulator) หวัฉดี 6 หวั ทอ่น ้ามันกลบัถัง โดยม ี
DME ท าหนา้ทีค่วบคมุดว้ย Primary Input Sensor ทีก่ลา่วมาแลว้ มาประมวลผล เพือ่ค านวณปรมิาณน ้ามันที่
ตอ้งการในสภาวะของเครือ่งยนตใ์หเ้ป็นไปตาม Air-Fuel Ratio ทีถ่กูตอ้ง (Air 14.7 สว่น : เบนซนิ 1 สว่น) ทัง้นี้
โดยการประสานกบัระบบจดุระเบดิในการเริม่ฉดีน ้ามันและระยะเวลาในการฉดีทีเ่หมาะสม น ้ามันเบนซนิทีเ่หลอืจาก
การฉดีเขา้หอ้งเผาไหม ้จะถกูควบคมุโดยอปุกรณ์ควบคมุน ้ามันกลบั (Fuel pressure regulator) สง่กลบัไปยังถัง
น ้ามัน  
 DME จะเริม่ควบคมุตัง้แตเ่ริม่สตารท์เครือ่งยนต ์โดยถา้ไมม่สีญัญาณ “ต าแหน่งเพลาขอ้เหวีย่ง/วดัรอบ 
(Crankshaft position/rpm sensor)” ปัม้น ้ามันจะไมท่ างาน ท าใหเ้ครือ่งยนตส์ตารท์ไม่ตดิ หรอืพดูงา่ยๆ คอื ถา้
เครือ่งยนตไ์มห่มนุ ก็ไมม่กีารจา่ยน ้ามันน่ันเอง 
 โดยปกต ิปัม้น ้ามันของ BMW E34-M50TU ตดิตัง้ในถังน ้ามันรว่มกบัอปุกรณ์วดัระดบั ทีส่รา้งความดนัได ้
3.5 + 0.6 BAR (51 + 0.9 psi.)และอปุกรณค์วบคมุน ้ามันกลบัทีค่วบคมุการท างานดว้ยสญูญากาศทีเ่ปลีย่นแปลง
ตาม Load ของเครือ่งยนตจ์ะท าหนา้ทีป่รับชอ่งทางกลบั ในการวเิคราะหร์ะบบเชือ้เพลงิในทีน่ี ้จะถอืวา่ อปุกรณ์
ควบคมุน ้ามันกลบั อยูใ่นสภาพปกต ิ
 การวเิคาะหร์ะบบเชือ้เพลงิ จะทดสอบการท างานของปัม้น ้ามัน และ/หรอืการสรา้งความดนัตาม 
specification โดยเริม่จากการทดสอบระบบไฟฟ้า 
ขัน้ตอนการทดสอบทางดา้นไฟฟ้า 

1. การทดสอบ DME main relay  -  ไดท้ าการทดสอบแลว้ 
2. การทดสอบ Crankshaft position/rpm sensor  - ไดท้ าการทดสอบแลว้ 
3. การทดสอบการท างานของปัม้น ้ามัน – ยังไมไ่ดด้ าเนนิการ จะเริม่การทดสอบตอ่ไป 
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3.1  การทดสอบการท างานของปัม้น า้มนัดา้นไฟฟ้า 
 

 
 

 
        DME main relay -> DME -> Fuel Pump Relay -> Fuse #23 -> Fuel Pump 
 
 
        รปูที ่9 FUEL PUMP RELAY มนกลอ่ง E-Box 
 

ปัม้น ้ามัน ท างานโดยการควบคมุของ Fuel pump relay ทีร่วมอยูใ่นกลอ่งเดยีวกบั DME (รปูที ่9) และ 
DME main relay ในหอ้งเครือ่งทางดา้นขวาของรถ และเพิม่ความปลอดภยัดว้ย Fuse #23  

เมือ่บดิกญุแจสตารท์ เครือ่งเริม่หมนุ จะมสีณัญาณรอบจาก Crankshaft position/rpm sensor สง่เขา้ 
DME, DME จะท าให ้Relay coil รปูที ่10 (ขา 85 & 86) ของ Fuel pump relay ครบวงจร ท าใหต้อ่ Relay 
terminal no. 30 & 87 สง่ไฟบวก (+)ผา่น Fuse ไปยังปัม้น ้ามัน น ้ามันจะถกูสง่ไปยังรางหวัฉีด แลว้ฉีดเขา้
กระบอกสบู 
 การทดสอบการท างานของปัม้โดยไมส่ตารท์เครือ่งยนต ์ดงันี ้ 
 
