บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
คู่มือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถยนต์
(Car Manual in English Version)
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการฝึ กสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ดาต้าเทค ไทยแลนด์ ในแผนก
ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ โดยการปฏิบตั ิงานในแต่ละวันทาให้ผจู ้ ดั ทาได้ทราบว่ามีขอ้ มูลและเอกสาร
บางส่ วนที่ให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้าที่ยงั ไม่ครบถ้วนและยังไม่เพียงพอต่อการทาความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั อีกทั้งเอกสารบางส่ วนไม่ได้ถูกเรี ยบเรี ยงให้เรี ยบร้อยและเป็ นระเบียบ ซึ่งทาให้เอสาร
กระจัดกระจายไปอยูค่ นละที่และยากแก่การค้นหาเอกสาร ซึ่ งอาจจะมีผลทาให้การให้บริ การด้าน
ข้อมูลกับลูกค้าชาวต่างชาติน้ นั เป็ นไปด้วยความล่าช้า และ อาจจะได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั ไม่ครบถ้วนซึ่ งจะทาให้เกิดการเข้าใจผิดทางข้อมูลได้ ดังนั้น ทางผูจ้ ดั ทา จึงได้จดั คู่มือ
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถยนต์ ซึ่ งเป็ นคู่มือที่จะรวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆและผลิตภัณฑ์
ของ บริ ษทั ดาต้าเทค ไทยแลนด์ ในรู ปแบบภาษาอังกฤษที่ เป็ นระเบียบ เป็ นหมวดหมู่ และเข้าใจ
ง่ายต่อการนาเสนอสิ นค้า และให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าชาวต่างชาติ
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4.1 ผลิตภัณฑ์สาหรับเครื่ องยนต์เบนซิน
4.1.1 Atom

รู ปที่ 4.1 กล่องATOM
4.1.1.1 กล่องAtom คือ กล่อง Atom เป็ นกล่องที่สามารถสามารถรองรับเครื่ องยนต์ได้ 3-6
สู บและประหยัดน้ ามัน สามารถรองรับระบบการจุดระเบิดและสามารถจูนเพิ่มและลด
น้ ามันที่หวั ฉี ดโดยตรงและเป็ น piggyback
4.1.1.2 กล่องAtom มีไว้เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่ดีให้กบั รถยนต์ ทาให้รถยนต์ประหยัดน้ ามัน
4.1.1.3 ความสาคัญของกล่อง Atom คือ เพื่อเพิม่ เสริ มสร้างสมรรถนะที่ดีให้กบั รถยนต์ ทา
ให้ขบั ขี่สนุกขึ้น มีอตั ราเร่ งที่ดีข้ ึน คันเร่ งตอบสนองดีข้ ึน
4.1.1.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
This is s Atom ecu . It can support engine 3-6 cylinder , support direct coil and
distributer , wasted spark and increase or decrease injection time at injector. You can
choose 3 RPM Rang. It has many function.
Function
- Decelerator (backfire)
- Revlimit
- Anti lag function
- Flat shift function
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-

Pit limit function
Nos fucntion
Unlock Speed limit
Lock Index Function

4.1.1.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
Cylinder
Decelerator
Ignition (ING)
Injecter (INJ)
MAP
Revolution per minute ( Rpm )
TPS

ความหมาย
สู บ
การทาให้เครื่ องยนต์เกิดการเผาไหม้ออกมาเป็ น
ไฟ
คอยล์
หัวฉีด
ตัววัดความดันในท่อไอดี
รอบเครื่ องยนต์
ลิ้นปี กผีเสื้ อ
ตารางที่ 4.1 ตารางคาศัพท์

