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ค าน า 

 
            รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการเร่ืองรถพลังงานไฟฟ้า โดยรายงานเล่มนี้ได้น าเสนอ
วิธีการและขั้นต้อนการท ารถพลังงานไฟฟ้าอย่างระเอียดและครบถ้วนสมาชิกในกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจโครงการรถพลังงานไฟฟ้าหรือน าโครงการน้ีไปพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนามากขึ้นถ้ารายงานเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้
ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
           ปัจจุบันในการสอนรายวิชาภาคปฏิบัติตามหลักสูตรได้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะวิชาชีพโดยการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งปัจจุบันน้ีโลกเราพบปัญหาทางด้านน้ ามันแพงและโลกร้อน เนื่องจากการใช่รถของคน
มากขึ้นจึงท าให้น้ ามันในโลกหมดเร็วมากยิ่งขึ้นและปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยควันพิษ ก๊าชเรือน
กระจกที่ท าให้โลกร้อน และการสร้างหรือหาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ 
        ดังนั้น  สมาชิกในกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารถไฟฟ้าขึ้นมาใช้ในการลดปัญหาการใช่น้ ามันของรถบน
ถนน และช่วยลดปัญหาควันพิษด้วย 
1.2  วัตถุประสงค์ 
       1.2.1  เพื่อพัฒนาช่วงล่างและมอเตอร์รถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
       1.2.3  เพื่อสร้างความสามัคคีและฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 
1.3  เป้าหมาย 
        -  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       1. ประดิษฐ์รถไฟฟ้า 1 คัน 
       -  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       1. สามาใช้งาน ทนทาน สะดวก ปลอดภัย และไม่สิ้นเปลือง 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
        1.4.1  เป็นรถยนต์ที่ช่วยลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงได้ดี 
        1.4.2  เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยลดปัญหาของมลพิษบนถนนเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รถที่ใช้น้ ามัน 
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1.5  ตารางการด าเนินงาน 
 
 

           
                                            

ตารางท่ี  1  แสดงวิธีการหรือขั้นตอนการท างาน 
 
 
 
 
 

                                                                                   
กิจกรรม 

เดือน
ตุลาคม   
พ.ศ 2554 

เดือน
พฤศจิกายน 
พ.ศ 2554 

เดือน
ธันวาคม 
พ.ศ 2554 

เดือน
มกราคม 
พ.ศ 2555 

เดือน
กุมภาพันธ์ 
พ.ศ 2555 

เดือน
มีนาคม 
พ.ศ 2555 

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 
- ประชุมและวางแผน 
- ศึกษาหาข้อมูล 
- จัดท าโครงการ 
- น าเสนอโครงการ 

                         

2.ขั้นด าเนินการ 
- จัดอุปกรณ์ 
- ลงมือปฎิบัติ 
- ทดสอบประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแก้ไข 
- จัดรูปเล่ม 
- สร้างสื่อเพื่อน าเสนองาน 

                         

3.ขั้นน าเสนอ 
- ส่งรูปเล่มรายงาน 
- น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 

                         



