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Controller Area Network 

( CAN – bus ) 

 รถยนตที่ผลิตตั้งแตป 2003   เปนตนมา  ไดเร่ิมนําระบบสื่อสารแบบ CAN มาใช  ซึง่ทําใหการ

ส่ือสารระหวางโมดูลตางๆของระบบรถยนต  เชน  Power train Control Module ( ระบบตนกําลงั = 

เครื่องยนต ) , ระบบเบรก ABS , ระบบ SCS ( Stability Control  System )   หรือ ESP ( Electronic 

Stability Program ) หรือ ระบบปรับสมดุลของชวงลางในสภาพถนนตางๆ  ,ระบบแอรแบค , ตลอดจน

ระบบเกียรอัตโนมัติ ซึง่นับวนัระบบ  หรือ โมดูลตางๆ  ไดถูกนาํมาติดตั้งใชงานในรถยนตกนัมากขึ้น ดังนั้น

การติดตอส่ือสารระหวางโมดูลตางๆ  ตองมีความรวดเร็วตอบสนองการขับข่ีไดอยางดีเยี่ยม 

 ระบบ CAN เปนคําตอบสําหรับสถาปตยกรรมของรถยนตสมัยใหม  ดวยการสื่อสารผาน Serial 

Data Bus ของระบบสายไฟในรถยนต 

 ดวยคุณสมบติัที่ดีของ ระบบ CAN คือ  ความเรว็ในการสื่อสารของขอมูล  ดังนัน้จึง  เหมาะที่ใชใน

รถยนตทีม่ีโมดูล ( ECU )  หลายๆกลอง  ไดแก  Power train Control Module ( เครื่องยนต + เกยีร ) , 

ABS ,AIR Bag , TPMS ( Tire Pressure Monitoring System ) , ESP (Electronic Stability Program ) 

 CAN ถูกพัฒนามาตั้งแตป  1984  โดย Robert Bosch  ในป  1992  ไดนําไปใชในรถ Benz 

หลายๆรุน          ,ในป 2008 เปนตนมา  รถในสหรัฐไดใชระบบ CAN เกือบทัง้หมดและนับจากนี้ไป CAN 

Protocol ก็จะกลายโปรโตคอลที่สําคัญที่ใชในรถยนตทกุคัน 

 แมความเร็วในการสื่อสารของระบบ CAN จะสูง   แตสํารับระบบที่ไมจาํเปนตองการการ

ตอบสนองที่รวดเร็ว    ก็ไมจาํเปนตองใชโปรโตคอลนี้    ดังนัน้ในรถยนตคันหนึง่กม็ักพบวามีระดับความเร็ว

ในการสื่อสารหลายๆระดับอยูในคันเดยีวกัน 
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Speed Class of Data Bus ( ความเร็วในการสื่อสารระดับตางๆ ) 

 1.Class A ความเร็วในการรบัสงขอมูลนอยกวา  10  k bit / sec ( 10 kbps ) ระบบที่ใชไดแก  

กระจกไฟฟา , เบาะไฟฟา , ระบบลอคตางๆ , รีโมท , ระบบไฟสองสวาง เปนตน 

 2.Class B ความเร็วในการสือ่สารอยูระหวาง  10 – 125 kbps ซึ่งก็ไดแก  Protocol ISO 9141 – 2 

หรือ  SAE J 1850 ( ใชในรถตระกูล  Ford  , GM และ ระยุโรป + ญ่ีปุน ทัว่ไป ) ระบบนี้จะมีความเรว็

เพียงพอในการสื่อสารขอมูลที่มีความซับซอน  ไดแก  ระบบเกียรอัตโนมัติ , ระบบปรับอากาศ , ระบบ 

Immobilize , ระบบอิเลคโทรนิคสบริเวณแผงควบคุมตางๆ เปนตน 

 3.Class C ทําความเร็วในการสื่อสารอยูทีป่ระมาณ 1 Mbps หรือ 1000 kbps หรือ ประมาณ 10 

เทาของ Class B  แตโดยทัว่ไปจะใชที่ความเร็วประมาณ 500  Kbps ซึ่งมีความเร็วเพียงพอ  สําหรับระบบ 
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Air Bag , ABS , Stability Control , Traction Control , Power Train Control Module ( ระบบตนกําลงั 

หมายถงึ เครื่องยนต + เกยีร เปนหลัก ) 

 4.Class D ความเร็วในการสือ่สารประมาณ 1 Mbps ใชในระบบ Onboard Entertainment เชน 

Video Streaming  หรือ  ระบบติดตอส่ือสารกับดาวเทยีม  หรือ  ระบบ Internet  3 G ที่อนาคตจะนํามาใช

ในรถยนต 

 โปรโตคอลที่มคีวามเร็วใกลเคียงกับ  CAN  ไดแก SAE J 1939 , GMLAN , OBD 2 ,SAE J 1587 