27

4.1.2 Datatec standalone v. 5

รู ปที่4.2 กล่อง Standalone v.5
4.1.2.1กล่อง Datatec standalone v.5 คือ กล่องสาหรับเครื่ องยนต์เบนซิ นมีไว้เพื่อเพิม่
สมรรถนะที่ดีในการขับขี่ให้กบั รถยนต์อีกทั้งยังสามารถรองรับเครื่ องยนต์ได้ถึง 5 สู บ และ
สามารถเป็ นได้ท้ งั piggyback และ standalone อีกทั้งยังมีคดั เร่ งไฟฟ้าในตัวอีกด้วย สามารถ
จูนเก็บรอบเรี ยลไทม์ในการใช้งานเพื่อให้ประหยัดน้ ามันได้อีกด้วย
4.1.2.2 กล่อง Datatec standalone v.5 มีไว้เพื่อสร้างความลงตัวและความเร็ วความเร่ ง
ให้กบั รถยนต์เครื่ องเบนซิ นโดยเฉพาะ รถยนต์รุ่นเก่าๆที่เครื่ องยนต์อาจจะเกิดอาการอ่อน
ล้าของเครื่ องยนต์ สามารถใช้กล่อง Datatec standalone v.5 เพื่อเสริ มสร้างให้รถยนต์น้ นั มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
4.1.2.3 ความสาคัญของกล่อง Datatec standalone v.5 คือสามารถปลดรอบการใช้งานของ
เครื่ องได้ อีกทั้งยังทาให้รถยนต์มีประสิ ทธิ ภาพในการขับขี่ที่ดีข้ ึน มีสัญญาณกันขโมยในตัว
สามารฉี ดนอสได้อตั ิโนมัติ อีกทั้งยังมีฟังก์ชนั่ ล๊อครอบออกตัว และสามารถควบคุมการ
ทางานของปั้ มติ๊ก อีกทั้งยังสามารถวัดแรงม้าแรงบิดได้อีกด้วย
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4.1.2.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
This is a Datatec standalone v.5 Ecu. It’s can support 1-4 cylinders. It can use
E85/E10/E20/E-Mix available fuel. It’s a piggyback and standalone. It has injector tuning
table , ignition tune table for tune. It can tune all about Ecu.
Function
-

O2 Input Function
Pit Limit Function
Unlock Speed
Anti Theft Function
NOS Function
PC Data Logger Function

4.1.2.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
Duty
Fuel
Gear Calibrate
Hertz ( Hrz. )
MAF
Speed Calibrate
trim INJ

ความหมาย
ความหนักหน่วงในการใช้งาน
น้ ามัน
การตั้งค่าเกียร์
ความถี่
เซนเซอร์อากาศ
การตั้งค่าความเร็ ว
การสั่งชดเชยน้ ามัน
ตารางที่ 4.2 ตารางคาศัพท์
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4.1.3 Datatec standalone v.6

รู ปที่4.3 กล่อง Standalone v.6
4.1.3.1 กล่อง Datatec standalone v.6 คือกล่องสาหรับเครื่ องยนต์เบนซิ นที่สามารถรองรับ
เครื่ องยนต์6สู บได้ สามารถเป็ นได้ท้ งั piggyback และ standalone สามารถกาหนดรอบ
เครื่ องยนต์ได้ถึง 18,000 รอบ มีคนั เร่ งไฟฟ้าในตัว สามารถปลดล๊อคความเร็ วได้
4.1.3.2 กล่อง Datatec standalone v.6 มีไว้เพื่อ เพิ่มสรรถภาพที่ดีให้กบั เครื่ องยนต์ประเภท
6 สู บ เพื่อทาให้เครื่ องยนต์ดูเหมือนใหม่ตลอดเวลา เครื่ องฟิ ตสตารท์ติดง่าย ทาให้
เครื่ องยนต์มีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีข้ ึน
4.1.3.3ความสาคัญของกล่อง Datatec standalone v.6 คือ เป็ นกล่องที่รองรับเครื่ องยนต์ 6
สู บ และยังสามารถปลดรอบความเร็ วได้สูงสุ ด อีกทั้งยังมีคนั เร่ งไฟฟ้าในตัวและมีสัญญาณ
กันขโมยในตัว ทาให้รถน่าขี่และขับขี่สนุกขึ้นอีกด้วย
4.1.3.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
This is a Datatec standalone v.6 Ecu. It’s like a Datatec standalone v.5 but standalone v.6
can support 6 cylinders only and it has many functions more than standalone v.5
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Function
-

K Injector Function
Fuel Start Function
Map Sense Function
Flat Shift Function
Fan Control Function
Lock Index Function
Tempolary Table Function
Auto Mapping Function
NOS Function
Anti Theft Function
Pit Limit Function

4.1.3.3 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
trim IGT
Clutch line
Harness
Ignition system
Ignition switch
Rubber
Wiring

ความหมาย
การสั่งชดเชยไฟ
สายเบรก
ตรงรุ่ น
คอยล์หวั เทียน
สวิทซ์กุญแจ
ยาง
สายไฟแบบตัดต่อ
ตารางที่ 4.3 ตารางคาศัพท์
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4.1.5 Ultra for fk

