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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือออกแบบและสรางเครื่องลางทําความสะอาด       
ชุดคอยลเย็นรถยนต 2) หาประสิทธิภาพการใชงานเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต       
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต   

วิธีดําเนินการวิจัย  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  โดยใชเครื่อง
ลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนตท่ีผูวิจัยสรางข้ึน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 20 คน 
ซ่ึงไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ 
แบบบันทึกผลการทดลอง  แบบประเมินหาประสิทธิภาพเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น
รถยนต  และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น
รถยนต  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา  ผลการออกแบบและสรางเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น
รถยนต มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมทําจากเหล็กกลองขนาด 2.54 เซนติเมตร มีขนาดกวาง x ยาว x สูง 
เทากับ 58.5 x 59 x 70 เซนติเมตร มีถังบรรจุน้ําลางทําความสะอาดคอยลเย็นขนาด 35 ลิตร และมี
ถังบรรจุน้ํายาลางทําความสะอาดคอยลเย็นขนาด 4.5 ลิตร ใชปมน้ําแรงดันต่ําขนาด 35 บาร  มีกลอง 
Snake Scope ใชรวมกับจอมอนิเตอร  ในการตรวจสอบข้ันตอนการลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น
รถยนต  และมีเครื่องมือวัดความเร็วลมและตรวจจับอุณหภูมิ    
                ประสิทธิภาพการใชงานของเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต  เม่ือทดลอง
ลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนตกับรถยนตทดสอบ จํานวน 9 คัน ดวยแรงดันน้ํา 5 บาร 15 
บาร และ 30 บาร  พบวา เม่ือลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นดวยแรงดันน้ํา 30 บาร  ทําใหระบบ

ปรับอากาศรถยนตมีประสิทธิภาพสูงสุด  มีอุณหภูมิลดลง 6.3 o C  หรือเทากับ 40.6% และมีความเร็ว
ลมเพ่ิมสูงข้ึน 30.8 m/s  หรือเทากับ 55.6%  ซ่ึงผลการทดลองวัดอุณหภูมิและความเร็วลม  จะมีคา   
ใกลเคียงกับรถยนตท่ียังไมผานการใชงานและเวลาท่ีใชในการลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต
ดวยเครื่องนี้  จะใชเวลาเฉลี่ยเทากับ 47 นาที  ซ่ึงจะใชเวลาใกลเคียงกับเครื่องลางทําความสะอาด
คอยลเย็นรถยนตท่ีมีใชอยูในศูนยบริการรถยนตท่ัวไป  และผลการประเมินหาประสิทธิภาพการใชงาน
เครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต  โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.28 S.D. = 0.27) 
เม่ือพิจารณารายดาน  พบวา  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ดานคูมือการใชงาน ( X = 4.41 S.D. = 
0.21) รองลงมาดานการใชงาน ( X = 4.26 S.D. = 0.24) และดานการออกแบบและสราง ( X = 4.17 
S.D. = 0.35) 
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                ความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีมีตอเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต   
โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก ( X = 4.29 S.D. = 0.34) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแกดานการใชงาน ( X = 4.35 S.D. = 0.34)  
รองลงมา คือ ดานการสราง ( X = 4.29 S.D. = 0.34) และดานการออกแบบ ( X = 4.22 S.D. = 
0.36)       
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research were to 1)  design and making Coil Cooler 
Cleaner Machine, 2) look for an efficiency in used of the machine, 3) study the user’ 
satisfaction. 

 Research methodology was the experimental research; used the Coil 
Cooler Cleaner Machine which making by researcher. The sample was a group of 20 

users that chose by purposive sampling. The research instruments were result Recording 
Form, Performance Assessment Form and User Satisfaction Questionnaire. The research 
statistics used the mean, standard deviation, percentage and content analysis. 

 Results of the research were as follows:  the result of designing and 
constructing the Coil Cooler Cleaner Machine had a square shape which made of steel 
box size of 2 .5 4  centimeters in width x length x height; equal to 5 8 .5  x 5 9  x 7 0 
centimeters. The kit had a 35 liter water tank and a 4.5 liter cleaner tank. there was a 35 
bar low pressure water pump and Snake Scope camera with the monitor to check the 
cleaning process of the machine. There were also an anemometer and a temperature 
detector. 