    
                                           30                                         87 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                          86                                              85               
 
 
   รปูที ่10 Terminal side of Fuel Pump Relay 
 

1. ถอด Fuel pump relay แลว้ ตรวจสอบการท างานของ relay ดว้ย multi meter หากเสยีหาย ให ้
เปลีย่นใหม ่

2. จากขอ้ 1 ขณะถอด Fuel pump relay อยู ่ใหต้อ่เชือ่ม socket for relay terminal no. 30 กบั 
socket for relay terminal no.87 ชัว่คราว ดว้ยสาย Jumper ทีม่ฟิีวป้องกนัการลดัวงจร ถา้ปัม้ไม่
ท างานหรอืหมนุ แสดงวา่ปัม้หรอืสายไฟเกดิความเสยีหาย ใหท้ าการทดสอบขัน้ตอ่ไป 

 
 

 Fuel Pump Relay 

 DME Main Relay 
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                   1(        1(31)           2(W)              3(G) 
 
 
 
 
 
 
 
      4(31)                                     5       
 
 
 

              รปูที ่11 ชอ่งปัม้น ้ามันและมาตรวดัระดบัน ้ามัน            รปูที ่12 หวัตอ่ชดุสายไฟปัม้น ้ามันและมาตรวดั 
 

3. รือ้พรมปฝูากระโปรงทา้ยออก เปิดพืน้รถแผน่ปิดชอ่งปัม้น ้ามันและมาตรวดัระดบัน ้ามันออก จะพบ 
(รปูที ่11) หนา้แปลนทีเ่ปิดเขา้ถงึปัม้และมาตรวดัระดบัน ้ามนั ทอ่น ้ามันเขา้-ออก และสายไฟฟ้า บน
ถังน ้ามันสว่นบน 

4. ใหท้ าการทดสอบตามขอ้ 2 ซ า้ ตรวจสอบวา่ปัม้ท างานหรอืไม ่โดยสงัเกตจุากเสยีงและการ
สัน่สะเทอืนของถังน ้ามันเนือ่งจากการหมนุของปัม้ ถา้ปัม้ไมท่ างาน ตอ่ไปยงัขอ้ 4 

5. ปฏบิตัเิชน่เดยีวกบัขอ้ 2 (ถอด Fuel pump relay ออก แลว้ตอ่ Jumper ระหวา่ง socket for relay 
terminal no. 30 กบั socket of relay terminal no.87) และถอดหวัตอ่สายชดุไฟทีปั่ม้และมาตรวดั 
(หวัตอ่ชนดิ 5 ขา) แลว้วดั volt ไฟบวก (+) ขาที ่5 กบัไฟลบ (-) ขาที ่4 ถา้วดัได ้12 VOLT แสดง
วา่ “ปัม้น ้ามันเสยี”  แตถ่า้วดั VOLT ไมข่ึน้ (0 VOLT) แสดงวา่ “ปัม้น ้ามันสภาพด”ี แตม่ขีอ้บกพรอ่ง
ทีส่ายไฟฟ้าของระบบเชือ้เพลงิ 

การทดสอบดว้ยวธินีี ้เพือ่ใหท้ราบเพยีงวา่ ปัม้น ้ามันด ีหรอืเสยีเทา่นัน้ เชน่  
1. ถา้ผลการทดสอบสรปุไดว้า่ “ปัม้น ้ามันไมห่มนุ” น่ันคอื ปัม้เสยี ตอ้งเปลีย่นใหม ่
2. ถา้ผลการทดสอบสรปุไดว้า่ “ปัม้น ้ามันหมนุ” แสดงเพยีงวา่ “ปัม้ยังคงปัม้น ้ามันได ้แตไ่มส่ามารถ

บอกไดว้า่ ปัม้สรา้งความดนัและปรมิาณไดต้ามขอ้ก าหนดหรอืไม ่หากตอ้งการตรวจสอบ ตอ้งท าการ
ทดสอบตอ่ไป 

     3.2  การทดสอบการสรา้งความดนั (Delivery Pressure) ของปัม้น า้มนั 
1. ตดิตัง้ทอ่สามทางขนาด 8 มม. แทนทอ่ยางสง่น ้ามัน 8 มม. ทีเ่ขา้รางหวัฉดี และยดึดา้นหนึง่ของ

