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                                                                                      บทที ่1 
บทน า 

1.1 หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบนัในการเรียนการสอนรายวชิาภาคปฏิบติัตามหลกัสูตรไดเ้นน้ให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะวชิาชีพโดยปฏิบติัจริง ซ่ึง 

ในปัจจุบนัการเรียนวชิาปรับอากาศรถยนตน์ั้นมีปัญหาส่ือการสอนส่งผลท าใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจระบบการท างาน
เคร่ืองปรับอากาศของรถยนต์ 

ดงันั้นสมาชิกกลุ่มผมจึงมีแนวคิดท่ีจะท าส่ือระบบการเรียนการสอนระบบเคร่ืองปรับอากาศรถยนตข้ึ์นมาเพื่อใช้
เป็นส่ือในการเรียนการสอน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่สร้างส่ือการเรียนการสอนชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์ 
2. เพื่อสร้างความสามคัคีและฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม 
3.  เพื่อน าความรู้ทกัษะไปใชป้ระกอบอาชีพต่อไป 

1.3 เป้าหมาย 
- เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       สร้างส่ือการเรียนการสอนชุดสาธิตเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์1 ชุด 
- เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       ระบบปรับอากาศรถดีกวา่ท่ีอยูใ่นรถยนตผ์ูเ้รียนเขา้ 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ไดส่ื้อการเรียนการสอนชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์ 
2. ผูเ้รียนมีความสามคัคีและฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม 
3. ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ ไปใชป้ระกอบอาชีพต่อไป 
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1.5 การด าเนินงาน 
 

                                                                                   
กิจกรรม 

เดือนตุลาคม   
พ.ศ 2556 

เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ 2556 

เดือนธนัวาคม 
พ.ศ 2556 

เดือนมกราคม 
พ.ศ 2557 

เดือนกุมภาพนัธ์ 
พ.ศ 2557 

เดือนมีนาคม 
พ.ศ 2557 หมาย

เหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ขั้นเตรียมการ 
    - ประชุมวางแผน 
    - ศึกษาหาขอ้มูล 
    - จดัท าโครงการ 
    - น าเสนอโครงงาน 
 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 
    - จดัอปุกรณ์ 
    - ลงมือปฏิบติั 
    - ทดสอบประสิทธิภาพ 
    - ปรับปรุงแกไ้ข 
    - จดัท ารูปเล่ม 
    - สร้างส่ือเพื่อน าเสนองาน 
 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
    - ส่งรูปเล่มงาน 
    - น าเสนอผลงาน 
 

                         

 
                                           ตารางท่ี 1 แสดงวธีิการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
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บทที ่2 
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

2.1  ความเป็นมาของระบบปรับอากาศ 

             ในปี 1902 หน่ึงหลงัจาก willis haviland carrier ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางวศิวกรรมจาก cornell 

เคร่ืองท าความเยน็เคร่ืองแรกของโลกก็ถือก าเนินข้ึนโดยสามารถอุณหภูมิ และความช้ืนใหแ้ก่โรงพิมพใ์น Brooklyn 

เขาไดห้ลากเป็นบิดาแห่งเคร่ืองอากาศในเวลาต่อมา carrier ไดฉุ้ดคิดถึงเคร่ืองปรับอากาศโดยบงัเอิญ ขณะท่ีเขาก าลงั

นัง่รถไฟ คืนท่ีมีหมอกมากๆ ท าใหเ้ขานึกถึงปัญหาของความสัมพนัธ์ระหวา่งความช้ืนและอุณหภูมิในอากาศขณะท่ี

รถไฟมาถึงเขาก็เขา้อุณหภูมิ ความช้ืนและจุดควบแน่น (dew point) เคร่ืองอากาศไดถู้กใชใ้นอาคารประเภทโรงงานท่ี

ตอ้งการการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนเช่น โรงงานยา สูบ ฟิลม์ เน้ือสัตวโ์รงงานทอผา้ และอ่ืนๆ ระบบท าความเยน็

ส าหรับผูค้น แทนท่ีจะเป็นสินคา้เร่ิมตน้เม่ือปี 1924 เม่ือเคร่ืองปรับอากาศถูกติดตั้งท่ีหา้งสรรพสินคา้ j.l. Hudson ท่ี 

ditroit  ในช่าวปี 1920s ระบบท าความเยน็ไดถู้กติดตั้งตามอาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม โรงละคร และ

หา้งสรรพสินคา้ แต่ในอาคารส านกังานยงัไม่เป็นท่ีนิยมนกั ช่วงกลางทศวรรษซ่ึงเป็นช่วงท่ีวงการก่อสร้างในอเมริกามี

ความต่ืนตวั อยา่งมาก อาคารส านกังานมีการแข่งขนักนัมากข้ึน แต่ยงัคงเนน้ท่ีรูปลกัษณ์ความยิง่ใหญ่อาคารสูง 

อยา่งเช่น  woolworyh  build ing และ Chrysler building ยงัคงป็นอาคารท่ีพึ่งพาแสงและการระบายอากาศแบบ

ธรรมชาติอยูก่ารออกแบบอาคารส านกังานในสมยันั้นจะตอ้งค านึงถึงการรับแสงจากธรรมชาติเป็นหลกั การพฒันา

ประสิทธิภาพของอาคารในแง่ขอ้ความ สบายในการใชง้านไดรั้บความสนใจมากข้ึนจากการออกแบบท่ีพึ่งพาธรรมชาติ