The efficiency in use of the Coil Cooler Cleaner Machine as follow; when 
researcher had an experiment; cleaned the car coil cooler of 9 cars with water pressure at 
5 bar, 15 bar and 30 bar, it found that  while researcher was cleaning the car coil cooler 
with a water pressure of 30 bars, the car air conditioning system had the most 
efficient.  The temperature dropped at 6.3 degree or equal to 40.6% and the wind speed 
increases by 30.8 m/s or equal to 55.6%. The results of the temperature and air velocity 
test were close a new car. Then, the time of cleaning the car coil cooler with the machine 
took an average of 47 minutes, which will take approximately the same time as a cleaner 
machine that used in general automotive service centers. The overall of the efficiency in 
used of the Coil Cooler Cleaner Machine was at high ( X = 4 .2 8  S.D. = 0.27) . When 

considered in detail, it was found that the highest means were instruction manual ( X = 
4.41 S.D. = 0.21), usability ( X = 4.26 S.D. = 0.24) and design and make ( X = 4.17 S.D. = 
0.35). 
        The overall of user’ satisfaction of the Coil Cooler Cleaner Machine was at 

high ( X = 4.29 S.D. = 0.34). When considered in detail, it was found that the highest sides 



 ง 

of satisfaction were usability ( X = 4.35 S.D. = 0.34), making ( X = 4.29 S.D. = 0.34) and 
design ( X = 4.22 S.D. = 0.36) respectively.       
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานวิจัย เรื่องการสรางและหาประสิทธิภาพเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น
รถยนต ฉบับนี้เสรจ็สมบูรณไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบพระคุณ รศ.บรรจบ  อรชร  อาจารยประจําภาค 
วิชาครุศาสตรเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผศ.ดร.อนุศิษฏ  อันมานะตระกูล
อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และ      
ดร.สมภพ  ปญญาสมพรรค  อาจารยประจําภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกลาธนบุรี ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและรายงานการวิจัย ใหคํา 
แนะนํา แนวคิด พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองวิธีการวิจัยตาง ๆ และชวยประเมินผลคุณภาพ
เครื่องมือ ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ ณ ท่ีนี้เปนอยางสูง 

ขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญประเมินผลคุณภาพเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยล
เย็นรถยนต  ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน คือ ดร.พุทธ  ธรรมสุนา ครูแผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   
นายมนัส  ดิลกลาภ  ครูแผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  นายวิสุทธิ์  จันทะ  ครูแผนก   
ชางยนต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย และนายพีรพงศ  ชุติภัทรนิธิโชติ 
ชางผูชํานาญงานซอมรถยนต บริษัท หนองคาย ฮอนดา ออโตโมบิล จํากัด  นายณเดชน  จันทาคีรี  
ชางผูชํานาญงานซอมรถยนต บริษัท โตโยตาหนองคาย จํากัด นายบัญชา  มีลา ชางผูชํานาญงานซอม
รถยนต บริษัท สยามนิสสันไทยอุดม หนองคาย จํากัด 

ขอขอบพระคุณนายอุดมภูเบศวร  สมบูรณเรศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 
และครู อาจารย แผนกชางยนต วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ทุกทานท่ีใหความอนุเคราะห ชวยเหลือ 
สนับสนุน และใหใชสถานท่ีในทํางานวิจัยในครั้งนี้  

ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณผูท่ีเปนเจาของหนังสือ ตํารา เอกสารตาง ๆ ในบรรณานุกรม
ทุกๆทาน ท่ีผูวิจัยไดใชเปนขอมูลในการอางอิงจนทําใหรายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ท่ีไดใหการศึกษาแกบุตร  ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีคอยใหการสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย  
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 4.3  เปรียบเทียบผลการทดลองวัดอุณหภูมิและความเร็วลมกอนและหลัง   
      ทําการลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต จํานวน 3 คัน ดวยแรงดัน 
      น้ํา 30 บาร 

80 

 4.4  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
      ของผูเชี่ยวชาญท่ีประเมินประสิทธิภาพเครื่องลางทําความสะอาด            
      ชุดคอยลเย็นรถยนต ในดานการออกแบบและสราง 

82 

 4.5  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
      ของผูเชี่ยวชาญท่ีประเมินประสิทธิภาพเครื่องลางทําความสะอาด         
      ชุดคอยลเย็นรถยนต ในดานการใชงาน 

83 

 4.6  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
      ของผูเชี่ยวชาญท่ีประเมินประสิทธิภาพเครื่องลางทําความสะอาด         
      ชุดคอยลเย็นรถยนต ในดานคูมือการใชงาน 

84 

 4.7  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น 
      ของผูเชี่ยวชาญท่ีประเมินเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 
      โดยภาพรวม 