รู ปที่4.4 กล่องUltra for Fk
4.1.5.1 กล่อง Ultra for fk คือ กล่อง Datatec Ultra for FK คือกล่องชนิดพิเศษที่ออกแบบ
มาเฉพาะรุ่ น Honda Civic FC และ FK 1.5 Turbo
4.1.5.2 กล่อง Ultra for fk มีไว้เพื่อทาให้เครื่ องยนต์มีสมรรถนะที่ดีข้ ึน สามารถเพิม่ แรงม้า
ให้รถยนต์ได้มากกว่า 30 แรงม้า และไม่ส่งผลเสี ยต่อเครื่ องยนต์แน่นอน
4.1.5.3 ความสาคัญของกล่อง Ultra for fk คือ สามารถเพิ่มความเร็ วความแรงให้กบั รถยนต์
อีกทั้งยังเพิ่มแรงม้ามากกว่า 30 แรงม้า ปลอดภัยต่อเครื่ องยนต์ และสามารถติดตั้งเองได้
โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที เป็ นปลัค๊ ตรงรุ่ น แค่เสี ยบก็สามารถแรงได้
4.5.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
Ultra for Fk
Datatec Ultra is a special ECU because just design for Honda Civic FC and FK 1.5 Turbo
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- Can make good ability engine
- Can increase horsepower more than 30 horsepowers
- Safety for engine
- Can on – off Ultra ecu as you wish
- Can setup by yourself
- 3 Mode you can choose for useability appropriately
- Plug and play
- Just plug and play can fast without tuning
- 3 years Warranty
4.1.5.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
Axle
Cap-assy-plug
Gear-spur
Pin-crank
Rod-connecting
Spring clutch hub
Tire

ความหมาย
เพลาล้อหน้า
ปลัก๊ หัวเทียน
เฟื องคลัช
สลักก้านสู บ
ก้านสู บ
สปริ งคลัช
ยาง
ตารางที่ 4.4 ตารางคาศัพท์
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4.1.6 กล่อง Datatec junior standalone

รู ปที่4.5 กล่อง Datatec junior
4.1.6.1 กล่อง Datatec junior คือ กล่องสาหรับรถจักรยานยนต์ที่มีสูบเดียวมีท้ งั สายไฟตรง
รุ่ นและสายไฟแบบตัดต่อ
4.1.6.2 กล่อง Datatec junior มีไว้เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กบั เครื่ องยนต์ได้อย่างดีสามารถ
ปลดรอบของรถจักรยานยนต์และยังสามารถจูนรอบเดินเบาหรื อเดิบหอบได้ จูนได้ท้ งั ไฟ
และน้ ามัน
4.1.6.3 ความสาคัญของกล่อง Datatec junior คือ สามารถทาให้การขับขี่รถจักรยานยนต์
นั้นสนุกขึ้น เพราะกล่องใบนี้ มีฟังก์ชนั่ ต่างๆมากมาย และไม่ส่งผลเสี ยต่อเครื่ องยนต์ใน
ระยะยาว
4.1.6.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
This is a Datatec Junior ECU is a tuning ECU for motorcycle it is compatible with one
cylinder engine and comes with both Plug and Play and Wiring
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Function
- Can open rpm
- Can tune idle speed
- Doesn’t affect for long term engine
- Can tune fuel – fire
- Can set pit lane
- Can use Nitrous Oxide
- Has boots protection system
- 3 Modes are mode 1 off , mode 2 Piggyback , mode 3 Stand
- 3 years Warranty
4.1.6.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
Battery
Cable-throttle
Horn
Nitrous Oxide
Seat
Wheel
Wire-lead

ความหมาย
แบตเตอรี่
สายเร่ ง
แตร
นอส
เบาะ
ล้อ
สายไฟแบตเตอรี่
ตารางที่ 4.5 ตารางคาศัพท์
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4.2 ผลิตภัณฑ์สาหรับเครื่ องยนต์ดีเซล
4.2.1 D-Flash Max