มาเป็นแบบท่ีผนวกเอาเคร่ืองจกัรเขา้มาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพอาคารส าน ักงานท่ีปรับอากาศ ทั้งหลงัเกิดข้ึน คร้ังแรกท่ี

เมือง San Antonio มลรัฐ Texas ในปี 1929 อาคาร Milam ถูกโฆษณาวา่เป็นอาคารหลงัแรกของอเมริกาท่ีสา มารถสร้าง

อากาศท่ีสบายส าหรับผูใ้ชง้านไดต้ลอดทั้งปี ระบบท าความเยน็ไดรั้บความสนใจอยา่งสูง Condenser ซ่ึงใช ้น ้าจาก

แม่น ้ามาท าน ้าเยน็ น ้าเยน็จะถูกเก็บไวใ้นถงัขนาดใหญ่ ก่อนท่ีจะถูกส่งไปไปเป่าใหพ้ื้นท่ีในอาคาร ผา่นทางท่อส่งเหนือ

ทางเดิน อากาศจะ ถูกหมุนเวียนกลบัโดยพดัลมผา่นท่อตามทางเดิน ในปี 1928 Carrier ไดพ้ฒันาเคร่ืองปรับอากาศ

ส าหรับใชใ้นบา้นเรือนท่ีเรียกวา่ Weathermaker แต่สงครามโลก คร้ังท่ี 2 ท าใหค้วามสนใจในระบบปรับอากาศน้ีชงกั

อยูร่ะยะหน่ึงก่อนท่ีจะกลบัมาสู่วงจรแห่งการพฒันา หลงัจากนั้น อาคาร PSFS สูง 32 ชั้นท่ี Philadelphia ในปี 1932 ได้

ออกแบบใหมี้ห้องเคร่ืองท่ีชั้น 21 ชั้นดาดฟ้าและชั้นใตดิ้น เพื่อเป็นการลดพื้นท่ีท่ีตอ้งใชส้ าหรับช่องท่อ ท าให้เหลือ

พื้นท่ีส าหรับใชง้านมากข้ึน การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ไดพ้ึ่งพาความไดเ้ปรียบในการสร้างอากาศโดยเคร่ืองจกัร

จนท าใหก้ารออกแบบรูปทรงอาคารไม่จ  าเป็นตอ้งข้ึนอยูก่บัการระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือแสงธรรมชาติอีก

ต่อไป  
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2.2 ระบบปรับอากาศรถยนต์  

เคร่ืองปรับอากาศ คือ เคร่ืองมือส าหรับ  

    - ควบคุมอุณหภูมิ  

   - ควบคุมการหมุนเวยีนของอากาศ  

   - ควบคุมความช้ืน  

    - ท าใหอ้ากาศสะอาด 

                เคร่ืองปรับอากาศ คือ อุปกรณ์ส าหรับรักษาอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศภายในหอ้งใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

เหมาะสม เม่ืออุณหภูมิภายในหอ้งสูงข้ึน ความร้อนจะถูกดึงออกมาเพื่อให้อุณหภูมิ ลดลง (เรียกวา่การท าความเยน็) 

และในทางกลบักนั เม่ืออุณหภูมิภายในหอ้งลดลง ความร้อนก็จะถูกจ่ายออกมาเพื่อ ให้อุณหภูมิสูงข้ึน (เรียกวา่ การท า

ความร้อน) ดงันั้น ความช้ืนท่ีอยูใ่นอากาศจะถูกเพิ่มหรือลดลงเพื่อควบคุมระดบัความช้ืนของ อากาศใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

เหมาะสม ดงันั้น เคร่ืองปรับอากาศจึงเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นประกอบไปดว้ยเคร่ืองท าความเยน็ เคร่ืองท า ความร้อนตวั

ควบคุมความช้ืนและเคร่ืองถ่ายเทอากาศ เคร่ืองปรับอากาศส าหรับรถยนตโ์ดยทัว่ๆ ไป ประกอบดว้ย เคร่ืองท าความ

ร้อน หรือเคร่ืองท าความเยน็ซ่ึงมีตวัดูดความช้ืนและเคร่ืองถ่ายเทอากาศ  

2.2.1  ส่วนประกอบและหน้าทีข่องอุปกรณ์ใน ระบบปรับอากาศรถยนต์ 

ระบบปรับอากาศรถยนต ์คือ การท าอากาศภายในห้องโดยสารเป็นไปตามความตอ้งการ ซ่ึงค าวา่ปรับอากาศ
นั้นก็คือการปรับอุณหภูมิให้แตกต่างกนัระหวา่งภายนอกและภายในหอ้งโดยสาร อาจจะมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนหรือลดลงก็
ได ้( แต่ส าหรับบา้นเรามีฤดูร้อนกบัฤดูร้อนสิบ….) ดงันั้นจึงขอกล่าวเฉพาะการปรับอากาศท่ีปรับอุณหภูมิลดลง 

- ส่วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต์ 

1. คอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) 
2. คอนเดนเซอร์ ( Condenser ) 
3. รีซีฟเวอร์ไดเออร์ ( Receive-Dryer ) 
4. เอก็เพน็ชัน่วาลว์ (Expansion Valve) 
5. อีวาโปเรเตอร์ (Evaporator) 
6. ระบบท่อและขอ้ต่อ (Pipes and fittings) 
7. ระบบไฟฟ่าควบคุม (Electrical control systems) 
8. สารท าความเยน็ (Refrigerant) 
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- หน้าทีข่องส่วนประกอบในระบบปรับอากาศรถยนต์ 

1. คอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) มีหนา้ท่ี ดูดและอดัสารความเยน็ ท่ีมีความดนัต ่า อุณหภูมิต ่า ใน
สถานะแก๊ส (จากอีวาโปเรเตอร์ (Evaporator)) ใหมี้ความดนัสูง อุณหภูมิสูง ในสถานะแก๊ส (ไปยงั
คอนเดนเซอร์ ( Condenser )) 

2. คอนเดนเซอร์ ( Condenser ) มีหนา้ท่ี รับสารความเยน็ท่ีมีความดนัสูง อุณหภูมิสูง ในสถานะแก๊ส 
(จากคอมเพรสเซอร์( Compressor )) โดยมีการระบายความร้อนซ่ึงเป็นผลใหส้ารความเยน็มีอุณหภูมิต ่าลง ใน
สถานะของผสม (แก๊สผสมของเหลว) (ไปยงัรีซีฟเวอร์ไดเออร์ ( Receive-Dryer )) 

3. รีซีฟเวอร์ไดเออร์ ( Receive-Dryer ) มีหนา้ท่ี กรองส่ิงสกปรก ดูดความช้ืน ในสารความเยน็ ท่ีถูก
ส่งมา (จาก คอนเดนเซอร์ ( Condenser )) สารท าความเยน็ท่ีออกจะอยูใ่นสถานะของเหลว 100 % (ไปยงัเอก็
เพน็ชัน่วาลว์ (Expansion Valve)) 

4. เอก็เพน็ช่ันวาล์ว (Expansion Valve) มีหนา้ท่ี ลดความดนัและควบคุมปริมาณของสารความเยน็ ท่ี
ถูกส่ง (ไปยงัรีซีฟเวอร์ไดเออร์ ( Receive-Dryer )) สารท าความเยน็ท่ีออกจะอยูใ่นสถานะแก๊ส ความดนัต ่า 
อุณหภูมิต ่า ไปยงั (อีวาโปเรเตอร์ (Evaporator)) 

5. อวีาโปเรเตอร์ (Evaporator) มีหนา้ท่ี รับความร้อนจากส่ิงต่างๆในหอ้งโดยสารใหแ้ก่สารความเยน็ 
ท่ี (มาจากเอก็เพน็ชัน่วาลว์ (Expansion Valve)) ซ่ึงสารท าความเยน็ท่ีออกจะอยูใ่นสถานะแก๊ส ความดนัต ่า 
อุณหภูมิสูง และส่งต่อ (ไปยงัคอมเพรสเซอร์( Compressor ))  

6. ระบบท่อและข้อต่อ (Pipes and fittings) มีหน้าที่ เช่ือมต่อระว่างอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบ 

7. ระบบไฟฟ่าควบคุม (Electrical control systems)มีหนา้ท่ี ควบคุมการท างานในระบบ เช่น 
คอมเพรสเซอร์ สวทิช์ความดนั โบลเ์วอร์ เป็นตน้ 

8. สารท าความเย็น (Refrigerant) มีหนา้ท่ี เป็นตวักลางท่ีรับและถ่ายเทความร้อน การเปล่ียนแปลง
ทั้งอุณหภูมิและความดนัในอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ 

 คอมเพรสเซอร์แบบสวอ๊ชเพลตจะติดตั้งอยูบ่ริเวณเคร่ืองยนต ์ท างานโดยไดรั้บแรงหมุนจากเคร่ืองยนต์

ส่งผา่นมาทางสายพานซ่ึงคลอ้งไวก้บัพลูเลยข์องอมเพรสเซอร์ โดยท่ีพลูเลยข์อง คอมเพรสเซอร์จะมีคลทัช์แม่เหล็กติด

ตั้งอยูซ่ึ่งเป็นส่วนหน่ึงของพลูเลย ์พลูเลยข์องคอมเพรสเซอร์ จะอยูบ่นแกนกลางของเพลาหมุนของคอมเพรสเซอร์ ใน

กรณีท่ีเคร่ืองยนตห์มุนแรงหมุนของเคร่ืองยนต์ จะถูกส่งผา่นสายพานมาหมุนพลูเลยข์องคอมเพรสเซอร์ โดยท่ี
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คอมเพรสเซอร์จะยงัไม่ท างาน ขณะท่ีเราเปิดสวติช์แอร์ในหอ้งโดยสารไปท่ีต าแหน่ง “ON” กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี

จะไป ท าใหค้ลทัช์แม่เหล็ก ท างาน โดยดูดยดึติดกบัพลูเลยจึ์งส่งผลใหแ้กนเพลาหมุนของคอมเพรสเซอร์ ยดึติดกบัพูล

เลย ์จากจุดน้ีท าใหค้อมเพรสเซอร์เร่ิมท างาน เม่ืออุณหภูมิในหอ้งโดยสารเร่ิมเยน็ลงตาม อุณหภูมิท่ีตั้งไวแ้ลว้เซ็นเซอร์

ควบคุมอุณหภูมิ ( THERMOSTAT) จะท างาน โดยตดักระแสไฟฟ้าท่ี จะส่งไปยงัคลทัช์แม่เหล็ก ท าใหค้ลทัช์แม่เหล็ก

กบัพลูเลยแ์ยกออกจากกนั คอมเพรสเซอร์จึงหยดุ การท างาน และอีกกรณีท่ีคลทัช์แม่เหล็กจะหยดุการท างานคือ การท่ี