,LIN  ซึ่งเปนหนาที่ของวิศวกรยานยนตที่จะเลือกใชโปรโตคอลใหเหมาะสมกับยานยนตนัน้ๆ   ซึ่งหากยนต

นั้นๆ ตองการความเร็วในการสื่อสารมากๆ การเลือกใช  Fiber Optic  แทนสายไฟธรรมดา  อาจเปนสิ่งที่

ตองพิจารณาตอไป 

 ในป 1995 GM  ไดเร่ิมใชโปรโตคอล Class B ที่มีความเร็วประมาณ 10.4 kbps  หรือที่รูจักในนาม 

VPW  ซึ่ง ณ เวลานั้นที่มีความเร็วเพียงพอในการสื่อสารระหวาง  Electronic  module ตางๆ ได 

 ในป 2004  GM ไดพัฒนามาใช  GMLAN ( GM Local Area Network ) โดย GM LAN มี

ความเร็ว 2 ระดับคือ  33.33 kbps  และ 500 kbps 

 GM LAN 33.33 Kbps ใชสายไฟเสนเดียวเปน Bus ใชในระบบที่เกี่ยวของกับ Body รถยนต เชน 

ระบบไฟสองสวาง    ,ประตู , กระจกไฟฟา  เปนตน   

ในขณะที่ GM LAN 500 Kbps จะใชใน Power train , Transmission , ABS และ Air Bag เปน

ตน 

 ระบบ  33.33 Kbps และ  500  Kbps จะติดตอเชื่อมโยงกนัดวย Gateway Node 

 ยกตัวอยาง 33.33 Kbps Bus หรือ  Low Speed Bus คือ ระบบเพิ่มระดับความดังของเครื่องเสียง

ความเร็วรถยนตและความเร็วรอบของรถยนต เพื่อชดเชยเสียงรบกวนจากการขับข่ี อยางนีเ้ปนตน 

 กรณีของรถ Benz ก็เชนกนั  ไดมีการใชความเร็วของ Bus  ในระดับตางๆกันในรถคันเดียวกนั

ข้ึนอยูกับ  Application  ที่ใช  เชน  

 ใช 500 Kbps หรือ High Speed Bus ( CAN – C ) ในระบบกําลงั ,ระบบเกียร , ระบบ ABS เปน

ตนใช 83 Kbps   
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หรือ CAN – B สําหรับ Body Control Module 

 รถ Benz บางรุนใช  CAN – B Module ตางๆถึง 30 Modules 

 ในป 2002 Benz ใช CAN – B , CAN – C ในระบบจุดระเบิด ( EIS Module ) 

หลังจาก ป 2002 Benz ใช  CAN – D ( Speed มากกวา 1 Mbps ) เปน Gateway  สําหรับติดตอส่ือสาร

กับ Module  ตางๆ  ( Inter – Module Communication ) รวมทั้งระบบ Onboard Diagnostic ดวยที่ตอง

ผาน CAN – D Gateway  
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การติดตอสื่อสารระหวางโมดูล 

 

 โมดูลตางๆในระบบ CAN จะถูกจัดเปน Node และมี Address ที่แนนอน  เมื่อแตละ Node 

ส่ือสารกันกจ็ะรูวามาจาก Node  ไหน  ดวยการสง Code ของ Node นั้นๆ  ไปดวย  ทําใหแตละ Module 

หรือ Node  รูจักกัน 

 การสื่อสารขอมูลจะสงเปนสญัญาณ  digital  หรือ 0, 1 คือ  แรงดันไฟฟาระดับตํ่า คือ  0 และ 

แรงดันไฟฟาระดับสูงคือ 1 ซึ่งจะแตกตางกันไปแลวแตผูผลิตรถยนต  แตโดยทั่วไปจะใชคาระหวาง 5 ถงึ 7 

โวลต 

ขอดีของระบบ CAN 

1.มีความเร็วในการสื่อสารขอมูล  ทําใหการตอบสนองของแตละโมดูลมีประสิทธิภาพ  และจําเปน

อยางยิ่งสาํหรบับางระบบ เชน  ABS  

2.รองรับ  Video  Streaming 
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3.สามารถใสโมดูลตางๆ เขาไปไดมาก 

4.มีสายไฟนอยกวา  เพราะใชระบบ Network  Cable  หรือ  Gateway 

ขอเสีย 

1.จุดตอของ Node  ตางๆ  อาจหลวม  หรือ เปนสนิม  ทาํใหการติดตอส่ือสารมีปญหา 

2.หาก Node  หรือ  Module  มีการชอตลงกราวดก็อาจทําใหระบบทัง้หมดลมเหลวได 

3.กรณีระดับแรงดันไฟฟา  ตํ่า – การติดตอส่ือสารอาจลมเหลวได 

4.กรณีแบตเตอรร่ีไมเพียงพอ  หรือมกีารถอดออก  อาจทําใหตอง  Set คา Module  ใหม  ติดตอ