สามทาง เขา้กบั Pressure Gauge ขนาด 0-7.0 Bar 
2. ถอด Fuel pump relay ออก แลว้ตอ่เชือ่ม socket for relay terminal no. 30 กบั socket for 

relay terminal no.87 ดว้ยสาย Jumper (ทีม่ฟิีวป้องกนัการลดัวงจร) เพือ่ใหเ้ดนิปัม้ทดสอบไดใ้น
ขณะทีด่บัเครือ่งยนต ์หรอืขณะทีไ่มใ่ชน้ ้ามัน ปัม้น ้ามันจะตอ้งสรา้งความดนัไดร้ะหวา่ง 3.44-3.56 
Bar 

      3.3 การทดสอบปรมิาณ (Delivery Rate) ของปัม้น า้มนั 
1. ตดิตัง้ทอ่สามทางขนาด 8 มม. แทนทอ่ยางสง่น ้ามัน 8 มม. ทีเ่ขา้รางหวัฉดี และอดีดา้นหนึง่ของ

สามทาง ตอ่เขา้กบั Pressure Gauge ขนาด 0-7.0 Bar 
2. ปลดทอ่น ้ามันกลบั (ทอ่ยางขนาด 8 มม.) ทีร่างหวัฉดีออก แลว้ใสท่อ่ยางขนาดเดยีวกนัทีย่าว

ประมาณ 2-3 เมตรโดยใหป้ลายทอ่อกีขา้งพน้หอ้งเครือ่งยนต ์เสยีบลงในภาชนะมาตรวดัปรมิาตร จุ
ไดป้ระมาณ 2- 3 ลติร 

3. ถอด Fuel pump relay ออก แลว้ตอ่เชือ่ม socket for relay terminal no. 30 กบั socket for relay 
terminal no.87 ดว้ยสาย Jumper (ทีม่ฟิีวป้องกนัการลดัวงจร) เพือ่ใหเ้ดนิปัม้ทดสอบไดใ้นขณะที่
ดบัเครือ่งยนต ์หรอืขณะทีไ่มใ่ชน้ ้ามัน ปัม้น ้ามันลงในภาชนะมาตรวดัปรมิาตรเป็นเวลา 30 วนิาท ี
จะตอ้งปัม้น ้ามนัได ้875 ซซี ีทีค่วามดนั 3 บาร@์12 Volt 

 
หมายเหต ุ 

1. การทดสอบการท างานของปัม้น ้ามันนี ้อา้งองิตาม BMW Series 5, Service Manual 525i, 535i, 535i, 
540i, including Touring 1989-1995, Bentley Publishers, FUEL PUMP, P.160-4 to 160-7  

2. ในภาคปฏบิตัจิรงิ การทดสอบวา่ “ปัม้น ้ามันท างานหรอืไม”่ มักจะลดัขัน้ตอน โดยการปลดทอ่ยางเขา้ราง
หวัฉดี แลว้ตอ่ทอ่ยางยาวพอประมาณ สอดปลายลงในภาชนะทีว่ดัปรมิาตรได ้แลว้ตอ่ไฟตรงที ่socket 
for relay terminal no. 30 กบั socket for relay terminal no.87 ดว้ยสาย Jumper เพือ่เดนิปัม้ขณะไม่
ตดิเครือ่งประมาณ 30 วนิาท ีแลว้ค านวณปรมิาตร ถา้ได ้875 ซซี ีแสดงวา่ปัม้ปกต ิถา้ปัม้ไมท่ างาน 
แสดงวา่ปัม้เสยี ถา้ไดป้รมิาตรนอ้ย จงึจะมาวเิคราะหห์าสาเหตอุืน่ตอ่ไป 
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สรปุผลการตรวจสอบ  การท างานของปัม้น า้มนั  ส าหรบั E34-M50TU ปี 1994 ทีส่ตารท์ไมต่ดิท ัง้ 2 
คร ัง้ คอื  

คร ัง้ที ่1 ปัม้น า้มนัท างานปกต ิโดย Crankshaft/rpm Sensor  ช ารดุ ท าการเปลีย่นใหม ่ 
คร ัง้ที ่2 ปัม้น า้มนัไมท่ างาน (ไมห่มนุ) Crankshaft/rpm Sensor  อยูใ่นสภาพปกต ิ