เราปิดสวทิช์ตวัตั้งอุณหภูมิ ภายในหอ้งโดยสารนัน่เอง  

2.2.2 คอยล์ร้อน ( CONDENSER) 
            คอยลร้์อนจะมีลกัษณะเป็นแผงรับอากาศขนาดพอๆ กบัหมอ้น ้ารถยนต ์มีทางเขา้และทางออก ของน ้ายาแอร์ 
ซ่ึงถูก ออกแบบมาใหมี้ท่อน ้ายาแอร์ขดไปขดมาบนแผง โดยผา่นครีบระบายความร้อน ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยครีบระบาย
ความร้อนของหมอ้ น ้า คอยล์ร้อนจะถูกติดตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้รถยนต ์คู่กบัหมอ้น ้าและอาจจะมีพดัลมไฟฟ้าช่วย
ระบายความร้อน ท่อทางเขา้ของคอยลร้์อนจะต่อท่อร่วมกบัรูทางออกของคอมเพรสเซอร์ ส่วนท่อทางออกของ คอยล์
ร้อนจะต่อเขา้กบัถงัพกัน ้ายา-กรองและตวัดูดความช้ืน ถงัพกัน ้ายา-กรองและตวัดูดความช้ืน มีลกัษณะเป็น
ทรงกระบอกไม่ใหญ่มาก ถูกติดตั้งอยู ่ใกลก้บัแผงคอยลร้์อนดา้นบนของถงัพกัน ้ายาจะ มีกระจกใสสามารถมองเห็น
น ้ายาแอร์ได ้และจะมี ท่อน ้ายาแอร์ท่ีมาจากคอยลร้์อน ต่อเขา้กบัท่อทางเขา้ของพกัน ้ายาแอร์น้ีและจะต่อท่อน ้ายาแอร์ 
และจะต่อท่อน ้ายาแอร์ออกจากถงัพกัน ้ายาแอร์ไปสู่วาลว์ปรับความดนั เราสามารถตรวจสอบระดบัน ้ายาแอร์ในระบบ
ไดจ้ากการมองทะลุไปท่ีกระจกใส ดา้นบนของ ถงัพกัน ้ายาแอร์ ในขณะท่ีคอมเพรสเซอร์ท างานไปสักพกัหน่ึง หาก
พบวา่มีฟองอากาศในถงัพกัน ้ายา แอร์อยูม่าก แสดงวา่มีน ้ายาแอร์อยูใ่นระบบนอ้ยแต่ถา้ไม่เห็นเป็นฟองอากาศ และมี
ลกัษณะน ้าหยดอยู ่แสดงวา่มีน ้ายาแอร์อยูใ่นระบบในปริมาณท่ีพอดี 

2.3 การเช่ือมไฟฟ้า 

การเช่ือม เป็นกระบวนการท่ีใชส้ าหรับต่อวสัดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยใหร้วมตวัเขา้ดว้ยกนั 
ปกติใชว้ธีิท าใหช้ิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวสัดุท่ีหลอมเหลว เม่ือเยน็
ตวัรอยต่อจะมีความแขง็แรง บางคร้ังใชแ้รงดนัร่วมกบัความร้อน หรืออยา่งเดียว เพื่อใหเ้กิดรอยเช่ือม ซ่ึงตรงขา้มกบั
การบดักรีอ่อนและการบดักรีแขง็ซ่ึงไม่มีการหลอมละลายของช้ินงานช้ินงาน มีแหล่งพลงังานหลายอยา่งส าหรับ
น ามาใชใ้นการเช่ือม เช่น การใชค้วามร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใชก้ระแสไฟฟ้า, ล าแสงเลเซอร์, การใชอิ้เล็ค
ตอรอนบีม, การเสียดสี, การใชค้ล่ืนเสียง เป็นตน้ ในอุตสาหกรรมมีการน ามาใชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั เช่น
การเช่ือมในพื้นท่ีโล่ง, พื้นท่ีอบัอากาศ, การเช่ือมใตน้ ้า การเช่ือมมีอนัตรายเกิดข้ึนไดง่้าย จึงควรมีความระมดัระวงัเพื่อ
ป้องกนัอนัตราย เช่น ท่ีเกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควนัเช่ือม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ช้ินงานร้อน, ฝุ่ น
ละออง ในยคุเร่ิมแรกจนถึงศตวรรษท่ี 19 มีการใชง้านเฉพาะการเช่ือมทุบ (forge welding) เพื่อใชใ้นการเช่ือมต่อโลหะ 
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เช่นการท าดาบในสมยัโบราณ วธีิน้ีรอยเช่ือมท่ีไดมี้ความแขง็แรงสูง และโครงสร้างของเน้ือรอยเช่ือมมีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพอใจ แต่มีความล่าชา้ในการน ามาใชง้านในเชิงอุตสาหกรรม หลงัจากนั้นไดมี้การพฒันามาสู่การเช่ือมอาร์ค 
และการเช่ือมโดยใชเ้ปลวแก๊สออกซิเจน และหลงัจากนั้นมีการ เช่ือมแบบความตา้นทานตามมา 

 เทคโนโลยกีารเช่ือมไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็วในศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงอยูใ่นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 
2 เทคโนโลยกีารเช่ือมแบบใหม่ๆ ไดมี้การเร่งพฒันาเพื่อรองรับต่อการสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทนการต่อโลหะ
แบบเดิม เช่นการใชห้มุดย  ้าซ่ึงมีความล่าชา้อยา่งมาก กระบวนการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์ (SMAW) เป็น
กระบวนการหน่ึงท่ีพฒันาข้ึนมาในช่วงนั้นและกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงเป็นกรรมวธีิท่ีใชง้านกนัมากท่ีสุดในประเทศไทย
และประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลาย                       