9 
 

บทท่ี 2 
                 เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 2.1   ประวัติความเป็นมาของของรถไฟฟ้า 
   เร่ิมต้นกันที่รถไฟฟ้าคันแรกของโลกกันก่อนชื่อรถนั้นไม่ปรากฏแต่ว่าผู้ให้ก าเนิดน้ันก็คือ นาย 
Thomas Davenport  ชาว อเมริกัน เมื่อร้อยหกสิบกว่าปีมาแล้ว คือเมื่อปี ค.ศ. 1834 เมื่อปลาย ศตวรรตที่19 ที่
อเมริกา   ตอนนั้นมีชุมชนเมืองขึ้นบ้างแล้ว มีรถจักรไอน้ าใช้กันอยู่แต่ส่วนใหญ่ชาวตะวันตกสมัยนั้นนิยมใช้
ม้าเป็นพานะ  ประมาณรวมกันแล้วคนอเมริกันจะใช้ม้าเป็นพาหนะกันถึง 25 ล้านตัว แต่ชาวอเมริกันเร่ิมเกิด
อาการเบื่อที่จะต้องเจอกับกลิ่นของเสียของม้า และควันด าของเชื้อเพลิงของรถจักรไอน้ า จึงมีผู้ผลิต
รถจักรยานออกมาตอบสนองของคนอเมริกัน  พร้อมทั้งปรับปรุงทางและสร้างถนนให้เรียบให้เหมาะสมกับ
รถจักรยาน ก็เพราะการออกแบบ ระบบการถ่ายทอดก าลังของจักรยานนี้เป็นประตูไปสู่   การระบบการ
ถ่ายทอดก าลังของยานพาหนะ     การใช้จักรยาน าไปสู่การพัฒนาถนนหนทางให้เรียบเหมาะกับการเคลื่อนที่
ของพาหนะและ        หลังจากนั้นไม่นานก าลังจากม้าและแรงถีบจักรยานของคนได้ถูก บทบังไปด้วยต้น
ก าลังแบบต่างๆในสมัยนั้นยานพานะที่มีต้นก าลังเป็นไฟฟ้าได้รับความนิยมเร็วกว่าต้นก าลังอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นรถลากและรถรางไฟฟ้ากันมากรวมไปถึงยานพาหนะส่วนตัวด้วย มีผู้ผลิตรถไฟฟ้ารายใหม่เกิดขึ้น
มากมาย   เพราะรถไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะในแวดวงไฮโซ     ขณะที่มกีารแข่งขันกันในเชิง
ธุรกิจของผู้ผลิตรถไฟฟ้าอยู่นั้น   ที่ประเทศเยอรมันนาย Karl Benz ได้สร้างรถสามล้อ     เคร่ืองยนต์เบนซิน
ขึ้นมาอย่างเงียบๆในปี ค.ศ.1885     และเป็นคลื่นใต้น้ าที่ก าลังจะออกเดินทางไปกระแทก ให้ รถไฟฟ้าที่
ก าลังได้รับความนิยมอยู่ให้หมดไป และวันน้ันก็มาถึงเมื่อ ปี ค.ศ.1911นาย Charles F. Ketteingได้ดัดแปลง
มอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้สตาร์ทเคร่ืองยนต์แทนการใช้มือหมุน     เป็นการเร่ิมดับความฝันของผู้ผลิตรถไฟฟ้า
หลายราย ต่อจาก นาย Henry Ford ที่ผลิตรถยนต์ Model T’s เมื่อปีค.ศ.1909      หลังจากนั้นอีกไม่
นาน      นาย Henry Fordได้บริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้า โดยผลิตรถ Model T’s โดยใช้เทคนิค  Mass Production 
ท าให้ราคาลดลงจาก 850 เหรียญที่ตั้งไว้สามารถขายได้ในราคา 260 เหรียญ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
หนึ่ง    คือช่วงป ีค.ศ.1925 โดยเจ้า Model T’s สามารถขายได้ถึง 15 ล้านคัน แม้รถโมเดลทีจะเป็นที่นิยม
ตลาดรถอเมริกาจนท าให้รถไฟฟ้าแถบนั้นหมดความนิยมอย่างถาวรแต่รถไฟฟ้าได้มาอุบัติขึ้นอีกคร้ังที่
ประเทศญ่ีปุ่นในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง เพราะผลจากความพ่ายแพ้สงครามท าให้ต้องดิ้นรนต่อสู้กับ
การที่ถูกจ ากัดการใช้น้ ามัน โรงงานอุตสาหกรรมปิดตัวเองลงอย่างมากมายส่งผลให้พลังงานไฟฟ้าที่เคยใช้
ในอุตสาหกรรมต้องเหลือใช้จึงคิดค้นที่จะน าพลังงานไฟฟ้าที่เหลือเฝือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึง
ท าการผลิตรถไฟฟ้าออกมา 3,300 คันในปี ค.ศ.1949 และได้การผลิตอย่างต่อเนื่องปีละ 1,614 คันจนกระทั่ง
สถานการณ์น้ ามันคลี่คลายลงจึงหยุดการผลิตลงราวๆปีค.ศ. 1954 ซึ่งถือได้ปิดการปิดฉากรถไฟฟ้า ลงอย่าง
สมบูรณ์ เพราะยุคทองของรถยนต์เร่ิมขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนี้ยุคทองของรถยนต์ด าเนินไปเร่ือยๆอย่างไร้คู่แข่งแม้
จะมี การต่ืนตัวในเร่ืองของมลภาวะทางอากาศของชาวโลกออกมาเป็นระยะๆเร่ิมต้นจากปี ค.ศ.1960 มี