 

4. การทดสอบระบบจดุระเบดิ 
 

 สมมตวิา่ การทดสอบระบบเชือ้เพลงิ (ปัม้น ้ามนั) ท างานเป็นปกต ิแตย่ังสตารท์เครือ่งยนตไ์มต่ดิ ก็
คงเหลอืระบบสดุทา้ยทีป่ระชากรชาว DIY จะตรวจสอบเองได ้คอื ระบบจดุระเบดิ (Ignition System) 

 
 เนือ่งจากเครือ่งยนตร์ุน่ M50TU ใช ้Coil แบบ Direct Coil จ านวน 6 Coil ไมม่จีานจา่ย ไมม่สีายหวัเทยีน  
ควบคมุการสรา้งไฟแรงสงู (High tension voltage) ดว้ย DME 3.3.1 ดงันัน้ การทดสอบไฟแรงสงูทีห่วัเทยีนจงึ
ท าไดค้อ่นขา้งยาก จงึมักท าการตรวจสอบสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่  ตรวจวดัคา่ความตา้นทาน Primary  Coil ของ
คอยลจ์ดุระเบดิ  ตรวจสภาพหวัเทยีน และตรวจสอบสายไฟเขา้-ออกจากคอยลจ์ดุระเบดิ ดงันี ้

4.1 การตรวจวดัคา่ความตา้นทาน Primary Coil ของคอยลจ์ดุระเบดิ 
1. รือ้พลาสตกิครอบเครือ่งออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          รปูที ่13 การถอด Direct Coil-M50TU 
 

2. ถอดแยกสายไฟออกจากคอยล ์ 
2.1 ดา้นสายไฟ ใหต้อ่ Voltmeter ทีข่ัว้ตอ่สายไฟขาที ่15 (+)  และกราวนด ์แลว้เปิดสวทิ

กญุแจ ตรวจสอบโวลท ์ถา้วดัได ้12 โวลท ์ถอืวา่ปกต ิถา้โวลทไ์มข่ ึน้ ใหต้รวจสอบ
สายไฟระหวา่งขัว้ตอ่สายไฟขาที ่15 (+)  กบัสวทิกญุแจ (Ignition switch)   

2.2 ดา้นคอยลจ์ดุระเบดิ (Ignition coil) ใช ้Ohmmeter วดัความตา้นทานระหวา่งขัว้ตอ่
คอยลข์าที ่15 (+) กบัขาที ่1 (-)  ของ Primary Coil คา่ความตา้นทานตอ้งอยูร่ะหวา่ง 
0.4-0.8 Ohm ถา้ไมเ้ป็นไปตามนี ้ใหเ้ปลีย่นคอยลใ์หม ่สว่น Secondary coil ไมท่ า
การวดัคา่ใดๆ 

 
                                                                 
                                                        
 
 
 
                                                   

    รปูที ่14 ขัว้ตอ่สายไฟดา้นคอยล ์
 

2.3 ใหถ้อดคอยลอ์อกจากเครือ่งยนต ์ท าการตรวจสอบรอยแตก (Hair crack) และรอ่งรอย
ไฟร่ัว หากปรากฏรอยแตก และ/หรอืไฟรั่ว ใหเ้ปลีย่นคอยลใ์หม ่
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          4.2  การตรวจสภาพหวัเทยีน 
 

 
                                                 รปูที ่15 ภาพแสดงสภาพหวัเทยีน 
(อา้งองิจาก : http://www.scribd.com/doc/57027265/Bosch-Spark-Plug-Guide-Official ,” Bosch Spark Plug Guide Official“, 
P6 –Rearing (Spark Plug Face)) 
 

 การใชห้วัเทยีน ควรใช ้รุน่หรอืเบอรท์ีก่ าหนดไวใ้นคูม่อื ตามระยะทางทีก่ าหนด โดยสภาพหวัเทยีนตอ้ง
เป็นไปตามรปูที ่1 หรอื 2 ของ Chart ในรปูที ่15 ขา้งบนนี ้ 
 
 
 

http://www.scribd.com/doc/57027265/Bosch-Spark-Plug-Guide-Official
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  4.3  ตรวจสอบสายไฟเขา้-ออกจากคอยลจ์ดุระเบดิ 
 