2.4 การเช่ือมโลหะ 

การเช่ือม เป็นกระบวนการท่ีใชส้ าหรับต่อวสัดุ ส่วนใหญ่เป็นโลหะและพลาสติก โดยใหร้วมตวัเขา้ดว้ยกนั 
ปกติใชว้ธีิท าใหช้ิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเน้ือโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวสัดุท่ีหลอมเหลว เม่ือเยน็
ตวัรอยต่อจะมีความแขง็แรง บางคร้ังใชแ้รงดนัร่วมกบัความร้อน หรืออยา่งเดียว เพื่อใหเ้กิดรอยเช่ือม ซ่ึงตรงขา้มกบั
การบดักรีอ่อนและการบดักรีแขง็ซ่ึงไม่มีการหลอมละลายของช้ินงานช้ินงาน มีแหล่งพลงังานหลายอยา่งส าหรับ
น ามาใชใ้นการเช่ือม เช่น การใชค้วามร้อนจากเปลวแก๊ส, การอาร์คโดยใชก้ระแสไฟฟ้า, ล าแสงเลเซอร์, การใชอิ้เล็ค
ตอรอนบีม, การเสียดสี, การใชค้ล่ืนเสียง เป็นตน้ ในอุตสาหกรรมมีการน ามาใชใ้นสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั เช่น
การเช่ือมในพื้นท่ีโล่ง, พื้นท่ีอบัอากาศ, การเช่ือมใตน้ ้า การเช่ือมมีอนัตรายเกิดข้ึนไดง่้าย จึงควรมีความระมดัระวงัเพื่อ
ป้องกนัอนัตราย เช่น ท่ีเกิดจาก กระแสไฟฟ้า, ความร้อน, สะเก็ดไฟ, ควนัเช่ือม, แก๊สพิษ, รังสีอาร์ค, ช้ินงานร้อน, ฝุ่ น
ละออง ในยคุเร่ิมแรกจนถึงศตวรรษท่ี 19 มีการใชง้านเฉพาะการเช่ือมทุบ (forge welding) เพื่อใชใ้นการเช่ือมต่อโลหะ 
เช่นการท าดาบในสมยัโบราณ วธีิน้ีรอยเช่ือมท่ีไดมี้ความแขง็แรงสูง และโครงสร้างของเน้ือรอยเช่ือมมีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัท่ีน่าพอใจ แต่มีความล่าชา้ในการน ามาใชง้านในเชิงอุตสาหกรรม หลงัจากนั้นไดมี้การพฒันามาสู่การเช่ือมอาร์ค 
และการเช่ือมโดยใชเ้ปลวแก๊สออกซิเจน และหลงัจากนั้นมีการ เช่ือมแบบความตา้นทานตามมา 

เทคโนโลยกีารเช่ือมไดมี้การพฒันาอยา่งรวดเร็วในศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงอยูใ่นช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 
เทคโนโลยกีารเช่ือมแบบใหม่ๆ ไดมี้การเร่งพฒันาเพื่อรองรับต่อการสู้รบในช่วงเวลานั้น เพื่อทดแทนการต่อโลหะ
แบบเดิม เช่นการใชห้มุดย  ้าซ่ึงมีความล่าชา้อยา่งมาก กระบวนการเช่ือมดว้ยลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์ (SMAW) เป็น
กระบวนการหน่ึงท่ีพฒันาข้ึนมาในช่วงนั้นและกระทัง่ปัจจุบนั ยงัคงเป็นกรรมวธีท่ีใชง้านกนัมากท่ีสุดในประเทศไทย
และประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลาย 
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2.4.1 การเช่ือมโดยใช้ลวดเช่ือมหุ้มฟลัก๊ซ์ 
การเช่ือมโดยใชล้วดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์ (SMAW) หรือท่ีเรามกัเรียกกนัวา่ กนัเช่ือมธูป บางต ารามกัเรียกกนัวา่ Manual 

Metal Arc (MMA) หรือ Stick Welding การเช่ือมแบบน้ีลวดเช่ือมจะมีฟลัก๊ซ์หุม้ภายนอกแกนลวด และกระแสไฟฟ้า
จะถูกส่งผา่นแกนลวดเช่ือมไปยงัส่วนปลาย กระแสไฟฟ้าท่ีมีทั้งชนิดกระแสตรง (DC) และชนิดกระแสสลบั (AC) การ
เลือกใชง้านควรเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลิตลวดเช่ือม โดยปกติจะมีพิมพไ์วข้า้งกล่องลวด โดยจะมีการช้ีบ่ง เช่น 
ยีห่อ้, เกรดของลวดเช่ือม, ขนาด x ความยาวลวด, ชนิดกระแสไฟท่ีแนะน าใหใ้ชง้านในแต่ละท่าเช่ือม, ชนิดฟลัก๊ซ์หุม้ 
เป็นตน้ กระแสไฟจะถูกส่งผา่นแหล่งจ่าย โดยทัว่ไปจะเป็นเคร่ืองเช่ือม การเร่ิมตน้เช่ือมส าหรับลวดเช่ือมหุม้ฟลัก๊ซ์ท า
ได ้2 วธีิ คือการเข่ียอาร์คและการแตะปลายลวดกบัผวิช้ินงานแลว้ยกข้ึนในระยะท่ีเหมาะสมเพื่อคงการอาร์คไว ้ขณะ
อาร์คจะมีความตา้นทานระหวา่งปลายลวดกบัผวิช้ินงานเกิดเป็นความร้อนท่ีสูง ซ่ึงสูงพอท่ีจะหลอมละลายไดท้ั้ง
ผวิช้ินงานและปลายลวดเช่ือมใหเ้กิดการหลอมรวมตวักนัเป็นเน้ือโลหะรอยเช่ือม 
 