รู ปที่4.6 กล่องD-Flash Max
4.2.1.1 กล่องD-Flash Max คือกล่องสาหรับเครื่ องยนต์ดีเซล และสามารถรองรับรถดีเซล
คอมมอนเรลได้ทุกรุ่ น
4.2.1.2 กล่องD-Flash Max มีไว้เพื่อทาให้เครื่ องยนต์ดีเซลมีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีข้ ึน
และมีฟังก์ชนั่ ที่สามารถปลดล๊อคความเร็ วปลาย และยังสามารถจูนการดันรางของ
เครื่ องยนต์ดีเซลได้อีกด้วย
4.2.1.3 ความสาคัญของกล่องD-Flash Max คือ สามารถทาให้การขับขี่บนถนนนั้นมีความ
สนุกมากขึ้น และยังเพิ่มสมรรถภาพที่ดีให้กบั รถยนต์ มีการจูน SCV เพื่อที่จะสามารถยืด
รอบเครื่ องยนต์ได้
อีกทั้งยังมีตารางที่จะสามารถวิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่ องยนต์ได้
4.2.1.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
This is a D-Flash Max ECU. It can support all diesel commonrail engine. It has 2 modes
for working is on / off. D-Flash Max can tune fuel rail pressure (FRP) , MAP tuning ,
MAF tuning and MAF cut , SCV tuning aux tuning and aux cut.
Function
- Boost cut function
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- Unlock speed function
- Unlock clutch function for all new Chevrolet Colorado
4.2.1.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
Air cleaner
Crankcase
Cylinder head
Fuel injection
Oil pump
Transmission
Valve

ความหมาย
หม้อกรองอากาศ
แคร้งเครื่ องยนต์
ฝาสู บ
ตัววัดและส่ งสัญญาณ
ปั๊ มน้ ามันเครื่ อง
เฟื องเกียร์ ถ่ายทอดกาลัง
วาวล์
ตารางที่ 4.6 ตารางคาศัพท์
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4.2.2 D-Flash Plus

รู ปที่4.7 กล่องD-Flash Plus
4.2.2.1 กล่อง D-Flash Plus คือกล่องสาหรับเครื่ องยนต์คอมมอนเรล มีการจูนแบบเก็บรอบ
ใช้งานแบบเรี ยลไทม์ และเพิ่มระยะเวลาการจ่ายน้ ามันโดยการยกหัวฉี ด มีฟังก์ชนั่ การล๊อ
ครอบออกตัว การบูสต์หวั ฉีด การควบคุมนอส และการควบคุมรอบเดินเบา
4.2.2.2 กล่อง D-Flash Plus มีไว้เพื่อยกหัวฉี ดและเพิ่มระยะเวลาการจ่ายน้ ามันได้ ทาให้
สมรรถนะในการขับขี่ดีข้ ึน และประหยัดน้ ามันมากขึ้นอีกด้วย
4.2.2.3 ความสาคัญของกล่อง D-Flash Plus คือ ทาให้เครื่ องยนต์มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
ตอบสนองคันเร่ งที่ดีข้ ึน ประหยัดน้ ามัน และยังมีฟังก์ชนั่ ลูกเล่นต่างๆในตัวกล่องอีก
มากมาย
4.2.2.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
This is a D-Flash Plus ecu. It can tune real time , increasing injector duration timing and
adjustable injector duration degree. This ecu has 2 modes for working.
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Function
-

Rev limit Control
Pit limit Control
NOS Control
Ramble Idle Control
Analyzing graphs function

4.2.2.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์
คาศัพท์
Fuel tank
Front hub
Headlight
Rear hub
Tailing
Turn single
Valve intake

ความหมาย
ถังน้ ามัน
ดุมล้อหน้า
ไฟหน้า
ดุมล้อหลัง
ไฟท้าย
ไฟเลี้ยว
วาวล์ไอดี

ตารางที่ 4.7 ตารางคาศัพท์
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4.2.3 D-Like