10 
 

ความคิดที่จะลดมลภาวะโดยการปัดฝุ่นเทคโนโลยีของรถไฟฟ้ามาใช้อีกครั้งแต่กิจกรรมด าเนินไปอย่างช้าๆ
มีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถไฟฟ้าก็คือ การรวมตัวกันของนานาประเทศจัดสัมมนาเร่ืองรถไฟฟ้าคร้ังที่ 1 
เมื่อปี ค.ศ.1969 จากนั้นก็มีการส่งเสริมให้ศึกษาและพัฒนารถไฟฟ้าให้เห็นกันแพร่หลาย โดยเน้นที่จะลด
มลพิษจากเคร่ืองยนต์ให้ได้ ประเทศที่ก าลังฟื้นตัวอย่างญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ก็เป็น
ประเทศหนึ่งทีมีปัญหาสารพิษจากไอเสียของเคร่ืองยนต์เหมือนกัน จึงมีนโยบายที่จะพัฒนารถไฟฟ้าออกมา
โดยเป็นแผนระยะยาว 5 ปีในการออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพออกมาใช้เพื่อลดมลพิษ
ดังกล่าว ในขณะที่ในกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาเองได้เบี่ยงเบนความสนใจจากมลภาวะไปสู่เร่ืองของ
พลังงานมากกว่าเพราะได้เกิดวิกฤตการณ์น้ ามันขึ้นในปี ค.ศ.1979 อีกประการหนึ่งคือ การเร่ิมใช้ catalytic 
converter ในปีค.ศ. 1974 มากรองควันพิษจากท่อไอเสียก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ สามารถลดควันพิษได้
ระดับหนึ่งอยู่แล้ว   จึงท าให้งบประมาณการวิจัยที่จะพัฒนารถไฟฟ้าถูกตัดไปใช้ในการคิดค้นด้านพลังงาน
ใหม่ๆขึ้นมาใช้ ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับรถไฟฟ้านั้นคงให้เหลือเพียงการทดสอบในเร่ืองสมรรถนะเท่านั้น แต่
กระแสความเลวร้ายของสิ่งแวดล้อมผ่านเข้ามาอีกระลอกหนึ่งในปี ค ศ. 1980 จากปรากฏการณ์ฝนกรด และ
ความหนาแน่นของสารประกอบไนโตรเจนในอากาศ ซึ่งเกิดขึ้นในเมือง ถูกจึงมองไปที่การลดการ
ปลดปล่อยก๊าซพิษของรถยนต์เป็นหลัก  สถานการณ์ส่งผลกระทบหนักขึ้นเร่ือยๆก๊าซพิษขยายตัวกว้างขึ้น 
และมีการต่ืนตัวของปัญหาของปรากฏการณ์เรือนกระจกจากสารประกอบคาร์บอนในการอากาศในช่วงปี
ค.ศ. 1988 ช่วงนี้มีการตื่นตัวกันหนักเป็นพิเศษมีการเชิญชวนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ เข้ามาแข่งขันกันพัฒนา
และผลิตรถไฟฟ้ามาขาย แต่ได้รับการตอบสนองจากผู้ผลิตน้อยรายมากแถมมีการพัฒนาเคร่ืองยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพออกมาหลายรุ่นเป็นเหมือนจะเป็นการทิ้งทวนตักตวงผลประโยชน์ในช่วงท้ายคล้ายคนใกล้จะ
ตาย จนกระทั่งมาถึงต้นปี ค.ศ.1991 บริษัทรถยักษ์ใหญ่ของอเมริกาคือ GM ประกาศที่จะพัฒนารถไฟฟ้า
ขึ้นมาด้วยเหตุผลสามประการคืออย่างแรก คือต้องการที่จะ  ลดมลภาวะทางอากาศที่เกิดจากเคร่ืองยนต์อย่าง
ที่สองคือ   เป็นการคาดการณ์ตลาดรถไฟฟ้าและเตรียมพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดรถ เพราะ
หลายๆรัฐสนใจที่จะใช้นโยบาย Zero Emission Vehicle (ZEV) mandate มาแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ 
โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่าง California มีแผนที่จะเร่ิมบังคับใช้ในปี ค.ศ.1997 เหตุผลสุดท้ายก็คือเป็น
ความหวังที่จะยึดส่วนแบ่งตลาด รถคืนมาหลังจากที่พลาดท่าให้กับผู้ผลิตรถจากญ่ีปุ่น เอาละครับเมื่อยักษ์
ใหญ่อย่าง GM ประกาศทุ่มสุดตัวจะเอาตลาดกลับคืนมาให้ได้ด้วยศักยภาพของ IMPACT CONCEPT CAR
โครงการที่คุ้นหูกันดีในแวดวงรถไฟฟ้า โดย GM ผลิต CONCEPT CAR ออกมา 30 คันเมื่อปี ค.ศ.1993 เพื่อ
ทดสอบและเก็บข้อมูลและเมื่อมาถึงปลายปี ค.ศ.1996 มีการท าตลาดกันอย่างชัดเจน โดยตั้งราคาขายไว้
ที่  $33,955 โดยหวังที่จะยึดครองตลาดใหญ่ๆให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน California คือเป้าหมายที่ส าคัญ
คราวนี้มามองถึงมหาอ านาจรถยนต์ฝั่งตะวันออกกันบ้างครับญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งดูดายเกาะติดสถานการณ์
กับเขาไปเร่ือยๆ จะเห็นได้จากขณะที่ GM ก าลังเพลิดเพลนิกับการผลิต EV1 และท าตลาดอยู่นั้นทาง 
TOYOTA โดดเข้าไปจับมือเกี่ยวแขนกับ GM ร่วมกันพัฒนาระบบชาร์จกับเขาเมื่อกลางปีที่แล้วนี้เอง แต่
ไม่ใช่ว่าเพิ่งเร่ิมมามองเพราะรถ RAV4 EV ของ TOYOTAผลิตขายเป็นเร่ืองเป็นราวตั้งแต่ปลายปี ค.ศ.1996