2.5 การท าสี 

2.5.1 การเตรียมก่อนพ่นสีพืน้ และ การพ่นสีพืน้ 
- ก่อนการพ่นสีพื้น ส าหรับพื้นท่ี โดยรอบแผลและพื้นทีในบริเวณมี ส่วนเวา้และโคง้ รวมถึงซอกหลืบ ใหใ้ช ้

แผน่ สก๊อตไบรทสี์เทา Scotch-Brite™ Hand Pads (07447) ขดัก่อน 
- ใชล้มเป่าท าความสะอาดฝุ่ น และใช ้3 เอม็ ผา้เช็ดท าความสะอาด 3M™ Professional Panel Wipes (34567) 

โดยใชก้บั น ้ายาท าความสะอาด 3M™ General purpose adhesivecleaner (08984) 
-  ปิดบริเวณพื้นท่ี ท่ีไม่ตอ้งการพน่ดว้ย กระดาษปิดพน่สี 3 เอม็ Scotch® Steel Gray Masking Paper 

(PN6536) หรือ ฟิลม ์ปิดพน่สี 3 เอม็ 3M™ Overspray Protective Sheeting (PN06727) และติดดว้ยเทปกระดาษกาวยน่
ชนิด ไม่ทิ้งคราบกาว และกนัน ้า 3 เอม็ Scotch® Performance Green Masking Tape 233+(PN46334) 

- ช้ินงานท่ีตอ้งการพ่นพื้น เขา้หอ้งพน่สี โดยท าการปิดบรอเวณท่ีไม่ตอ้งการพน่สีใหเ้รียบร้อย 
       - ใชผ้า้เหนียว 3 เอม็ 3M™ All Purpose Tack Cloth (PN03192) เช็ดท าความสะอาดก่อนพน่      1.6  พน่สีพื้น
ตามค าแนะน าของบริษทัสี ดว้ยปืนพน่สีพื้น 3 เอม็ 3M™ Accuspray™ Spray Gun Model HG09 (PN16570) เพื่อลด
การฟุ้งของละออกสี ท าใหส้ามารถลดปริมาณการใชสี้พื้นลง และยงัลดการใชทิ้นเนอร์ในการลา้งปืนหลงัพน่ อีกดว้ย 

2.5.2  การเตรียมก่อนพ่นสีจริง 
        - งาน เขา้ห้องเตรียมพน่ 
        - ท าความสะอาดพื้นผวิช้ินงานตามค าแนะน าจากบริษทัสี 
        - ผสมสีตามพน่แผน่เทียบ เพื่อเปรียบเทียบสีใหต้รงกบัสีรถ โดยท าการตรวจสอบ และ เทียบความเหมือน
ของสี       ดว้ย ปืนเทียบสี 3 เอม็ 3M™ PPS™ Sun Gun Color Matching Light Kit (16400) 
       - ผสมสีพร้อมพน่ดว้ยถว้ยพน่สี 3 เอม็ ระบบ PPS 
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- ใช ้3 เอม็ ผา้เช็ดท าความสะอาด 3M™ Professional Panel Wipes (34567) โดยใชก้บั น ้ายาท าความสะอาด 
3M™ General purpose adhesivecleaner (08984) และใช ้ผา้เหนียว 3 เอม็ 3M™ All Purpose Tack Cloth (PN03192) 
เช็ดท าความสะอาดก่อนพน่ 

 - ท าการพน่สีบริเวณช้ินงาน ตามวธีิการ และค าแนะน าจากบริษทัสี 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินงาน 

3.1 การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
   1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    1.1 คิดหาวธีิการท าชุดปรับอากาศรถยนต์ 
    1.2 แบ่งหนา้ท่ีกนัท างาน  
   2. เลือกประธานและกรรมการ 
  3. ตั้งช่ือโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังาน 
   4. จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
   5. จดัประชุดเพื่อวางแผนการท างาน 
   6. จดัท าบญัชีปฏิบติังานโครงการ รายรับ-รายจ่าย    
  
  3.2 การด าเนินการ 
   1. ประเร่ืองการด าเนินโครงการ 
              2. ปรึกปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 
              3. จดัหาวสัดุ และสถานท่ีด าเนินงาน 
              4. ลงมือปฏิบติัตามขั้นตอน  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 

 