 
 รปูที ่16 DME Ignition System circuit for 1993 and Later 525i model (DME 3.3.1) 
(รปูที ่16 จาก BMW Series 5, Service Manual 525i, 535i, 535i, 540i, including Touring 1989-1995, Bentley Publishers, Ignition 

System Circuit Schematics, P.120-9) 

 
 ในรปูที ่16 เป็นวงจรคอยลจ์ดุระเบดิ ระวา่ง Direct Ignition Coil 6 ตวั กบั  DME แสดงวงจรระหวา่ง 
กญุแจสตารท์ (ขัว้ 15) ตอ่ไฟบวก (+) 12 vdc.เขา้ขัว้ 3 ของ Primary coil ออกทางขัว้ 1 ของสบู 1, 2, 3, 4, 5 
และ 6 ไปเขา้ DME ขัว้ 50, 51, 52, 23, 25 และ 24 ตามล าดบั สว่น Secondary coil ตอ่ขัว้ 2 ลงกราวนด ์สว่น
อกีขัว้หนึง่ เสยีบตรงเขา้กบัหวัเทยีน 
 การตรวจสอบสายไฟเขา้-ออกจากคอยลจ์ดุระเบดิ จะท าเมือ่ไดท้ าการตรวจสอบ Direct Ignition Coil 
และหวัเทยีนแลว้ และเครือ่งยงัสตารท์ไมต่ดิ ท าการตรวจดว้ย Ohmmeter, Test Lamp หรอื Jumper ทีม่ ีFuse 
ทีป้่องกนัการลดัวงจร 
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ขอ้ควรระวงั 
การด าเนนิการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักลอ่ง (ดวงใจ) DME ตอ้งศกึษาวธิจีากคูม่อืและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครัด เพือ่
ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
 
หมายเหต ุ  การทดสอบการท างานของระบบจดุระเบดินี ้อา้งองิจาก 

1.  BMW Series 5, Service Manual 525i, 535i, 535i, 540i, including Touring 1989-1995, 
Bentley Publishers, IGNITION SYSTEM SERVICE, P.120-1 to 120-9 

2. http://www.scribd.com/doc/57027265/Bosch-Spark-Plug-Guide-Official ,” Bosch Spark Plug Guide 
Official“, P6 –Rearing (Spark Plug Face)) 

 
สรปุผลการตรวจสอบ  การทดสอบระบบจดุระเบดิ  ส าหรบั  E34-M50TU ปี 1994 ทีส่ตารท์ไมต่ดิท ัง้ 2 
คร ัง้ ระบบจดุระเบดิท ัง้ 2 คร ัง้ สภาพปกต ิ 
 

  
 

************************************** 
 

 
การเชือ่มโยง DIY BMW E34 DO IT YOURSELF  
     by GRANDFATHER (Assoc.Prof. Boonchat Netisak) 

      
      DIY No. 68 คอลย์จดุระเบดิ (Ignition Coil)     
      DIY No. 69 การเปลีย่นหวัเทยีน (Replacing spark plugs)  
      DIY No. 93 การเปลีย่นปั๊มน า้มนัเบนซนิ (ปั๊มติก๊) BMW E34 
 

 

บทสง่ทา้ย 
พบขอ้บกพรอ่ง ณ สว่นใด กรณุาแจง้ยัง รศ.บญุชดั เนตศิกัดิ ์หรอืกระผมทาง e-mail ได ้เพือ่น าไปปรับปรงุ แกไ้ข
ตอ่ไป เรือ่งทีจ่ะน าเสนอตอ่ไป ตัง้ใจจะเลา่เรือ่ง “รถใช ้LPG ไฟเกอืบไหมเ้พราะเบนซนิ” ทีเ่กดิขึน้กบัรถทีบ่า้นอกี
คนัหนึง่  
    
 

เอกสารอา้งองิ 
1. BMW Series 5 “Service Manual” 1989-1995, Bentley Publishers 
2. BMW Series 5–E34 (525i/t, 530i/t, 540i/t) Electrical Trouble Shooting Manual, BMW NA, 

Woodcliff Lake, NJ ZU-S, Printed in USA. 
 

http://www.scribd.com/doc/57027265/Bosch-Spark-Plug-Guide-Official
http://netisak.lpru.ac.th/bmw_e34_diy/ignition_coil.php
http://netisak.lpru.ac.th/bmw_e34_diy/spark_plug.php
http://netisak.lpru.ac.th/bmw_e34_diy/fuel_pump.php