84 

 4.8  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจ 
      ของผูใชบริการท่ีมีตอชุดเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 

85 

 ง.1  ขอมูลผลการทดลองวัดอุณหภูมิและความเร็วลมกอนและหลังลางความ 
      สะอาดชุดคอยลเย็น ดวยเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต   
      โดยใชแรงดันน้ํา 5 บาร กับรถยนตทดสอบ จํานวน 3 คัน โดยใชรถยนต 
      ยี่หอ TOYOTA รุน VIGO และเวลาท่ีใชในการลางทําความสะอาด       
      ชุดคอยลเย็นรถยนต  

144 

 
 



 ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

 
ตารางท่ี หนา 
 ง.2  ขอมูลผลการทดลองวัดอุณหภูมิและความเร็วลมกอนและหลังลางความ 

      สะอาดชุดคอยลเย็น ดวยเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต   
      โดยใชแรงดันน้ํา 15 บาร กับรถยนตทดสอบ จํานวน 3 คัน โดยใชรถยนต 
      ยี่หอ TOYOTA รุน VIGO และเวลาท่ีใชในการลางทําความสะอาด       
      ชุดคอยลเย็นรถยนต 

144 

 ง.3  ขอมูลผลการทดลองวัดอุณหภูมิและความเร็วลมกอนและหลังลางความ 
      สะอาดชุดคอยลเย็น ดวยเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต   
      โดยใชแรงดันน้ํา 30 บาร กับรถยนตทดสอบ จํานวน 3 คัน โดยใชรถยนต 
      ยี่หอ TOYOTA รุน VIGO และเวลาท่ีใชในการลางทําความสะอาด       
      ชุดคอยลเย็นรถยนต 

145 

 ง.4  ขอมูลผลการทดลองวัดอุณหภูมิและความเร็วลมกับรถยนตใหม  ยี่หอ  
      TOYOTA รุน VIGO ท่ียังไมผานการใชงาน 

145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ 

สารบัญรูปภาพ 
 

 
ภาพท่ี หนา 
 2.1 วงจรการทํางานของระบบปรับอากาศรถยนต 12 
 2.2 คอมเพรสเซอร  14 
 2.3 คอนเดนเซอร 15 
 2.4 รีซีฟเวอร ดรายเออร 15 
 2.5 เอ็กซแพนชั่นวาลว 16 
 2.6 อีวาพอเรเตอร 16 
 2.7 สวนประกอบของอีวาพอเรเตอร 17 
 2.8 สวนประกอบของอีวาพอเรเตอรชนิดทอและแผนครีบ 17 
 2.9 สวนประกอบของอีวาพอเรเตอรชนิดแผนทอวกวน 18 
 2.10 สวนประกอบของอีวาพอเรเตอรชนดิถวยดูด 18 
 2.11 ตําแหนงการติดตั้งชุดอีวาพอเรเตอรแบบแขวน 19 
 2.12 ตําแหนงการติดตั้งชุดอีวาพอเรเตอรแบบฝง 20 
 2.13 การลางตูแอรรถยนตแบบไมถอดตู 21 
 2.14 การลางตูแอรรถยนตแบบถอดตู 21 

 2.15 วิธีการลางตูแอรรถยนตดวยกลอง Micro cam 24 
 2.16 เครื่องลางแอรรถยนตยี่หอ Happy air 25 
 2.17 เปรียบเทียบการทํางานจังหวะเดียวและการทํางานสองจังหวะ 27 
 2.18 สวนประกอบของปมแรงดันต่ําแบบลูกสูบชัก (Piston pump)          

       รุน DQX jet cleaner 
28 

 2.19 เกจวัดแรงดันแบบตาง ๆ 30 
 2.20 กลอง Snake Scope แบบสาย USB 31 

 2.21 กลอง Snake Scope แบบไมมีสาย 32 
 2.22 สวนประกอบของกลอง Snake Scope แบบไมมีสาย 32 
 2.23 จอมอนิเตอร ชองเสียบสัญญาณแบบ VGA 34 
 2.24 จอมอนิเตอร แบบระบบรองรับสัญญาณภาพ HDMI ความละเอียดสูง 34 

 2.25 กลองแปลงสัญญาณ ระบบ XGA TV to Box 35 
 2.26 การเชื่อมตอกับอุปกรณตาง ๆ ท่ีกลองแปลงสัญญาณของ  

       ระบบ XGA TV to Box 
36 

 2.27 สายรับสัญญาณภาพ 37 
 2.28 ชองเสียบสายรับสัญญาณ 37 
 2.29 หัวฉีดแบบแรงปะทะ 38 