3.3 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม หมายเหตุ 
1 แป๊บแบน 1 394 394  
2 เหล็กฉาก 2 279 558  
3 ปลัก๊สองขา 1 42 42  
4 เคเบิ้ลไทร์ 1 48 48  
5 ลูกรีเวท 5 18 90  
6 ลอ้PPแป้นหมุน 4 50,64 228  
7 สเปรยอ์เนกประสงค ์ 2 45,59 104  
8 สีสเปรยส์ะทอ้นแสง 2 75 150  
9 เบรคเกอร์ 1 117 117  
10 ไดเออร์แฟร์ 1 150 150  
11 น ้ามนัคอม 2 180 360  
12 สวทิ 5 ขา 1 150 150  
13 สกรูมิลขาวพร้อมน๊อตM6x40 10 3 30  
14 สกรูมิลขาวพร้อมน๊อตM6x70 16 4.50 72  
15 สกรูมิลขาวพร้อมน๊อตM12x4 4 9 36  
16 สกรูมิลขาวพร้อมน๊อตM6x45 16 3 51  
17 สกรูมิลขาวพร้อมน๊อตM8x50 4 5 20  
18 เทอร์โมสตดั 1 300 300  
19 สายพานป๊ัม 4 45,53,65 208  
20 มอเตอร์ 1 4,320 4,320  
21 มู่เลยร่์องเด่ียว 1 199 199  
22 แผน่อะครีลิค 1 1,650 1,650  
23 ดอกสวา่นเจาะเหล็ก 3 18,20,20 58  
24 ทินเนอร์ 1 124 124  
25 น ้ายา 134a 3 Kg 377 1,131  
26 น ้ายา R-12 2 Kg 385 770  
27 ฉากร่ิม 3 15 46  
28 สายยางเก็บสายไฟ 3 16 50  
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29 ซิลิโคน 1 30 30  
30 สต๊ิกเกอร์ 2 25 50  
31 ขั้วแบตเตอร่ี 2 40 80  
32 สวทิจุดระเบิด 1 70 70  
33 สาพไฟ 8 20 160  
34 ท่อหด 2 เมตร 7 14  

ราคารวม 11,860  

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงงบประมาณ/ค่าใชจ่้าย 
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บทที ่4 
การออกแบบและทดลอง 

4.1 แบบแปลน 

 
 

ภาพท่ี 1 แบบแปลน 
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4.2  ตารางบันทกึการทดสอบ 
 
ล าดับ ผลการทดสอบ วธีิแก้ไข ผลการแก้ไข 

1 จากการทดลองระบบชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต ์
ลูกสูบคอมเพรสเซอร์ติด 

เปล่ียนชุดระบบปรับอากาศรถยนต์
ทั้งหมด 

ระบบใชง้านไดต้ามปกติ 

2 จากการทดลองระบบชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนตผ์ล
ปรากฏวา่รีเลยไ์ม่ท  างาน 

เปล่ียนรีเลยใ์หม่ ระบบไฟใชง้านไดต้ามปกติ 
 

3 จากการทดลองระบบชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต ์
มีรอยล่วงตรงลอยต่ออะคริลิค 

ใชซิ้ลิโคนยงิตรงรอยต่อ ความเยน็ไม่ระบายออก 
 

4 จากการทดลองระบบชุดสาธิต
ระบบปรับอากาศรถยนต ์
ท่อรีซีฟเวอร์และท่อเอก็เพน็ชัน่
วาลว์ร่ัว 

บานแป็ปท่อใหม่และพนัเทบ็พนั
เกลียว 

ไม่มีรอยร่ัวเติมน ้ายาไดต้ามปกติ 

 
ตารางท่ี 3  บนัทึกการทดสอบ 
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บทที ่5 
บทสรุป 

5.1 สรุปผลการด าเนิน 
        จากการท่ีไดท้  าชุดสาธิตระบบปรับอากาศรถยนต์ข้ึนมาน้ี หลงัจากไดท้ดลองประสิทธิภาพของชุดสาธิต

ระบบปรับอากาศรถยนต ์กลุ่มพวกผมก็รู้ภูมิใจในโครงการน้ีถึงแมอ้าจมีอุปสรรคในการท าโครงการมากมาย แต่กลบั
เป็นแรงกระตุน้ใหแ้กไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งดีและรอบคอบรวมถึงการคิดวเิคราะห์และการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เหมือนภายในรถยนตม์ากท่ีสุดเท่าท่ีท าได ้กลุ่มพวกผมขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีใหโอกาสใหค้  าปรึกษาโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ ผูอ้  านวยการและคณะครูท่ีใหค้  าปรึกษาถา้ไม่มีบุคคลเหล่าน้ีโครงการคงไม่ส าเร็จตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวแ้ละ
ลุล่วงไปดว้ยดี 
 
 
5.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ลูกสูบคอมเพรสเซอร์ติด 
2. การเบิกซ้ือของ 
3. แผน่อะครีลิคแตก 

 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรติดตั้งอุปกรณ์ให้เหมือนภายในรถยนตม์ากท่ีสุด 
2. ควรสร้างกล่องความเยน็ใหข้นาดใหญ่กวา่ 
3. ลอ้ควรใชท่ี้มีขนาดใหญ่กวา่เดิม 
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บรรณานุกรม 
 

http://pronchiairservices.tarad.com/article-th-72953-
%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B
8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A8.html 
 
http://www.weekendhobby.com/turboengine/webboard/Question.asp?ID=1058 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pronchiairservices.tarad.com/article-th-72953-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html
http://pronchiairservices.tarad.com/article-th-72953-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html
http://pronchiairservices.tarad.com/article-th-72953-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html
http://pronchiairservices.tarad.com/article-th-72953-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html
http://pronchiairservices.tarad.com/article-th-72953-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8.html
http://www.weekendhobby.com/turboengine/webboard/Question.asp?ID=1058
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ภาคผนวก 
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ภาพการปฏิบัติงาน 
                                                                         

                        

ภาพท่ี 2 ซ้ือขัว่แบตเตอร่ี                                                                   ภาพท่ี 3 ซ้ือสายพาน 
 