กับเครือขายได  หรือเรียกวาการทํา  Relearn  ใหม  หรือ Re – establish 

5.การถอดสายไฟ  หรือ อุปกรณบางตัวไมทํางาน  อาจทําใหระบบนัน้ลมเหลวได เชน  ระบบปรับ

อากาศจะไมทาํงาน  หาก  Step  Motor ควบคุมการผสมอากาศเย็นกบั Heater  ไมทํางาน รถยนตคันนั้นก็

จะใชระบบปรับอากาศไมไดเลย  เปนตน 

 การติดตอส่ือสารของ Node ตางๆ ใน Serial Bus  นั้น  หากมีปญหาเกิดขึ้น  ระบบ DTC หรือ MIL 

ก็จะขึ้นโชวและหากใชเครื่องสแกนจับคูก็จะพบโคดที่ข้ึนตนดวย U เชน U 1026 ของ GM คือ Loss of 

communication between the controller and transmission controller หรือ การติดตอระหวางโมดูล

เครื่องยนตกับโมดูลระบบสงกําลังลมเหลว 

การตรวจสอบปญหา ทําไดโดยการ 

1.ตรวจระบบกราวด  มีการชอตลงกราวดหรือไม 

2.ตรวจระดับแรงดันไฟฟาอยูในมาตรฐานหรือไม 

3.ตรวจสอบสายไฟ 

หากตรวจทัง้ 3 รายการแลวไมพบขอบกพรองใดๆ  แสดงวาโมดูลนัน้ๆมีปญหา ( สวนมากตอง

เปลี่ยนใหม ) 



www.technology2029.com   www.obdthailand.com    081 497 2680    089 003 2512 

  - 7 -

เนื่องจากระบบ CAN มีโมดลูตางๆ  ตอพวงกนัแบบเครอืขายไวมากมาย  ด้ังนั้นแตละโมดูล

จําเปนตองมีระบบ Sleep Mode  ในขณะที่ดับเครื่องยนต  เพื่อปองกนัไมใหแบตเตอรร่ีหมด  ยกเวนระบบ

ปองกนัขโมยที่ไมมี  Sleep  Mode  หรือ ระบบ Air Bag  ที่ตองใชเวลาสักครูหลังดับเครื่องยนต  จึงจะเขาสู  

Sleep Mode 

ความจําเปนของเครื่อง Scan Tool 

จากสถิติในป 2007 ที่ประเทศอังกฤษพบวา  อุบัติเหตุทางทองถนน  182,115 คร้ัง เกดิจาก 

-คนขับขาดความระวัดระวัง 50 % 

-ความบกพรองของรถยนต  25 % 

-สภาพถนน  ทัศนวิสัย  25 % 

ซึ่งแนนอน  เปนสิ่งที่หลกีเลี่ยงไมได  แตเราสามารถลด  25 %  จากความบกพรองของรถยนตลง

ได  ดวยระบบควบคุมทีท่ันสมัย  หรือระบบ Diagnostic  ที่ใชในรถยนต  และสิ่งจาํเปนตอมา คือ เครื่องมือ 

Scan Tool  ซึง่ในอนาคตอาจจําเปนตองมปีระจํารถดวยซ้ํา 

เครื่อง Diagnostic  ประเภทตางๆ  ไดแก 

1.Diagnostic Tester  สําหรับระบบตรวจสอบเครื่องยนต , เกียร , ABS , Air Bag , Electronic 

device  ตางๆ 

2.Coil and Plug Tester  สําหรับตรวจสภาพของคอยดจุดระเบิดและหัวเทียน 

3.Battery  Management and Tester  สําหรับตรวจสอบสภาพแบตเตอรร่ี , ชารจไฟฟา เปนตน 

4.Air Condition Equipment and Tool ไดแก  เครื่องมอืเช็คการรั่วซมึของระบบแอร ,อุปกรณซอม

บํารุงอื่นๆ  เปนตน 

5.Emission  Analyzer  อุปกรณตรวจสอบการปลดปลอยไอเสีย 

6.Key Programming Tool  อุปกรณทํากญุแจสํารองแบบที่มีไมโครชพิ 
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7.Data Recorder  อุปกรณบันทกึการขับข่ี  หรือ  บันทกึการทํางานของรถยนต  ซึง่ในอนาคตจะมี

การนาํอุปกรณ 

บันทกึขอมูลเหมือนกลองดาํบนเครื่องบนิ  โดยบนัทึกการขับข่ีตลอดจนสภาพตางๆขณะเกิดการ

ชน  ไดแก  เวลา , ทิศทางการชน , ความเร็ว , ความรุนแรง ,อัตราเรง – หนวง ,การเบรก  เปนตน ซึ่งทาํให

การ Claim  ประกัน  หรือ  การพิจารณาของผูพพิากษาทาํไดงายขึ้น  

   