 ฎ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 
 

 
ภาพท่ี หนา 
 2.30 หัวฉีดแบบรูพัด 39 
 2.31 หัวฉีดแบบรูปกรวย 39 
 2.32 มินิบอลวาลวแบบ (FM) เกลียวขันนอกและเกลียวขันใน 40 
 2.33 มินิบอลวาลวแบบ (FF) เกลียวขันในท้ัง 2 ดาน 40 
 2.34 มินิบอลวาลวแบบ (MM) เกลียวขันนอกท้ัง 2 ดาน 41 
 2.35 มินิบอลวาลวแบบ (MMM) ขอตอแบบ 3 ทาง 41 
 2.36 เครื่องวัดความเร็วลมและตรวจจับอุณหภูมิ รุน DA 40 42 
 2.37 น้ํายาลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น 43 
 2.38 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 53 
 3.1 เครื่องลางตูแอรรถยนต (ตนแบบ) 55 
 3.2 โครงสรางสวนประกอบของเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 56 
 3.3 แบบโครงสรางเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต    57 
 3.4 แทนยึดปมน้ําแรงดันต่ํา            57 
 3.5 แทนจับยึดถังบรรจุน้ําและถังบรรจุน้ํายา 58 

 3.6  ชุดพับเก็บจอมอนิเตอร          58 
 3.7 ภาพดานหนาและดานขางเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 59 
 3.8 เครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 63 
 3.9 ปมน้ํา 64 
 3.10 เกจวัดแรงดันน้ํา 64 

 3.11 กลอง Snake Scope 65 
 3.12 หัวฉีดน้ําแรงดันต่ํา 65 
 3.13 เครื่องวัดความเร็วลมและตรวจจับอุณหภูมิ รุน DA 40 65 
 3.14 นาฬิกาจับเวลายี่หอ CASIO 66 
 3.15 น้ํายาลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 66 
 3.16 วัดอุณหภูมิและความเร็วลมภายนอกหองโดยสารรถยนต 67 
 3.17 เก็บผลการทดลองวัดคาอุณหภูมิและความเร็วลมภายในหองโดยสาร 67 
 3.18 ถอดชุดคอนโซลดานหนาตําแหนงท่ีนั่งดานขางคนขับออก 67 
 3.19 ถอดลิ้นชักท่ีเก็บของออกจากคอนโซลหนารถยนต 68 
 3.20 ถอดเทอรโมสตัตออกจากชุดคอยลเย็น 68 
 3.21 ตรวจสอบชุดคอยลเย็นดวยกลอง Snake Scope กอนทําการลาง 69 

 



 ฏ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 
 

 
ภาพท่ี หนา 
 3.22 ตรวจสอบชุดคอยลเย็นกอนทําการลางดวยกลอง Snake Scope 69 
 3.23 ใชหัวฉีดน้ําแรงดันต่ําฉีดลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น 69 
 3.24 ใชน้ํายาฉีดลางทําความสะอาดคอยลเย็นและทําการตรวจสอบ   

       ดวยกลอง Snake Scope ผานจอมอนิเตอร 
70 

 3.25 ใชหัวฉีดน้ําแรงดันต่ําฉีดน้ําลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นและใชกลอง 
       Snake Scope ตรวจสอบอีกครั้งผานจอมอนิเตอร   

70 

 3.26 ใชกลอง Snake Scope ตรวจสอบความสะอาดชุดคอยลเย็นอีกครั้ง 
       ผานจอมอนิเตอร กอนทําการประกอบอุปกรณกลับเขาท่ีเดิม 

70 

 3.27 ประกอบสวิตชเทอรโมสตัตและลิ้นชักท่ีเก็บของในตําแหนงเดิม 71 
 3.28 เก็บผลการทดลองวัดคาอุณหภูมิและความเร็วลมภายในหองโดยสาร 

       หลังทําการลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 
71 

 3.29 แผนภูมิข้ันตอนการทดลอง 72 
 4.1 โครงสรางสวนประกอบเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 77 
 4.2 เปรียบเทียบอุณหภูมิและความเร็วลมท่ีออกมาจากชุดอีวาพอเรเตอร      

     ในระบบปรับอากาศรถยนต  โดยใชแรงดันน้ําในการลางทําความสะอาด   
     ท่ี 5 บาร 15 บาร และ 30 บาร และเปรียบเทียบกับรถยนตใหม 