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และแน่นอนที่สุดเป้าหมายที่ส าคัญคือเพื่อรักษาตลาดที่เคยช่วงชิงมาได้เอาไว้ แต่ไม่น่าจะเป็นคู่แข่งกับเจ้า 
EV1 ของGM เพราะเป็นรถคนละประเภทกันพร้อมกันนี้ยังได้ตั้งเป้าการขายไว้เรียบร้อยแล้วคือ 320 คันในปี 
ค.ศ. 2000 ในตลาดรถที่California ส่วนกิจกรรมเกี่ยวกับเร่ือง รถไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่นนั้น ได้มีการพร้อม
ทั้งเร่งท า R&D เตรียมพร้อมไว้สู้ศึก รวมไปถึงการประกาศใช้นโยบาย ZEV กับเขาเหมือนกันความจริง
ไม่ใช่มีเพียงสองบริษัทเท่านั้นเพียงแต่เน้นไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน โดยทางฝ่ายยุโรปและอเมริกานั้นหลาย
บริษัทผลิตรถไฟฟ้าออกมาจ าหน่ายกันบ้างแล้ว ผู้ผลิตรถของญ่ีปุ่นเองก็เช่นกัน ต่างฝ่ายต่างก็พัฒนาคิดค้น
รถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพออกมาแข่งขันกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง     ไม่เพียงแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เท่านั้นแต่
รวมไปถึง    บริษัทผู้ผลิตแบตเตอร่ีและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นน า ได้เข้ามามีส่วนพัฒนาเทคโนโลยี่ใหม่มาเพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งานของรถไฟฟ้าในช่วงสองสามปีมานี่เองที่กระแสเร่ืองสิ่งแวดล้อมกระโหมเข้ามาอย่าง
หนักเกินที่ประสิทธิภาพของรถยนต์จะต้านทานเอาไว้ได้ความสว่างไสวของธุรกิจรถไฟฟ้าเร่ิมเปล่งรัศมี
ออกมายากที่จะมีใครหน้าไหนจะทัดทาน  
 2.2  ประวัติของ มอเตอร์ไฟฟ้า                   
  2.2.1.  มอเตอร์ เป็นเคร่ืองกลเพื่อเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยการเหนี่ยวน า
แม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยส่วนหมุนได้ที่พันด้วยขดลวดเป็นกระบวนการย้อนกลับของ ไดนาโม หรือ เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า   เป็นส่วนประกอบส าคัญใน เคร่ืองกล เคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช่น 
เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองอัดลม พัดลม เคร่ืองล าเลียง เคร่ืองเล่นแผ่นดิสก์ ฯลฯ     
               มอเตอร์ลากจูง (Traction motor) ซึ่งใช้ในยานยนต์และรถไฟ สามารถหมุนได้ทั้งสองทิศทาง
มอเตอร์ ต้องต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับ แหล่งก าเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอร่ี (ส าหรับ มอเตอร์กระแสตรง ใน
เคร่ืองกลหรือยานยนต์) หรือการจ่ายกระแสไฟฟ้าจาก โรงงานไฟฟ้า (ส าหรับ มอเตอร์กระแสสลับ ใน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน)  มอเตอร์ขนาดเล็กที่สุด ที่ใช้งานได้จริงในปัจจุบัน ได้แก่ มอเตอร์ใน นาฬิกาข้อมือ
ไฟฟ้า มอเตอร์ขนาดเล็กที่สุด ที่อยู่ระหว่างพัฒนา ได้แก่ มอเตอร์นาโน (เล็กกว่าเส้นผม 300 เท่า) มอเตอร์
ขนาดกลางมาตรฐานสูง มักเป็นส่วนประกอบในเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม มอเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุด ได้แก่ 
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ในท่อขับระวางของเรือเดินสมุทร (ใช้ก าลังไฟนับพัน กิโลวัตต์)  หลักการทางฟิสิกส์ 
ในการผลิตพลังงานกลด้วยการเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นที่รู้จักกันเมื่อตอนต้น ค.ศ. 1821  มอเตอร์ ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของมนุษย์มาตลอด คริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่เมื่อเคร่ืองกลใช้มอเตอร์มากขึ้น 
ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C_%28%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1821
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
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2.2.2 ประเภทของมอเตอร์ 
-มอเตอร์อาจแบ่งประเภทหลากหลายตาม แหล่งก าเนิดไฟฟ้า โครงสร้างการท างาน และ