                       

ภาพท่ี 4 พน้สีช้ินงานรอบแรก                                                          ภาพท่ี 5 พน้สีรอบท่ี2 
 

                        

ภาพท่ี 6 เจาะรูยดึแผน่อะครีลิคดา้นหลงั                                     ภาพท่ี 7 เจาะรูยดึแผน่อะครีลิคดา้นบน 
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ภาพท่ี 8 เจาะรูยดึแผน่อะครีลิคดา้นขา้ง                                          ภาพท่ี 9 เจาะรูยดึแผน่อะครีลิคดา้นหนา้ 
 

                     
ภาพท่ี 10 เจาะรูท่ีห้อยสายไฟ                                               ภาพท่ี 11 ติดตั้งแผงคอนเดนเซอร์ 
 

                                                        
ภาพท่ี12 ติดตั้งระบบไฟควบคุมระบบปรับอากาศ   ภาพท่ี 13 ต่อสายไฟ 
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ภาพท่ี14 การยงิลูกรีเวทเพื่อยึดแผน่อะครีลิคดา้นหลงั        ภาพท่ี15 การยงิลูกรีเวทเพื่อยดึแผน่อะครีลิคดา้นบน 

                        
ภาพท่ี 16 พนัเทป็พนัสายตรงเกลียวคอนเดนเซอร์                       ภาพท่ี 17 พนัเท็ปพนัสายเกลียวรีซิฟเวอร์ไดรเออร์ 

 

                                                   ภาพท่ี 18 พนัเทป็พนัเกลียวตรงท่ีมีน ้ายาร่ัว 
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ภาพท่ี 19 ยงิซิลิโคนเพื่อปิดรูดา้นบน                                 ภาพท่ี 20 ยงิซิลิโคนเพื่อปิดรูดา้นขา้ง 

                       
ภาพท่ี 21ท าสูญญากาศ                                                                     ภาพท่ี 22 ทดลองเพื่อหารอยร้ัว         

                           

ภาพท่ี 23 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ดา้นหนา้                                  ภาพท่ี 23 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ดา้นหลงั 
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ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ  นายสุกฤษฏ์ิ ยอดวนาคีรี  
เกิดเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม พุทธศกัราช 2538 
ท่ีอยู ่33 หมู่ 7 ต าบล โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 
โทรศพัท ์082-898-6249 e-mail   jay_atsn0371@thaimail.co.th 
ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  อ.เวยีงป่าเป้า  จ.เชียงราย 
มธัยมศึกษา   โรงเรียนบา้นแม่แว  อ.สะเมิง  จ.แม่ฮ่องสอน 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานยานยนต ์ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
คติพจน์ 
 สนุกกบัชีวติ เตม็ท่ีกบัหนา้ท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jay_atsn0371@thaimail.co.th
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ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ  นายเอกวทิย ์ บาหลา 
เกิดเม่ือวนัท่ี  13  มิถุนายน  พุทธศกัราช  2537 
ท่ีอยู ่ 127  หมู่ 6  ต.ริมโขง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  57140 
เบอร์โทรศพัท ์ 084-452-3934  e-mail   ekawit45@gmail.com 
ประวตัิการศึกษา 
ประถมศึกษา  โรงเรียน ต.ช.ด  อชีวะศึกษาเชียงพะเยา อ.เชียวของ จ.เชียงราย 
        -โรงเรียนบา้นทุ่งพฒันา   อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
มธัยมศึกษา    โรงเรียนเชียงของวทิยาคม  อ.เชียวของ จ.เชียงราย 
       -โรงเรียนบา้นเมืองกลาง  อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานยานยนต ์ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
คติพจน์ 
         ลม้แลว้ลุก ปัดฝุ่ นแลว้เดินต่อ 
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ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ   นายเทพรักษ ์ เพิงเจกู่ 
เกิดเม่ือวนัท่ี   26  เดือนเมษายน  พุทธศกัราช   2537 
ท่ีอยู ่ 561  หมู่.6  บา้นแม่ไร่   ต.แม่ไร่   อ.แม่จนั  จ.เชียงราย   57240 
เบอร์โทรศพัท ์   082-853-6087 
ประวตัิการศึกษา   
ประถมศึกษา   โรงเรียน   บา้นสันกอง    ต.แม่ไร่      อ.แม่จนั    จ.เชียงราย 
มธัยมศึกษา     โรงเรียน   สันติวทิยา   ต.รอบเวยีง   อ.เมือง   จ.เชียงราย  
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานยานยนต ์ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
คติพจน์ 
อุปสรรค   คือ  แรงพลดัดนัของความส าเร็ง 
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ประวตัิส่วนตัว 
ช่ือ  นายวนัชยั  จะหนี 
เกิดเม่ือวนัท่ี  23  ธนัวาคม  พุทธศกัราช  2536 
ท่ีอยู ่ 250  หมู่ 6 ต.วารี  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย  57180 
เบอร์โทรศพัท ์ 093-195-6779  e-mail  wanchai366@gmail.com 
ประวตัิการศึกษา   
ประถมศึกษา  โรงเรียนบา้นหว้ยมะซาง  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย   
มธัยมศึกษา  โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ อ.เวยีงป่าเป้า  จ.เชียงราย 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพสาขางานยานยนต ์ โรงเรียนอสัสัมชญัเทคนิคนครพนม  อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
คติพจน์ 
 ท าอะไร ท าเตม็ท่ี 
 

 

 

 