81 

 4.3 เปรียบเทียบเวลาท่ีใชเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต     
     โดยใชแรงดันน้ําในการลางทําความสะอาดท่ี 5 บาร 15 บาร และ 30 บาร  
     และเปรียบเทียบกับเครื่องลางท่ีมีอยูในศูนยบริการรถยนต 

82 

ภาคผนวก   
 ก.1 โครงสรางสวนประกอบของเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น 

     รถยนต    
101 

 ก.2 ภาพดานหนาและดานขางเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนต 101 
 ก.3 ทําแทนยึดปมแรงดันต่ํา            102 
 ก.4 ตัดและเจาะเหล็กตามขนาดท่ีกําหนด                        102 
 ก.5 เชื่อมฐานจับยึดถังบรรจุน้ําและถังบรรจุน้ํายา                                              102 
 ก.6 พนสีแทนจับยึดถังบรรจุน้ําและถังบรรจุน้ํายา                           102 

 ก.7  สวนประกอบของชุดพับเก็บจอมอนิเตอร         103 
 ก.8  ทําการทดสอบเลื่อนพับเก็บจอมอนิเตอรวาสามารถใชงานไดอยางสะดวก 

     หรือไม   
103 

 



 ฐ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 
 

 
ภาพท่ี หนา 
 ก.9  ประกอบถังน้ําและถังน้ํายาเขากับโครงสรางหลัก 104 
 ก.10 ประกอบวาลวน้ําทางดานสงออก           104 
 ก.11 ประกอบชุดวาลว 3 ทาง                  104 

 ก.12 ใชยางรองปองกันแรงสั่นสะเทือน        104 
 ก.13 ประกอบปมเขากับแทนยึดปม 104 
 ก.14 ประกอบวาลวน้ําไหลกลบัเขากับปม     105 
 ก.15 ตอสายยางเขากับถังบรรจุน้ํายาลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น 105 
 ก.16 ประกอบกลองแปลงสัญญาณ XGA to TV box เขากับจอมอนิเตอร 105 
 ก.17 ประกอบชุดวงจรไฟฟาเขากับเครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็น 

       รถยนต 
106 

 ก.18 ประกอบและติดตั้งอุปกรณท้ังหมดใหเรียบรอย 106 
 ก.19 เครื่องลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นรถยนตท่ีเสร็จสมบูรณ 106 
 ข.1 เปดฝาเครื่องดานบนข้ึน เพ่ือจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ 108 
 ข.2 เปดฝาปดดานหนาออกเพ่ือทําการตอสายยางฉีดลางทําความสะอาด     

     ชุดคอยลเย็น 
108 

 ข.3 ดึงกระเปาเก็บกลอง Snake  Scope ออกมาจากชั้นวาง 109 
 ข.4 เปดวาลวสงน้ําเขาปมแรงดันต่ํา 109 
 ข.5 ติดตั้งกรวยเติมน้ําเขากับถังบรรจุน้ําสะอาด 109 
 ข.6 ติดตั้งกรวยเติมน้ํายาเขากับถังบรรจุน้ํายาลางทําความสะอาดชุดคอยล 

     เย็น 
110 

 ข.7 การติดตั้งอุปกรณพรอมเตมิน้ําและน้ํายาลางทําความสะอาดลงถัง 110 
 ข.8 เตมิน้ําเปลาลงในถังบรรจุน้ําในปริมาณ 20 ลิตรตอการลางหนึ่งครั้ง 110 
 ข.9 ทําการผสมน้ํากับน้ํายาลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นอัตราสวน 2:1  111 
 ข.10 เทน้ําเปลาลงไปผสมกับน้ํายาลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นในอัตรา        

       สวนท่ีตวงไว  คือ 2:1 

111 

 ข.11 เติมน้ํายาท่ีใชลางทําความสะอาดชุดคอยลเย็นลงในถังประมาณ 1 ลิตร 111 
 ข.12 ติดตั้งจอมอนิเตอรเพ่ือใชในการแสดงภาพตรวจสอบข้ันตอนการทํางาน 112 

 ข.13 แสดงตําแหนงการติดตั้งจอมอนิเตอรท่ีถูกตอง 112 
 ข.14 ประกอบสายยางฉีดลางชุดคอยลเย็นเขากับเกจวัดควบคุมแรงดันต่ํา 112 
 ข.15 ประกอบสายยางฉีดลางเขากับปลั๊กยึดสายยางฉีดลาง 113 
 ข.16 แสดงตําแหนงในการติดตั้งชุดสายยางฉีดลางทําความสะอาดท่ีถูกตอง 113 



 ฑ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 
 

 
ภาพท่ี หนา 
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