การประยุกต์ใช้ 
2.2.3  มอเตอร์กระแสตรง  

-มอเตอร์ชันต์ 
-มอเตอร์ซีรี 
-คอมเปาน์มอเตอร์  
-ชอร์ทชันท์คอมเปาน์ 
-ลองชันต์คอมเปาน์ 
-มอเตอร์กระแสสลับ  

2.2.4  มอเตอร์เฟสเดียว ใช้กับแรงดัน 220 โวลท์ มีสายไฟเข้าไปยังตัวมอเตอร์ 2 เส้น มีแรงม้าไม่สูง
มากนัก  

-มอเตอร์เชดโปล 
-มอเตอร์สปืตเฟส 
-คาพาซิเตอร์ 
-มอเตอร์ยูนิเวอร์แซล 
-มอเตอร์รีพัลชัน 

2.2.5  มอเตอร์ 3 เฟส ใช้กับแรงดันอย่างต่ า 380 โวลต์ สายไฟเข้า 3 เส้น สามารถสร้างก าลังแรงม้า
สูงได้  
ซิงโครนัสมอเตอร์ (ที่ใช้กันอยู่ท้วไปมักเป็นประเภทนี้) 
อะซิงโครนัสมอเตอร์คัน 
2. 3  ประวัติความเป็นมาของของแบตเตอรี่ 
  2.3.1  แบตเตอรี่ (อังกฤษ: Battery) ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึงอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่
ใช้เก็บพลังงาน และน ามาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอร่ีนั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัล
วานิกหรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์     เชื่อกันว่าหลักฐานชิ้นแรกสุดที่เป็นไปได้ว่าจะเป็น
แบตเตอร่ีในประวัติ ศาสตร์โลก คือ วัตถุที่เรียกว่าแบตเตอร่ีแบกแดด (Baghdad Battery) คาดว่ามีอายุในช่วง 
250 ปีก่อนคริสตกาล ถึงคริสต์ศักราช 640 ส าหรับพัฒนาการของแบตเตอร่ีในยุคใหม่นั้น เร่ิมต้นที่ ที่
พัฒนาขึ้นโดยนักฟิสิกส์ชาวอิตาลี นามว่าอาเลสซานโดร โวลตา เมื่อ ค.ศ. 1800 ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรม
แบตเตอร่ีทั่วโลกสามารถสร้างรายได้จากการขายปีละ 4.8 หมื่นล้านดอลาร์สหรัฐเลยทีเดียว 
                   ว่ากันว่า แบตเตอร่ีก้อนแรกจะถูกผลิตมาได้นานกว่า2200 ปีแล้ว บนดนิแดนเมโสโปเตเมีย  โดย
ใช้ชื่อว่า Baghdad Battery ซึ่งอยู่ในรูปของแบตเตอร่ีแบบเปียก โดยเชื่อว่าในยุคนั้นเขาเอาไว้ใช้รักษาโรค
เก้าท์(Gout) จากการใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆที่ได้จากเจ้า BagdadBattery ไปช่วยกระตุ้นแต่ก็มีข้อมูลจากแหล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3_%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1800
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อ่ืนอ้างว่าน่าจะถูกน าไปใช้เพื่อเคลือบ เคร่ืองเงินจะเห็นได้ว่าจุดเร่ิมต้นของแบตเตอร่ีนี่ยังไม่ได้มาเป็นแหล่ง 
พลังงานส ารองอย่างเช่นทุกวันนี้ 