รู ปที่4.8 กล่อง D-Like
4.2.3.1 กล่อง D-Like คือ กล่องสาหรับเครื่ องยนต์ดีเซล มีระบบการจูนคอมพิวเตอร์แบบ
เรี ยลไทม์ มี2โหมด ในกล่องใบเดียว รองรับFRP ทั้ง 1 เซนเซอร์ และ 2 เซนเซอร์ สามารถ
จูนน้ ามันได้ถึง 3 ตาราง และรองรับการควบคุมด้วยรี โมท
4.2.3.2 กล่อง D-Like มีไว้เพื่อ เพิ่มบูสต์ให้กบั เครื่ องยนต์ และสามารถจูนเก็บรอบ
เรี ยลไทม์เพื่อให้เครื่ องยนต์ประหยัดพลังงานมากขึ้น และไม่ทาให้ไฟโชว์หรื อเช็คเด้ง ทา
ให้เครื่ องยนต์มีสมรรถนะดีข้ ึนกว่าเครื่ องยนต์ปกติที่ไม่มีกล่องใบนี้
4.2.3.3 ความสาคัญของกล่อง D-Like คือ ทาให้เครื่ องยนต์มีสมรรถนะที่ดีข้ ึนกว่าเดิม
สามารถจูนเก็บรอบตามการใช้งานจริ งเพื่อให้ประหยัดพลังงาน กล่องใบนี้ใส่ แล้วไม่ทาให้
ไฟโชว์ และยังรองรับระบบรี โมทคอนโทรล ทาให้การขับขี่สนุกขึ้นไปอีกขั้น
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4.2.3.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
This is a D-Like ECU can support 1-2 FRP sensors it has 3 injector tuning tables first
injector tune second injector by boost tune third injector by TPS tune. It supports remote
control an can tune real time computer

4.2.3.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
Arm rocker
Crankshaft
Collet
Gasket-head
Gasket, cylinder base
Piston
Valve exhaust

ความหมาย
กระเดื่องวาวล์
เพลาข้อเหวีย่ ง
ประกับวาวล์
ประเก็นฝาสู บ
ประเก็บฐานเสื้ อสู บ
ลูกสู บ
วาวล์ไอเสี ย
ตารางที่ 4.8 ตารางคาศัพท์
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4.3 ผลิตภัณฑ์เสริ มของรถยนต์
4.3.1 D-Scan

รู ปที่4.9 D-Scan
4.3.1.1 D-Scan คือ อุปกรณ์เสริ มของรถยนต์ สามารถเช็คโค๊ดต่างๆของรถยนต์ได้ และ
สามารถลบเช็คลบโค๊ดของรถยนต์ที่เด้งขึ้นมาได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถอ่านค่าต่างๆ
ของรถยนต์ และสามารถวัด อุณหภูมิต่างๆของเครื่ องยนต์ได้ดว้ ย เช่น ความร้อนของหม้อ
น้ า เป็ นต้น
4.3.1.2 D-Scan มีไว้เพื่อ ลบโค๊ดลบเช๊คต่างๆที่โชว์ข้ ึนในห้องเครื่ อง และมีไว้เพื่ออ่านการ
วัดค่าต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนหน้าจอ
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4.3.1.3 ความสาคัญของD-Scan คือ ทาให้เรารู ้ค่าต่างๆ การวัดอุณหภูมิความร้อนของ
เครื่ องยนต์ และยังสามารถลบโค๊ดลบเช๊คให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ตอ้ งไปให้ที่ร้านลบ
ให้
4.3.1.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
This is a D-Scan it’s a accessories for engine. It’s can Multi-protocol obd-ii reader , race
mode and auto clear otc. It’s a automatic search for install protocol.

Function
- Display brightness day and night
- Clock in display
- Service warning
4.3.1.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
Camshaft-comp
Direct Coil
FRP
Plug-spark
Spring-engine valve
Sprocket
Suction control valve (Scv)

ความหมาย
เพลาราวลิ้น
คอยล์จุดระเบิด
แรงดันน้ ามัน
หัวเทียน
สปริ งวาวล์
เฟื องราวลิ้น
การควบคุมตัวจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
ตารางที่ 4.9 ตารางคาศัพท์
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4.3.2 PNP

รู ปที่4.10 PNP
4.3.2.1 PNP คือคันเร่ งไฟฟ้าในราคาย่อมเยาว์ สาหรับรถยนต์ท้ งั เครื่ องยนต์เบนซิ นและ
เครื่ องดีเซล เพิ่มอัตราการตอบสนองของคันเร่ งที่ดีข้ ึน รอบเครื่ องยนต์มาไวขึ้น สามารถ
ปรับได้ถึง 9 ระดับ มีฟังก์ชนั่ กันขโมยในตัว และมีฟังก์ชนั่ ล๊อคความเร็ ว
4.3.2.2 PNP มีไว้เพื่อ ทาให้อตั ตราเร่ งของเครื่ องยนต์น้ นั ดีข้ ึน และทาให้การตอบสนอง
ของคันเร่ งมาไว้ข้ ึน
4.3.2.3 ความสาคัญของ PNP คือ ทาให้คนั เร่ งตอบสนองดีข้ ึน และยังมีสัญญานกันขโมย
ให้ในตัว ทาให้ขบั ขี่สนุกขึ้นและเพิ่มสมรรถภาพที่ดีให้กบั รถยนต์
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4.3.2.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
This is a PNP. It’s a accessories for engine. It’ can boost speed can be adjusted response
rate accelerator , overtaking acceleration in stant. It has 16 level with and anti-theft
function.
Function
- anti theft function
- Speed limit function
4.3.2.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
Alignment
Combumion
Carburetor
Radiator
Shaft
Speed
Valve stem