จนเมื่อ ค.ศ. 1788 นายอเลสซานโดร โวลตา (Alessandro Volta) นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีก็ได้
ประดิษฐ์เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าชนิดแรกของโลกที่ เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี โดยใช้ชื่อว่า โวลตาอิคไพล์ 
(Voltaic Pile) ซึ่งนับว่าเป็นแบตเตอร่ีไฟฟ้า (Battery) ชิ้นแรกในโลก และนอกจากเจ้า Voltaic Pile แล้ว เขา
ยังมีผลงานประดิษฐ์อีกมากมายได้แก่ ซึ่งส่งผลถึงอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าในยุคต่อๆมาเช่น 
               · ประดิษฐ์เคร่ืองประจุไฟฟ้าสถิต(Electrophorus) 
               · ประดิษฐ์อุปกรณ์ส าหรับเก็บประจุไฟฟ้า(Capacitor) 
               · อุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดชนิดของประจุไฟฟ้า(Electroscope) 
   เขาได้รับการนับถือว่าเป็นบิดาแห่งแบตเตอร่ีหลังจากนั้นนั่นเอง ซึ่งทางบริษัทออสก้า โฮลดิ้ง จ ากัด 
ก็ได้จัดสร้างนิทรรศการแบตเตอร่ี ถาวร ไว้ให้ประชาชนและผู้สนใจทุกท่านได้เข้าไปศึกษาค้นคว้า โดย
ตั้งอยู่ภายใน พิพิธภัณท์เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                และในปี 1859นายแกสตัน พลองด์ (Gaston Planté) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ก็ได้ประดิษฐ์แบตเตอร่ี
กรด-ตะกั่ว โดยลักษณะเป็นแบตเตอร่ีแบบ เปียก (Flooded Type หรือ Wet Type) ที่ต้องคอยเติมน้ ากลั่นชนิด
ขึ้นมาได้ ซึ่งถือว่าเป็นแบตเตอร่ีแบบชาร์จได้ชนิดแรกที่ท าออกมาเพื่อการค้า โดยนิยมใช้กันในรถยนต์ หรือ
ยานพาหนะต่างและระบบไฟแสง สว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 
                  ในช่วงกลางของทศวรรษที่70 ได้มีการพัฒนาแบตเตอร่ีกรด-ตะกั่ว แบบแห้งให้ใช้งานได้ 
หลังจากการจดสิทธิบัตรในปีค.ศ.1957 โดยอ๊อตโต จาเช่ (OttoJache) ท าให้การใช้งานสะดวกขึ้นเพราะ
น้ ากรดจะไม่ไหลออกมาจากผนึกเซล (Seal) ให้ปิดสนิทท าให้ป้องกันการระเหยของน้ าและแก๊สซึ่งเป็น
ส่วนประกอบของน้ ากรด จึงไม่ต้องมาคอยเติมน้ ากรดกันอีกต่อไป 
                         จากจุดนี้เองในปี ค.ศ.1899 นาย Waldemar Jungner นักประดิษฐ์ และวิศวกรชาวสวีเดนจึง
ได้ ผลิตแบตเตอร่ีชนิด Ni-Cd ขึ้นมาได้ และเป็นต้นแบบของการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี
ขึ้นมาเร่ือยๆแบตเตอร่ีรุ่นใหม่ๆก็จะมีขนาดที่เล็กลง มีการปรับเปลี่ยนส่วนผสมทางเคมีที่แตกต่างออกไป แต่
ให้ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าทีม่ากขึ้น ตามล าดับจวบจนถึงปัจจุบัน นั่นเอง  
2.4  ช่วงล่าง      เป็นระบบรองรับน้ าหนักและการควบคุมของรถยนต์ มีหน้าที่รองรับตัวถังรถ เพิ่มความ
สมดุลให้แก่ตัวรถยนต์ ระบบช่วงล่างจะมีระบบรับแรงกระแทกและลดแรงสะเทือนให้น้อยลง ท าให้
ควบคุมรถได้ดีขึ้น[1] การรองรับน้ าหนักในศัพท์ทางรถยนต์ หมายถึงการใช้สปริงคั่นกลางระหว่างโครงรถ 
เคร่ืองยนต์ ชุดส่งก าลัง ล้อ ซึ่งเป็นส่วนที่รับภาระจากการสัมผัสโดยตรงกับพื้นถนน น้ าหนักของอุปกรณ์
ดังกล่าวตลอดจนน้ าหนักบรรทุกที่อยู่ด้านบนของสปริงเรียกว่า น้ าหนักเหนือสปริง ส่วนน้ าหนักใต้สปริง 
ซึ่งได้แก่ ล้อ และ ยาง ชุดเพลาท้ายในรถที่ใช้แบบคานแข็ง และ เบรก จะเป็นน้ าหนักที่สปริงไม่ได้รองรับ 
เรียกว่า น้ าหนักใต้สปริงของรถยนต์ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87#cite_note-1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
3.1  การเตรียมการก่อนเร่ิมโครงการ 
     1 .ประชุมการวางแผนการด าเนินงาน 

1.1 คิดหาวิธีการวางมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับตัวถังของรถ 
1.2 คิดหาวิธีสวมมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับชุดกระปุกเกียร์ 
1.3 คิดหาวิธีการท าแท่นว่างมอเตอร์ไฟฟ้า 
1.4 แบ่งหน้าที่กันท างาน 

     2. เลือกประธานและกรรมการ 
     3. ตั้งชื่อโครงการให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
     4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
     5. จัดประชุมวางแผนในการท างาน 
     6. จัดท าบัญชีปฏิบัติงาน โครงการ รายรับ-รายจ่าย 
3.2  การด าเนินการ 
     1.ประชุมเร่ืองการด าเนินโครงการ 
     2. ปรึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
     3. จัดหาวัสดุ และสถานที่การด าเนินงาน 
     4. ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



15 
 

3.3  ค่าใช่จ่าย 

 
 
ล าดับที ่

 
                 รายการ 

  ราคาต่อหน่วย   จ านวน           
   หน่วย 

     จ านวนเงิน  
หมายเหตุ   บาท ส.ต.    บาท ส.ต. 

1 มอเตอร์ไฟฟ้ากล่องคอนโทน  45,000      1 ตัว 45,000   
2 สวิตช์ ปิด-เปิด     35      1 ตัว      35   
3 แบตเตอร่ี   4,500      4 ลูก   18,000   
4 รีเลย์ตัดไฟ      85      1 ตัว     85   
5 รีเลย์ไฟแสงสว่าง     95      2 ตัว    190   
6 สายแบตเตอร่ี     90      4 เส้น    360   
7 สายรัด-น้ ากรด     240      1 ถุง     240   
8 ถุงมือด า     10      1 ถุง    105   
9 ยางกันฝุ่นเพลาขับ     160      2 ตัว     320   
10 ปริน้ล๊อกเพลาขับ     25      2 ตัว     50   
11 แผ่นเพรด    120     1 แผ่น     120   
12 เหล็กฉาก    220     1 เส้น    220   
13 แบตเตอร่ี ไฟแสงสว่าง    1,600     1 ลูก   1,600   
14 หางปลา-รัดสายไฟ    10     15 ตัว    150   
15 ตัวรถ  55,000     1 คัน  55,000   

                                                          รวม 121,475   
 

ตารางท่ี  2  ค่าใช้จ่าย 
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บทท่ี 4 
การออกแบบการออกแบบและทดลอง 

 
4.1  แบบแปลน 
 
 
 
 
 
                                              
 
 

 
 

รูปท่ี 1  แบบแปลน 
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4.2  ตารางบันทึกการทดสอบ 
 
 
 ล าดับ                ผลการทดสอบ             วิธีการแก้ไข          ผลการแก้ไข 
 
   1 

จากการทดลองยก
มอเตอร์สวมเข้ากับชุด
กระปุกเกียร์แล้ว เวลา
มอเตอร์ไฟฟ้าท างาน ล้อ
ช่วยแรงเสียดสีกับหัวหมู
เกียร์ 
ท าให้เกิดเสียงดัง 

ได้ท าการตะไบลบมุมของล้อช่วยแรง มอเตอร์ไฟฟ้า
ท างานปกติ ไม่มี
เสียงดัง 

 
   2 

จากการท าที่วางแบตเตอร่ี 
ไว้ที่ห้องมอเตอร์ไฟฟ้า
ของตัวรถพบว่าพื้นที่ไม่
เพียงพอต่อจ านวนของ
แบตเตอร่ี 

ได้ท าการเคลื่อนย้ายแบตเตอร่ีไว้ด้านหลังของตัว
รถ 

พื้นที่ด้านหลังของ
ตัวรถมีพื้นที่พอดี
กับจ านวนของ
แบตเตอร่ี 

 
  3 

จากการทดลองคร้ังแรก
พบว่าล้อหน้าเบรกติดท า
ให้รถวิ่งช่าลงและมีเสียง
ดัง 

ได้ท าการถอดล่างท าความสะอาดลูกสูบคาร์ลิป
เปอร์ 

รถวิ่งได้เร็วขึ้น
และไม่มีเสียงดัง 

  
4 

จากการทดลองรถวิ่งได้ 3 
กิโลเมตร ต่อแบตเตอร่ี 4 
ลูกชาร์ตประจุไฟเต็ม คิด
ว่ารถวิ่งได้ระยะทางที่
น้อยเกิน 

ใช้แบตเตอร่ีจ านวนมากกว่าเดิมและสามารถ
ประจุไฟได้เป็นจ านวนมาก 

รถไฟฟ้าสามารถ
วิ่งได้ระยะทางที่
มากขึ้นกว่าเดิม 

 
ตารางท่ี 3 บันทึกการทดสอบ 
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              บทท่ี  5 
บทสรุป 

 
5.1  สรุปผลการด าเนิน  

1. รถไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ 
2. รถไฟฟ้าช่วยลดมลพิษบนท้องถนนได้ 
3.  นักเรียนมีความรู้ด้านไฟฟ้า การตัดเหล็ก การเชื่อม และการเผ่นสี รู้จักการท างานเป็นทีม 