ความหมาย
การตั้งศุนย์รถยนต์
การเผาไหม้ของเครื่ องยนต์
คาร์บูเรเตอร์
หม้อน้ า
คานรถ
อัตราเร็ ว
ก้านวาวล์
ตารางที่ 4.10 ตารางคาศัพท์
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4.3.3 D-Thottle

รู ปที่4.11 กล่อง D-Throttle
4.3.3.1 D-Throttle คือ คันเร่ งไฟฟ้าในรู ปแบบกล่อง สามารถปรับได้ถึง 13 ระดับ ทาให้
คันเร่ งตอบสนองดีกว่าเดิม
4.3.3.2 D-Throttle มีไว้เพื่อทาให้เครื่ องยนต์ตอบสนองดีข้ ึน คันเร่ งตอบสนองดีข้ ึน
4.3.3.3 ความสาคัญของ D-Throttle คือ ทาให้เครื่ องยนต์มีการตอบสนองที่ดีข้ ึน คันเร่ ง
ตอบสนองดีข้ ึน ให้การขับขี่สนุกขึ้น รอบมาไว้กว่าปกติ
4.3.3.4 นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบภาษาอังกฤษ
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This is a D-throttle. It’s a accessories for engine. It can accelerator response 0-9 level and
2 modes for switch. It’s a plug and play. It don’t wiring.
Function
- Anti theft function
- Speed limit function

4.3.3.5 คาศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องยนต์
คาศัพท์
Anti lag
Catalytic Converter
Injector Degree RPM
Lean area
Pit limit
Rich area
Steering shaft

ความหมาย
การป้ องกันการอ่อนล้าของเทอร์ โบ
ตัวดักมลพิษที่ออกมาจากท่อไอเสี ย
องศาการฉี ดน้ ามันตามรอบ
น้ ามันบาง
การล๊อครอบออกตัวของเครื่ องยนต์
น้ ามันหนา
แกนพวงมาลัย
ตารางที่ 4.11 ตารางคาศัพท์
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4.4 แอพพลิเคชัน่ (Application) เกี่ยวกับรถยนต์บนโทรศัพท์มือถือ
4.4.1 R-LaiRod (อะไหล่รถยนต์) ซึ่ งแอพนี้จะ
เป็ นแอพซื้ อ-ขายอะไหล่รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย

รู ปที่4.12 App Rlairod
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4.1.2 Ebay เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่เป็ นตลาดการค้า
ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ งลูกค้าชาวต่างชาติ
ส่ วนมาก จะเข้ามาซื้ อหาอะไหล่ผา่ นทาง
รู ปที่4.13 App Ebay

รู ปที่4.14 App Paypal

4.1.3 Paypal เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่ลูกค้า
ชาวต่างชาติมกั จะโอนเงินผ่านทางแอพพลิเคชัน่ นี้
เพราะชาวต่างชาติน้ นั ไม่มีธนาคารเหมือนทาง
บ้านเรา จึงทาให้ลูกค้าชาวต่างชาติสามารถโอน
เงินผ่านทางแอพพลิเคชัน่ นี้

แอพพลิเคชัน่ นี้ เป็ นซะส่ วนใหญ่ ทาให้
แอพพลิเคชัน่ นี้สาคัญเป็ นอย่างมาก
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4.5 Handbook

คู่มือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรถยนต์” (Car Manual in English Version)

รู ปที่4.15 ภาพหน้าปกคู่มือ
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รู ปที่4.16 ภาพสารบัญคู่มือ
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รู ปที่4.17 ภาพสิ นค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์
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รู ปที่4.18 ภาพสิ นค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์
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รู ปที่4.19 ภาพสิ นค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์
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รู ปที่4.20 ภาพสิ นค้าและข้อมูลผลิตภัณฑ์
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รู ปที่4.21 ภาพปกหลังคู่มือ