และความสามัคคี 
5.2  ปัญหาและอุปสรรค 

1. เมื่อรถไฟฟ้าวิ่งแล้ว แบตเตอรี่ใช้ได้ไม่นาน 
2.คลัชต์มีเสียงดัง ขณะทดลอง ได้ท าการแก้ไขแล้ว 
3.เบรกติด-มีเสียงดัง ได้ท าการแก้ไขแล้ว 

5.3  ข้อแนะน า 
1. ควรใช้แบตเตอร่ีที่มีความจุของไฟฟ้ามากกว่าเดิม 
2. ควรใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม 
3. ควรใช้รถยนต์กระบะในการท ารถไฟฟ้า เพราะจะได้มีที่ว่างแบตเตอรี่ได้หลายๆที่ในด้านหลัง

กระบะ 
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บรรณานุกรม 

 
http://silverstone.fortunecity.com/zagato/330/history.htm 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E
0%B8%A3%E0%B9%8C 
http://th.wikipedia.org   
virawan bandidthai, ripw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/
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       ภาคผนวก 
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รูปท่ี 2  แบ่งหน้าที่กันท างาน 
 
 

                  
 

รูปท่ี 3  ยกเกียร์ออกจากตัวรถแล้ว จึงท าการแยกชิ้นส่วนของชุดคลัตช์และล้อช่วยแรง 
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               รูปท่ี 4  ทดลองหาวิธี ประกอบสวมไฟล์วิลเข้ากับแกนมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งใช้ไฟล์วิลตัวเดิมที่ติดมา
กับตัวรถ 
 

                               
รูปท่ี 5  เมื่อสวมไฟล์วิลเข้ากับแกนมอเตอร์ไฟฟ้าเสร็จแล้ว และได้ท าการทดสอบสวมมอเตอร์

ไฟฟ้าเข้ากับชุดกระปุกเกียร์ที่เป็นกระปุกเกียร์ตัวเดิมมากับรถ 
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รูปท่ี 6  ทดลองต่อแบตเตอร่ีแบบอนุกรมเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กินไฟ 48 v  จึงต้องใช้แบตเตอร่ี 
12 v 4 ลูกและต่อวงจรแบบอนุกรม 
 
 

   
 

รูปท่ี 7  เมื่อท าแท่นที่ว่างมอเตอร์ไฟฟ้า และ ที่ว่างแบตเตอร่ีจ าลองเสร็จ จึงได้ท าการทดลองต่อ
วงจรขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทดลองการคล้องตัวของรถว่ามีประสิทธิภาพพอที่จะวิ่งได้หรือ 
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รูปท่ี 8  หลังการปรับปรุงรถไฟฟ้า 
 

                                                                                                   

                                        
 
       รูปท่ี 9  ผลการทดลองวิ่งได้เหมือนรถยนต์ทั่วไป   ในการทดลองคร้ังนี้ได้ส าเร็จลุลวงไปด้วยดี                                                    
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ประวัติส่วนตัว 
 
ชื่อ นายวัฒนา  สุดาชม 
เกิดเมื่อวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 
ที่อยู่ 119 บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0847968832 
ประวัติการศึกษา 
ประถมศึกษา โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานยานยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
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ประวัติส่วนตัว 
 
ชื่อ  นาย  อุทัย ก าวงศ์ 
เกิดเมื่อวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2535 
ที่อยู่ 45 หมู่ 10 บ้านนาโสกเหนือ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
เบอร์โทรศัพท์ 0821166206 
ประวัติการศึกษา  
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเวินพระบาท ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน           จ.นครพนม 
มัธยมศึกษา โรงเรียนเชียงยืนวิทยา ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานยานยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
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ประวัติส่วนตัว 
 
ชื่อ นายธวัชชัย ทิพันธ์ 
เกิดเมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2537 
ที่อยู่ 26 หมู่ 6 บ้านโนนขาม ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 
เบอร์โทรศัพท์ 0857519093 
ประวัติการศึกษา 
ประถมศึกษา โรงเรียน ตชด. คอนราชเฮงเค็ล อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 
มัธยมศึกษา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 
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ประวัติส่วนตัว 
 
ชื่อ นายธีระ งามจารุศศิธร                                                                                                                                          
เกิดเมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2535 
ที่อยู่ 13 หมู่ 1 บ้านนาจางเหนือ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮองสอน                                                                                                                                        
เบอร์โทรศัพท์  
ประวัติการศึกษา 
ประถมศึกษา โรงเรียนแม่นาจางเหนือ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮองสอน 
มัธยมศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮองสอน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานยานยนต์โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อ.ท่าอุเทน จ 
นครพนม 
                                                     
 
 
 

 

 


